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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

DIECEZJALNA FUNDACJA OCHRONY ŻYCIA

Kraj          POLSKA Województwo     OPOLSKIE Powiat M. OPOLE

Gmina M. OPOLE Ulica KSIĄŻĄT 
OPOLSKICH

Nr domu 19 Nr lokalu 

Miejscowość OPOLE Kod pocztowy 45-005 Poczta OPOLE Nr telefonu 77-441-02-60

Nr faksu 77-441-02-60 E-mail biuro@dfoz.pl Strona www www.dfoz.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-04-16

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 53091174800000 6. Numer KRS 0000016304
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

1.   ks. dr hab. Józef Bolesław Mikołajec - prezes Zarządu
2.   ks. dr Jerzy Jan Dzierżanowski         - wiceprezes Zarządu
3.   ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz       - sekretarz Zarządu

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

Józef Ginter Żmuda – przewodniczący
Jan Waldemar Musioł – sekretarz
Jan Mikołaj Polok
Edmund Podzielny  
Ryszard Kinder

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1.  ochrona poczętego życia
2.  świadczenie kompleksowej pomocy samotnym matkom w  
     okresie   
     przed porodem i po urodzeniu dziecka
3.  wspieranie rozwoju rodziny w zakresie pomocy psychologicznej, 
     pedagogicznej, terapeutycznej, socjalnej, prawnej, duchowej 
     i edukacyjnej
4.  zapobieganie sieroctwu społecznemu (poprzez stworzenie 
     dziecku możliwości rozwoju w najbardziej korzystnym 
     środowisku    
     rodzinnym: naturalnym, adopcyjnym, lub zastępczym
5.  wspieranie rozwoju kobiet oraz działalność na rzecz równych 
     praw kobiet i mężczyzn
6.  pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
     sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób
7.  upowszechnianie i ochrona praw dziecka, małżeństwa
     i rodziny
8.  wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
     (w podejmowaniu aktywności na rzecz kompleksowego rozwoju
     oraz poprawy jakości życia w wymiarach: osobistym, rodzinnym,
     społecznym, zawodowym i ekonomicznym)
9.   przeciwdziałanie patologiom społecznym
10. profilaktyka i terapia uzależnień oraz promocja zdrowia 
      i zdrowego stylu życia
11. rozwój społeczeństwa obywatelskiego
12. działalność charytatywna
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       

Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia realizuje swoje cele statutowe 
poprzez:

1. prowadzenie Domu Matki i Dziecka, Katolickiego Ośrodka 
Adopcyjnego 
    i Opiekuńczego oraz Diecezjalnej Poradni Rodzinnej
2. realizację działań profilaktycznych, szkoleniowych, edukacyjnych 
    i terapeutycznych
3. aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych     
    wykluczeniem społecznym
4. organizację działań z zakresu promocji zdrowia oraz zdrowego 
    stylu życia
5. współpracę z organami władz administracji państwowej i 
    samorządowej
6. współpracę z innymi krajowymi i międzynarodowymi instytucjami 
    o podobnych celach
7. współpracę ze środkami masowego przekazu i placówkami 
    opiniotwórczymi.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
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), zaczynając od najważniejszej)

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

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia wspiera rodzinę i poszczególnych jej 
członków w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych. Samotne macierzyństwo, 
przemoc i alkoholizm w rodzinie, konflikty małżeńskie, problemy z poczęciem 
dziecka, problemy wychowawcze, rozpad rodziny to tylko niektóre z nich. 
Fundacja została utworzona z myślą o każdym człowieku, niezależnie od statusu 
społecznego, materialnego czy zawodowego. 
Od 2004 r. Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego, a swoje cele 
realizuje poprzez działalność trzech jednostek:

1. Dom Matki i Dziecka jest miejscem mającym na celu zapewnienie 
tymczasowego schronienia dla kobiet spodziewających się dziecka, lecz 
odrzuconych przez bliskich oraz tych, które w wyniku przemocy ze strony 
partnerów czy też problemu uzależnienia znalazły się wraz z dziećmi w 
kryzysowej sytuacji rodzinnej. Tutaj znajdują one dach nad głową, mogą 
skorzystać z pomocy socjalno-interwencyjnej, psychologicznej, pedagogicznej, 
prawnej, duszpasterskiej, medycznej, aktywizującej zawodowo. Program 
terapeutyczny ma korygować nieprawidłowości funkcjonowania w codziennym 
życiu, dawać większą świadomość własnych emocji, uczyć sposobów radzenia 
sobie z trudnościami, kształtować wytrwałość, sumienność i pomóc w powrocie 
do godnego życia w społeczeństwie. 

2. Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy 
(od 29.05.2012 r funkcjonuje pod zmienioną nazwą) stara się zabezpieczyć los 

działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

działalność charytatywnej
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opuszczonych dzieci poprzez umieszczenie ich w rodzinnym środowisku 
zastępczym, przygotowuje małżonków do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej 
lub zastępczej, prowadzi także diagnostykę i terapię dzieci z zaburzeniami 
rozwojowymi przy udziale interdyscyplinarnego zespołu składającego się z 
lekarzy, fizjoterapeutów, neurologopedów, psychologów, pedagogów. 

3. Diecezjalna Poradnia Rodzinna  wspiera osoby doświadczające różnych 
problemów osobistych i rodzinnych oferując im kompleksową pomoc w zakresie: 

- konsultacji interwencyjnych
- poradnictwa prawnego, psychologicznego i 
  duszpasterskiego
- terapii indywidualnej i rodzinnej (systemowej)
- terapii uzależnień

Oprócz w/w zakresu działań w roku 2012 Fundacja zrealizowała 5 projektów 
finansowanych ze środków samorządowych i unijnych. Większość z nich 
dotyczyła reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. W ramach realizacji części projektów prowadzono również działania 
profilaktyczne (w zakresie FAS, uzależnień, wyjazdów zarobkowych) oraz 
działania terapeutyczne i edukacyjne.
Szczegółowa realizacja projektów przedstawia się następująco:

1.  ”W tę samą stronę…”    Projekt realizowany przez Diecezjalną Poradnię 
Rodzinną.
Okres realizacji:   od 01.02.2012 do 30.11.2012
Cel projektu:        Zwiększenie zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych 
wśród mieszkańców miasta Opola, zwłaszcza rodzin doświadczających 
negatywnych konsekwencji wyjazdów zarobkowych i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym poprzez kampanię informacyjną oraz świadczenie kompleksowego i 
profesjonalnego wsparcia psychologicznego i terapeutycznego.
Działania:        
-  działania informacyjne 
-  indywidualna terapia uzależnień
-  poradnictwo terapeutyczne dla członków 
   rodzin z problemem alkoholowym
-  sesje terapii rodzinnej

2.  „W trosce o rodzinę”   
Projekt realizowany przez Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy, 
oraz Diecezjalną Poradnię Rodzinną.
Okres realizacji:  od 01.02.2012 do 30.11.2012 
Cel projektu:       Zwiększenie dostępu do  interdyscyplinarnych form wsparcia 
dla rodzin z dziećmi wykazującymi deficyty rozwojowe, w tym zaburzenia 
związane z syndromem FAS/FAE poprzez działalność zespołu diagnostyczno-
terapeutycznego.
Działania:
-  kampania promująca projekt
-  dyżury specjalistów interdyscyplinarnego 
   zespołu diagnostyczno-terapeutycznego dla 
   dzieci
-  zajęcia stymulacyjno-rozwojowe dla rodziców 
   z małymi dziećmi
-  systemowa terapia rodziny
-  grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla 
   rodziców i opiekunów dzieci dysfunkcyjnych

3.  „Grając – wygramy”
Okres realizacji:    od 01.02.2012 do 30.11.2012
Cel projektu:         Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia oraz zwiększenie 
skuteczności oddziaływań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży z dzielnicy 
Opole-Grudzice poprzez udział w zajęciach nauki gry na instrumentach dętych.
Działania:
-  działania informacyjne i rekrutacja 
   beneficjentów
-  zajęcia z nauki gry na instrumentach dętych

4.  „Galeria Twórczych Inspiracji – program aktywizujący dla matek samotnie 
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wychowujących dzieci”

Okres realizacji:  od 01.03.2011 do 30.09.2012
Cel projektu:       zwiększenie samodzielności społecznej i zawodowej 55 kobiet 
będących w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym z 
terenu woj. opolskiego.
Działania:   
-  aktywizacja i wspieranie w powrocie na rynek 
   pracy przeprowadzone w  dwóch etapach:
                  - reintegracja społeczna, w ramach 
                    której beneficjentki otrzymały 
                    pomoc prawną i psychologiczną w 
                    przezwyciężeniu własnych lęków, 
                  - readaptacja zawodowa poprzez 
                    grupowe lub zindywidualizowane 
                    warsztaty szkoleniowe. 

