
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     OPOLSKIE

Gmina M. OPOLE

Powiat 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

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

Józef Mikołajec Prezes Zarządu TAK

Jerzy Dzierżanowski Wiceprezes Zarządu TAK

Paweł Landwójtowicz Sekretarz Zarządu 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

Ginter Żmuda Przewodniczący TAK

Musioł Waldemar Wiceprzewodniczący TAK

Edmund Podzielny Czlonek TAK

Jan Polok Członek TAK

Ryszard Kinder Członek TAK

DIECEZJALNA FUNDACJA OCHRONY ŻYCIA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest działalność pożytku publicznego, w szczególności:
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. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym zapobieganie 
sieroctwu społecznemu,
5. wspieranie rozwoju kobiet oraz działalności na rzecz równych praw 
kobiet i mężczyzn,
6. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
7. wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w 
podejmowaniu aktywności na rzecz kompleksowego rozwoju oraz 
poprawy jakości życia w wymiarach osobistym, rodzinnym, społecznym, 
zawodowym i ekonomicznym),
8. przeciwdziałanie patologiom społecznym,
9. profilaktyka i terapia uzależnień oraz promocja zdrowia i zdrowego 
stylu życia,
10. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka,
11. świadczenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego,
12. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej,
13. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
14. działalność oświatowa, edukacyjna i wychowawcza,
15. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizowanie 
wypoczynku dzieci i młodzieży,
16. działalność w zakresie kultury i sztuki,
17. promocja i organizacja wolontariatu,
18. rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
19. działalność charytatywna,
20. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 Ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną i realizuje swoje cele 
poprzez:
1. podejmowanie starań o pozyskanie obiektów i środków materialnych  
niezbędnych do realizacji zadań i celów Fundacji,
2. zorganizowanie i prowadzenie Domu Matki i Dziecka, Katolickiego 
Ośrodka Adopcyjnego i Opiekuńczego oraz Diecezjalnej Poradni 
Rodzinnej,
3. współpracę z organami władz administracji państwowej i 
samorządowej,
4. współpracę z innymi krajowymi i międzynarodowymi instytucjami o 
pokrewnych celach,
5. działalność profilaktyczną, edukacyjną, terapeutyczną, społeczną i 
kulturalną,
6. wspieranie rodziny w zakresie pomocy rzeczowej i finansowej,
7. współpracę ze środkami masowego przekazu i placówkami 
opiniotwórczymi.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia wspiera rodzinę i poszczególnych jej członków w pokonywaniu 
trudnych sytuacji życiowych. Samotne macierzyństwo, przemoc, alkoholizm w rodzinie, konflikty 
małżeńskie, problemy z poczęciem dziecka, problemy wychowawcze, rozpad rodziny to niektóre z nich. 
Fundacja została utworzona z myślą o każdym człowieku, niezależnie od statusu społecznego, 
materialnego czy zawodowego.
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

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. W roku 
2017 z pomocy Domu Matki i Dziecka skorzystało 35 matek i 43 dzieci oraz 12 kobiet ciężarnych. W 
placówce urodziło się ośmioro  dzieci. Wszystkie matki z dziećmi, które podjęły współpracę i opuściły 
placówkę były usamodzielnione miały możliwość prowadzenia swojego gospodarstwa. Dom w 
zależności od indywidualnych potrzeb byłych mieszkanek i ich oczekiwań nadal utrzymuje kontakt z 
niektórymi i wspiera je udzielając pomocy rzeczowej i doradczej w miarę możliwości. W domu Matki i 
Dziecka był prowadzony projekt „ Dziś aktywni w domu, jutro otwarci na świat” prowadzony prze grupę 
nieformalną „Razem na rzecz dzieci”, działającą pod patronatem Stowarzyszenia „Czas dla rodziny”. W 
ramach tego projektu odbyły się  warsztaty integrujące mamy z dziećmi, głównym celem było 
zaznajomienie  matek z formami zajęć i zabaw mających na celu integracje i wzmocnienie więzi z 
dzieckiem.
2. Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy stara się zabezpieczyć los 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.  Dzięki pośrednictwu  Ośrodka Adopcyjnego w 2017 roku 
19 dzieci trafiło do rodzin adopcyjnych. Ośrodek przygotował 20 osób do pełnienia  roli rodziców 
adopcyjnych i 26 osób do pełnienia funkcji rodziny zstępczej. Udzielał wsparcia rodzinom adopcyjnym, 
zastępczym, biologicznym, przeprowadzał wywiady środowiskowe w rodzinach adopcyjnych i 
zastępczych. Na zlecenie sądu diagnozował rodziców adopcyjnych, a na potrzeby PCPR rodziny 
zastępcze. Przeprowadzał szkolenia kompetencyjne w szkołach, przedszkolach i PCPR. Z pomocy i usług 
Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i Opiekuńczego skorzystało około 1411 osób. 
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
W 2017 roku z pomocy Poradni Rodzinnej skorzystało 262 osób uczestnicząc w 1837 wizytach.
Oprócz w/w zakresu działań w 2017 Fundacja uczestniczyła  w Diecezjalnym Święcie Rodziny 
organizowanym rok rocznie w Jemielnicy.  Fundacja współpracuje  z  Zakładem Karnym w Opolu oraz 
Stowarzyszeniem "Czas dla rodziny".
Fundacja w 2017 roku realizowała następujące zadania:
1. „Ośrodek Promocji, Edukacji i Terapii Rodzin” 
Okres realizacji: 06.04.2017 - 30.11.2017
Cel projektu: wspieranie  osób wykluczonych społecznie, zagrożonych wykluczeniem społecznym i 
uzależnionych w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz wszystkich destrukcyjnych 
następstw, które zostały nimi wywołane. Również wspieranie członków rodzin osób wykluczonych, 
zagrożonych wykluczeniem i uzależnionych w minimalizowaniu bądź też niwelowaniu różnorodnych 
zaburzeń (głównie natury emocjonalnej). 
Beneficjenci: osoby doświadczające choroby alkoholowej – swojej bądź też członka rodziny – i 
poszukujące wsparcia w rozwiązywaniu własnych problemów życiowych. 
Działania: kierowanie zgłaszających się osób do terapeuty uzależnień bądź do psychologa i podjęcie 
terapii indywidualnej bądź wzbogacenie terapii systemową terapią rodzin. 
- Indywidualna terapia behawioralno-poznawcza
- Indywidualna psychoterapia psychodynamiczna
- Indywidualna psychodrama
- Sesje systemowej terapii par i rodzin
- Terapia uzależnień
- Konsultacje indywidualne lub rodzinne w sytuacjach kryzysowych
- Superwizja zespołu terapeutycznego
- Monitoring, analiza ryzyka, ewaluacja i zakończenie projektu
Donator: Urząd Miasta Opola
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2. „Katolicki Ośrodek Adopcyjny”
Okres realizacji: 01.01.2017- 31.12.2017
Cel projektu: zwiększenie liczby dzieci przysposobionych, a także liczby przygotowanych nowych par 
małżeńskich do pełnienia funkcji rodziców adopcyjnych. Dobór wielu rodzin adopcyjnych do dzieci 
uwzględniając specyficzne potrzeby tych dzieci, a także kierując się kompetencjami i możliwościami 
kandydatów do pełnienia funkcji rodziców adopcyjnych. Zwiększenie zakresu wsparcia dla rodzin 
adopcyjnych, których dzieci wykazują zaburzenia rozwojowe. Zwiększenie szans rodziców adopcyjnych 
na pokonanie trudności opiekuńczo-wychowawczych. Udzielenie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej i prawnej osobom, które przysposobiły dziecko, rodzinom  naturalnym oraz kandydatom 
do przysposobienia. Zwiększenie zakresu współpracy (i jego jakości) ze środowiskiem lokalnym i 
mediami. 
Beneficjenci: pary małżeńskie - kandydaci do pełnienia funkcji rodziców adopcyjnych                                    
   
