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I. CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ 
 

1. DANE ADRESOWE 

 
 

Nazwa  
Caritas Diecezji Kaliskiej  

Adres siedziby 
Ul. Prosta 1A 

62-800 Kalisz 

Data wpisu w KRS 04.03.2005r. 

Numer KRS–u  0000229788 

REGON 25 04 27 006 

NIP 618 18 48 575 

Dane dotyczące członków 

zarządu (według aktualnego 
wpisu w rejestrze sądowym i 

adres zamieszkania)  

Dyrektor – Ks. Sławomir Grześniak 

Zastępca Dyrektora – Ks. Ryszard Krakowski 

 

 
 

2. CHARAKTER INSTYTUCJI 
 

2.1.  Caritas Diecezji Kaliskiej zwana dalej Caritas jest duszpasterską instytucją charytatywną Diecezji Kaliskiej, 
nawiązującą w swojej działalności do tradycji Caritas Polskiej sprzed roku 1950. Troska o ubogich w Diecezji  
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Kaliskiej  spoczywa przede wszystkim na parafiach, gdyż tam wszyscy wierni winni realizować ewangeliczny nakaz 
Chrystusa: „bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz niebieski”, dostrzegając wokół siebie potrzebujących. Caritas 

jest instytucją kościelną mająca na celu formację wszystkich wiernych zaangażowanych w dzieła miłosierdzia 
na terenie Diecezji  a także koordynację akcji ogólno diecezjalnych. 

 

2.2. Caritas służy, pomocą Kościołowi diecezjalnemu w wypełnianiu posłannictwa chrześcijańskiej dobroczynności w 
Polsce i poza jej granicami. 

 
2.3. Caritas posiada osobowość prawną kościelną i cywilną, działa więc w oparciu o przepisy prawa kościelnego, 

odpowiednie przepisy prawa polskiego oraz postanowienia Statutu. 
 

2.4. Siedzibą Caritas jest Kalisz. Caritas może tworzyć na terenie własne diecezji oraz całej Polski jednostki 
organizacyjne służące do realizacji celów statutowych z zachowaniem przepisów prawa kościelnego. W 

przypadku potrzeby tworzenia jednostek organizacyjnych poza granicami diecezji czyni to w porozumieniu z 
odpowiednimi Caritas Kościołów lokalnych. 

 

3.CELE STATUTOWE 

Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych 
człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej 
bez względu na jej wyznanie, światopogląd. narodowość, rasę i przekonania.  

 

3.1. Do zadań Caritas należy: 

a)  krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej 
b)  systematyczna i metodyczna formacja charytatywna 

c) analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich występowania, wypracowanie programów 
zmierzających do ich usuwania 

d) prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form i  podejmowanie działań                    
na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych 

matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych,  
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ofiar przemocy, więźniów, migrantów uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii, zbrojnych   
     konfliktów 

e) udzielanie pomocy doraźnej i rozwojowej na terenie diecezji i poza jej granicami, także we współpracy                         
z organami administracji  publicznej 

h) przeciwdziałanie patologiom społecznym i zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego 

 
3.2. Zadnia te CARITAS realizuje poprzez: 

a)  systematyczną formację i kształcenie pracowników i wolontariuszy 
b)  spotkania, seminaria formacyjne, Tygodnie Miłosierdzia i inne formy krzewienia miłości miłosiernej 

c)  organizowanie i prowadzenie placówek charytatywno-opiekuńczych, oświatowych medycznych,      
     wydawniczych, poradnictwa oraz innych właściwych do realizacji zadań Caritas 

d)  grupy wolontariatu Caritas 
e)  prowadzenie akcji promujących i finansujących działalność charytatywną 

f) różne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, 
dysfunkcyjnych, wielodzietnych, dla dzieci i młodzieży polonijnej, dla osób starszych. 

 
3.3. W 2009 roku Caritas jako Centrala nie prowadziła działalności gospodarczej. Natomiast Ośrodek Pascha osiągał 

przychód na podstawie wyodrębnienia dla celów podatkowych. Wyodrębnienia tego dokonał dyrektor Izby 
Skarbowej w Poznaniu, dnia 11 lutego 2008r.  

 

3.4. Caritas Diecezji Kaliskiej służy ubogim przede wszystkim poprzez Parafialne zespoły Charytatywne, docierając 
w ten sposób bezpośrednio do najuboższych a zarazem uwrażliwiając wszystkich wiernych na potrzeby 

bliźniego przyczyniając się w ten sposób do wzrostu wspólnoty Kościoła. 
 

3.5. Caritas współpracuje: 
       a)  z parafiami i innymi kościelnymi instytucjami charytatywnymi na terenie Diecezji  

  b) z Caritas Polska, Parafiami i funkcjonującymi przy nich Zespołami Charytatywnymi oraz Szkolnymi Kołami 
Caritas w zakresie koordynacji działań charytatywnych  

 c)  z organami administracji publicznej 
d) z organizacjami charytatywnymi innych wyznań i religii, oraz organizacjami świeckimi, przy zachowaniu         

    własnej tożsamości 
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e) podmiotami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi w zakresie realizacji celów statutowych. 

Promocja naszej działalności odbywała się między innymi za pomocą strony internetowej (www.kalisz.caritas.pl), 

na której umieściliśmy m.in. historię Caritas Diecezji Kaliskiej i jej placówek oraz na bieżąco aktualizowaliśmy 
informacje o prowadzonych akcjach. 

 

4. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE CARITAS 

4.1. Caritas Diecezji Kaliskiej część swojego dzieła realizowała poprzez placówki: 

* Centrala Caritas – {a tu:} Biuro Programu Unii Europejskiej PEAD, Biuro Projektów, Punkt Programu 

PFRON, Księgowość, Sekretariat 
 

* Kaliski Dom Opieki – prowadzący jadłodajnię, łaźnię oraz porady prawne dla osób bezrobotnych, bezdomnych                         
i ubogich. 

 
* Schronisko dla Kobiet „Dom Życia” – placówka, gdzie kobiety oraz matki z dziećmi znajdują zabezpieczenie 

potrzeb bytowych oraz możliwość korzystania ze wsparcia socjalnego.  

 
* Świetlica Socjoterapeutyczna „SAMARYTANIN” dla dzieci – przeznaczona dla dzieci z rodzin dotkniętych 

ubóstwem, bezrobociem czy nałogami. 
 

* Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy PASCHA w Przedborowie – w którym realizowany jest Program 
PARTNER III dla osób niepełnosprawnych 

 
* DOM BARTYMEUSZA w Domaniewie - schronisko będące miejsce zamieszkania, pracy oraz terapii uzależnień                   

dla mężczyzn uzależnionych, wychodzących z zakładów karnych lub/ oraz bezdomnych. 
 

* Stacja Opieki w Ostrowie Wlkp. - celem Stacji Opieki Caritas jest udzielanie świadczeń zdrowotnych                                
w środowisku  domowym  chorego. 

 
 

 

 

http://www.kalisz.caritas.pl/
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* Ostrowskie Centrum Pomocy – placówka, która udziela wsparcia  osobom znajdującym się w trudnej sytuacji 
życiowej, zepchniętym na margines życia społecznego, ubogim, bezdomnym, bezrobotnym, nierzadko 

uzależnionym od alkoholu czy narkotyków.  
 

* Ośrodek w Słupi - Caritas Diecezji Kaliskiej jest właścicielem Budynku po internacie w Słupi k/Kępna od 30 

września 2008, budynek został nabyty za 1% jego wartości. Obecnie jesteśmy na etapie adaptacji pomieszczeń, 
która nie byłaby możliwa bez życzliwości i dobroci wielu osób zaangażowanych w to dzieło 

 
* Centrum Wolontariatu - Centrum Wolontariatu Diecezji Kaliskiej to miejsce przyjazne dla wszystkich 

zainteresowanych bezinteresowną pomocą drugiemu człowiekowi. Do głównych zadań Centrum Wolontariatu  
należy m.in.: integracja środowiska wolontariuszy, koordynacja ich pracy, organizowanie szkoleń i spotkań 

formacyjnych, pomoc merytoryczna i prawna, pośrednictwo między wolontariuszami a instytucjami pragnącymi 
zaangażować wolontariuszy, promowanie idei wolontariatu chrześcijańskiego. 

 
* Parafialne Zespoły Charytatywne (PZC)- to grupa wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w działalność 

charytatywną w parafii. Ich zadaniem jest m.in. realizowanie i koordynowanie, w miarę możliwości inicjatyw i 
zadań stawianych przez Caritas Diecezji Kaliskiej. PZC skupia się głownie na indywidualnej pomocy konkretnemu 

bliźniemu będącemu w potrzebie. 
 

* Szkolne Koła Caritas - organizacja uczniowska, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność 

charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas Diecezji Kaliskiej. 
 

Plany na 2011 rok: 
* kontynuacja rozbudowy Ośrodka w Przedborowe 

* rozwój pracy Centrum Wolontariatu w Kaliszu 
* prowadzenie jadłodajni dla ubogich 

* prowadzenie świetlicy dla dzieci 
* prowadzenie schroniska dla mężczyzn 

* organizacja obozów socjoterapeutycznych dla dzieci  
* prowadzenie jadłodajni w Ostrowie Wlkp. 

* prowadzenie Stacji Opieki w Ostrowie Wlkp. 
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* prowadzenie schroniska dla kobiet i dalsze pozyskanie funduszy na jego rozbudowę  
* powoływanie Szkolnych Kół Caritas 

5. DZIAŁALNOŚĆ BIURA CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ 

5.1.Działalność charytatywna                                                                                                                                                     

Caritas Diecezji Kaliskiej została powołana do życia dekretem  z 1994r. 

Zgodnie z obowiązującymi zasadami w roku 2010 nie udzielaliśmy bezpośredniej pomocy w formie finansowej 
osobom indywidualnym. Podstawowa pomoc finansowa udzielana jest w Parafiach, które rozporządzeniem Ks. 
Biskupa zobowiązane są do udzielania tego typu wsparcia. Natomiast Caritas Diecezji Kaliskiej wspiera wiernych 

organizując specjalistyczną pomoc skupioną na rozwiązywaniu problemów, z którymi borykają się poszczególne 
grupy potrzebujących. Wsparcie z naszej strony przejawia się w różnych formach, lecz głównie udzielamy go za 

pośrednictwem placówek, które prowadzimy.  

W ramy działalności charytatywnej wpisuje się także działanie Centrum Wolontariatu oraz prowadzone przez nie 
akcje: 

- wnuczek 

- dni integracji dla osób niepełnosprawnych oraz 

- działania street workerów. 