5.  
Prowadzenie Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego
Okres realizacji:  od 01.01.2012 do 31.12.2012
Cel projektu:       realizacja działań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

1332

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.   Dom Matki i Dziecka 
Na terenie Domu Matki i Dziecka w roku 2012 z wieloaspektowej 

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

pomocy skorzystało: 
69 osób w tym:    28 osób    - matki
                           41 osób    - dzieci
W placówce urodziło się troje dzieci. W ciągu roku  na terenie 
Domu przebywało 5 kobiet ciężarnych. Pozostałe osoby to 
kobiety,  które znalazły się w placówce ze swoimi dziećmi w 
wyniku stosowanej wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej, 
z pozbawieniem miejsca zamieszkania włącznie.

W DMiDz zapewnia się całodobowe utrzymanie samotnym 
matkom i ich dzieciom: wyżywienie, środki czystości, materiały 
opatrunkowe i lekarstwa oraz odzież, którą placówka otrzymuje w 
darach z kraju i z zagranicy. Mieszkańcy Domu otrzymują  też  
wsparcie duchowe i psychologiczno-terapeutyczne poprzez 
współpracę z duszpasterzami, psychologami i terapeutami. Każda 
z mieszkanek wraz z opiekunem opracowuje dla siebie program 
dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości, mający na 
celu jej usamodzielnienie się.

Metody pracy to:  
-  indywidualna diagnoza osobistego problemu 
   osoby trafiającej do Domu                     
-  kontrakt z mieszkanką i plan pracy 
   przewidziany na czas trwania kontraktu
-  zajęcia indywidualne i grupowe z 
   psychologiem i pedagogiem                     
-  indywidualna i grupowa nauka dot. 
   podstawowych zasad pielęgnacji niemowląt i 
   małych dzieci
-  profilaktyka zdrowotna
-  profilaktyka żywienia
-  indywidualna współpraca z opiekunem 
   polegająca na wspieraniu wszelkich           
   działań mieszkanki zmierzających do jej 
   usamodzielnienia się
-  praktyczna szkoła konstruktywnego 
   współżycia w grupie / 2 x w tygodniu  
   „społeczność”
-  dyżury w obrębie placówki na rzecz 
   współmieszkańców DMiDz / prace 
   porządkowe,  gospodarcze i gastronomiczne

Dom Matki i Dziecka otrzymuje pomoc rzeczową z kraju i z 
zagranicy w postaci paczek, a także pomoc usługową. 
Pozyskiwane są meble używane i sprzęt agd nadający się do 
użytku dla potrzeb mieszkanek DMiDz jak również rodzin ubogich 
ze środowiska lokalnego.  
                                                       
Placówka służy również pomocą osobom zgłaszającym swoje 
potrzeby ze środowiska. Są to przeważnie kobiety, które 
wcześniej przebywały na terenie Domu, a obecnie znalazły się w 
trudnej sytuacji materialnej. Są to również rodziny, które mają 
bardzo ciężką sytuację związaną z brakiem stałego źródła 
zarobkowania. Pomoc do najuboższych w naszej diecezji jest też 
kierowana z Domu Matki i Dziecka za pośrednictwem 
parafialnych grup Caritas. W sumie przekazano około 10 000 kg 
odzieży oraz sprzęt gospodarstwa domowego, zabawki i wózki 
dziecięce.  
                                    
W Domu Matki i Dziecka  swoje śródroczne praktyki 
pedagogiczne odbywali studenci Uniwersytetu Opolskiego. Grupa 
studentów z duszpasterstwa akademickiego „Xaverianum” 
opiekowała się dziećmi podczas szkoleń dla matek tych dzieci. 
Staż w DMiDz odbywało 15 położnych z Centrum Kształcenia 
Zawodowego „Teachmed”.
Dużą wagę przywiązuje się na terenie Domu do obchodzenia 
rocznic urodzin dzieci pokazując mieszkankom wartość 
przygotowania duchowego do tych okazji i inny, niż znały 
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dotychczas, sposób (między innymi bez alkoholu) radosnego 
spędzania czasu z dziećmi. 
W Domu Matki i Dziecka ochrzczono w 2012 r. dwoje dzieci.
Wszystkie matki z dziećmi, które podjęły współpracę i opuściły 
placówkę – usamodzielniły się. Dom w zależności od 
indywidualnych potrzeb i oczekiwań byłych mieszkanek – nadal 
utrzymuje kontakt i wspiera je udzielając pomocy rzeczowej i 
doradczej.