                                                 - kandydaci do pełnienia funkcji rodziców zastępczych         
Działania: kwalifikowanie dziecka do przysposobienia, po zgromadzeniu i sporządzeniu niezbędnych 
informacji o jego sytuacji prawnej, rodzinnej i zdrowotnej. Dobór rodziny przysposabiającej 
odpowiedniej ze względu na potrzeby dziecka. Udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o 
przysposobienie i zgromadzeniu wymaganych dokumentów. Odwiedziny w domu rodziców 
adopcyjnych po umieszczeniu dziecka w rodzinie. Sporządzenie opinii z okresu preadopcyjnego. 
Współpraca z kandydatami do przysposobienia w zakresie opieki nad dzieckiem i jego wychowania. 
Przygotowanie kandydatów poprzez dokonanie wstępnej oceny, przeprowadzenie  wywiadu 
adopcyjnego i badań psychologiczno – pedagogicznych, zorganizowanie szkolenia, przeprowadzenie 
wywiadu środowiskowego oraz  sporządzenie opinii kwalifikacyjnej. Wspieranie psychologiczno-
pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka.
 - Poradnictwo rodzin przysposabiających i naturalnych
- Szkolenia dla kandydatów na rodziny przysposabiające  
- Procedura zakończona przysposobieniem krajowym   
- Konsultacje postadopcyjne 
- Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych
- Szkolenia uzupełniające dla rodzin zastępczych 
- Wywiady preadopcyjne 
Donator: Województwo Opolskie
3. „FAScynujące rodzicielstwo”
Okres realizacji:  6.04.2017  -  30.11.2017
Cel projektu: zwiększenie dostępu do interdyscyplinarnych form wsparcia dla rodzin z dziećmi 
wykazującymi deficyty rozwojowe, w tym zaburzenia związane z syndromem FASD poprzez działalność 
zespołu diagnostyczno-terapeutycznego.
Beneficjenci: dzieci z terenu miasta Opola wykazujące zaburzenia rozwojowe, rodzice i opiekunowie 
tychże dzieci.
Diagnoza powiązanych z FAS/FAE zaburzeń rozwojowych jest niezwykle trudna. W literaturze 
przedmiotu FAS nazywany jest wręcz „ukrytą wadą” gdyż dzieci, u których syndrom ten występuje mają 
zazwyczaj miłą powierzchowność maskującą dysfunkcje przez co opiekunowie dziecka mają 
ograniczone możliwości dostrzeżenia przejawów występujących u dziecka zaburzeń.
Opis realizacji działań:
• działania informacyjne i rekrutacja beneficjentów;
• dyżury specjalistów interdyscyplinarnego zespołu diagnostyczno-terapeutycznego dla dzieci;
• „FAScynujące rodzicielstwo” – zajęcia informacyjno-edukacyjne dla rodziców/opiekunów;
• „FAScynujące dzieciństwo” – zajęcia integracyjno-aktywizacyjne dla rodziców z dziećmi;
• „FAS – Alkoholowy Zespół Płodowy” – seminarium edukacyjne dla rodzin z terenu miasta   Opola;
• systemowa terapia rodziny;
• ewaluacja i zakończenie projektu.
Osiągnięte rezultaty: 
-  35 dzieci poddanych interdyscyplinarnej diagnozie pod kątem zaburzeń rozwojowych
-  30 dzieci poddanych terapii dostosowanej do indywidualnych potrzeb dziecka
-  15 rodzin uczestniczących w sesjach terapii systemowej dla rodzin
-  10 rodziców z dziećmi uczestniczących w zajęciach „FAScynujące dzieciństwo” – zajęcia integracyjno-
aktywizacyjne dla rodziców z dziećmi
-  10 rodziców uczestniczących w zajęciach „FAScynujące rodzicielstwo” - zajęcia informacyjno-
edukacyjne dla rodziców/opiekunów
-  10 rodziców uczestniczących w zajęciach „FAS – Alkoholowy Zespół Płodowy – seminarium 
edukacyjne dla rodzin z terenu Miasta Opola”
- 1200 zakładek książkowych promujących projekt
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- 114 godz. dyżurów neurologopedy
- 128 godz. dyżurów fizjoterapeuty
- 40 godz. dyżurów pediatry
- 96 godz. dyżurów psychologa
- 48 godz. dyżurów pedagoga
- 48 godz. dyżurów terapeuty SI
- 168 godz. zajęć „FAScynujące dzieciństwo” - zajęcia integracyjno-aktywizacyjne dla rodziców z dziećmi
- 168 godz. zajęć „FAScynujące rodzicielstwo” - zajęcia informacyjno-edukacyjne dla 
rodziców/opiekunów
- 126 godz. systemowej terapii rodziny
- 32 godz. zajęć „FAS – Alkoholowy Zespół Płodowy – seminarium edukacyjne dla rodzin z terenu Miasta 
Opola”
- zminimalizowane skutki zaburzeń rozwojowych u dzieci poddanych interdyscyplinarnej diagnozie i 
terapii
- zwiększone szanse dzieci wykazujących zaburzenia rozwojowe na prawidłowe zafunkcjonowanie w 
środowisku rodzinnym, szkolnym, rówieśniczym
oraz społecznym
- zwiększony dostęp do specjalistycznego wsparcia dla rodzin naturalnych, zastępczych oraz 
adopcyjnych
- zwiększone umiejętności wychowawcze rodziców dzieci dysfunkcyjnych
- zwiększona wiedza i świadomość mieszkańców miasta Opola na temat możliwości uzyskiwania 
pomocy w sytuacji doświadczania w rodzinie
różnorodnych problemów i trudności związanych z wychowywaniem dziecka dysfunkcyjnego
Donator: Urząd Miasta Opola

