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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBUSKIE

Gmina M. ZIELONA GÓRA

Powiat M. ZIELONA GÓRA

Ulica GENERAŁA JÓZEFA 
BEMA

Nr domu 32-34 Nr lokalu 

Miejscowość ZIELONA GÓRA Kod pocztowy 65-170 Poczta ZIELONA GÓRA Nr telefonu 535442544

Nr faksu E-mail zielonagora@caritas.pl Strona www www.caritas.zgora.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-01-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 21000926300000 6. Numer KRS 0000226818

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

ks. Stanisław Podfigórny Dyrektor TAK

Anna Maria Fedurek Sekretarz TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

ks. Wojciech Jurek Komisja Nadzorcza TAK

ks. Tadeusz Stanisławski Komisja Nadzorcza TAK

ks. Zygmunt Zimnawoda Komisja Nadzorcza TAK

CARITAS DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

 analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich występowania, 
wypracowania programów zmierzających do ich usuwania;
 prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie 
jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu 
potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych 
matek, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, 
ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk 
żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów oraz innych osób i grup 
społecznych będących w potrzebie
 pomoc społeczna w rozumieniu przepisów Ustawy o pomocy społecznej 
oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, mająca na celu w 
szczególności umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych 
sytuacji życiowych, wspierająca osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających 
do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwiająca im życie w 
warunkach odpowiadających godności człowieka
 podtrzymywanie i upowszechnianie  tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej;
 ochrona i promocja zdrowia;
 działania na rzecz osób niepełnosprawnych, zmierzające w szczególności 
do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie 
najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji 
społecznej w oparciu o obowiązujące przepisy prawne;
 promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości;
 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 działalność na rzecz rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, 
oświaty i wychowania;
 wypoczynek dzieci i młodzieży;
 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa 

narodowego
 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości 
chrześcijańskie oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami;
 promocja i organizacja wolontariatu;
 działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo lub informacyjnie 
podmioty funkcjonujące w sferze pożytku publicznego
 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa 
 działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dziecka
 działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego
 działalność na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów w 
zakresie kreślonym w pkt. 1-22

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Zadania te Caritas realizuje w szczególności poprzez: 
1) Systematyczną formację , kształcenie i szkolenie pracowników i 
wolontariuszy
2) Reintegrację społeczną i zawodową osób pozostających pod opieką 
Caritas
3) spotkania i seminaria formacyjne, Tygodnie Miłosierdzia i inne formy 
krzewienia Miłości Miłosiernej
4) Organizowanie i prowadzenie placówek charytatywno-opiekuńczych, 
oświatowych, medycznych, rehabilitacyjnych, poradnictwa, wydawniczych 
oraz innych, właściwych da realizacji zadań Caritas
5) Grupy wolontariatu Caritas
6)prowadzenie akcji promujących i finansujących działalność 
charytatywną oraz realizację innych zadań statutowych Caritas
7) prowadzenie ośrodka opiekuńczo-wychowawczego
8) prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
9) różne formy wypoczynku dla dzieci i dorosłych, a zwłaszcza dla dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej, dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, 
dysfunkcyjnych, wielodzietnych, dal dzieci i młodzieży polonijnej, dla osób 
starszych

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Uchwałą nr 17/12/2014 Zarządu Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej z dnia 17 grudnia 2014r. 
jednostka z dniem 1.01.2015 została podzielona na dwie odrębne jednostki:
1. Organizacja Pożytku Publicznego
2. Kościelna Osoba Prawna
Część działań prowadzonych jest wspólnie w ramach obu jednostek.

1. Krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna.
Wszystkie działania podejmowane przez Caritas  oprócz elementu praktycznej i skutecznej pomocy 
człowiekowi będącemu w potrzebie, mają na celu kształtowanie postaw charytatywnych i 
uwrażliwianie innych na potrzeby ubogich. Odbywa się to poprzez docieranie do ogółu społeczeństwa 
poprzez różnego rodzaju kampanie i wyszczególnianie tego aspektu za pośrednictwem parafii 
(ogłoszenia, komunikaty),jak również za pośrednictwem nowoczesnych środków przekazu. Strona www 
wykorzystywana jest m.in. do promowania ciekawych i godnych naśladowania działań. Pozwala to na 
przekazywanie wolontariuszom do wykorzystania gotowych i przepracowanych działań. 
Wykorzystywane są również tradycyjne formy przekazu informacji: plakaty i ulotki. Do parafii 
przekazywano biuletyn informacyjny Caritas. Przedstawiciele Caritas zapraszani byli do prezentowania 
w mediach lokalnych i ogólnokrajowych informacji nt.form niesienia pomocy,realizacji misji oraz 
zachęcania do aktywności w sferze wolontariatu.
Formacja charytatywna
W szczególny sposób formacją objęci są wolontariusze i członkowie Parafialnych Zespołów Caritas (PZC) 
oraz Szkolnych Kół Caritas (SKC).W okresach liturgicznych przeprowadzane są rekolekcje, ponadto 
organizowane są pielgrzymki, dni skupienia i spotkania formacyjno-informacyjne.