2.   Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy  
Statystyka roku 2012 w KOAiO przedstawia się następująco: 
zarejestrowano     -  23 małżeństwa 
                           ubiegających się o 
                           przysposobienie pierwszego 
                           dziecka 
                           -  1 parę małżeńską (rodzinę 
                           zastępczą) ubiegającą się o
                           adopcję dziecka 
                           umieszczonego w ich rodzinie
                           -  10 małżeństw 
                           ubiegających się o adopcję 
                           kolejnego dziecka
przeszkolono        -  68 osób-kandydatów do 
                           pełnienia funkcji rodziców 
                           adopcyjnych
przeprowadzono   -  23 rozmowy wstępne z 
                           kandydatami na rodziców 
                           adopcyjnych 
                           oczekujących na pierwsze 
                           dziecko 
                           - 10 rozmów wstępnych z 
                           kandydatami na rodziców   
                           adopcyjnych oczekujących 
                           na drugie dziecko
                           -  diagnozy psychologiczne 
                           (131 osób)
                           -  diagnozy pedagogicznych 
                           (93 osoby)
                           -  25 diagnoz 
                           psychologicznych dzieci 
                           -  31 wywiadów 
                           środowiskowych - pedagog 
                           i 15 - psycholog 
                           celem obserwacji rozwoju 
                           dzieci w rodzinie zastępczej i 
                           wywiadu z rodzicami 
                           zastępczymi   
                           -  łącznie 40 wywiady 
                           środowiskowe
                           (31 w rodzinach adopcyjnych 
                           i 9 w rodzinach zastępczych)
opracowano          -  7 opinii na temat rozwoju 
                           dzieci 
                           -  23 opinie psychologiczno-
                           pedagogiczne dla sądu w 
                           sprawach o przysposobienie 
                           (72 osoby)
odwiedzono          -  31 dzieci w rodzinach 
                           preadopcyjnych (27 rodzin 
                           adopcyjnych)
towarzyszono        -  rodzicom adopcyjnym w 
                           czasie kontaktu z dzieckiem 
                           w Domu Dziecka – 5razy   
                           -  rodzicom adopcyjnym w 
                           czasie pierwszego kontaktu z 
                           dzieckiem w rodzinie 
                           zastępczej –  21 razy
                           -  rodzicom zastępczym 

Druk: MPiPS 7



                           podczas kontaktu z 
                           dzieckiem w szpitalu - 8 razy
                           -  rodzicom zastępczym w 
                           poradniach specjalistycznych 
                                                        – 10 razy
zakwalifikowano    -  do pełnienia funkcji 
                           rodziców adopcyjnych-26 par 
                           w tym: 
                           25 par oczekujących na 
                           pierwsze dziecko,  
                           1 parę oczekującą na
                           kolejne dziecko                 
- nie udzielono kwalifikacji do pełnienia funkcji 
  rodziców adopcyjnych – 8 parom
- wstrzymano kwalifikację – 2 parom
- odroczono od kwalifikacji – 2 pary
- rozpatrzono na posiedzeniach Komisji 
  Kwalifikacyjnej KOA – 11    
  spraw wymagających konsultacji;
- przeprowadzono 29 adopcji:    
          •  wiek dziecka:   0-1 roku życia  –  8 
          •  wiek dziecka:   1-3 roku życia  –  14
          •  wiek dziecka:   3-6 roku życia  –  5
          •  dzieci starsze:   
                           powyżej 6 roku życia  –  2
- adopcje pasierbów –  10 
- przebywało na urlopowaniu w rodzinach 
  adopcyjnych  -  7 dzieci   
- przebywało w rodzinach zastępczych - 32 
  dzieci w tym: 
w rodzinach zastępczych „długoterminowych”  -                              
                           17 dzieci
w rodzinach zastępczych „krótkoterminowych” -                              
                           15 dzieci
- kontaktowano się z sądami telefonicznie – 
  207  razy
- złożono wizytę w sądach – 38 razy
- odwiedzono dzieci w czasie pobytu w szpitalu –  7 razy
- rozmawiano z matkami biologicznymi – 17 
  rozmów 
- z procedury adopcyjnej zrezygnowało 20 par 
  z powodu:
                         •  inny ośrodek  - 6 par
                         •  rezygnacja – 9 par
                         •  niedopuszczenie do 
                            dalszej procedury – 1 para
                         •  ciąża – 1 para
                         •  brak kontaktu z ośrodkiem –
                            3 pary
Łącznie z pomocy i wsparcia KOAiO skorzystało 639 osób.
W roku 2012 odbyły się: 
- posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej 
  Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i 
  Opiekuńczego – 5 
- szkolenia i konferencje, w których 
  uczestniczyli pracownicy KOAiO – 13
- zjazdy (o charakterze integracyjno-
  kulturalnym) rodzin adopcyjnych i 
  zastępczych, i ich przyjaciół  – 2
- Grupa Wsparcia dla Rodzin Zastępczych – 2 
  spotkania
- Grupa Wsparcia dla kandydatów do pełnienia 
  funkcji rodzin adopcyjnych – 1 
  spotkanie
- Szkolenia przeprowadzone przez pracowników 
  KOAiO na prośbę instytucji – 2 :  
          •  dla MOPR – pod nazwą „Pomoc 
             społeczna-perspektywa dziecka”
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          •  Szkoła TAK – w cyklu „Do czego 
             wychowujemy” pod 
             nazwą „Wychowanie naturalne”.