4. „Wsparcie samotnych matek i ich rodzin z terenu miasta Opola”
Okres realizacji: 10.04.2017  -  30.11.2017
Cel projektu: Celem projektu jest wspieranie procesu usamodzielnienia się matek zamieszkujących Dom 
Matki i Dziecka, jak również innych samotnych matek, które nie korzystają ze stacjonarnej pomocy, ale 
ze względu na trudną sytuację życiową potrzebują wsparcia i tym samym również stanowią grono 
podopiecznych Domu Matki i Dziecka. Pomoc jest realizowana poprzez przygotowanie paczek 
rzeczowo-żywnościowych, na które składa się żywność (w tym specjalistyczna dla niemowląt i małych 
dzieci), kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała dla dorosłych i dzieci, odzież, artykuły higieny osobistej 
(w tym pampersy dla niemowląt i małych dzieci) oraz odzież (dla dorosłych, dziecięca, niemowlęca).
Beneficjenci: samotne matki i ich rodziny z terenu miasta Opola.
Osiągnięte rezultaty:
- wsparciem objęto 40 osób  (z czego 16 osób to mieszkańcy Domu Matki i Dziecka, a pozostałe 24 to 
mieszkańcy Opola) – rodzin składających się z samotnych matek i ich dzieci, zamieszkałych na terenie 
miasta Opola które poprzez samotne rodzicielstwo znajdowały się w trudnej sytuacji życiowej;
- przygotowano 10 paczek rzeczowo-żywnościowych dla samotnych matek i ich dzieci zamieszkałych na 
terenie miasta Opola;
- przygotowano 6 paczek rzeczowo-żywnościowych dla samotnych matek i ich dzieci zamieszkałych na 
terenie miasta Opola;
- włączono w działania 2 wolontariuszki, które aktywnie pomagały w okresie trwania projektu (za 
wyjątkiem miesięcy wakacyjnych, tj. lipiec, sierpień, wrzesień, ze względu na przerwę od nauki i powrót 
do rodzinnego miasta na wakacje), przygotowując paczki dla matek, pomagając w zakupach.
- zwiększono motywację do usamodzielniania się u samotnych matek-mieszkanek Domu Matki i 
Dziecka, które otrzymując możliwość dodatkowego wsparcia przy przeprowadzce z dużo mniejszym 
napięciem podejmowały decyzję o opuszczeniu Domu, wskazując przy tym na istotę tego rodzaju 
pomocy, gdy kompletuje się wszystko praktycznie „od zera” – matki muszą się zatroszczyć o meble, 
pościele, ręczniki itd. – dzięki naszemu projektowi mogły zakupić nową odzież i obuwie dla dzieci oraz 
zgromadzić żywność długoterminową, co zdecydowanie sprawia, iż ta trudna sytuacja, jaką jest 
usamodzielnienie się, staje się mniej stresująca – również dla dzieci.
Opis realizacji działań:
• zakup produktów żywnościowych i rzeczowych do paczek – w oparciu o potrzeby zgłoszone przez 
beneficjentów w deklaracji.
• przygotowanie paczek 
• wydawanie paczek beneficjentom – dla matek potrzebujących niezamieszkałych w Domu Matki i 
Dziecka będą wydawane w terminie do 7 dni roboczych od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia. 
Możliwe będzie wcześniejsze przygotowanie paczki na prośbę beneficjenta. Dla matek 
usamodzielniających i wyprowadzających z Domu Matki i Dziecka się paczka będzie przygotowywana 
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do 7 dni od dnia ich faktycznej wyprowadzki. Wartość pojedynczej paczki dla jednej osoby nie będzie 
mogła przekroczyć 233,75 zł.
• Donator: Urząd Miasta Opola