5.1.a. PEAD 2010                                                                                                                                                         
W roku 2010 po raz kolejny uczestniczyliśmy w programie Unii Europejskiej PEAD polegającym na przekazywaniu 

nadwyżek żywności od Agencji Rynku Rolnego do osób bezrobotnych, chorych, rodzin wielodzietnych.  

 

5.1.b. Organizacja Festiwalu ABBA PATER – festiwalu rodzinnego, z którego dochód został przeznaczony             
na budowę Schroniska dla Kobiet – „Domu Życia”.  

 
5.1.d. AKCJA LETNIA dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 
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Skierowana była szczególnie, do dzieci z rodzin ubogich. Miała ona formę obozów socjoterapeutycznych, z których 
skorzystało przeszło 800 uczestników. Obóz ulokowany jest w miejscowości Przedborów. Dzieci obok atrakcji 

rekreacyjno-sportowych uczestniczyły w zajęciach socjoterapeutycznych prowadzonych przez psychologów                         
i terapeutów.  

Opiekunami dzieci byli wolontariusze - około 150 osób, głównie studenci kierunków pedagogicznych, posiadający 

wymagany kurs na Opiekunów. Podstawowym zadaniem akcji było zapewnienie dzieciom wypoczynku połączonego 
z zajęciami terapeutycznymi mającymi na celu pokazanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, czy 

wręcz niebezpiecznych. Duży nacisk w realizowaniu programu położony został na formację duchowo-intelektualno-
ruchową dzieci. Wszystkie zajęcia związane były tematycznie w jedną całość. Założenia akcji zostały zrealizowane, 

a efekty naszej pracy mogą być widoczne w dłuższym odstępie czasu, gdyż jak wiadomo powszechnie praca o 
charakterze terapeutycznym wymaga ciągłości i gromu nakładu sił w długim czasie. Możliwość przedłużenia tej 

formy pracy, stwarzają świetlice. Dzieci do udziału w obozach zgłaszane są poprzez Parafialne Zespoły 
Charytatywne i Księży Proboszczów. 

Równolegle do obozów dla dzieci odbywały się wakacje dla 80 osób niepełnosprawnych.  
 

5.1.e. JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA – Wzięliśmy udział w  ogólnopolskiej akcji zorganizowanej przez Caritas 
Polska. Za naszym pośrednictwem skarbonki  zostały przekazane Parafiom oraz Szkolnym Kołom Caritas.. Tam w 

trakcie Postu dzieci i młodzież odkładała do nich część własnych oszczędności, które w duchu solidarności z chorymi 
przekazane zostały Księżom Proboszczom, aby Ci zgodnie z potrzebami przeznaczyli je na pomoc chorym 

Parafianom. 

 
5.1.f. PROGRAM PFRON PARTNER III 

Program rehabilitacji zawodowej i społecznej dla osób niepełnosprawnych skierowany był do 48 osób podzielonych 
na cztery 12-osobowe grupy. Każda z grup raz w miesiącu uczestniczyła w 5-dniowych, całodobowych warsztatach 

z zakresu hotelarstwa, ogrodnictwa czy opieki nad zwierzętami połączonych z zajęciami integracyjnymi, aktywnym 
spędzaniem wolnego czasu czy rozrywką. Celem projektu było wsparcie tych osób w rehabilitacji zawodowej i 

społecznej.  
 

5.1.g. WIGILIA 2010r. 
Przygotowaliśmy wigilię dla około 400 bezdomnych, ubogich i chorych. Udział w wigilii wziął Ks. Biskup oraz  

przedstawiciele Miasta Kalisza z Prezydentem na czele.  
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5.1.h. AKCJA WIGILIJNEGO DZIEŁA POMOCY DZIECIOM 
Caritas Diecezji Kaliskiej organizuje regularnie różnego rodzaju zbiórki na rzecz potrzebujących. Do tradycji należy 

rozprowadzanie świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Środki z kwesty wigilijnej przeznaczane są zawsze na 
pomoc dla ubogich dzieci, szczególnie pod kątem wakacji letnich. Świece rozprowadzane były po wszystkich 

parafiach Diecezji Kaliskiej. Kampania medialna, jaką prowadziła Caritas Polska pomogła dotrzeć do wielkiej liczby 

osób z przesłaniem wigilijnego dzieła. Głównym przesłaniem było uwrażliwienie na biedę dzieci i dotykające ich 
problemy oraz zgromadzenie środków materialnych na przeprowadzenie w parafialnych zespołach charytatywnych 

wakacji letnich lub zorganizowanie z zebranych środków wyjazdu dla dzieci  na wakacje letnie do Centrum Caritas 
w Przedborowie.   

 
5.1.j. Szkolne Koła Caritas  

Szkolne Koło Caritas (SKC) jest organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność 
charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas Diecezji Kaliskiej SKC mogą powstawać w 

szkołach podstawowych, w gimnazjach i szkołach średnich. Spełniają one ważną rolę w pracy wychowawczej 
szkoły. Ich fundament działania opiera się na autentycznym zaangażowaniu młodzieży na rzecz potrzebujących na 

wzajemnym zaufaniu, współodpowiedzialności i pracy zespołowej. SKC jest specyficzną jednostką organizacyjną 
Caritas diecezjalnej i stanowi jej integralną część. Kwestie organizacyjne funkcjonowania SKC określa diecezjalny 

Regulamin SKC.  
 

 

 
5.2. DZIAŁALNOŚC FORMACYJNA 

 
5.2.a. SPOTKANIA REFERENTÓW DEKANALNYCH 

Wiosną i jesienią 2010r. w Centrali Caritas Diecezji Kaliskiej w Kaliszu, odbyły się spotkania Księży Referentów 
Caritas naszej Diecezji. Celem pierwszego z nich było omówienie i przygotowanie działań zaplanowanych na 

bieżący rok, a w szczególności Akcji Letniej w Przedborowie, która skierowana jest co roku do najuboższych dzieci, 
pozbawionych możliwości wyjazdu na wakacje letnie. Na spotkaniu omówiono kryteria i sposoby kwalifikowania 

dzieci do wakacyjnego wyjazdu w ramach akcji Caritas oraz możliwości pozyskiwania środków funduszy miejskich                 
i gminnych na letni wypoczynek dla dzieci. Na spotkaniu zwrócono także szczególną uwagę na przygotowanie kadry 

akcji letniej, a więc wolontariuszy, opiekunów i na wymogi, jakie niesie ze sobą pełnienie funkcji. Referenci ds.  
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charytatywnych zostali poinformowani i zaproszeni do organizacji we współpracy z Caritas Diecezji kursu 
szkoleniowego na wychowawcę.  

Spotkanie październikowe poświęcone było omówieniu efektów Akcji letniej i przygotowaniu Akcji Wigilijnego Dzieła 
Pomocy Dzieciom. Księża Referenci otrzymali informacje na temat kosztów i ilości świec jakie przekazane zostaną 

do sprzedaży w poszczególnych Parafiach, zapoznali się z ideą programu Akcji Letniej na 2011 rok i podzielili się  

spostrzeżeniami, które pomogą nam lepiej przeprowadzić wypoczynek w przyszłości. Na spotkaniu poruszono 
sprawę pozyskania 1% na rzecz Caritas Kalisz.  

 
5.2.b. DNI SKUPIENIE DLA WOLONTARIUSZY Z PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CHARYTATYWNYCH 

W kwietniu i grudniu w Centrum Caritas Diecezji Kaliskiej w Przedborowie odbyły się Rekolekcje formacyjne                        
dla wolontariuszy Parafialnych Zespołów Charytatywnych. Celem Rekolekcji jak zawsze było pogłębienie formacji 

duchowo–intelektualnej i wejście w istotę posłania, jakie niesie ze sobą posługa w Caritas, szczególnie w oddziałach 
parafialnych Caritas.  

 

6. ZATRUDNIENIE 

Przeciętne zatrudnienie w 2010 roku w przeliczeniu na pełne etaty:  
 

 Na 31 XII 2010r. 

Liczba zatrudnionych 20 osoby 

Liczba etatów 19 ¾ etatu 

 

 
Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń (umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło) na wszystkich 

placówkach w PLN: koszt brutto brutto – 691 593,53 zł 
 

Łączna kwota wynagrodzeń zarządu to: 73 532,16 zł   
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7. FINANSE (za 2010 rok)           

W marcu 2005r. Caritas Diecezji Kaliskiej uzyskało statut organizacji pożytku publicznego (KRS 0000229788), co 
dało nam możliwość pozyskiwania dodatkowych funduszy na realizację zadań statutowych – w ramach odpisu 1% 

podatku dochodowego od osób fizycznych przy rocznym rozliczeniu z urzędem skarbowym  

Ponadto część naszych dzieł finansowana jest ze środków pozyskiwanych w kompetentnych urzędach czy 
właściwych fundacjach. Pozyskane w ten sposób środki są dotacjami celowymi i przeznaczane są na realizację 
konkretnego programu. Szczegóły o finansach Caritas Diecezji Kaliskiej znajdują się w rozdziale „Sprawozdanie 

finansowe”. 

 

                                         II DZIAŁALNOŚĆ KALISKIEGO DOMU OPIEKI CARITAS 

 

 
1.  DANE ADRESOWE 

 

 Kaliski Dom Opieki Caritas  
 Ul. Stawiszyńska 20  

 62-800 Kalisz 
 

 
2. CHARAKTER PLACÓWKI                                                                                                                                                                                             

 
2.1. Kaliski Dom Opieki Caritas działający przy ul. Stawiszyńskiej 20 w Kaliszu jako placówka Caritas Diecezji 

Kaliskiej,  począwszy od kwietnia 1992 roku prowadzi Stołówkę dla ludzi w szczególny sposób dotkniętych biedą 
materialną i duchową.  Są to szczególnie osoby z takich grup społecznych jak: 

 
 

 Rodziny wielodzietne 
 Bezrobotni 
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 Bezdomni 
 Samotni 

 Chorzy 
 Ludzie w podeszłym wieku 

 Niepełnosprawni ruchowo 

 Ludzie dotknięci nałogami  
 Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 

 
Podstawowym celem działalności Domu jest zapewnienie i przygotowanie ciepłego posiłku osobom 

tego potrzebującym i wykonywanie zadań towarzyszących, które mają na celu w miarę kompleksowe 
podjęcie opieki nad osobami korzystającymi z działania placówki. 