3.   Diecezjalna Poradnia Rodzinna   
W Diecezjalnej Poradni Rodzinnej w 2012 roku świadczona była 
pomoc w ramach następujących działań:
- duszpasterstwa rodzin i systemowej terapii 
  rodziny / 191 osób 
  (428 wizyt) – przez księdza 
- pomocy psychologicznej, terapii indywidualnej 
  i systemowej / 287 osób (1118 wizyt) – przez 
  psychologów
- duszpasterstwa uzależnionych i terapii 
  uzależnionych / 36 osób 
  (157 wizyt) – przez terapeutę-duszpasterza  
  uzależnionych i specjalistę terapii uzależnień
- terapii indywidualnej i kierownictwa 
  duchowego / 29 osób (142 wizyty) – przez 
  księdza 
- doradztwa prawnego / 42 osoby (55 wizyt)  – 
  przez prawnika
- grupa edukacyjna dla rodziców / 18 osób 
  (30 wizyt) –  prowadzona przez psychologów
Łączna liczba osób, które otrzymały pomoc w Diecezjalnej 
Poradni Rodzinnej wynosi  603 (1930 wizyt).

Działania terapeutyczne podejmowane przez zespół psychologów 
i terapeutów Diecezjalnej Poradni Rodzinnej były w ciągu 2012 r. 
czterokrotnie superwizowane przez terapeutę, psychologa 
klinicznego i superwizora Polskiego Towarzystwa 
Psychiatrycznego, pracownika Zakładu Terapii Rodzin Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Terapia systemowa małżeństw i rodzin prowadzona jest w 
koterapii przez dwoje terapeutów rodzinnych. W zależności od 
zgłaszanych problemów powstało kilka konfiguracji par 
koterapeutycznych.
Cotygodniowe spotkania zespołu psychologów i terapeutów 
Poradni ma  na celu dalsze podnoszenie jakości udzielanego 
wsparcia i pomocy terapeutycznej poszczególnym osobom, 
małżeństwom i rodzinom.
W 2012 roku w Diecezjalnej Poradni Rodzinnej odbywało praktyki 
zawodowe 6 studentów Instytutu Nauk o Rodzinie Uniwersytetu 
Opolskiego. Poradnia jest zatem ważnym miejscem kształcenia i 
nabywania wiedzy dla przyszłych doradców rodzinnych i 
terapeutów.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 88.99.Z

87.90.Z

85.60.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

1.  Dom Matki i Dziecka 
W ramach działalności odpłatnej Dom Matki 
i Dziecka zapewnia całodobowe utrzymanie samotnym matkom i 
ich dzieciom: wyżywienie, środki czystości, materiały 
opatrunkowe 
i lekarstwa, oraz odzież.                          
Mieszkanki DMiDz wpłacają na swoje utrzymanie 70% swoich 
dochodów.
Część instytucji kierujących swoje podopieczne do DMiDz (OPS-
y) partycypuje w kosztach ich utrzymania.