5. „Linia Życia” - kampania społeczno-informacyjna.
Okres realizacji: 20.11.2017 -  31 .12.2017 
Cel projektu: Bezpośrednim celem projektu było promowanie zachowań odpowiedzialnych, 
promowanie działań zaradczych w sytuacji własnej niewydolności opiekuńczej rodzica, promowanie 
współodpowiedzialności społecznej. Działania w ramach kampanii „Linii Życia” koncentrowały się wokół 
promowania telefonu alarmowego tzn. "Telefonu życia", na który o określonej porze dnia można 
zadzwonić w sytuacji, gdy rodzic/opiekun jest w sytuacji "bez wyjścia" (w jego przekonaniu). W ramach 
projektu udało nam się wypromować „Linię Życia”, jako alternatywne rozwiązanie dla matek, które z 
różnych względów nie chcą i nie mogą zajmować się swoim dzieckiem po porodzie, ale również ideę 
adopcji, która w tej sytuacji daje szansę zarówno matce, która ma zamiar pozostawić dziecko – na 
zapewnienie mu najlepszej opieki i przyszłości, jak i kandydatom na rodziców adopcyjnych, by zostać 
rodzicami. Następuje zatem kompensacja deficytów dla obu stron, na której najbardziej zyskuje 
dziecko. Dzięki temu nie jest już określane mianem „niechcianego” i „porzuconego”, lecz znajdującego 
szczęście w kochającej rodzinie.
Osiągnięte rezultaty:
- wydrukowano 800 ulotek promujących ideę "Linii Życia" wraz z alarmowym numerem telefonu;
- wydrukowano 300 plakatów promujących ideę "Linii Życia" oraz formę wsparcia, jakie oferuje;
- przygotowano przez TVP Opole reportażu telewizyjnego, który będzie stanowił element kampanii
informacyjnej.;
- przygotowano reportażu radiowego przez Radio Doxa promującego „Linię Życia”.
- poszerzono wiedzy społeczeństwa na temat możliwości otrzymania wsparcia przez kobiety będące w 
trudnej sytuacji życiowej;
- wypromowano nowej formy pomocy dla kobiet/rodzin będących w trudnych sytuacjach życiowych;
- przeciwdziałano przemocy i dzieciobójstwu;
- pogłębiono poczucia współodpowiedzialności społecznej.

Donator: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

6. „Pomoc neurologopedyczna dla rodzin adopcyjnych i zastępczych”
Okres realizacji: 20.11.2017 -  31.12. 2017
Cel projektu:  Poprzez projekt doposażyliśmy gabinet specjalistyczny w naszym Ośrodku podnosząc 
poziom usług i poszerzając możliwości pracy z dziećmi, które w atrakcyjny, a równocześnie 
profesjonalny sposób nabywają nowych umiejętności społecznych, ćwiczą np. swoją wymowę, a także 
stymulują aparat mowy. Jednocześnie chcemy zapewnić, że działalność gabinetu specjalistycznego  
będzie kontynuowana również po zakończeniu niniejszego projektu, a zakupione sprzęty posłużą nam 
w kolejnych latach pracy i wspierania rozwoju dzieci.
Osiągnięte rezultaty: 
- zakupiono laptop i specjalistyczne programy logopedyczne;
- zakupiono gry logopedyczne, w tym karty metaforyczne;
- zorganizowano 24 godziny konsultacji w terminie od 06.12.2017 do 31.12.2017 z neurologopedą dla 
dzieci z rodzin adopcyjnych i zastępczych. Konsultacje odbywały się w pomieszczeniach Diecezjalnej 
Fundacji Ochrony Życia przy pl. Katedralnym 4 w Opolu.
- zwiększono potencjał zespołu interdyscyplinarnego, działającego w Katolickim Ośrodku Adopcyjnym i 
Opiekuńczym;
- poszerzono w sposób znaczny ofertę i możliwości poradni logopedycznej;
- kompensowano deficyty rozwojowe wśród dzieci z rodzin adopcyjnych i zastępczych.

Donator: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
7.  Konferencja na temat FAS - Alkoholowego Zespołu Płodowego
Okres realizacji: 9.10.2017 – 8.12. 2017 
Cel projektu:  Celem głównym realizowanego projektu jest propagowanie informacji na temat FAS i 
szkodliwości picia alkoholu w czasie ciąży. Celami szczegółowymi są:
- promowanie abstynencji w czasie ciąży u matek i kobiet planujących ciążę;
- promowanie różnych modeli pracy z dzieckiem z FAS;
- zwiększenie świadomości nauczycieli, pedagogów i specjalistów w zakresie możliwości diagnozy i 
terapii dzieci
wykazujących deficyty rozwojowe w tym syndrom FAS;
- wskazanie interdyscyplinarnych form pomocy oraz wspieranie rozwoju dziecka z syndromem FAS;
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- promowanie zdrowego stylu życia;
- promowanie życia w trzeźwości;
- poszerzenie świadomości na temat skutków picia alkoholu w czasie ciąży.
Donator: Urząd Miasta Opola
8. „Wyposażenie Galerii Twórczych Inspiracji w sprzęt techniczny celem profesjonalizacji aktywizacji 
działań beneficjentów fundacji.
Okres realizacji: 1.08.2017 do 31.08. 2017 
Celem nadrzędnym zadania jest poprawienie warunków pracy w Galerii Twórczych Inspiracji oraz 
zwiększenie zakresu prowadzonych działań dla beneficjentów Fundacji poprzez zakup oprogramowania 
Office oraz overloka usprawniającego szycie tkanin.
Donator: Urząd Miasta Opola