 
Zadanie to jest wykonywane w wymiarze tygodniowym od poniedziałku  do soboty z wyjątkiem pierwszej soboty 

miesiąca. Praca wolontariuszy rozpoczyna się o 6.50, posiłek wydawany jest  od pon. do piątku w godz. 11.00 do 
13.00. W soboty od 10.00 do 11.00. Harmonogram działania Domu wynika z faktu, że większość personelu Domu 

stanowią wolontariusze. 

Z pomocy naszej placówki korzysta szacunkowo około 1400 osób, w tym około 200 – 250 ludzi bezdomnych.  

Główne działania Domu polegają na: 

1. Wydawaniu ciepłych posiłków.  

2. Prowadzeniu łaźni. 

3. Zapewnieniu środków czystości (mydła, ręczników) oraz świeżej bielizny. 
4. Zbieraniu i przekazywaniu darów – bezdomnym głównie w postaci żywności (chleba, sera, mleka itd.), 

leków, odzieży, pościeli, naczyń codziennego użytku. 
5. Udzielaniu porad prawnych i pomocy w wyrabianiu dokumentów. 

6. Pisaniu pism do urzędów i instytucji. 
7. Pomocy w szukaniu zatrudnienia. 

8. Współpracy z „Domem Bartymeusza” w Domaniewie, który zajmuje się prowadzeniem terapii dla osób ze 
środowisk patologicznych. 
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2.2. ZASOBY MATERIALNE 

Dom o powierzchni 450m2 z wyposażeniem kuchennym, z zapleczem, magazynami żywności oraz magazynami                      
do środków czystości. W domu mieści się Stołówka [jadalnia] na 150 osób, kuchnia z niezbędnymi urządzeniami i 

inne pomieszczenia: 

- obieralnia warzyw   
- magazyn żywności suchej 

- magazyn żywności wymagającej przechowywania w niskiej temperaturze 
- magazynek na odpadki 

- magazyn warzyw 
- magazyn środków czyszczących 

- łaźnia dla kobiet i łaźnia dla mężczyzn 
- pralnia 

- pracownia socjoterapeutyczna 
- biuro 

- magazyn podręczny do urządzeń  i przyborów sprzątających. 
 

2.3. SPOSÓB REKRUTACJI PODOPIECZNYCH                                                                                        
Nasi podopieczni do Kaliskiego Domu Opieki zgłaszają się w wyniku następujących działań: 

 Skierowania lub poświadczenia o trudnej sytuacji materialnej z MOPS w Kaliszu, 

 Skierowania z Parafii Miasta Kalisza i okolic, 
 Skierowania z Banku Chleba, 

 Informacji o uzyskanej od Służb Porządkowych Miasta, 
 Informacji uzyskanej w Świetlicach socjoterapeutycznych lub Zgromadzeniach Zakonnych. 

Według obecnych szacunków dokonanych na podstawie posiadanej Dokumentacji i obserwacji [posiłki na 
miejscu] z pomocy w naszym Domu korzysta codziennie około 200-250 bezdomnych, którzy pobierają ciepły 

posiłek. Liczba ta zawsze wzrasta o około 10 % w okresie jesienno-zimowym Część z nich w zmiennym 
natężeniu korzysta z porad prawnych, pomocy w poszukiwaniu pracy oraz zajęciach socjoterapeutycznych. 

Większość korzysta z łaźni i czystej odzieży. 
 

        W generalnym ujęciu - około 70% przychodzących na Stołówkę stanowią mężczyźni w wieku od 15 do 70 
roku życia, pozostałe 30 % stanowią kobiety w wieku od 16 do 75 roku życia. Zdecydowana większość naszych 
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 podopiecznych 80 % to ludzie dotknięci bezrobociem.   

         Zjawiskiem towarzyszącym w tej grupie jest bardzo częste uzależnienie od alkoholu. 15 % naszych 
podopiecznych stanowią bezrobotni i bezdomni, lub ludzie mieszkający bez zameldowania w różnych 

miejscach Kalisza (Dworzec, klatki schodowe, „meliny”). Część ludzi,  to osoby chwilowo przebywające  w 

Kaliszu.  
         Status materialny wyżej wymienionych osób jest dość jasny do odczytania, są to osoby żyjące w nędzy,                      

a czasem w warunkach uwłaczających ludzkiej godności, pozbawione bardzo często podstawowych świadczeń 
socjalnych. 95% podopiecznych to mieszkańcy Miasta Kalisza. 

 
 

2.4. PARTNERZY W REALIZACJI ZADANIA  
 Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych w Kaliszu 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu 
 Wojewoda Wielkopolski 

 Caritas Polska 
 Caritas Diecezji Kaliskiej 

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
 Urząd Marszałkowski w Poznaniu 

 Wspólnoty parafialne Miasta Kalisza 

 Agencja Rynku Rolnego. 
 

Przy Kaliskim Domu Opieki funkcjonuje również Świetlica socjoterapeutyczna „SAMARYTANIN” dla dzieci 
naszych podopiecznych i innych dzieci z Rodzin dysfunkcyjnych.                                                                                                                                                                                                                                         

 
3. FINANSE                                                                                                                                                                                                                                                             

Kaliski Dom Opieki w 2010r. funkcjonował dzięki dotacji Miasta Kalisza w kwocie 200 000zł oraz pracy 
wolontariuszy oraz darowiznom firm w postaci żywności.  

 
 

III. DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ SAMARYTANIN 
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1. DANE ADRESOWE 

  
           Kaliski Dom Opieki Caritas 

           ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA SAMARYTANIN 

           Ul. Stawiszyńska 20 
           62-800 Kalisz 

2. CHARAKTER PLACÓWKI 
     

2.1. Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej dla 40 dzieci z rejonów Osiedli „Chmielnik”, „Tyniec” (w tym: 
realizacja programu, utrzymanie świetlicy, dożywianie, imprezy okolicznościowe, obóz profilaktyczno -

terapeutyczny Placówka realizując zaspakajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności: dobrem dziecka i 
poszanowaniem praw dziecka, koniecznością wspierania rozwoju dziecka, rozwijaniem zainteresowań, potrzebą 

działań przygotowujących do samodzielnego życia, poszanowaniem praw rodziców, potrzebą utrzymania więzi 
dziecka z rodziną. 

 
Budowanie wzajemnego zaufania wśród dzieci, rozwijanie umiejętności interpersonalnych, pobudzenie do 

aktywności dzieci pasywnych, wprowadzenie nowych form komunikacji, trenowanie zdolności psychosocjalnych 
tzn.(postrzegać krytycznie, otwarcie porozumiewać się, stawiać żądania, podejmować decyzje, pomagać innym, 

współpracować, samemu szukać możliwości pomocy, stawiać opór i rozwijać odpowiedzialność), tolerancja na inne 

poglądy, otwartego wyrażania swoich emocji i myśli, uczuć. Wyuczenie umiejętności psychosocjalnych i efektywne 
spędzanie wolnego czasu poprzez gry i zabawy interakcyjne, ruchowe, zręcznościowe, logiczne, dyskusje, 

ćwiczenia, scenki rodzajowe, uczenie się przez doświadczenie, zajęcia manualne i twórcze, spotkania  i treningi 
terapeutyczne o tematyce: 

                                          1) Tworzenie grupy i ustalenie norm grupowych 
                                          2) Poznajemy i nazywamy uczucia 

                                          3) Poczucie własnej wartości 
                                          4) Autorytet 

                                          5) Podejmowanie decyzji 
                                          6) Jak porozumiewać się z innymi 

                                          7) Asertywność 
                                          8) Stres 
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                                          9) Przyjmowanie, dawanie, wdzięczność 

                                         10) Afirmacja życia, siebie i innych  itp.  
Naszym celem było: 

1)  stworzenie dzieciom warunków fizycznego i psychicznego rozwoju  

2)  poszanowanie podmiotowości dziecka, wysłuchiwanie jego zdania i w miarę możliwości uwzględnianie jego  
     wniosków we wszelkich dotyczących go sprawach oraz informowanie dziecka o podejmowanych wobec  

     niego działaniach. W tym celu stworzyliśmy FORUM WYCHOWANKÓW, samorząd wychowanków, gdzie  
     dzieci mają możliwość współdecydowania o tym, co dzieje się na świetlicy  

3)  zapewnienie poczucia bezpieczeństwa 
4)  dbałość o poszanowanie i podtrzymanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami, rodzeństwem i z innymi 

osobami  
     zarówno spoza placówki, jak i przebywającymi lub zatrudnionymi w placówce 

5)  uczenie nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych, 
6)  uczenie poszanowania tradycji, ciągłości kulturowej, 

7)  uczenie planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka, 
8)  uczenie organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i 

sportowych,               
9)  kształtowanie u dzieci nawyków i uczenie zachowań prozdrowotnych, 

10) przygotowywanie dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenie 

samodzielności w  
      życiu, 

11) wyrównywanie deficytów rozwojowych dzieci, 
12) uzgadnianie istotnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami lub opiekunami. 

           
2.2. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY ZADANIA  

Podczas pobytu i zajęć dzieci w Świetlicy Socjoterapeutycznej i na obozie socjoterapeutycznym                       
w Przedborowie zapewniliśmy im opiekę socjalno-terapeutyczną, oraz kształciliśmy umiejętności obejmujące 

takie przedmioty i zadania jak: 
 

 Socjoterapia z elementami zabawy, przygody, turystyki i survivalu 
 Oddziaływanie wychowawcze (dwóch wychowawców z wyższym wykształceniem zawodowym,                         
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z przygotowaniem pedagogicznym) 

 Nauka kultury osobistej 
 Żywienie 

 Zapewnienie higienicznych warunków bytowych 

 Wpajanie wartości etycznych i moralnych 
 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  

 Edukacja 
 Profilaktyka uzależnień 

 Terapia osób współuzależnionych 
 Rozwijanie osobistych talentów dzieci 

 Współpraca ze szkołą (lub w razie potrzeby, z ośrodkiem pomocy społecznej) w rozwiązywaniu 
problemów wychowawczych 

 Współpraca z rodzicami 
 Regularne szkolenia warsztatowe dla wolontariuszy pomagających na świetlicy, przeprowadzane przez 

Kierownika Świetlicy i Panią psycholog Joannę Małecką 
 

Plan dnia świetlicy 
11.00 – 14.00 – działania organizacyjne kierownika i wychowawcy związane z funkcjonowaniem Świetlicy 

14.00 - 16.00 - zajęcia edukacyjne (odrabianie lekcji i nauka) 

16.00 -16.45 - przygotowanie podwieczorku (posiłek) i wykonanie dyżurów (sprzątanie po posiłku  

i przygotowanie sali do zajęć programowych 
16.45 - 18.00 - zajęcia  programowe (terapeutyczne, taneczne, plastyczne, muzyczne, kulinarne, teatralne, 

sportowe, komputerowe) 
18.00 - 18.30 - sprzątanie sal, modlitwa i podsumowanie dnia 

18.30 - 19.00 - rozmowy indywidualne z wychowankami, rodzicami oraz wolontariuszami 

Działalność świetlicy w tak szerokim zakresie nie byłaby możliwa bez pomocy wolontariuszy. Jak dotąd udało 
nam się ustalić osoby odpowiedzialne za prowadzenie następujących zajęć: 

a. zajęcia socjoterapeutyczne  
b. zajęcia teatralne  
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c. zajęcia plastyczne  

d. zajęcia sportowe, które odbywają się na boisku lub sali gimnastycznej SP nr 11 w 
Kaliszu                

e. zajęcia kulinarne  

f. zajęcia muzyczne  
g. konwersacje z j. angielskiego  

h. śpiew  
i. zajęcia taneczne  

j. zajęcia komputerowe  
 

Ponadto wolontariusze pomagają dzieciom w zajęciach edukacyjnych (odrabianie lekcji). 
Na bieżąco prowadzona była dokumentacja świetlicy (dziennik zajęć, kronika, album ze zdjęciami, deklaracje 

od Rodziców, szkolenia warsztatowe przeprowadzane dla rodziców i wolontariuszy itp.). 
 