2.Analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich występowania, wypracowywanie programów 
zmierzających do ich usuwania.
Działalność Caritas podejmowana jest na podstawie analizy zachodzących zjawisk społecznych oraz 
oceny możliwości skutecznego przeciwdziałania im. Na tej podstawie opracowywane i realizowane są 
programy.
Podstawowym problemem, którym zajmuje się Caritas jest ubóstwo. Przeciwdziałanie temu zjawisku 
odbywa się w wielu formach,o których będzie mowa poniżej. Kontynuowano podstawową zasadę,że 
najwłaściwszą formą niesienia pomocy ubogim będzie rozwijanie programu działalności PZC, których 
członkowie w sposób najbardziej bezpośredni spotykają się z potrzebującymi i mają najlepsze 
rozeznanie w ich sytuacji na swoim terenie. W celu zbierania informacji nt. sytuacji społecznej w 
diecezji prowadzone są systematyczne spotkania z PZC oraz przedstawicielami instytucji pomocy 
społecznej i organizacji pozarządowych.

3. Prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie 
działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, 
samotnych 
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matek,niepełnosprawnych,chorych,seniorów,uzależnionych,bezdomnych,bezrobotnych,ofiarprzemocy,
więźniów,migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów.
4. Pomoc społeczna.
Obszary działań z zakresu pomocy społecznej pokrywają się z obszarem działalności charytatywnej.

Pomoc w leczeniu i rehabilitacji
W sytuacjach, w których wymagane jest ponoszenie kosztów związanych z długotrwałym leczeniem i 
rehabilitacją, Caritas udostępnia swoje konto na potrzeby zbiórek pieniędzy. W 2016r. udostępniono 
rachunek bankowy 10 os.(łącznie 104 kont).W 2016r. Caritas dofinansowała leczenie lub rehabilitację 
na kwotę 42 6632,76zł.

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom
W 2016r. CPMiU udzieliło pomocy społecznej 40 os., w tym 25 mężczyznom i 15 kobietom. Udzielono 
im pomocy rzeczowej w postaci biletów w ramach programu Dublin II, środków czystości, żywności. 
Beneficjentami CPMiU byli obywatele takich państw jak: Rosja, Czeczenia, Pakistan, Ukraina, Wietnam. 
Ponadto prowadzono konsultacje telefoniczne, mailowe, osobiste ze strażą graniczną, innymi CPMiU, 
organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami rządowymi z Polski.  CPMiU włączyło się w obchody 
Międzynarodowego Dnia Uchodźcy poprzez organizację charytatywnego meczu piłki nożnej w Zielonej 
Górze, w którym udział wzięło ponad 500 os. W meczu grali nie tylko wolontariusze i pracownicy 
Caritas, ale także funkcjonariusze Straży Granicznej, osoby duchowne, sportowcy, aktorzy, 
kabareciarze.
Gala wręczenia Statuetek „Człowiek Człowiekowi” 
W roku 2016 podczas 17 edycji wręczono osiem statuetek „Człowiek Człowiekowi” we współorganizacji 
ze Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu i. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. Przedstawiciele władz 
samorządowych- przede wszystkim Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki oraz rządowych- Wojewoda 
Lubuski Władysław Dajczak mieli dla Laureatów listy gratulacyjne, dyplomy, kwiaty oraz wyrazy uznania 
za pracę charytatywną Laureatów nagrody. 

Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
W 2016 r. Caritas Diecezjalna prowadziła 2 placówki, w tym:
- Świetlicowy  Oddział Przedszkolny „Słoneczko z uśmiechem”
- Świetlicę „Zielony Dom”;
Placówki współfinansowane są ze środków miasta w Zielonej Górze (Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej).
Świetlicowy Oddział Przedszkolny  ,,Słoneczko z Uśmiechem” w 2016 roku zapewniło opiekę dla około  
15 dzieci  w wieku od 3 do 5 lat z terenu Miasta Zielona Góra.
Wychowankowie placówki pochodziły głównie z ubogich i zaniedbanych rodzin, często z problemem 
alkoholizmu, przemocy , biedy czy bezrobocia.
Przedszkole zagwarantowało naszym podopiecznym możliwość właściwego, bezpiecznego spędzania 
czasu. Oddział przedszkolny wpłynął  również na zmniejszenie niedożywienia dzieci, dzięki posiłkom, 
jakie mogły spożywać w placówce (gorąca zupa, pizza, zapiekanki, sałatki, tosty, ciasta itp.).
Niezwykle cenna okazała się współpraca z rodzicami i opiekunami wychowanków. Przybliżyliśmy 
rodzicom potrzeby i zainteresowania ich dzieci co wpłynęło na pogłębienie więzi w rodzinach.
Od marca 2016 do grudnia 2016r. dzieci miały możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych 
przez 4 specjalistów,  a mianowicie : w zajęciach logopedycznych (80 godzin), zajęcia kulinarnych (80 
godzin), zajęciach z gimnastyki (40 godzin) i rytmiki (40 godzin).
Zauważyliśmy, że dzieci chętniej biorą udział zajęciach, zabawach i wycieczkach. Dobrze czują się wśród 
swoich kolegów i szanują pracę innych dzieci. Dzieci operują bogatszym słownictwem.  Dzieci wykazują 
inicjatywę w zabawie, samodzielność w pracy, skupienie na wykonywaniu zadania, chęć pomocy 
słabszym. 
Zaangażowanie i chęć niesienia pomocy przyniosła pozytywne skutki w pracy z dziećmi, a co za tym 
idzie zadowolenie rodziców, dzięki czemu postrzegać oni będą placówkę jako przyjazną i bezpieczną dla 
ich dzieci.
Kluby Seniora
Diecezjalna Sieć Klubów Seniora „Aktywna Jesień” skupia 33 Kluby Seniora (ok. 550 os.). Działalność 
klubów, mimo braku finansowania ze środków publicznych, polega na organizacji przez koordynatorów-
wolontariuszy spotkań o różnej tematyce: artystycznej, kulinarnej, zdrowotnej, sportowej, a także 
organizacji wyjazdów rehabilitacyjnych i wycieczek