9. „EvErESt (Edutainment – Etyka – Ekonomia Społeczna)” – program etycznego zarządzania 
podmiotami ekonomii społecznej w okresie 
Okres realizacji: 01.04.2017 - 31.12.2017
Cel projektu: Promocja wartości ekonomii społecznej oraz zwiększenie kompetencji i potencjału kadr 
przedsiębiorstw społecznych w zakresie etycznego zarządzania organizacją poprzez opracowanie 
edukacyjnej gry planszowej i wdrożenie programu szkoleniowego EvErESt (Edutainment – Etyka – 
Ekonomia Społeczna) wśród 200 przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej reprezentujących 30 
organizacji z woj. opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego w okresie od 01.04.2017 r. do 31.12.2017
Beneficjenci: Grupą docelową projektu jest 200 uczestników podmiotów ekonomii społecznej 
reprezentujących 30 różnych organizacji z województwa opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. W 
szczególności adresatem zadania jest kadra profesjonalistów zatrudnionych w podmiotach ekonomii 
społecznej oraz ich bezpośredni beneficjenci, czyli osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w miarę 
możliwości pełniący funkcję liderów w organizacji.
Opis realizacji działań:
• działania informacyjno-promocyjne i rekrutacja beneficjentów
• opracowanie i wyprodukowanie narzędzia szkoleniowego w postaci edukacyjnej gry      planszowej 
„EvErESt”
• przeprowadzenie seminariów szkoleniowych pt. „EvErESt – program etycznego zarządzania 
podmiotami ES”
• indywidualne konsultacje dla wybranych podmiotów ES z etycznego zarządzania organizacją
• zarządzanie, monitoring i ewaluacja projektu
Donator: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
10. „EvErESt (Edutainment – Etyka – Ekonomia Społeczna)” – program etycznego zarządzania 
podmiotami ekonomii społecznej w okresie  do 2017-12-31 dofinansowanie wkładu własnego
Cel projektu: Promocja wartości ekonomii społecznej oraz zwiększenie kompetencji i potencjału kadr 
przedsiębiorstw społecznych w zakresie etycznego zarządzania organizacją poprzez opracowanie 
edukacyjnej gry planszowej i wdrożenie programu szkoleniowego EvErESt (Edutainment – Etyka – 
Ekonomia Społeczna) wśród 200 przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej reprezentujących 30 
organizacji z woj. opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego w okresie od 01.04.2017 r. do 31.12.2017
Beneficjenci: Grupą docelową projektu jest 200 uczestników podmiotów ekonomii społecznej 
reprezentujących 30 różnych organizacji z województwa opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. W 
szczególności adresatem zadania jest kadra profesjonalistów zatrudnionych w podmiotach ekonomii 
społecznej oraz ich bezpośredni beneficjenci, czyli osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w miarę 
możliwości pełniący funkcję liderów w organizacji.
Donator: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

11. „Silna i zwarta rodzina na szczyt się wspina!”
Okres realizacji: 01.05.2016 - 31.05.2019
Cel projektu: wsparcie rodzicielstwa zastępczego poprzez realizację kompleksowych działań 
prowadzonych w kierunku wzmocnienia i rozszerzania potencjału rodzin zastępczych w województwie 
opolskim. 
Projekt realizowany jest przez lidera, Fundację „Bądź Dobroczyńcą” w partnerstwie z “Opolskim 
Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych” oraz “Diecezjalną Fundacją Ochrony Życia” aby 
zmaksymalizować doświadczenie i kompetencje trzech organizacji pozarządowych działających od 
wielu lat w obszarze wspierania rodzinnej pieczy zastępczej oraz budowania współpracy w celu 
podnoszenia jakości działań na rzecz dobra społecznego.
Beneficjenci: dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, rodzice zastępczy, 
rodzice biologiczni, rodzeństwo; instytucje i organizacje pracujące na rzecz wspierania rodzicielstwa 
zastępczego z terenu województwa opolskiego. 
Działania: 
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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)

1751Osoby fizyczne

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

- edukacja społeczna oraz wzmocnienie potencjału rodzicielstwa zastępczego;
- program wsparcia dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz ich 
   zastępczych rodziców;
- dwudniowe forum rodzicielstwa zastępczego w województwie opolskim;
- prowadzenie kompleksowego poradnictwa specjalistycznego, mediacji dla rodzin zastępczych, 
  rodzin biologicznych i dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.
Donator: Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny
12. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku, wpisanego do rejestru 
zabytków, nieużytkowanego  na funkcję  Diecezjalnego Ośrodka Pomocy, Edukacji i Terapii Rodzin”.
Okres realizacji: 1.08.2017 do 30.09.2018
Projekt realizowany jest przez lidera, Caritas Diecezji Opolskiej w partnerstwie z “Diecezjalną Fundacją 
Ochrony Życia” 
Projekt służy odtworzeniu i zachowaniu lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulturowego – w jego 
ramach przeprowadzone zostaną prace rewitalizacyjne w odniesieniu do obiektu, który prezentuje 
istotne walory historyczne i jest wpisany do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. Mimo bogatej historii 
przejawiającej się wielością zabytków kultury zarówno świeckiej, jak i sakralnej, a także dużej 
aktywności lokalnych instytucji oraz stowarzyszeń kulturalnych, Gminy wciąż nie wykorzystują 
własnego potencjału środowiska kulturowego. Posiadane walory nie są
we właściwy sposób eksponowane. Projekt nie tylko przywróci budynkowi dawnego szpitala dawną 
świetność, ale również stworzy dla niego nową funkcję. Przewiduje się zagospodarowanie części 
budynku na potrzeby świadczenia usług społecznych w postaci Ośrodka Pomocy, Edukacji i Terapii 
Rodzin, co będzie możliwe również dzięki zakupowi odpowiedniego sprzętu. Realizacja projektu pozwoli 
na nadanie niszczejącemu obecnie obiektowi funkcji kulturowych i społecznych, dzięki czemu posłuży 
on do organizacji życia społecznego mieszkańców gminy.