OPIS KOLEJNYCH DZIAŁAŃ PRZY REALIZACJI ZADANIA 
 

a) rekrutacja dzieci przez parafie kaliskie na podstawie wywiadów środowiskowych, oraz MOPS w Kaliszu 
b) przyjęcie dzieci 

c) nabór i formacja wolontariuszy-wychowawców posiadających uprawnienia opiekunów kolonijnych oraz 

personelu medycznego 
d) przygotowanie i rozbudowa zaplecza Świetlicy i przygotowanie obozu profilaktyczno- terapeutycznego w 

Przedborowie  
e) gromadzenie żywności oraz artykułów medycznych, środków czystości, pomocy szkolnych, sprzętu 

sportowego i pomocy plastycznych 
 

 
3. FINANSE  

Źródłem utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej SAMARYTANIN w 2010r. była dotacja Urzędu Miasta Kalisza 
oraz praca wolontariuszy. Otrzymaliśmy również dotację od Wojewody Wielkopolskiego w ramach otwartego 

konkursu dla organizacji pozarządowych pt. „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin 
dysfunkcyjnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez propagowanie zdrowego stylu życia”. 
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W 2010 roku zorganizowaliśmy koncert charytatywny na rzecz dzieci z naszej świetlicy oraz otrzymaliśmy wsparcie 

finansowe od darczyńców na organizację wakacji w Przedborowie. 
Ze względu na sytuację materialną rodzin, z których wywodzą się dzieci przebywające w świetlicy nie pobieramy 

żadnych opłat za udział w zajęciach. 
 

 

 
IV. DZIAŁALNOŚĆ SCHORNISKA „DOM ŻYCIA” DLA KOBIET 

 

 
1. DANE ADRESOWE 

     
DOM ŻYCIA 

Schronisko dla kobiet 
Ul. Gajowa 60-62 

62-800 Kalisz  
 

 
2. CHARAKTER PLACÓWKI 

 Placówka ma całodobowy charakter. Znajdują w niej zabezpieczenie potrzeb bytowych ora możliwość korzystania 
ze wsparcia socjalnego kobiety oraz matki z dziećmi, które z powodu bardzo trudnej sytuacji życiowej i/lub 

finansowej musiały opuścić własne mieszkania.  
 

 

3. FINANSE 
 

Schronisko w 2010r. korzystało z dofinansowania Urzędu Miejskiego w Kaliszu oraz Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej oraz indywidualnych darowizn od osób prywatnych i przedsiębiorców.  

 
 

 
V. DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWEGO PASCHA 
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1. DANE ADRESOWE 
     

        Ośrodek SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY PASCHA 

        Przedborów 1 
 63-510 MIKSTAT 

 
 

2. CHARAKTER PLACÓWKI 
 Ośrodek jest miejscem całorocznych spotkań wolontariuszy Caritas. Tutaj odbywają się rekolekcje i szkolenia. W 

czasie wakacji natomiast Ośrodek jest miejscem organizacji obozów dla dzieci, a także warsztatów aktywizujących 
dla osób niepełnosprawnych. 

 
3. FINANSE 

Ośrodek - decyzją Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu - z dniem 11 lutego 2008r. został wyodrębniony ze 
struktur Caritas Diecezji Kaliskiej dla celów podatkowych. Od tego dnia znajduje się on na własnym rozrachunku. 

Zysk wypracowany przez Ośrodek w całości przeznaczany jest na cele statutowe naszej diecezjalnej Caritas. 
 

 

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 rok 

(wariant kalkulacyjny) 
 

 WARTOŚĆ NA 

31.12.2009r 

WARTOŚĆ NA 

31.12.2010 

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i mat. 640 138,18 497 134,81 

     I.   Przychody netto ze sprzedaży produktów 640 138,18 497 134,81 

     II.  Przychody netto ze sprzedaży tow. i mat. 0,00 0,00 

B. Koszty sprzedanych prod. towarów i mat. 313 939,38 361 316,13 

     I.    Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 313 939,38 361 316,13 

     II.  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 

C. Zysk / strata brutto ze sprzedaży (A-B) 326 198,80 135 818,68 
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D. Koszty sprzedaży 0,00 0,00 

E. Koszty ogólnego zarządu 44 392,55 119 791,07 

F. Zysk / strata ze sprzedaży (C-D-E) 281 806,25 16 027,61 

G. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 18 000,00 

     I.   Zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych 0,00 0,00 

     II.  Dotacje 0,00 18 000,00 

     III. Inne przychody operacyjne  0,00 0,00 

H. Pozostałe koszty operacyjne  438,00 520,00 

     I.    Strata ze zbycia niefinans. aktywów trwałych 0,00 0,00 

     II.  Aktualizacja wartości aktywów niefinans. 0,00 0,00 

     III. Inne koszty operacyjne 438,00 520,00 

I. Zysk /strata na działaln. operacyjnej (F+G-H) 281 368,25 33 507,61 

 

J. Przychody finansowe 

0,00 0,00 

    I.    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 

    II.   Odsetki, w tym: 0,00 0,00 

    III.  Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 

    IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 

    V.   Inne 0,00 0,00 

 

K. Koszty finansowe 

15,88 30,16 

     I.    Odsetki, w tym: 15,88 30,16 

     II.   Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 

     III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 

     IV. Inne 0,00 0,00 

L.  Zysk / strata brutto (I + J - K) 
 

281 352,37 33 477,45 

M. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (M.I – M.II) 0,00 0,00 

      I.   Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 

      II.  Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 

N. Zysk / strata brutto (L+, -M) 281 352,37 33 477,45 

O. Podatek dochodowy 0,00 0,00 

P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 

    (zwiększenia straty) 

0,00 0,00 

R. Zysk / strata netto (N-O-P) 

 

   

281 352,37 33 477,45 

              Sporządzono:  Przedborów, dn. 15.03.2011r 
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   BILANS    

Ośrodek Szkoleniowo- Wypoczynkowy    REGON: 250427006-00040 

„Pascha”   na dzień 31-12-2010  (numer statystyczny) 

        

 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości   

        

Wiersz AKTYWA Stan na  Wiersz PASYWA Stan na  

1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku 

A Aktywa trwałe 1 859 795,44  1 807 936,95  A 
Kapitał 

(fundusz) 
własny 

1 938 772,30  1 935 249,75  

I 
Wartości 

niematerialne i 
prawne 

0,00  0,00  I 
Kapitał 

(fundusz) 
podstawowy 

    1 583 164,20     1 583 164,20  

II 
Rzeczowe aktywa 

trwałe 
1 859 795,44  1 807 936,95  II 

Należne wpłaty 
na kapitał 

podstawowy 
(wielkość 
ujemna) 

0,00  0,00  

III 
Należności 

długoterminowe 
0,00  0,00  III 

Udziały (akcje) 
własne wielkość 

ujemna 
0,00  0,00  

IV 
Inwestycje 

długoterminowe 
0,00  0,00  IV 

Kapitał (fundusz) 
zapasowy 

0,00  87 255,73  
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V 
Długoterminowe 

rozliczenia 
międzyokresowe 

0,00  0,00  V 
Kapitał (fundusz) 

z aktualizacji 
wyceny 

0,00  0,00  

B Aktywa obrotowe 87 071,48  140 013,22  VI 

Pozostałe 
kapitały 

(fundusze) 
rezerwowe 

0,00  0,00  

I 
Zapasy rzeczowych 

aktywów 
obrotowych 

0,00  50 442,73  VII 
Zysk (strata) z 
lat ubiegłych 

124 255,73  231 352,37  

II 
Należności 

krótkoterminowe 
28 677,28  4 986,00  

VIII 
Zysk (strata) 

netto 
281 352,37  33 477,45  

IX 

Odpisy z zysku 
netto w ciągu 

roku obrotowego 
(wielkość 
ujemna) 

-50 000,00  0,00  

B 
Zobowiązania i 

rezerwy na 
zobowiązania 

8 094,62  12 700,42  

I 
Rezerwy na 

zobowiązania 
0,00  0,00  

III 
Inwestycje 

krótkoterminowe 
58 394,20  84 584,49  

II 
Zobowiązania 

długoterminowe 
0,00  0,00  

III 
Zobowiązania 

krótkoterminowe 
8 094,62  12 700,42  
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C 
Krótkoterminowe 

rozliczenia 
międzyokresowe 

0,00  0,00  IV 
Rozliczenia 

międzyokresowe 
0,00  0,00  

  Aktywa razem 1 946 866,92  1 947 950,17    Pasywa razem 1 946 866,92  1 947 950,17  

        

Data sporządzenia:25.03.2010       

        

        

        

 
V. DZIAŁALNOŚĆ SCHRONISKA DLA MĘŻCZYZN „DOM BARTYMEUSZA” W DOMANIEWIE 

 
1. DANE ADRESOWE 

 

DOM BARTYEUSZA 
SCHRONISKO DLA MĘŻCZYZN 

DOMANIEW 
BŁASZKI 

  
2. CHARAKTER PLACÓWKI  

Ośrodek Dom „Bartymeusza” dla mężczyzn w Domaniewie k. Błaszek działa w oparciu o misję Caritas Diecezji 
Kaliskiej. Aby Dom spełniał zadania statutowe istnieje konieczność określenia zasad w nim obowiązujących. Celem 
Ośrodka jest stworzenie miejsca i czasu, które sprzyjają odnalezieniu i zaakceptowaniu siebie jako osoby, 

przemianie osobowości i zaplanowaniu odnowy życia. Zdając sobie sprawę z mnogości doznanych ran, chcemy 
wspólnie iść bardzo trudną drogą zmierzającą w kierunku Światła, którym jest sam Jezus – Prawdziwa Miłość. 

