S P R A W O Z D A N I E
z działalności statutowej
Diecezjalnej Fundacji Obrony Życia
ul. Książąt Opolskich 19 45-005 Opole
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.
Symbol podstawowej działalności wg PKD 9133 Z
Regon
53091174 8
NIP
754–214–49–86
Pierwsza rejestracja miała miejsce 13 września 1993 r. w Sądzie dla m. Warszawy.
16 kwietnia 2004 r. Diecezjalna Fundacja Obrony Życia zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze
Sądowym / nr KRS 0000016304 / jako organizacja pożytku publicznego.
Zarząd DFOŻ :
1. ks. dr hab. Mikołajec Józef Bolesław - prezes Zarządu
Boguszyce ul. Kościelna 1
46-061 Źlinice
2. ks. dr Dzierżanowski Jerzy Jan
- wiceprezes Zarządu
ul. Kard. B. Kominka 1
45-032 Opole
3. ks. dr Landwójtowicz Paweł
- sekretarz Zarządu
ul. Kard. B. Kominka 1
45-032 Opole
Działalność w/w osób wchodzących w skład Zarządu
jest społeczna i z tego tytułu nie przysługuje im wynagrodzenie.
Cele statutowe
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. zabezpieczenie sieroctwu społecznemu (poprzez stwarzanie dziecku możliwości rozwoju w najbardziej
korzystnym środowisku rodzinnym: naturalnym, adopcyjnym, lub zastępczym,
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 wyrównanie
szans tych rodzin i osób,
7. upowszechnianie i ochrona praw dziecka, małżeństw 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.
Organem nadzoru jest Rada Fundacji, która sprawuje nadzór i kontrolę merytoryczno-finansową nad
realizacją celów statutowych Diecezjalnej Fundacji Obrony Życia.
W skład organu nadzoru wchodzą : 1.
2.
3.
4.
5.

Stobrawa Paweł
Podzielny Edmund
Kinder Ryszard
Polok Jan Mikołaj
Czaja Andrzej Konrad
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Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Nieodpłatna działalność statutowa:

Odpłatna działalność statutowa:

1. działalność pozostałych organizacji członkowskich,
gdzie indziej niesklasyfikowana,
2. działalność organizacji religijnych,
3. pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
4. działalność wspomagająca edukację,
5. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania,
gdzie indziej niesklasyfikowana.

1. pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
2. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie
indziej niesklasyfikowane,
3. działalność wspomagająca edukację.

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:
944 243,34 - ogółem przychody w 2010 r.

- 100,0 %

Działalność statutowa nieodpłatna (92,8 %):

120 000,00
38 400,00
183 160,15
117 360,00
170 440,00
47 680,76
11 745,80
66 324,02
93 463,76
27 994,00

-

dotacja z Urzędu Miasta Opola
dotacja z Samorządu Woj. Opolskiego
dotacja ze środków UE
wpłaty księży
wpłaty z pasterek
wpłaty na Dom Matki i Dziecka
wpłaty na Katolicki Ośr.Adopcyjny
wpłaty na utrzymanie KOAO
1 % podatku na rzecz organizacji pp
wpłaty pozostałe

-

12,7 %
4,1 %
19,4 %
12,4 %
18,1 %
5,0 %
1,2 %
7,0 %
9,9 %
3,0 %

Działalność statutowa odpłatna (5,6 %):

23 809,42
14 931,70
1 269,38
12 850,00

-

odpłatność pensjonariuszek DMiDz
wpłaty na utrzymanie podopiecznych w DMiDz
diagnoza psychologa KOAO
wpłaty za szkolenia i konferencje

14 814,35 - odsetki bankowe

-

2,5
1,6
0,1
1,4

%
%
%
%

-

1,6 %

Informacja o poniesionych kosztach:
1 075 308,78 - koszty łącznie w tym:
3 762,43 „
finansowe
864 893,41 „
realizacji zadań statutowych: - działalność nieodpłatna – 511 647,15
-

206 652,94 -

„

„

odpłatna – 353 246,26

administracyjne: - materiały i energia – 16 503,53
-

usługi obce – 39 122,71
wynagrodzenia, ubezpieczenia i inne świadczenia – 102 394,94
podatki i opłaty – 1 858,96
reklama – 46 772,80

W poszczególnych działach przychody i koszty kształtują się następująco:
przychody
1.
2.
3.
4.

DFOŻ
KOAO
Poradnia Rodz.
Dom MiDz

koszty

wynik finansowy

409 257,76
92 189,20
0,00
86 421,88

281 228,42
121 125,86
49 020,96
286 420,11

128 029,34
- 28 936,66
- 49 020,96
- 199 998,23

d o t a c j e:
odsetki i prowizje bankowe
zyski i straty nadzwyczajne:

341 560,15
14 814,35
3 038,89

333 751,00
3 762,43
0,00

11 051,92

R a z e m :

947 282,23

1 075 308,78

- 128 026,55

7 809,15
3 038,89
(strata)
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Liczba osób zatrudnionych w Diecezjalnej Fundacji Obrony Życia z podziałem na zajmowane stanowiska:
1. Biuro DFOŻ
- dyrektor biura DFOŻ - 1 etat
- gł. księgowy DFOŻ
- 1 „
- specjalista
- 1 „
ds. fundraisingu i doradca rodzinny
- asystent pomocy dla
- 1 etat
osób z terenów powodziowych
2. Katolicki Ośrodek
- dyrektor KOAO
Adopcyjno-Opiekuńczy - psycholog
- pedagog