2.  Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy  
W 2012 r w KOAiO w ramach dz. odpłatnej przeprowadzono: 
- 22 diagnozy psychologiczne na zlecenie sądu
- szkolenia dla rodzin zastępczych na zlecenie 
  organizatorów rodzinnej pieczy 
  zastępczej (PCPR, MOPR) – 5 szkoleń dla 47 
  kandydatów - w tym:  
         -  do pełnienia funkcji rodzinnego domu 
            dziecka - 2 szkolenia
            dla 20 kandydatów
         -  do pełnienia funkcji rodzin zastępczych 
            zawodowych i niezawodowych - 2 
            szkolenia dla 25 kandydatów
         -  szkolenia uzupełniające do pełnienia 
            funkcji zawodowej rodziny zastępczej  
            1 szkolenie dla 2 kandydatów

3.  Galeria (wcześniej w ramach realizacji projektu „Galeria 
twórczych inspiracji” 
a od 01.10.2012 r. jako działalność odpłatna)
Podopieczni Fundacji w ramach aktywizacji społeczno-zawodowej 
wytwarzają art. zdobiennictwa artystycznego, w tym: sztuczną 
biżuterię, kartki okolicznościowe, wyroby patchworkowe itd. W/w 
artykuły sprzedawane są osobom fizycznym i prawnym. Galeria 
ma już swój internetowy odpowiednik, w którym oglądnąć można 
biżuterię artystyczną ręcznie robioną: bransoletki, broszki, 
kolczyki, naszyjniki, klipsy, pierścionki, kolie; wyroby znakowane 
haftem komputerowym, jak ręczniki, fartuszki, serwetki; wyroby 
grawerowane lub wycinane laserowo, wyroby patchworkowe a 
wśród nich: narzuty geometryczne, florystyczne, poduszko-koce, 
torebki, ozdoby okolicznościowe, etui, makaty ścienne, podkładki, 
naszywki na ubrania itd

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

87.90.Z

85.59.Z

32.99.Z

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

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) 1,262,374.51 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,163,451.29 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 87,241.98 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 11,681.24 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 204,442.57 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 469,252.86 zł

126,624.50 zł

23,605.36 zł

319,023.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 576,997.84 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych
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0.00 zł

200,590.75 zł

376,407.09 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 0.00 zł

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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -129,243.44 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

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

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 204,442.57 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

1 Utrzymanie i pobyt podopiecznych w Domu Matki i Dziecka (media,materiały,żywność, 
leki)

49,409.52 zł

2 Działania profilaktyczne, edukacyjne, diagnostyczne i terapeutyczne dla beneficjentów 
DMiDz i KOAiO

134,208.05 zł

3 Działania diagnostyczne i terapeutyczne dla beneficjentów Diecezjalnej Poradni 
Rodzinnej

20,825.00 zł
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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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1,327,829.98 zł 204,442.57 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

768,497.75 zł 204,442.57 zł

216,485.42 zł 0.00 zł

0.00 zł

254,442.48 zł 0.00 zł

84,280.64 zł 0.00 zł

4,123.69 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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 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)

1 na Dom Matki i Dziecka 3,754.01 zł

2 na Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy 1,142.70 zł

3 na Diecezjalna Fundację Ochrony Życia 9,321.11 zł

4 na Rodzinny Dom Dziecka 117.20 zł

Druk: MPiPS 13



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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

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. 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)

19.0 osób

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)

15.4 etatów

15.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

0.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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1. Organi`zacja 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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

0.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

2.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 2.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 628,128.67 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

535,419.27 zł

491,805.37 zł

nagrody

premie

0.00 zł

27,533.70 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 16,080.20 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 92,709.40 zł

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

466,338.75 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 95,160.60 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 371,178.15 zł
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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

4,651.66 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

1,539.53 zł

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

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

4,835.00 zł

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

0.00 zł

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

4,835.00 zł

10. 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

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

Lp Nazwa zadania Kwota

1 "W tę sama stronę" 12,500.00 zł

2 "W trosce o rodzinę" 100,000.00 zł

3 Prowadzenie Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego 200,523.00 zł

4 "Grając wygramy" 6,000.00 zł
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4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

1 "Galeria twórczych inspiracji" 150,229.86 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Ustalenie prawidłowości rozliczenia projektu 
"Razem dla rodziny" Program 
interdyscyplinarnego wsparcia dla dzieci z 
zaburzeniami

Urząd Miasta Opola 2012-03-30

2 Ocena i ustalenie prawidłowości realizacji 
projektu "Galeria twórczych inspiracji"

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 2012-03-01
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