Do naszego Domu przyjmowane są osoby bez względu na wyznanie religijne, kolor skóry czy narodowość. Pobyt we 
wspólnocie jest dobrowolny, można nas opuścić po uprzednim poinformowaniu Kierownika Domu i wszystkich 
mieszkańców. Czas pobytu w Domu wynosi do 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia). Podopieczni realizują swój 

indywidualny plan rozwoju poprzez:  
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- terapię własną, 

- szkołę, pracę w ustalonym zakresie, 

- obowiązki i zajęcia w Domu w ustalonym zakresie, 

- przygotowanie do zawodu, 

- sport, imprezy kulturalne, 

- rozwój duchowy.  

Dom Bartymeusza, będący dziełem Caritas Diecezji Kaliskiej, jest miejscem zamieszkania i pracy dla 
mężczyzn, którzy są bezdomni, którzy nie mają pracy, którzy wychodzą z uzależnienia alkoholowego lub 
narkomanii, i którzy opuścili zakład karny.  

Celem Domu Bartymeusza jest więc w pierwszym rzędzie zapewnienie w/w osobom schronienia,   

posiłków, wsparcia duchowego, materialnego, psychologicznego i prawnego. Poza tym chcemy zachęcać te osoby 
do aktywności i podejmowania różnych działań na rzecz samych siebie i innych potrzebujących, by dostrzegli, że 

jeszcze nie przegrali swego życia, że z tym życiem można jeszcze coś sensownego zrobić Chcemy także 
przeciwdziałać uzależnieniom. Powierzamy codziennie nas samych Bogu podczas wspólnej modlitwy (Mszy świętej). 

 
3. FINANSE 

Działalność Schroniska finansowana była ze środków własnych Caritas oraz z wpłat indywidualnych darczyńców.  
 

 

 
VI. DZIAŁALNOŚĆ STACJI OPIEKI CARITAS W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM 

  
1. DANE ADRESOWE 

 
 STACJA OPIEKI CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ 

 Ul. Raszkowska 39 
 63-400 OSTRÓW WLKP. 
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2. CHARKTER PLACÓWKI 

 
2.1. CEL I ZADANIA : 

- opieka terminowa sprawowana w domu chorego 

- świadczenie usług pielęgnacyjno - higienicznych u chorych 
- opieka nad przewlekle chorymi w domu 

- opieka nad pacjentami zwolnionymi przez oddziały szpitalne 
- opieka nad pacjentami objętymi czynnym poradnictwem 

- rozpoznanie potrzeb zdrowotnych rodzin 
- wypożyczanie sprzętu do rehabilitacji i pielęgnacji chorych 

- udzielenie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia 
- wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb i problemów środowiskowo-rodzinnych 

 
 

2.2. OPIEKA MEDYCZNA W DOMACH 
Stacja Opieki Caritas obejmuje opieką przede wszystkim chorych w ich własnych mieszkaniach na terenie miasta 

Ostrowa i okolic. W środowisku świadczymy posługę pielęgniarską codziennie oraz dyżurujemy w soboty i niedziele 
zapewniając tym samym stałą opiekę. Wszystkie czynności pielęgniarskie poparte są pisemnym zleceniem lekarza 

prowadzącego. Zgłoszenia przyjmowane są na telefon stacjonarny i komórkowy. Staramy się, aby nasza praca była 

w ramach pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej i aby pozostała dziełem miłości i spełniała rolę ewangelizacyjną. 
2.3. Praca w terenie z dojazdem do chorych: 

Opieka nad chorymi w domach została zrealizowana nieodpłatnie wg założeń i zadań statutowych. Opieką otoczono 
w tym okresie  1140 osób.. 

Odbyto                     6 932    wizyty 

Wykonano                   4 982   iniekcji domięśniowych, dożylnych, podskórnych 

Podano                       1 142    kroplówek 
Opatrywano rany         1 441    razy 

Pielęgnowano                 408    razy odleżyny 
Zmierzono                  1 189    razy ciśnienie we krwi 

Zmierzono                     272     razy poziom cukru we krwi 
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Postawiono                      67     razy bańki na zlecenia lekarskie 

Odsysanie  chorego          74     razy  
Toaleta ciała chorego   1 718    razy 

Pobieranie krwi do badań laboratoryjnych  486  razy z dowozem do laboratorium. 

Z medycznych zabiegów wykonujemy kompresy, pomiar temperatury,  medyczne nacieranie, kontrolę podawania 
leków, zakrapiania oczu, wymiana venflonów i cewników. Udziela się porad medycznych, przeprowadza rozmowy, 

zaopatruje się chorych w leki .Wykonanie elektrokardiogramów ,zdejmowanie szwów z ran  operacyjnych. 
Sprowadzenie Kapłana z posługą Sakramentalną do chorego. 

                                            
 

 
2.4. Praca na miejscu w Stacji: 

Z usług skorzystało 1784  pacjentów i 1342 klientów. Razem osób  3126 
Wykonano : pomiar ciśnienia we krwi       1289  razy 

Pomiar cukru we krwi                                721  razy 
Pomiar cholesterolu we krwi                       418   razy 

Pomiar trójglicerydów                                153  razy 
Wykonano EKG                                            21   razy 

Pomiar masy ciała                                      103   razy 

Zakrapianie oczu            31   razy 
Wypożyczyło sprzęt rehabilitacyjny           540  osób wg rejestru. 

Zdało sprzęt wypożyczony                        522  osób 
Wydano leki dla                                       251  osób 

Inna pomoc                                               36  osób 
 

Przychodzą również osoby po leki, których kierujemy do Domu Katolickiego przy Konkatedrze, gdzie na receptę 
wydawane są w każdą środę w godzinach  od 15-17 .Leki te pochodzą ze zbiórki  przynoszonych przez osoby 

prywatne dla których są już zbędne. Przychodzą również po pomoc osoby depresyjne, alkoholicy. Staramy się 
podać instytucje, które zajmują się danymi problemami i udzielają konkretnej pomocy. Staramy się wyjść 

naprzeciw potrzebom tym, którzy proszą o pomoc. Zwykle ludzkie podziękowania, uśmiech, życzliwość cieszą nasze 
serca i jeszcze bardziej je otwierają aby wyraźniej widzieć potrzeby człowieka w jego przeżywanej trudności. 
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2.4. WYPOŻYCZANIE SPRZĘTU DO REHABILITACJI I PIELĘGNACJI CHORYCH                                                      

Dla osób chorych dysponujemy sprzętem takim jak: łóżka szpitalne, koncentratory tlenu, chodziki, wózki 

inwalidzkie, materace przeciw odleżynowe piankowe i pneumatyczne, kule, aparat tlenowy, inhalatory, ssaki. 

Wyżej wymieniony sprzęt został wypożyczony dla  540 osób 
  

Ponadto:   
Wydano leki dla 251 osób.  Leki pochodzą ze zbiórki leków nie przeterminowanych  

Zorganizowano opiekę dla chorych w domach. 
Przekazanie wózka dziecięcego z przeznaczeniem dla matki z dzieckiem.  

Ośrodki rehabilitacyjne dla chorych. 
Udzielanie informacji, załatwianie opiekunek dla chorych w domach, załatwianie noclegu i pobytu w Poznaniu dla 

chorego pobierającego radioterapię w szpitalu. 
Rozwiązywanie trudności związanych z wypożyczonym sprzętem / jego odzyskanie, monity, telefony wyjaśniając, 

naprawy uszkodzonego sprzętu. 
 

2.5. INNA POMOC 
    -    Załatwienie pomocy domowej. 

    -    Interwencje do Mops-u. 

    -    Pomoc rodzicom w leczeniu dziecka na chorobę nowotworową. 
- Udzielamy medycznej pomocy ostrowskiej Noclegowni, kobietom samotnym w PCK, Pogotowiu Opiekuńczo 

Wychowawczym. 
- Pomoc doraźna w trudnych sytuacjach-rozmowy, porady, odwiedziny. 

- Na Święta Wielkanocne z otrzymanych darów słodyczy, odzieży, zabawek organizujemy paczki dla tych osób i 
rodzin którym z różnych  jest najtrudniej, a które same nie szukają takiej pomocy. 

-   Włączenie się w akcję pomoc powodzianom, udało się zebrać kołdry, koce, pościele, ręczniki, nowe koszule, 
wodę pitną, artykuły spożywcze, artykuły szkolne, a także środki pieniężne w wysokości 2462,00 zł i 20 EURO. 

Powyższe rzeczy oraz pieniądze zostały przekazane do miejscowości Troszyn Polski. 
- Udział w zbiórce starych monet, ogłoszonej przez Caritas Polska.  

 
2.6. STATYSTYKA 
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- Praca pielęgniarek jest udokumentowana statystyką czynności pielęgniarskich. Prowadzimy rejestry czynności 

medycznej wykonywanych w terenie i książkę gabinetu medycznego stacji. Posiadamy zdeklarowane osoby 

korzystające z naszych usług. 
 

2.6. PODSUMOWANIE:  

- Stacja Opieki Caritas jest otwarta na współpracę z innymi instytucjami do których należy PCK, Hospicjum                   
Św. Józefa w Sadowiu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ZOZ. 

- W naszych czynnościach medycznych współpracujemy z lekarzami rodzinnymi, uzgadniamy wizyty i 

konsultacje. Stacja posiada do dyspozycji oznaczone samochody ułatwiające szybkie dotarcie do pacjenta. 
Zadania wykonujemy sami nie zlecając innym osobom. Cechuje nas bezpłatność usług, sumienność, 

odpowiedzialność oraz ich przystępność do wszystkich grup wiekowych jak również dzieci. Opieka jest 
obowiązkiem i powinnością. Caritas to miłość tak pojęta nie może nie stawiać wymagań, jak też 

profesjonalnych umiejętności, wynikająca z istoty zawodu pielęgniarskiego i naszej misji. 
- Ważne jest w życiu chorego organizowanie wsparcia duchowego i samo towarzyszenie w jego chorobie.                             