Okna Życia
W 2016 r. otworzono i poświęcono Okno Życia w Żarach przy 105 Kresowym Szpitalu. 
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Stołówka dla ubogich
W 2016 Caritas prowadziła  stołówkę dla ubogich w Zielonej Górze przy ul. Bema 32-34.Każdego dnia 
wydawano ok. 250 posiłków (rocznie ok.90000,00 porcji),w tym: podopiecznym Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, podopiecznym Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz 
bezpośrednim podopiecznym Caritas.
Z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia przygotowano i wydano potrzebującym ok. 500 
paczek z żywnością.
Stołówka działa we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który finansuje większość 
kosztów oraz Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej. Na prowadzenie stołówki pozyskano także 
środki od Caritas Polska na dofinansowanie paczek żywnościowych dla ubogich z diecezji z okazji świąt 
Wielkiej Nocy.

Magazyn Pomocy Żywnościowej i  Rzeczowej w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.
Celem funkcjonowania magazynów jest pozyskiwanie i prawidłowe przechowywanie pozyskanych 
darowizn żywnościowych i rzeczowych, a następnie ich przekazywanie dla osób potrzebujących.
Zdecydowana większość pozyskanych rzeczy przekazana została potrzebującym za pośrednictwem PZC. 
Również osoby indywidualne korzystały bezpośrednio z pomocy magazynu (os. skierowane przez 
MOPS, GOPS).Do magazynów przyjęto rzeczy przekazane przez firmy i inne instytucje. Przekazywano 
głównie odzież, obuwie, meble, materiały budowlane, artykuły spożywcze, artykuły papiernicze, 
lekarstwa, środki czystości, sprzęt AGD i RTV. Magazyny udzielały wsparcia świetlicom dla dzieci oraz 
innym organizacjom (domy pomocy społecznej, hospicjum, noclegownie, domy samotnej matki, 
ośrodki terapeutyczne, itp.).Ponadto od stycznia do grudnia Caritas diecezjalna uczestniczyła w 
programie EMBARGO (Program Pomocy Krajowym Producentom Owoców i Warzyw – Embargo Rosji). 
Przyjęto i wydano dla podopiecznych poprzez PZC 360336 kg owoców o wartości 685172 zł. Zadaniem 
magazynu była także koordynacja programu    FEAD 2016.

Program pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności UE
Magazyn w Zielonej Górze koordynował w 2016 r. w Diecezji Program „dostarczanie żywności dla 
najuboższej ludności unii europejskiej POPŻ Podprogram 2016 FEAD” w części przypadającej dla Caritas 
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. W ramach Programu przekazanych zostało 44,757,560 kg żywności 
dla ponad 7651 os. potrzebujących, na łączną kwotę 1494034,31 zł

Akcje charytatywne
Akcje charytatywne odgrywają ważną rolę w działalności Caritas. Z jednej strony pozwalają one na 
zdobycie środków potrzebnych w realizacji celów statutowych,z drugiej zaś strony są doskonałą okazją 
do uwrażliwiania społeczeństwa na potrzeby ubogich. Zwłaszcza klimat i symbolika przedświątecznych 
akcji sprzyjają zadumie nad powołaniem do realizacji misji miłosierdzia powierzonej każdemu 
człowiekowi.