Donator: Unia Europejska  w  ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

13. „Game-X-Reaktywacja. Edukacyjna gra planszowa w zakresie uzależnień behawioralnych”
Okres realizacji: 01.09.2016- 30.06.2017
Cel projektu: zwiększenie zakresu profilaktycznych oddziaływań i przeciwdziałanie pogłębianiu się 
zjawiska uzależnień behawioralnych wśród młodzieży. „Game – X – Reaktywacja…” to edukacyjna gra 
planszowa, która podejmuje tematykę uzależnień behawioralnych, realizuje cele projektu poprzez 
kształtowanie wiedzy, postaw i zachowań, dopasowana jest do celu, treści i wieku grupy docelowej, 
projektowana jest wg międzynarodowych standardów metodologicznych. Zastosowanie gry planszowej 
jako narzędzia edukacyjnego pozwala spojrzeć w innowacyjny sposób na profilaktykę uzależnień i to nie 
tylko z perspektywy osoby dorosłej (nauczyciela, rodzica, terapeuty), ale także z punktu widzenia 
rówieśnika (kolegi czy koleżanki). 
Beneficjenci: młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego, rodzice i 
nauczyciele
Działania: 
- Opracowanie i wyprodukowanie narzędzia szkoleniowego w postaci edukacyjnej gry planszowej
- Działania informacyjno-promocyjne i rekrutacja beneficjentów
- Indywidualne warsztaty dla zakwalifikowanych 10 szkół. Ponadto każda ze szkół otrzymała gry na 
własność w celu kontynuowania działań profilaktycznych w przyszłości.
- Rozgrywki na terenie opolskiego oddziału Auchan
- Zakończenie i ewaluacja projektu
Donator: Fundacja Auchan na rzecz młodzieży
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

10Osoby prawne
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

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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 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 domu dla 
samotnych matek z 
dziećmi z problemami 
socjalnymi i osobistymi.
Dom Matki i Dziecka 
podejmuje inicjatywy 
zmierzające do 
wspierania matek i ich 
dzieci znajdujących się 
w trudnej sytuacji 
życiowej. Jego cztery 
główne cele, to:
ochrona dziecka 
poczętego,
świadczenie 
wieloaspektowej 
pomocy matkom w 
okresie przed i po 
urodzeniu dziecka,

opieka i działania 
wychowawcze 
przygotowujące matki 
do samodzielności i 
zaradności życiowej 
oraz do godnego życia 
w społeczeństwie,
pomoc rodzinom w 
innych sytuacjach 
kryzysowych, w   
szczególności ofiarom 
przemocy domowej.
                                            
                                  
Zakres pomocy 
świadczonej w Domu 
Matki i Dziecka 
obejmuje:
pomoc socjalno-
interwencyjną,
pomoc specjalistyczną 
w tym:
wsparcie 
psychologiczno-
terapeutyczne,
opiekę zdrowotną 
(pielęgniarsko-
położniczą),
konsultacje prawne,
posługę duszpasterską,
zajęcia profilaktyczno-
edukacyjne,
aktywizację zawodową.

87.90.Z
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przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
patologiom społecznym

Działalność w zakresie 
pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej oraz 
terapeutycznej. 
Fundacja wspiera osoby 
doświadczające różnych 
problemów osobistych i 
rodzinnych oferując im 
kompleksową pomoc w 
zakresie: konsultacji 
interwencyjnych, 
poradnictwa prawnego, 
psychologicznego, 
duszpasterskiego, 
terapii indywidualnej i 
rodzinnej (systemowej),
terapii uzależnień.
Podejmowane działania 
mają pomagać osobom 
wykluczonym 
społecznie, zagrożonym 
wykluczeniem 
społecznym i 
uzależnionym w 
przezwyciężaniu 
trudnych sytuacji 
życiowych, także 
nałogu alkoholowego i 
wszystkich 
destrukcyjnych 
następstw, które on 
spowodował.

85.60.Z
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Wspieranie rodziny i 
systemu pieczy zastępczej

Działalność związana z 
adopcją i 
rodzicielstwem 
zastępczym
Katolicki Ośrodek 
Adopcyjny i Opiekuńczy 
stara się zabezpieczyć 
los 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 Prowadzi 
szkolenia dla 
kandydatów na 
rodziców zastępczych, 
pogotowia rodzinne. 
Katolicki Ośrodek 
Adopcyjny i Opiekuńczy 
wspiera matki, które 
nie są w stanie 
opiekować się swoimi 
dziećmi. Pomaga 
również rodzinom 
biologicznym, 
adopcyjnym i 
zastępczym w 
rozwiązywaniu 
problemów 
wychowawczych oraz 
zmniejszaniu opóźnień 
rozwojowych u dzieci.