Z doświadczenia naszej posługi wśród chorych widzimy jak ważna jest obecność bliskich osób, a 
pozostawienie chorego w osamotnieniu – brak bliskich, brak miłości, osamotnienie powodują pogorszenie się 

stanu chorego, a nawet bezsens życia. Zadaniem rodziny jak i osób opiekujących się chorymi jest zadaniem 
ukazania wartości sensu cierpienia, niezgłębionej tajemnicy życia. 

 
 

 
 

3. FINANSE za 2010 rok 

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł) 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 

L.

p. 

 
Rodzaj kosztów 
(koszty 
merytoryczne 
i 
administracyjne 
związane z 
realizacją 
zadania) 

 
Koszty zadania 
(zgodnie z kosztorysem złożonym  
do umowy 

 
Suma kolumn 6 i 5 
(wypełniać tylko w przypadku 
rozliczeń ratalnych) 
 
 
 
 

 
Bieżący okres sprawozdawczy  
– w przypadku sprawozdania końcowego 
 – za okres realizacji zadania 
 
 

 
Poprzednie okresy 
sprawozdawcze 
(narastająco) 
 
 
 

  

 
koszt 
całkowity 

 

 
z tego z 
dotacji 

 
z tego z 
finansowy
ch 
środków 
własnych, 
środków z 
innych 
źródeł 
oraz wpłat 
i opłat 
adresatów
* 

 
koszt 
całkowity 

 

 
z tego z 
dotacji 

 
z tego z 
finansowy
ch 
środków 
własnych, 
środków z 
innych 
źródeł 
oraz wpłat 
i opłat 
adresatów
* 

 
koszt 
całkowity 

 

 
z tego z 
dotacji 

 
z tego z 
finansowy
ch 
środków 
własnych, 
środków z 
innych 
źródeł 
oraz wpłat 
i opłat 
adresatów
* 

 
koszt 
całkowity 

 

 
z tego z 
dotacji 

 
z tego z 
finansowych 
środków 
własnych, 
środków z 
innych 
źródeł oraz 
wpłat i opłat 
adresatów* 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 
Wynagrodzenie 
osobowe brutto 
dla pracowników 
 
 
Stałe koszty 
utrzymania 
ośrodka (energia 
El., gaz, woda, 
ciepłownictwo, 
środki czystości, 
utylizacja 
odpadów med., 
telefony) 
 
 
 
Eksploatacja 

 
71.000, 00 
 
 
 
 
 
6.800,00 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
60.000,00 
 
 
 
 
      
5.600,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.000,00 
 
 
 
 
 
1.200,00 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
69.358,24 
 
 
 
 
 
7.772,85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
59.048,42 
 
 
 
 
 
5.488,27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10,309,82 
 
 
 
 
 
2.284,27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15.021,13 
 
 
 
 
 
2.087,77 
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13.267,87 
 
 
 
 
 
1.003,19  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
------ 
 
 
 
 
 
1.084,58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
47.003,80 
 
 
 
 
 
5.685,08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
37.603,04 
 
 
 
 
 
4.485,08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9,400,76 
 
 
 
 
 
1.200,00 
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3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 
 

samochodów 
(paliwo, 
ubezpieczenia, 
przeglądy, 
myjnia, części 
samochodowe) 
 
 
 
Artykuły 
medyczne, 
pielęgniarskie i 
rehabilitacyjne 
 
 
 
Koszty 
administracyjno 
biurowe (OC 
usług 
medycznych, 
obsługa projektu, 
materiały i sprzęt 
biurowy, koszty 
bankowe i 
pozostałe koszty 
pracownicze). 
 
 
 

OGÓŁEM: 

 
 
15.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.200,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

106.000,0

0 

 
 
12.800,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.600,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
85.000,00 

 
 
2.200,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.600,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.000,00 

 
 
16.192,57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.392,01 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.284,33 
 
 
 
 
 
 
 
 
106.000,0
0 

 
 
13.751,61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.711,70 
 
 
 
 
 
 
 
 
85.000,00 
 
 
 

 
 
2.440,96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.392,01 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.572,63 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.000,00 

 
 
2.960,74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.231,01 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.948,17 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.248,82 

 

 
 
2.719,78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.839,08 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.220,33 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.050,25 

 
 
 
 

 
 
240,96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
391,93 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.727,84 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.198,57 

 
 
13.231,83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.161,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.336,16 
 

 

 

 

 

 

 
79.751,18 
 

 
 
11.031,83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.160,92 
 
 
 
 
 
 
 
 
491,37 
 
 
 
 
 
 
 
 
63.949,75 
 

 
 
 
2.200,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.000,08 
 
 
 
 
 
 
 
 
844,79 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.801,43 
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4. STAN ZATRUDNIENIA 

S. Elżbieta Kruszelnicka 

mgr pielęgniarstwa 

Kierownik Stacji Opieki, 

pielęgniarka 

Pełen etat 

S. Agnieszka Świtalska 

mgr teologii, licencjat 
pielęgniarstwa i kurs opieki 

długoterminowej 

Z-ca Kierownika Stacji Opieki, 

pielęgniarka 

Pełen etat 

Krystyna Rychlik 
Technik ekonomista, specjalista 

ds. administracji  

Obsługa administracyjno-
księgowa 

Pełen etat 

 

 
 

 

 
 

VII. OSTROWSKIE CENTRUM POMOCY Caritas 
 

1. DANE ADRESOWE 
 

OSTROWSKIE CENTRUM POMOCY CARITAS 
Ul. Grunwaldzka 72 

63-400 Ostrów Wlkp. 
  

2. CHARAKTER PLACÓWKI 
 

Placówka udziela wsparcia  osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zepchniętym na margines życia 
społecznego, ubogim, bezdomnym, bezrobotnym, nierzadko uzależnionym od alkoholu czy narkotyków. Działania 

Centrum były głównie skoncentrowane na kilku płaszczyznach: pomoc dla dzieci i młodzieży uzależnionych od 

narkotyków, w ramach której działał Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin. Niewątpliwie jednym 
z najważniejszych zadań Centrum było podtrzymanie poczucia godności człowieka, poprzez zaspokojenie jego 
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podstawowych potrzeb. Przy Centrum działała będzie stołówka, w której wydawano ciepłe posiłki dla ludzi 

ubogich. Bezdomnie mogli skorzystać z łaźni, czy też wymienić odzież.  
W Ostrowskim Centrum Pomocy Caritas mieszczącym się przy ulicy Grunwaldzkiej 72 w Ostrowie 

Wielkopolskim liczba osób zarejestrowanych, które skorzystały z łaźni, stołówki, bezpłatnych porad prawnych, 

całodobowego telefonu zaufania, punktu konsultacyjnego z zakresu uzależnień i przemocy oraz Dziennego Ośrodka 
dla Dzieci i Młodzieży wynosi ok. 1600 osób. Dziennie z ośrodka korzysta ok. 90 osób. Oprócz posiłków 

spożywanych na miejscu każda osoba ma możliwość zabrania posiłku do domu dla swoich bliskich.  
 W Ostrowskim Centrum Pomocy Caritas funkcjonuje Dzienny Ośrodek dla Dzieci  

i Młodzieży, z którego pomocy skorzystało do tej pory ok. 60 dzieci oraz ich rodzice, dotkniętych różnego rodzaju 
problemami: alkoholizmem rodziców, uzależnieniem od nikotyny, alkoholu, narkotyków, brakiem samoakceptacji i 

prawidłowych relacji z członkami z rodziny, konfliktami z prawem, autoagresją oraz rozpadem rodziny. Podczas 
zajęć poruszane są również zagadnienia z zakresu poznania i wyrażania własnych emocji, sposobów radzenia sobie 

z negatywnymi emocjami, asertywności, treningu zastępowania agresji. Staramy się, aby nasi podopieczni nadrobili 
zaległości szkolne. Kształtujemy w nich sumienność i odpowiedzialność. Organizujemy również zajęcia plastyczne 

rozwijające wyobraźnię i kreatywność. 
 Nasza działalność skoncentrowana głównie jest na pomocy młodym ludziom zagrożonym 

uzależnieniami. Posiadamy bogate doświadczenie w udzielaniu pomocy                      
i wsparcia młodzieży jak i osobom dorosłym. Naszym celem jest walka z uzależnieniami poprzez informowanie 

młodzieży i dorosłych o szkodliwości zażywania środków odurzających, pomaganie w leczeniu uzależnień oraz 

zwrócenie uwagi na to jak istotne dla prawidłowego funkcjonowania jest właściwe organizowanie czasu wolnego. 
Dzięki funkcjonowaniu naszego ośrodka wielu młodych ludzi oraz ich rodzice uzyskało pomoc  

i wsparcie.  
W punkcie konsultacyjnym z zakresu uzależnień i przemocy w rodzinie  

z poradnictwa skorzystało wiele osób, które borykały się w największej mierze  
z alkoholizmem, ale także zdarzały się osoby borykające się z problemem uzależnienia złożonego tzn. uzależnieni 

zarówno od alkoholu i narkotyków. Zgłaszały się także osoby uzależnione od hazardu. Wielu podopiecznych to 
osoby współuzależnione, borykające się z problemami przemocy, uzależnieniem swoich bliskich. Pomoc osobom 

uzależnionym ( alkohol, narkotyki, hazard) polegała głównie na wskazaniu placówek zajmujących się terapią i 
profilaktyką uzależnień. Prowadzona jest również terapia podstawowa mająca na celu uświadomienie własnego 

uzależnienia oraz udzielenie porad, co do sposobów radzenia sobie z utrzymywaniem trzeźwości i treningiem z  
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zakresu zachowań asertywnych, poprawieniem kontaktu z otoczeniem społecznym jak i relacji w rodzinie. Udziela 

się wsparcia psychologicznego osobom w trudnych sytuacjach życiowych. 
 

 

3. FINANSE 
Działalność Centrum finansowana była z dotacji Urzędu Miasta Ostrowa Wlkp., środków własnych Caritas  oraz               

z wpłat indywidualnych darczyńców.  
 

 
 

 
VIII. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ 

 
 

W tej części sprawozdania przedstawiamy rachunek kosztów oraz bilans uwzględniający wydatki i przychody Biura 
Caritas Diecezji Kaliskiej, Kaliskiego Domu Opieki, Ośrodka Formacyjnego w Przedborowe, Schroniska w 

Domaniewie, Ostrowskiego Centrum Pomocy, Schroniska dla kobiet „Domu Życia”, Ośrodka w Słupi, Świetlicy 
Socjoterapeutycznej oraz Stacji Opieki Caritas. Ośrodek Szkoleniowo-wypoczynkowy PASCHA jest samobilansującą 

się jednostką Caritas Diecezji Kaliskiej, dlatego jego przychody i koszty zostały wykazane osobno w powyższych  

rozdziałach.   
 