Zbiórki darów rzeczowych i pomoc świąteczna
W roku 2016 zorganizowane zostały tradycyjne świąteczne zbiórki żywności oraz zbiórka przyborów 
szkolnych. Zebrane dary trafiły do najbardziej potrzebujących rodzin za pośrednictwem PZC.
W czasie „Zbiórki Żywności Caritas Tak, Pomagam” (4-5.03.2016) zebrano 22400,00 kg. żywności. Akcja 
była prowadzona przez 65 PZC. Pomoc trafiła do 4338 os.
W czasie „Zbiórki Żywności Caritas Tak, Pomagam” (9-10.12.2016) zebrano 33350,00 kg żywności. Akcja 
prowadzona była przez 63  PZC. Pomoc trafiła do 4978 os.
„Z Uśmiechem do Szkoły”– zbiórka przyborów szkolnych (19-20.08.2016). Zebrano 5195zeszytów,209 
piórniki,4424 przyborów do pisania,1412 bloków rysunkowych i technicznych,1000 plecaków i 
tornistrów,1627 innych przyborów szkolnych,59 wyprawek gotowych. Pomoc otrzymało 
1536dzieci.Akcja prowadzona była przez 39PZC.
I Charytatywny Mecz Piłki Siatkowej Kromka Chleba Caritas
 Celem meczu było przeprowadzenie zbiórki pieniędzy na dożywianie dzieci ze świetlic Caritas w 
Gorzowie Wlkp., a także wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej, aktywne spędzanie czasu 
wolnego oraz krzewienie idei partnerstwa i wolontariatu. Zaproszenie do udziału w meczu przyjął m.in. 
znany trener siatkarski Waldemar Wspaniały, jak również reprezentant Polski – Sebastian Świderski, 
niegdyś zawodnik Stilonu Gorzów, a dziś prezes klubu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Udział wzięli również 
dawni gorzowscy zawodnicy i trenerzy, jak również przedstawiciele społeczności lokalnej. Łącznie 
zebrano 4.594.44 zł.
 Mecz odbył się 9 września 2016 r. przy wsparciu Lubuskiego Związku Piłki Sitkowej.
Rolą Caritas diecezjalnej jest przygotowanie akcji i ich koordynowanie (przygotowanie programu akcji i 
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materiałów promocyjno-informacyjnych, zorganizowanie spotkań z PZC, SKC i wolontariuszami, 
zgłoszenie zbiórki, promocja akcji, itp.). 

Łaźnia i ogrzewalnia Caritas
W 2016r. we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Caritas oraz dzięki realizacji 
projektu pt. „Wsparcie buduje”, współfinansowanego ze środków programu „Powrót osób bezdomnych 
do społeczności” uruchomiono ogrzewalnię i łaźnię dla osób bezdomnych w budynku Magazynu przy ul. 
Dworcowej 21 w Zielonej Górze.17 listopada 2015 odbyło się uroczyste poświęcenie i otwarcie 
placówek.
Dzięki działalności placówek osoby bezdomne mogły 5 dni w tygodniu skorzystać z kąpieli, uprać odzież, 
wypić ciepłą herbatę, spędzić czas w ciepłym pomieszczeniu w okresie jesienno –zimowym. W 
ogrzewalni przygotowanych zostało ok. 15-20 miejsc siedzących. Osoby bezdomne mogły pooglądać 
telewizję, poczytać prasę lub książki. W łaźni beneficjenci mogli skorzystać z dwóch łazienek, 
otrzymywali środki czystości, ręczniki, odzież i bieliznę na zmianę. Łącznie w 2016r. z placówek 
skorzystało 1860 os.

Punkt Konsultacyjny dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością
Zima to najtrudniejsza pora do przetrwania dla osób bezdomnych, samotnych, niezaradnych, jak 
również tych znajdujących się pod wpływem alkoholu czy innych używek. W ramach akcji "-2 stopnie" 
zespół interwencyjno – pomocowy w Gorzowie Wlkp., składający się z pracownika Caritas, 
Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Straży Miejskiej, sprawdzał miejsca, w których mogli 
przebywać bezdomni - pustostany, klatki schodowe, działki, dworce, sklepy. 
 W czasie okresu zimowego odbyło się kilka wyjazdów, których było celem m.in. przekazanie ciepłej 
odzieży, gorącej herbaty oraz sprawdzenie aktualnej sytuacji celem wsparcia merytorycznego. 
Ogólnopolska Pielgrzymka bezdomnych do Częstochowy 11.11.2016r. 

Punkty konsultacyjne dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia 
 W ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON, Caritas realizował projekt Punkty 
konsultacyjne dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Celem projektu był wzrost dostępu osób 
niepełnosprawnych oraz ich otoczenia do bezpłatnych i profesjonalnych doraźnych usług z zakresu 
poradnictwa psychologicznego, rodzinnego, socjalno-zawodowego, prawnego oraz duchowego w 
województwie lubuskim, dolnośląskim i zachodniopomorskim oraz udzielanie bezpośrednich informacji 
dla niepełnosprawnych i ich otoczenia. Utworzone zostały cztery Punkty (Gorzów Wlkp., Zielona Góra, 
Głogów, Myślibórz) w trzech województwach (lubuskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie), gdzie 
udzielono porad dla 249 osób. Projekt trwał 8 miesięcy.

5. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej.
W świetlicach dla dzieci, klubach seniora oraz w działalności pzc i skc realizowane są programy 
edukacyjne,które zawierają elementy związane z pielęgnacją tradycji patriotycznych.

6. Ochrona i promocja zdrowia.
„Podaruj Kroplę Miłości”
Caritas prowadzi akcję od początku kampanii, tj. od 2012 r. wspólnie z Parafialnym Zespołem Caritas 
oraz Urzędem Miasta organizuje co kwartał zbiórkę krwi w Strzelcach Krajeńskich. Z roku na rok 
przybywa coraz więcej osób gotowych podzielić się tym drogocennym lekiem. W ostatnim czasie 
widzimy wzrost krwiodawców, a co za tym idzie, wzrost oddanej krwi. W ciągu 4 akcji zorganizowanych 
w 2016 została zebrana rekordowa ilość krwi - 95l.