88.99.Z
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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

 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 domu dla 
samotnych matek z 
dziećmi z problemami 
socjalnymi i osobistymi.
Dom Matki i Dziecka 
podejmuje inicjatywy 
zmierzające do 
wspierania matek i ich 
dzieci znajdujących się 
w trudnej sytuacji 
życiowej. Jego cztery 
główne cele, to:
ochrona dziecka 
poczętego,
świadczenie 
wieloaspektowej 
pomocy matkom w 
okresie przed i po 
urodzeniu dziecka,

opieka i działania 
wychowawcze 
przygotowujące matki 
do samodzielności i 
zaradności życiowej 
oraz do godnego życia 
w społeczeństwie,
pomoc rodzinom w 
innych sytuacjach 
kryzysowych, w   
szczególności ofiarom 
przemocy domowej.
                                            
                                  
Zakres pomocy 
świadczonej w Domu 
Matki i Dziecka 
obejmuje:
pomoc socjalno-
interwencyjną,
pomoc specjalistyczną 
w tym:
wsparcie 
psychologiczno-
terapeutyczne,
opiekę zdrowotną 
(pielęgniarsko-
położniczą),
konsultacje prawne,
posługę duszpasterską,
zajęcia profilaktyczno-
edukacyjne,
aktywizację zawodową.

87.90.Z
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Wspieranie rodziny i 
systemu pieczy zastępczej

Działalność związana z 
adopcją i 
rodzicielstwem 
zastępczym, szkolenia 
oraz diagnozy 
psychologiczno-
pedagogiczne.
Katolicki Ośrodek 
Adopcyjny i Opiekuńczy 
przygotowuje 
małżonków do 
pełnienia funkcji 
rodziny adopcyjnej lub 
zastępczej. Organizuje i 
prowadzi szkolenia dla 
kandydatów  do 
pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej 
niezawodowej  jak i 
zawodowej. 
Przeprowadza diagnozy 
psychologiczne oraz 
wydaje opinie  
psychologiczno-
pedagogiczne za 
zlecenia sądu a także 
innych organizacji 
zewnętrznych. 
Prowadzi działalność 
edukacyjną w szkołach 
podstawowych i 
gimnazjach.

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

Aktywizacja zawodowa 
poprzez prowadzenie 
działalności wytwórczej 
w zakresie 
przedmiotów 
użytkowych, 
upominków, 
zdobnictwa 
artystycznego i usług 
poligraficznych. 
Warsztaty i szkolenia 
prowadzone są w 
trzech pracowniach: a) 
szycia, haftu 
komputerowego i 
patchworku, b) 
laserowego graweru i 
nowoczesnych 
technologii, c) 
papieroplastyki, 
decupage'u i innych 
technik zdobnictwa 
artystycznego. 
Działalność warsztatów 
jest działaniem 
wielokierunkowym 
opartym na 
wykorzystaniu 
tkwiącego w każdym 
człowieku potencjału 
rozwojowego. 
Warsztaty i szkolenia 
mogą mieć charakter 
indywidualny bądź 
grupowy w zależności 
od potrzeb.

85.60.Z

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

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) 2,284,918.92 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,158,894.21 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 118,579.17 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 7,335.55 zł

e) Pozostałe przychody 109.99 zł

124,520.55 zł

91,692.39 zł

383,500.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 684,979.76 zł

0.00 zł

87,590.97 zł

573,654.04 zł

23,734.75 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 166,831.40 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)

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 196,624.06 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 481,714.95 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 833,394.82 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 599,712.94 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,033,789.26 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -63,500.55 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 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: 1,773,123.37 zł 349,962.13 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

1,125,104.95 zł 298,859.68 zł

182,079.72 zł 51,102.45 zł

0.00 zł

35.37 zł

465,900.83 zł

2.50 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

1 Koszty zakwaterowania i utrzymania podopiecznych w Domu Matki i Dziecka (media, żywność, 
leki, usługi remontowe, serwisowe)

95,122.92 zł

2 Działania profilaktyczne, edukacyjne diagnostyczne dla beneficjentów Domu Matki i Dziecka, 
Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i Opiekuńczego i Diecezjalnej Poradni Rodzinnej 
(wynagrodzenie specjalistów) oraz koszty utrzymania KOAiO i DPR (zużycie materiałów, media, 
środki czystości)

170,049.68 zł

3 Działania edukacyjne, konsultacyjne i poradnictwo realizowane w ramach Diecezjalnej Fundacji 
Ochrony
Życia, aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (zużycie 
materiału, media, usługi obce, wynagrodzenie specjalistów)

84,789.53 zł

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

226,039.97 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

1,082,103.72 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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)

22.0 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)

18.2 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł
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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)

0.00 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

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 827,368.32 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

733,185.59 zł

683,965.02 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

30,250.00 zł

- inne świadczenia 18,970.57 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 94,182.73 zł

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

827,368.32 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 88,137.36 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 739,230.96 zł

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)

562.16 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

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)

0.00 zł

12.00 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  OKw 
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

12.00 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)

8.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

8.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0.00 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)

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

1 Katolicki Ośrodek Adopcyjny Cel projektu: zwiększenie liczby 
dzieci przysposobionych, a 
także liczby przygotowanych 
nowych par małżeńskich do 
pełnienia funkcji rodziców 
adopcyjnych. Dobór wielu 
rodzin adopcyjnych do dzieci 
uwzględniając specyficzne 
potrzeby tych dzieci, a także 
kierując się kompetencjami i 
możliwościami kandydatów do 
pełnienia funkcji rodziców 
adopcyjnych. Zwiększenie 
zakresu wsparcia dla rodzin 
adopcyjnych, których dzieci 
wykazują zaburzenia 
rozwojowe.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego

200,000.00 zł

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

7,567.90 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2 FAScynujące rodzicielstwo Cel projektu: zwiększenie 
dostępu do 
interdyscyplinarnych form 
wsparcia dla rodzin z dziećmi 
wykazującymi deficyty 
rozwojowe, w tym zaburzenia 
związane z syndromem FASD 
poprzez działalność zespołu 
diagnostyczno-
terapeutycznego.
Beneficjenci: dzieci z terenu 
miasta Opola wykazujące 
zaburzenia rozwojowe, rodzice i 
opiekunowie tychże dzieci.