 
 

 
 

1. RACHUNEK WYNIKÓW 
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Nazwa 

konta 

Caritas 

Centrala 

Kaliski 

Dom 

Opieki 

 

Przedborów 

Dom 
Bartymeusza 

w  
Domaniewie 

Ostrowskie 

Centrum 

Pomocy 

Schronisko 

dla Kobiet -  

”Dom 

Życia” 

Ośrodek 

w  

Słupi 

Świetlica Stacja 

Opieki 

Caritas 

Razem 

PRZYCHODY 

Przychody 

ze 

sprzedaży 

świec/ 

Wigilijnych 

179,738.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179,738.00 

Przychody 

ze 

sprzedaży 

świec/ 

Paschaliki 

32,097.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,097.80 

Odsetki od 

kontrahent

ów 

-4.04 -29,35 0.00 -3.70 0.00 -3.33 0.00 0.00 0.00 -40,42 

Odsetki od 

należności 

budżetowy

ch 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.04 

Odsetki od 

lokat 

8,620.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,620.31 

Odsetki od 

rachunków 

bieżących 

6.18 0.00 0.00 0.00 0.00 67.40 0.00 0.00 0.00 73.58 
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Darowizna 

środków 

trwałych 

1,894.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,733.34 13,628.12 

Dotacje UM 
0.00 200,000.00 0.00 0.00 122,060.00 66,000.00 0.00 0.00 85,000.00 473,060.00 

1% 

podatku 

osób 

fizycznych 

146,751.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146,751.03 

Dotacje 

UW w 

Poznaniu 

0.00 0.00 16,600.00    0.00 0.00 0.00 0.00 3,138.00 0.00 19,738.00 

Dotacje 

pozostałe 

17,000.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 70,500.00 

Dotacja 

UM-

Świetlica 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00 

Dotacja 

URZ. 

Marszałkow

skiego w 

Poznaniu 

0.00 0.00 51,000.00 0.00 62,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,350.00 
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Dotacja 

PFRON  

0.00 0.00 285,938.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285,938.00 

Darowizny 

pieniężne 

od 

instytucji 

96,573.53 3,050.00 0.00 0.00 13,500.00 500.00 0.00 2,000.00 0.00 115,623.53 

 

Darowizny 

pieniężne 

od osób 

prywatnyc

h 

15,296.00 1,200.00 37,700.00 8,122.29 11,908.29 21,135.00 3,000.00 4,650.00 14,319.00 117,330.58 

 

Darowizny 

rzeczowe 

od 

instytucji 

7,975.83 106,155.20 4,890.86 72.03 0.00 159,972.59 0.00 10,737.95 0.00 289,804.46 

 

Darowizny 

pieniężne 

od osób 

anonimowy

ch 

2,500.00 22,067.50 0.00 6,954.50 9,510.00 12,870.00 0.00 1,400.00 50.00 55,352.00 

 

Zbiórki 

PUBLICZNE 

KONCERTY 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,616.70         0.00        6,616.70 

Akcja 

letnia 

Przedboró

w - 

WPŁATY 

0.00 0.00 51,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,650.00 

 

SKARBONK

I 

1,935.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,935.00 
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Pozostałe 

przychody 

operacyjne 

20,510.98 0.00 471,855.00 1,170.00 11,848.39 0.00 63,842.35 0.00 16,529.44 585,756.16 

Darowizny 

celowe 

675,228.12 0.00 0.00 0.00 21,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 696,528.12 

Darowizny 

pieniężne z 

zagranicy 

3,941.22 0.00 0.00 0.00 0.00 5,375.84 0.00 0.00 0.00 9,317.06 

Darowizny 

Caritas 

Polska  

31,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,850.00 

 

Darowizna 

PEAD 

2,132,669.

52 

 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00 2,132,669.52 

PEAD- 

zwrot 

kosztów 

14,972.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,972.53 

RAZEM 

 
3,389,556.79 

 
332,443.35 

 
919,633.86 

 
16,315.12 

 
255,976.68 

 
315,917.54 

 
66,842.35 

 
88,542.65 

 
127,631.78 

 
5,512,860.12 

Nazwa 

konta 

Caritas 

Centrala 

Kaliski 

Dom 

Opieki 

Przedborów Dom 
Bartymeusza 

w 
Domaniewie  

Ostrowskie 

Centrum 

Pomocy 

Schronisko 

dla Kobiet 

„Dom 

Życia” 

Ośrodek 

w Słupi  

 

 

 

Świetlica Stacja 

Opieki 

Caritas 

Razem 

KOSZTY 



                                                                                                                                                                             

                             Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej – merytoryczne i finansowe za 2010 rok  

 41 

Amortyzacj

a środków 

trwałych 

71,304.61 350.02 0.00 0.00 2,740.50 0.00 0.00 0.00 0.00 74,395.13 

Amortyzacj

a śr. 

trwałych - 

darowizna 

5,329.48 0.00 0.00 0.00 827.23 0.00 0.00 0.00 11,733,34 17,890.05 

Amortyzacj

a 

jednorazow

a  

0.00 0.00 1,699.00 0.00 6,991.82 13,069.52 0.00 0.00 0.00 21,760.34 

Zużycie 

paliwa 

15,172.72 16,302.88 7,253.07 3,115.51 9,816.99 2,024.17 0.00 0.00 12,462.24 66,147.58 

Zużycie 

części 

zamiennyc

h do 

samochodu 

878.16 2,231.91 0.00 627.50 2,113.42 880.01 0.00 0.00 0.00 6,731.00 

Zużycie 

środków 

czystości 

678.13 4,018.61 0.00 301.84 9,644.64 230.42 0.00 17.95 186.71 15,078.30 

Zużycie 

materiałów  

biurowych 

4,300.40 668.92 404.56 16.30 1,096.76 0.00 0.00     816.78 297,55 7,601.27 

Zużycie 

materiałów 

eksploatac

yjnych do 

sprzętu 

2,845.90 163.99 320.63 17.00 165.00 0.00 0.00 0.00 180.00 3,692.52 
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biurowego 

 

Zużycie 

materiałów 

wynikający

ch z 

przepisów 

bhp 

49.50 992.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 497.96 1,539.58 

Zużycie 

żywności 

973.05 37,264.24 1,108.77 1,630.94 19,574.65 15,242.99 0.00 1,315.34 0.00 77,109.98 

Zużycie 

materiałów 

elektrotech

nicznych i 

budowlany

ch 

7,524.48 16,866.94 0.00 0.00 724.98 23,596.82 0.00 0.00 0.00 48,713.22 

Drobny 

sprzęt AGD 

i meble 

458.97 2,543.91 0.00 0.00 5,158.74 4,500.58 0.00 0.00 0.00 12,662.20 

Pozostałe 

zużycie 

materiałów 

20,461.01 3,232.35 14,729.60 1,532.53 17,772.18 6,109.41 0.00 1,306.60 7,148.53 72,292.21 

Energia 

elektryczna 

6,127.72 16,222.96 8,868.04 2,607.21 4,279.18 6,160.11 12,395.39 0.00 1,160.50 57,821.11 

Gaz 
2,728.97 21,168.29 0.00 624.06 2,367.00 376.02 0.00 0.00 264.28 27,528.62 

Woda i 

ścieki 

1,107.16 11,135.52 170.50 0.00 2,120.07 1,646.79 1,389.83 0.00 1,047.22 18,617.09 
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Energia 

cieplna 

1,821.44 0.00 0.00 519.99 8,144.47 0.00 0.00 0.00 1,781.81 12,267.71 

Olej 

opałowy 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76,961.60 0.00 0.00 76,961.60 

Naprawa 

samochodó

w 

2,840.92 6,039.99 0.00 0.00 69.95 230.00 0.00 0.00 135.60 9,316.46 

Przeglądy 

okresowe 

samochodó

w 

360.00 0.00 0.00 259.00 242.00 0.00 0.00 0.00 551.75 1,412.75 

Transport 

obcy 

1,163.35 157.38 0.00 0.00 6,962.91 0.00 0.00 0.00 0.00 8,283.64 

Konserwacj

e w 

obiektach 

0.00 1,024.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,024.80 

Usługi 

instalators

kie, 

budowlane 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,880.00 0.00 0.00 0.00 4,880.00 

Naprawa i 

konserwacj

a sprzętu 

AGD 

0.00 1,173.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,173.00 

Naprawa i 

konserwacj

e 

0.00 1,122.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.00 0.00 1,216.16 



                                                                                                                                                                             

                             Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej – merytoryczne i finansowe za 2010 rok  

 44 

(pozostałe) 

Badania, 

ekspertyzy 

usługi 

geodezyjne 

0.00 0.00 0.00 0.00 60.64 0.00 0.00 0.00 0.00 60.64 

Usługi 

telekomuni

kacyjne 

komórkowe 

5,648.47 2,673.28 2,411.92 222.34 131.17 1,661.13 0.00 0.00 1,817.46 14,565.77 

Usługi 

telekomuni

kacyjne -

stacjonarn

e 

 

10,445.26 1,746.55 0.00 0.00 1,451.36 1,248.67 0.00 0.00 0.00 15,791.84 

Usługi 

informatyc

zne 

1,116.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,116.91 

Usługi - 

wywóz 

nieczystośc

i 

0.00 7,798.86 0.00 0.00 929.32 2,890.77 0.00 0.00 398.04 12,016.99 

Dozór 

mienia 

0.00 638,65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 638.65 

Najem i 

dzierżawa 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 976.00 0.00 0.00 976.00 

Usługi 

kurierskie 

982.26 0.00 0.00 0.00 26.84 0.00 0.00 0.00 0.00 1,009.10 



                                                                                                                                                                             

                             Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej – merytoryczne i finansowe za 2010 rok  

 45 

Usługi 

pocztowe 

4,130.70 88.25 0.00 0.00 139.50 0.00 0.00 46.50 16.83 4,421.78 

Pozostałe 

usługi obce 

10,323.41 4,821.99 240,085.11 285.40 32,532.21 785.41 0.00 13,435.12 336.00 302,604.65 

Wynagrodz

enia 

pracownikó

w 

233,699.46 52,867.17 77,570.11 0.00 42,545.60 36,000.00 0.00 50,904.00 58,800.00 552,386.34 