Stacja Opieki Caritas
W ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020, 
Caritas realizował projekt Stacja Opieki Caritas, którym objął 50 kursantów z terenu powiatów i miast: 
Gorzów Wlkp., Międzyrzecz, Zielona Góra, Nowa Sól oraz Żar. Głównym celem było zwiększenie 
wsparcia działań wolontarystycznych Stacji Opieki Caritas oraz podniesienie jakości usług opiekuńczych 
umożliwiających zaspokojenie specyficznych dla wieku podeszłego potrzeb, a w szczególności osobom 
starszym o ograniczonej samodzielności, tj. 50 osób z terenu województwa lubuskiego (60+). Kurs 
składa się z części teoretycznej  i ćwiczeniowej (51h szkoleniowych) oraz  praktyk w domu osoby 
starszej (60+) na zasadach wolontariatu(30h). Efektem końcowym projektu jest zwiększenie wiedzy 
uczestników m.in. w zakresie pielęgnacji i rehabilitacji, prawnych i socjalnych aspektów opieki, opieki 
paliatywnej, idei wolontariatu, animacji czasu wolnego osób starszych czy towarzyszeniu w chorobie i 
umieraniu. Uczestnicy zostali przygotowani do pracy z osobami chorymi, zniedołężniałymi i 
niepełnosprawnymi w warunkach domowych. Projekt trwał 6 miesięcy.
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Światowy Dzień Chorego
W Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. i Głogowie pracownicy i wolontariusze Caritas wzięli udział we Mszy 
Św. w intencji chorych sprawowanej przez ks. biskupa, a następnie odwiedzili chorych w hospicjum oraz 
na oddziałach szpitalnych. Wszystkim chorym wręczono obrazki z modlitwą za chorych. 

7. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Filozofia działania Caritas poprzez sieć PZC powoduje rozwój społeczności lokalnych. PZC są często 
„miejscem społecznego poruszenia” skupiającym wokół siebie przedstawicieli różnych wspólnot 
lokalnych,którzy chcą zrobić coś pożytecznego dla swojego środowiska. Również świetlice dla dzieci, 
kluby młodzieżowe oraz kluby seniora skupiają wokół siebie społeczność lokalną oferując nie tylko 
różne formy pomocy,ale również zapraszając do współpracy i współuczestniczenia w powstawaniu i 
rozwoju tych placówek.

8. Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
Rola świetlic dla dzieci
W świetlicach dla dzieci prowadzona jest edukacja i wychowanie oraz poszukiwane są nowe skuteczne 
metody edukacyjne i wychowawcze. Dzieci są objęte pomocą z zakresu odrabiania lekcji i nauki 
własnej. Dzięki pracy socjoterapeutów i psychologów rodzice są edukowani oraz nabierają umiejętności 
w zakresie lepszych metod wychowawczych, a dzieci–właściwych postaw społecznych. Zespół 
specjalistów prowadził szereg oddziaływań profilaktycznych mających na celu zminimalizowanie 
negatywnych wpływów środowiska oraz zmniejszenia szkód związanych z brakiem kontroli systemu 
rodzinnego nad sytuacja wychowanków. 
Placówki są ważnym elementem Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego oraz 
narzędziem pracy z poszczególnymi rodzinami.

9. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
Wakacyjna Akcja Caritas
W 2016r. akcja wakacyjna obejmowała 4 turnusy: Międzyzdroje – 2 turnusy, Bukowiec-1 
turnusy,Grodowiec-1 oaza. Skorzystało z nich 188os. W czasie wyjazdów dzieciom zapewniono opiekę 
profesjonalnej kadry, aktywny wypoczynek i rozrywkę, ale także zajęcia rozwijające ich 
zainteresowania.

Dodatkowo nasz Caritas dofinansowała wypoczynek dzieci i młodzieży podczas wyjazdów 
organizowanych przez poszczególne parafie i parafialne zespoły Caritas naszej diecezji. Dzięki 
dofinansowaniu udział w wypoczynku wzięło 770 osób

Półkolonie zimowe i letnie:
Podczas ferii i wakacji dzieci i młodzież mogły uczęszczać na zajęcia organizowane w placówkach 
wsparcia dziennego. W programie znalazły się wyjścia do kina, teatru, do muzeum, do amfiteatru, na 
sale zabaw, na basen. Odbywały się również zajęcia tematyczne rozwijające ich zdolności i 
zainteresowania. 

10. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
Programy w świetlicach dla dzieci
W świetlicach dla dzieci realizowane są programy profilaktyczne, z przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie, z profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii. To także programy związane z pracą 
z dzieckiem trudnym oraz zajęcia kompensacyjne. Realizowany jest również program współpracy z 
rodzicami podopiecznych świetlic oraz budowane są lokalne systemy wsparcia dla dzieci i ich rodzin.