Miasto Opole 69,420.00 zł

3 Wsparcie samotnych Matek i 
ich rodzin z terenu miasta 
Opola

Celem projektu było wspieranie 
procesu usamodzielnienia się 
matek zamieszkujących Dom 
Matki i Dziecka, jak również 
innych samotnych matek, które 
nie korzystają ze stacjonarnej 
pomocy, ale ze względu na 
trudną sytuację życiową 
potrzebują wsparcia i tym 
samym również stanowią grono 
podopiecznych Domu Matki i 
Dziecka. Pomoc jest 
realizowana poprzez 
przygotowanie paczek 
rzeczowo-żywnościowych.

Miasto Opole 11,000.00 zł

4 Ośrodek Promocji Edukacji i 
Terapii Rodzin

Wspieranie  osób wykluczonych 
społecznie, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i 
uzależnionych w 
przezwyciężaniu trudnych 
sytuacji życiowych oraz 
wszystkich destrukcyjnych 
następstw, które zostały nimi 
wywołane. Również wspieranie 
członków rodzin osób 
wykluczonych, zagrożonych 
wykluczeniem i uzależnionych 
w minimalizowaniu bądź też 
niwelowaniu różnorodnych 
zaburzeń (głównie natury 
emocjonalnej).

Miasto Opole 70,000.00 zł
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5 Konferencja na temat FAS - 
Alkoholowego Zespołu 
Płodowego

Ppropagowanie informacji na 
temat FAS i szkodliwości picia 
alkoholu w czasie ciąży. Celami 
szczegółowymi są:
- promowanie abstynencji w 
czasie ciąży u matek i kobiet 
planujących ciążę;
- promowanie różnych modeli 
pracy z dzieckiem z FAS;
- zwiększenie świadomości 
nauczycieli, pedagogów i 
specjalistów w zakresie 
możliwości diagnozy i terapii 
dzieci
wykazujących deficyty 
rozwojowe w tym syndrom FAS;
- wskazanie 
interdyscyplinarnych form 
pomocy oraz wspieranie 
rozwoju dziecka z syndromem 
FAS itp.

Miasto Opole 4,180.00 zł

6 Pomoc neurologopedyczna 
dla rodzin adopcyjnych

Poprzez projekt doposażyliśmy 
gabinet specjalistyczny w 
naszym Ośrodku podnosząc 
poziom usług i poszerzając 
możliwości pracy z dziećmi, 
które w atrakcyjny, a 
równocześnie profesjonalny 
sposób nabywają nowych 
umiejętności społecznych, 
ćwiczą np. swoją wymowę, a 
także stymulują aparat mowy. 
Jednocześnie chcemy zapewnić, 
że działalność gabinetu 
specjalistycznego  będzie 
kontynuowana również po 
zakończeniu niniejszego 
projektu, a zakupione sprzęty 
posłużą nam w kolejnych latach 
pracy i wspierania ro

Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego

10,000.00 zł

7 Linia Życia  - kampania 
społeczno-informacyjna

Bezpośrednim celem projektu 
było promowanie zachowań 
odpowiedzialnych, promowanie 
działań zaradczych w sytuacji 
własnej niewydolności 
opiekuńczej rodzica, 
promowanie 
współodpowiedzialności 
społecznej. Działania w ramach 
kampanii „Linii Życia” 
koncentrowały się wokół 
promowania telefonu 
alarmowego tzn. "Telefonu 
życia", na który o określonej 
porze dnia można zadzwonić w 
sytuacji, gdy rodzic/opiekun jest 
w sytuacji "bez wyjścia" (w jego 
przekonaniu).

Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego

10,000.00 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)

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)

8 Wyposażenie Galerii 
Twórczych Inspiracji w 
sprzęt techniczny celem 
profesjonalizacji aktywizacji 
działań beneficjentów 
fundacji

Celem nadrzędnym zadania jest 
poprawienie warunków pracy w 
Galerii Twórczych Inspiracji oraz 
zwiększenie zakresu 
prowadzonych działań dla 
beneficjentów Fundacji poprzez 
zakup oprogramowania Office 
oraz overloka usprawniającego 
szycie tkanin.

Miasto Opole 2,500.00 zł

9 EvErESt (Edutainment – 
Etyka – Ekonomia Społeczna

Promocja wartości ekonomii 
społecznej oraz zwiększenie 
kompetencji i potencjału kadr 
przedsiębiorstw społecznych w 
zakresie etycznego zarządzania 
organizacją poprzez 
opracowanie edukacyjnej gry 
planszowej i wdrożenie 
programu szkoleniowego 
EvErESt (Edutainment – Etyka – 
Ekonomia Społeczna) wśród 
200 przedstawicieli podmiotów 
ekonomii społecznej 
reprezentujących 30 organizacji 
z woj. opolskiego, 
dolnośląskiego i śląskiego w 
okresie od 01.04.2017 r. do 
31.12.2017. Dofinansowanie 
wkładu własnego

Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego

6,400.00 zł

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

1 EvErESt (Edutainment – 
Etyka – Ekonomia Społeczna

Promocja wartości ekonomii 
społecznej oraz zwiększenie 
kompetencji i potencjału kadr 
przedsiębiorstw społecznych w 
zakresie etycznego zarządzania 
organizacją poprzez 
opracowanie edukacyjnej gry 
planszowej i wdrożenie 
programu szkoleniowego 
EvErESt (Edutainment – Etyka – 
Ekonomia Społeczna) wśród 
200 przedstawicieli podmiotów 
ekonomii społecznej 
reprezentujących 30 organizacji 
z woj. opolskiego, 
dolnośląskiego i śląskiego w 
okresie od 01.04.2017 r. do 
31.12.2017.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

91,692.39 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

Jerzy Dzierżanowski  11-07-2018 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

1 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

1
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