Umowy 

zlecenie 

0.00 0.00 8,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 11,920.00 

Umowy o 

dzieło 

700.00 0.00 12,560.00 0.00 75,539.16 9,830.00 0.00 702.00 0.00 99,331.16 

Ubezpiecze

nia 

społeczne  

35,948.95 8,074.48 13,492.11 0.00 6,669.67 5,544.00 0.00 7,839.05 9,514.02 87,082,28 

Fundusz 

pracy 

5,724.19 1,284.65 2,125.69 0.00 1,062.93 882.00 0.00 1,247.24 1,514.22 13,840.92 

FGŚP 
244.11 52.42 76.35 0.00 43.37 36.00 0.00 50.94 61.80 564.99 

Szkolenia 

pracownikó

w 

950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 950.00 

Dodatki 

prac. W 

ramach 

bhp 

0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 
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Opłaty 

skarbowe 

40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 

Pozostałe 

podatki i 

opłaty 

351.97 5.00 0.00 0.00 50.00 10.77 0.00 0.00 0.00 417.74 

Opłaty za 

prowadzeni

e rachunku 

bankowego 

514.28 228.00 135.72 228.00 229.50 2.70 0.00 233.00 543.50 2,114.70 

Prowizja za 

przelew 

315.20 149.90 16.40 0.00 143.70 235.00 0.00 4.50 192.70 1,057.40 

Dodatkowe 

koszty 

bankowe 

321.37 333.62 12.50 87.35 227.47 101.70 0.00 93.22 226.88 1,404.11 

Rozliczenie 

kosztów 

podróży 

374.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 374.62 

Diety 
43.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.19 

Ulotki 

reklamowe 

6,182.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,182.96 

Pozostała 

reklama 

1,403.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,403.00 

Ubezpiecze

nia 

majątkowe 

3,806.67 0.00 0.00 0.00 894.28 0.00 0.00 0.00 122.75 4,823.70 
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Ubezpiecze

nia 

środków 

transportu 

8,019.80 0.00 103.00 0.00 468.69 0.00 0.00 0.00 415.75 9,007.24 

Koszt 

własny 

sprzedaży 

świec 

92,050.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,050.66 

Odsetki od 

pożyczek i 

kredytów 

0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 

Odsetki od 

zobowiązań 

wobec 

kontrahent

ów 

42.04 4.42 9.10 0.00 0.00 0.00 1.87 0.00 0.00 57.43 

Odsetki od 

zobowiązań 

budżetowy

ch 

44.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.62 

Naliczone 

prowizje od 

kredytów 

1.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.19 

Przekazane 

darowizny 

pieniężne 

31,836.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,836.21 

Przekazane 

darowizny 

rzeczowe 

7,303.85 1,278.80 241.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,317.95 0.00 18,141.60 
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Rozchód 

żywności-

darowizna 

PEAD 

2,132,669.

52 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,132,669.

52 

Rozchód 

żywności z 

darowizn 

0.00 104,876.40 4,649.86 72.03 0.00 159,972.59 0.00 1,420.00 0.00 270,990.88 

Zapłacone 

kary i 

grzywny 

108.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.80 

Pozostałe 

koszty 

operacyjne 

300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 

Zwrot 

niewykorzy

stanych 

dotacji 

0.00 0.00 24,228.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,228.27 

RAZEM 

 
2,741,789.78 

 
329,602.43 

 
421,191.31 

 
12,147.00 

 
264,437.90 

 
298,147.58 

 
91,724.69 

 
88,844.19 

 
115,307.44 

 
4,363,192.32 

Wynik dla 

jednostki 

 
647,767.01 

 
2,840.92 

 
498,442.55 

 
4,168.12 

 
-8,461.22 

 
17,769.96 

 
-24,882.34 

 
-301.54 

 
12,324.34 

 
1,149,667.80 
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2. BILANS 

 
AKTYWA 

 

Nazwa pozycji bilansu BO styczeń 2010 BZ Grudzień 2010 

A. AKTYWA  TRWAŁE 3, 750,885.40 4,956,573.06 

I.  Wartości niematerialne i prawne 

 

0.00 0.00 

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0.00 0.00 

2. Wartość firmy  0.00 0.00 

3. Inne wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00 

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne             0.00 0.00 

II.     Rzeczowe aktywa trwałe 

 

2,226,057.87 3,431,745.53 

1. Środki trwałe 277,573.13 734,346.14 

a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego 

gruntu) 

0.00 0.00 

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 

wodnej 

136,300.79 569,282.11 

c) urządzenia techniczne i maszyny 107,002.63 91,579.91 

d) środki transportu 34,269.71 73,484.12 

e) inne środki trwałe 0.00 0.00 

2. Środki trwałe w budowie 1,948,484.74 2,697,399.39 

3.Zaliczki na środki trwałe w budowie 0.00 0.00 

III. Należności długoterminowe 

 

0.00 0.00 

1. Od jednostek powiązanych 0.00 0.00 

2. Od pozostałych jednostek 0.00 0.00 
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IV. Inwestycje długoterminowe 
 

 

1,524,827.53 1,524,827.53 

1. Nieruchomości 0.00 0.00 

2.Wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00 

3. Długoterminowe aktywa finansowe 1,524,827.53 1,524,827.53 

a) w jednostkach powiązanych 
- udziały lub akcje  

- inne papiery wartościowe 
- udzielone pożyczki 

- inne długoterminowe aktywa finansowe 

1,524,827.53 
1,524,827.53 

0.00 
0.00 

0.00 

1,524,827.53 
1,524,827.53 

0.00 
0.00 

0.00 
 

b) w pozostałych jednostkach  

- udziały lub akcje 
- inne papiery wartościowe  

- udzielone pożyczki  
- inne długoterminowe aktywa finansowe 

0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

4. Inne inwestycje długoterminowe 0.00 0.00 

V.  Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

               0.00 0.0 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

0.00 0.00 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00 

B.  Aktywa obrotowe 39,181.84 315,945,95 

I.    Zapasy 0.00 0.00 

1. Materiały  0.00 0.00 

2. Półprodukty 0.00 0.00 
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3. Produkty gotowe  0.00 0.00 

4. Towary 0.00 0.00 

5. Zaliczki na dostawy 0.00 0.00 

II.  Należności krótkoterminowe 8,148.59 12,499.17 

1. Należności od jednostek powiązanych  0.00 0.00 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 
- do 12 miesięcy  

- powyżej 12 miesięcy 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

b) inne 0.00 0.00 

2. Należności od pozostałych jednostek 8,148.59 12,499.17 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 
- do 12 miesięcy 

- powyżej 12 miesięcy 

3,963.06 
3,963.06 

0.00 

8,573.93 
8,573.93 

0.00 

b) z tytułu podatków, dotacji , ceł i innych 

świadczeń 

4,185.53 3,921.84 

c) inne  0.00 3.40 

d) dochodzone na drodze sądowej 0.00 0.00 

III. Inwestycje krótkoterminowe 

 

26,540.93 295,244.40 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 26,540.93 295,244.40 

a) w jednostkach powiązanych 
- udziały lub akcje 

- inne papiery wartościowe 
- udzielone pożyczki 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
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b) w pozostałych jednostkach  

- udziały lub akcje 
- inne papiery wartościowe 

- udzielone pożyczki 
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 

0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 

- inne środki pieniężne 
- inne aktywa pieniężne 

26,540.93 
26,540.93 

0.00 
0.00 

295,244.40              
291,164.65      

4,079.75 
0.00 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0.00 0.00 

IV.    Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 

4,492.32 8,202.38 

 RAZEM: 

Ogółem aktywa (A+B) 

3,790,067.24 5,272,519.01 

 

 

P  A  S  Y  W  A 
 

Nazwa pozycji bilansu BO styczeń 2010 BZ grudzień 2010 

A.   Kapitał (FUNDUSZ) WŁASNY 2,046,099.50 3,195,767.30 

  I.         Kapitał (fundusz) podstawowy                    0.00                    0.00 

 II.        Należne wpłaty na kapitał podstawowy 

(wielkość ujemna) 

0.00 0.00 

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0.00 0.00 

 IV.      Kapitał  (fundusz) zapasowy 0.00 0.00 

  V.       Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0.00 0.00 

 VI.      Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                    0.00                    0.00 

 VII.     Zysk (strata) z lat ubiegłych 2,046,099.50 2,046,099.50 

VIII.     Zysk (strata) netto 0.00 1,149,667.80 
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  IX.    Odpisy z zysku netto w ciągu roku 

obrotowego (wielkość ujemna) 

0.00 0.00 

B. Zobowiązania i Rezerwy Na Zobowiązania 1,743,967.74 2,076,751.71 

I.   Rezerwy na zobowiązania 0.00 0.00 

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

0.00 0.00 

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  
- długoterminowa 

- krótkoterminowa 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

3.Pozostałe rezerwy 
- długoterminowe 

- krótkoterminowe 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

II. Zobowiązania długoterminowe 635,341.68 772,615.00 

1. Wobec jednostek powiązanych 0.00 0.00 

2. Wobec jednostek pozostałych 635,341.68 772,615.00 

a) kredyty i pożyczki 635,341.68 772,615.00 

b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych 

0.00 0.00 

c) inne zobowiązania finansowe 0.00 0.00 

d) inne 0.00 0.00 

III.   Zobowiązania krótkoterminowe 593,643.46 709,955.32 

1. Wobec  0.00 0.00 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 

- do 12 miesięcy 
- powyżej 12 miesięcy 

0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 

b) inne 0.00 0.00 

2. Wobec pozostałych jednostek 593,643.46 709,955.32 

a) kredyty i pożyczki 0.00 0.00 

b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych 

0.00 0.00 

c) inne zobowiązania finansowe 0.00 0.00 
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d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 

- do 12 miesięcy 
- powyżej 12 miesięcy 

567,607.10 

567,607.10 
0.00 

681,118.07 

681,118.07 
0.00 

e) zaliczki otrzymane na dostawy  0.00 0.00 

f) zobowiązania wekslowe 0.00 0.00 

g) z tytułu podatków ceł, ubezpieczeń i innych 

świadczeń 

0.00 2,800.89 

h)  z tytułu wynagrodzeń  26,036.36 26,036.36 

i)   inne 0.00 0.00 

3. Fundusze specjalne  0.00 0.00 

IV.  Rozliczenia  międzyokresowe 514,982.60 594,181.39 

1. Ujemna wartość firmy  0.00 0.00 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 
- długoterminowe 

- krótkoterminowe 

514,982.60 
514,82.60 

             0.00 

594,181.39 
594,181.39 

             0.00 

   RAZEM: 
Ogółem pasywa (A+B) 

3,790,067.24 5,272,519.01 

 
 