11.Promocja i organizacja wolontariatu.
Centrum Wolontariatu
Celem funkcjonowania Centrum Wolontariatu jest rozwój i promocja idei wolontariatu oraz wsparcie 
wolontariuszy i podmiotów, które z nimi współpracują.
1.Prowadzenie biura pośrednictwa pracy wolontarystycznej:
-rejestr wolontariuszy stałych,
-rejestr organizacji współpracujących, 
-angażowanie wolontariuszy w akcje charytatywne Caritas i innych organizacji.
(Światowy Dzień Chorego, Zakochani dla Chorych, Droga Krzyżowa na Kalwarii Rokitniańskiej, Zumba 
Charytatywna, Zbiórki Żywności „Tak, Pomagam!”,  Diecezjalny Dzień Dziecka, Mistrzostwa w piłce 
ulicznej piłki nożnej osób bezdomnych i uzależnionych, Mecz Charytatywny na rzecz Migrantów i 
Uchodźców, Festyn „Z uśmiechem do szkoły”, Zbiórka „Z uśmiechem do szkoły”, „Wolontariusze 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

14850

20

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Dzieciom”, Światowe Dni Młodzieży w Diecezji, ŚDM w Krakowie, Oaza wolontariuszy Szkolnych Kół 
Caritas, Rekolekcje podopiecznych Programu Skrzydła w Paradyżu, obchody Międzynarodowego Dnia 
Wolontariusza, Diecezjalne Obchody w Patronalnym Święcie Caritas, Kromka Chleba Caritas). 
2.Działalność szkoleniowa i poradnictwo:
-przeprowadzono 13 szkoleń dotyczących wolontariatu,
-przeszkolono 180 os.,
-udzielono ok. 2200 porad dotyczących wolontariatu.
3.Promocja wolontariatu:
-kampanie informacyjne (plakaty, ulotki, informacje w mediach),
-akcje z udziałem wolontariuszy, w które włączały się szkoły i uczelnie,
-prowadzenie strony internetowej na stronie diecezjalnej www.caritas.zgora.pl,
-prowadzenie portalu społecznościowego Facebook,
-udział w zbiórkach publicznych, 
-udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza organizowanego przez Biuro Karier UZ.

Światowe Dni Młodzieży w Diecezji + ŚDM w Krakowie
Udział i organizacja ŚDM w diecezji przez wolontariuszy. Wolontariusze wydawali posiłki dla 
pielgrzymów uczestniczących w spotkaniach na zielonogórskim deptaku, a także uczestniczyli w 
głównych obchodach ŚDM w Świebodzinie. Odpowiedzialni byli za zapewnienie posiłku dla wszystkich 
uczestniczących. 
Delegacja wolontariuszy Centrum Wolontariatu (8 osób), uczestniczyła w ŚDM w Krakowie, 
weekendowy udział młodych ludzi był jednocześnie podziękowaniem za ich całoroczną pracę na rzecz 
drugiego człowieka i udział w życiu diecezji. 

Szkolne Koła Caritas
 Istotnym aspektem pracy Caritas było formowanie i promowanie wolontariatu chrześcijańskiego. W 
2016 roku działały 37 SKC, które zrzeszały około 500 członków pochodzących z wszystkich rodzajów 
szkół. Głównym celem było zaspokojenie duchowych i społecznych potrzeb młodych ludzi poprzez 
kształtowanie w nich wrażliwości charytatywnej. Wolontariusze SKC-poza działaniami na terenie 
szkolnym i lokalnym, brali udział w stałych akcjach Caritas diecezjalnej takich jak: Zakochani dla 
Chorych, Jałmużna Wielkopostna, Tydzień Miłosierdzia. poza włączaniem się w działania Caritas–SKC 
realizują swoje autorskie programy edukacyjno–wychowawczo-charytatywne.

Parafialne Zespoły Caritas
Na koniec 2016 zarejestrowanych było 194 PZC, w których działało ok. 3000 wolontariuszy. 

13.Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo podmiotów 
prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego. 
Działalność szkoleniowa:
Działalność szkoleniowa prowadzona była w następujących formach:
-kursy na opiekunów osób starszych, chorych i niepełnosprawnych 
-13 szkoleń i warsztatów dla wolontariuszy przeprowadzonych przez Centrum Wolontariatu.
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2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Prowadzenie 
dożywiania poprzez 
prowadzenie stołówki 
dla ubogich w Zielonej 
Górze 
(wydawanie codziennie 
jednego posiłku oraz 
suchego prowiantu)
oraz programu 
żywnościowe FEAD - 
Programu 
Operacyjnego Pomocy 
Żywnościowej, opieka 
pozaszkolna nad 
dziećmi poprzez 
prowadzenie 
specjalistycznych 
placówek wsparcia 
dziennego, 
prowadzenie Klubów 
Seniora i Stacji Opieki 
Caritas (organizacja 
kursów w zakresie 
opieki nad osobami 
chorymi, 
niepełnosprawnymi) 
pomoc rzeczowa, 
pomoc doraźna, pomoc 
migrantom i 
uchodźcom, pomoc 
bezdomnym.

88.99 Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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działalność charytatywnej Prowadzenie 
dożywiania poprzez 
prowadzenie stołówki 
dla ubogich w Zielonej 
Górze 
(wydawanie codziennie 
jednego posiłku oraz 
suchego prowiantu)
oraz programu 
żywnościowe FEAD - 
Programu 
Operacyjnego Pomocy 
Żywnościowej, opieka 
pozaszkolna nad 
dziećmi poprzez 
prowadzenie 
specjalistycznych 
placówek wsparcia 
dziennego, 
prowadzenie Klubów 
Seniora i Stacji Opieki 
Caritas (organizacja 
kursów w zakresie 
opieki nad osobami 
chorymi,niepełnospraw
nymi), pomoc 
rzeczowa, pomoc 
doraźna, pomoc 
migrantom i 
uchodźcom, pomoc 
bezdomnym.

94.99 Z

promocja i organizacja 
wolontariatu

szkolenia dla 
wolontariuszy i 
koordynatorów 
wolontariatu, spotkania 
formacyjne i 
pielgrzymki dla 
wolontariuszy, 
prowadzenie 
pośrednictwa pracy 
wolontarystycznej w 
Centrum Wolontariatu 
w Zielonej Górze, 
poradnictwo prawne 
dotyczące wolontariatu 
(w tym udostępnianie 
wzorów dokumentów) , 
organizacja akcji 
charytatywnych z 
udziałem 
wolontariuszy, 
promocja wolontariatu 
poprzez media,plakaty, 
ulotki,udział w 
konferencjach,  
spotkaniach, 
organizacja 
Międzynarodowego 
Dnia Wolontariusza, 
podniesienie wiedzy i 
świadomości społecznej 
na temat wolontariatu

85.59 B
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Organizacja Wakacyjnej 
Akcji Caritas 2016. Na 
kolonie wyjeżdżają 
dzieci z rodzin 
potrzebujących, 
podopieczni świetlic 
socjoterapeutycznych i 
parafialnych oraz 
młodzież objęta 
programem "Skrzydła", 
dla których wyjazd poza 
miasto lub wieś bez 
wsparcia finansowego 
nie jest możliwy. 
Turnusy wakacyjne w 
2016 to: I TURNUS 01-
12.07.2016 
Międzyzdroje, 
II TURNUS 12-
24.07.2016 
Międzyzdroje,  
III TURNUS 04-
16.08.2016 Bukowiec k. 
Karpacza. W ramach 
programu turystyczno-
krajoznawczego 
uczestnicy kolonii mogli 
zwiedzić: sztolnie w 
Kowarach, Zamek na 
Chojniku, wodospady 
Szklarka i Kamieńczyk. 
Oceanarium, Parki 
przyrodniczy.

94.99 Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 2,789,685.31 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,610,556.49 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 176,874.16 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 2,224.66 zł

e) Pozostałe przychody 30.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2,056,560.53 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 100,872.70 zł

0.00 zł

95,819.70 zł

0.00 zł

5,053.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 515,081.93 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2,056,560.53 zł
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2.4. Z innych źródeł 117,170.15 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 85,068.04 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -86.19 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 515,081.93 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2,797,672.24 zł 35,897.30 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

2,525,488.45 zł 0.00 zł

176,960.35 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

85,068.04 zł

10,155.40 zł 35,897.30 zł

1 Codzienna pomoc i działalność magazynów Caritas w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. 
(tzw. rzeczowa i żywnościowa pomoc społeczna)  41 493,63 zł
promocja i organizacja wolontariatu 15 134,70  zł
działalność placówek wsparcia dziennego Caritas dla dzieci i młodzieży (tzw. działalność na rzecz 
oświaty i wychowania 9 936 zł
Wakacyjna Akcja Caritas (wypoczynek letni dzieci i młodzieży) 20 400 zł /dodatkowo oprócz świec 
Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom
pomoc doraźna dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych 23 114,76 zł
Obsługa kont CP (pomoc w indywidualnym leczeniu i rehabilitacji) – 24 200 zł
badanie sprawozdanie finansowego OPP za 2015 r. - 15006 zł

149,285.09 zł

1 Indywidualna pomoc dzieciom i dorosłym w leczeniu i rehabilitacji 329,899.54 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł
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IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

16.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

16.0 etatów

31.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

15.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

15.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 498,200.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

347,900.00 zł

286,100.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 61,800.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 150,300.00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

150,300.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 150,300.00 zł

25.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

25.00 osób

155.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

155.00 osób
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3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

3,952.50 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

2,600.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

3,605.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3,070.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Realizacja pomocy 
żywnościowej poprzez 
wydawanie gorących 
posiłków

zminimalizowanie skali 
niedożywiania poprzez 
zapewnienie przynajmniej 
jednego pełnego i ciepłego 
posiłku w ciągu dnia osobom 
bezdomnym, ubogim, 
bezrobotnym, nie umiejącym 
sobie samodzielnie dać rady w 
życiu, pochodzącym z terenu 
Zielonej Góry

Urząd Miasta - Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Zielonej Górze

320,000.00 zł

2 Prowadzenie Centrum 
Wolontariatu

podniesienie wiedzy i 
świadomości społecznej na 
temat wolontariatu

Urząd Miasta - Miejski środek 
Pomocy Społecznej w Zielonej Górze

30,000.00 zł

3 Opieka pozaszkolna nad 
dziećmi - prowadzenie 
specjalistycznej placówki 
wsparcia dziennego 
"Słoneczko z uśmiechem"

zapewnienie bezpieczeństwa, 
stymulowanie rozwoju dziecka, 
zmniejszenie niedożywienia 
dzieci, wsparcie rodziców

Urząd Miasta - Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Zielonej Górze

28,547.00 zł

4 Opieka pozaszkolna nad 
dziećmi - prowadzenie 
specjalistycznej placówki 
wsparcia dziennego "Zielony 
Dom"

zapewnienie bezpieczeństwa, 
stymulowanie rozwoju dziecka, 
zmniejszenie niedożywienia 
dzieci, wsparcie rodziców

Urząd Miasta - Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Zielonej Górze

28,547.00 zł

5 Pomoc Rzeczowa 
(wydawanie odzieży, 
żywności)

wsparcie w procesie 
zaspokojenia podstawowych 
potrzeb życiowych poprzez 
udzielenie pomocy 
żywnościowej i rzeczowej 
najbardziej potrzebującym 
rodzinom, osobom bezdomnym 
i zagrożonym bezdomnością 
mieszkańcom Zielonej Góry

Urząd Miasta - Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Zielonej Górze

7,500.00 zł

6 Prowadzenie specjalistycznej 
placówki wsparcia 
dziennego "Słoneczko z 
uśmiechem"

profilaktyka ze względu na 
wpływy środowiska, wsparcie 
rozwoju jednostkowego oraz 
wzmocnienie prospołecznych 
nawyków i umiejętności dzieci z 
rodzin ubogich mieszkających w 
Zielonej Górze, dotkniętych 
alkoholizmem lub innymi 
uzależnieniami, przemocą, 
często pozbawionych 
prawidłowych, prospołecznych, 
szeroko akceptowanych 
wzorców

Urząd Miasta Zielona Góra 14,400.00 zł
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7 Prowadzenie specjalistycznej 
placówki wsparcia 
dziennego "Zielony Dom"

objęcie podopiecznych w wieku 
szkolnym oddziaływaniami 
wychowawczymi i 
profilaktycznymi w kontekście 
zjawisk negatywnych, których 
mogą doświadczać ze strony 
środowiska, wsparcie ich 
rozwoju jednostkowego oraz 
wzmocnienie prospołecznych 
nawyków i umiejętności dzieci i 
młodzieży z rodzin ubogich 
mieszkających w Zielonej Górze, 
dotkniętych alkoholizmem, 
przemocą, często 
pozbawionych prawidłowych, 
prospołecznych, szeroko 
akceptowanych wzorców, 
poprzez prowadzenie opieki 
pozaszkolnej.

Urząd Miasta Zielona Góra 14,400.00 zł

8 Organizacja półkolonii 
letnich dla dzieci i młodzieży 
ze świetlicy "Zielony Dom"

zorganizowanie podopiecznym 
społecznie akceptowanych form 
spędzania czasu wolnego w 
okresie wakacji oraz 
zapewnienie im bezpieczeństwa

Urząd Miasta Zielona Góra 1,000.00 zł

9 Organizacja wypoczynku 
letniego dla dzieci i 
młodzieży szkolnej

zorganizowanie bezpiecznego 
wypoczynku podczas wakacji

Lubuskie Kuratorium Oświaty 33,600.00 zł

10 Organizacja wypoczynku 
letniego dla dzieci i 
młodzieży z rodzin 
alkoholowych

profilaktyka ze względu na 
wpływy środowiska, wsparcie 
rozwoju jednostkowego oraz 
wzmocnienie prospołecznych 
nawyków i umiejętności dzieci i 
młodzieży z rodzin dotkniętych 
alkoholizmem, zagrożonych 
patologią społeczną

Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubuskiego

10,000.00 zł

11 Diecezjalny Dzień Dziecka 
"Bądźmy Razem"

umożliwienie dzieciom i 
młodzieży ze wszystkich 
środowisk radosnego i 
niezapomnianego przeżycia ich 
święta poprzez organizację 
festynu z okazji Dnia Dziecka w 
dniu 4 czerwca 2016 r.

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Zielonej Górze

3,500.00 zł

12 Prowadzenie łaźni i 
ogrzewalni dla osób 
potrzebujących w tym 
bezdomnych z terenu miasta 
Zielona Góra

podniesienie poziomu higieny 
wśród osób i rodzin w trudnej 
sytuacji życiowej, zaopatrzenie 
beneficjentów w środki 
czystości i odzież

Urząd Miasta - Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Zielonej Górze

80,000.00 zł

13 Mecz Charytatywny Piłki 
Siatkowej "Kromka Chleba 
Caritas"

dożywianie dzieci i młodzieży z 
gorzowskich świetlic Caritas

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski 2,000.00 zł

14 Punkty Konsultacyjne dla 
osób niepełnosprawnych i 
ich otoczenia.

wzrost dostępu osób 
niepełnosprawnych oraz ich 
otoczenia do bezpłatnych i 
profesjonalnych doraźnych 
usług z zakresu poradnictwa 
psychologicznego, rodzinnego, 
socjalno – zawodowego, 
prawnego oraz duchowego.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

120,960.00 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

ks. Stanisław Podfigórny Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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