- 1 etat
- 2 „
- 1 „

3. Diecezjalna Poradnia
Rodzinna

- pracownik administracyjno-biurowy - 1 etat
- psycholog
- 1 „

4. Dom Matki i Dziecka

-

dyrektor DMiDz
- 1 etat
pedagog
- 1 „
opiekun - magazynier - 1 „
konserwator - kierowca - 3/4 „
asystent pomocy dla
- 1 „
osób z terenów powodziowych

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2010 rok: 14 osób (13,75 – w przeliczeniu na pełny etat)
Fundusz Płac
(łączna kwota wynagrodzeń)
Średnia płaca na
1 pracownika (umowa o pracę)

- 383 767,91 → umowa o pracę
- 85 117,50 → umowa-zlecenie
- 11 008,00 → stypendia dla bezrobotnych samotnych matek za
uczestnictwo w szkoleniach
- 27 910,39 / rok : 12 m-cy = 2 325,86 / 1 m-c

s k ł a d k i ZUS + FP

-

ZFŚS
śr. na 1 pracownika

- 18 255,64
1 327,68 / 1 rok

74 262,43

Stan finansów na dzień 31.12.2010 r. → 397 749,98 w tym:

6 763,58 - w kasie (gotówka)
12 986,40 - w BZ WBK - r-ki bieżące
378 000,00 „
- lokaty

Diecezjalna Fundacja Obrony Życia nie prowadzi działalności gospodarczej.
Diecezjalna Fundacja Obrony Życia zwolniona jest przez Urząd Skarbowy w Opolu ze składania
comiesięcznej deklaracji CIT-2. Natomiast zobowiązana do składania rocznego zeznania o wysokości
osiągniętego dochodu CIT-8, a także bilansu i rachunku wyników. Składki ZUS i podatek dochodowy od
wynagrodzeń odprowadzane są w terminie. Aktywa i Pasywa zostały wprowadzone do bilansu na podstawie
potwierdzonych sald z kontrahentami, oraz ewidencji szczegółowej (tabela amortyzacyjna) dot. majątku
trwałego DFOŻ.
W strukturze przychodów w 2010 r. (jak i w latach poprzednich) dominują wpłaty z pasterek od wiernych i
wpłaty księży Diecezji Opolskiej. Jednak wpłaty księży w 2010 r. nieznacznie się zmniejszyły. Pomimo pełnej
obsady miejsc, zmniejszyła się również odpłatność pensjonariuszek Domu Matki i Dziecka, która zgodnie z
regulaminem w większości przypadków wynosi 70% Ich dochodu. Zmniejszyły się też wpłaty (darowizny
finansowe) na DMiDz,.
Na podstawie umowy między Instytucjami na utrzymanie swoich podopiecznych (matek z dziećmi
umieszczonych w DMiDz) wpłacały w 2010 r. cztery Ośrodki Pomocy Społecznej: ze Strzelec Opolskich,
Strzeleczek, Praszki i Kluczborka oraz Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich.
Na utrzymanie jednego etatu w Katolickim Ośrodku Adopcyjnym wpłaca Kuria Diecezjalna w Gliwicach, gdzie
pracownicy KOAO pełnią dyżury, pracując na rzecz dzieci województwa śląskiego.
Pozostałe wpłaty są to wpłaty ludzi dobrej woli z kraju i z zagranicy. W 2010 r. odnotowano wyraźny ich
spadek.
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Natomiast reklama działalności Fundacji powoduje tendencję wzrostową wpłat 1% podatku na rzecz organizacji
pożytku publicznego. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczone zostały na:
- modernizację i remonty w DMiDz
- leki i żywność dla mieszkańców DMiDz
- media w DMiDz
- wynagrodzenia specjalistów we wszystkich jednostkach.
Od 15 stycznia 2010 r. Diecezjalna Fundacja Obrony Życia kontynuuje swoją działalność przy Placu
Katedralnym w Opolu w budynku Kurii Diecezji Opolskiej, gdzie przeprowadzone zostały dwie z trzech
jednostek DFOŻ (Ośrodek Adopcyjny i Poradnia Rodzinna) oraz Biuro Fundacji. Scalenie miejsc pracy w/w
jednostek, dotychczas rozproszonych w kilku miejscach Opola, usprawniło pracę całej Fundacji i korzystnie
wpłynęło na dotychczasowy wizerunek.
W okresie 30.05 - 08.06.2010 r. w Diecezjalnej Fundacji Obrony Życia przeprowadzona była kontrola przez
Inspektora Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu. Kontrolą objęto dokumenty zgłoszeniowe i
rozliczeniowe, a także zaświadczenia i dane zgłaszane dla celów ubezpieczeń społecznych za lata 2005-2007.
Zalecenia pokontrolne wykonano do 22.07.2010 r.
W dniach 05-06.07.2010 r. wszyscy pracownicy Diecezjalnej Fundacji Obrony Życia wzięli udział w szkoleniu z
pierwszej pomocy przedmedycznej.
Rok 2010 zakończony został ujemnym wynikiem finansowym (strata). Środki zgromadzone na lokatach
przeznaczone będą na bieżące potrzeby - zgodnie z uchwałą Zarządu DFOŻ.
Dużym wsparciem finansowym dla DFOŻ były dotacje, dzięki czemu działalność statutowa Fundacji została
wzmocniona i poszerzona.
Diecezjalna Fundacja Obrony Życia
w 2010 roku realizowała pięć projektów:
Trzy projekty finansowane ze środków Urzędu Miasta Opola:
1. „Przyszłość dziecka w naszych rękach - program interdyscyplinarnej diagnozy i terapii dzieci”
(program realizowany przez Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy i Diecezjalną Poradnię Rodzinną)

Okres realizacji: 01.02. – 30.11.2010 r.
Cel projektu:
zwiększenie możliwości wszechstronnego rozwoju motorycznego, psychicznego i społecznego
dzieci wykazujących deficyty rozwojowe, w tym zaburzenia związane z syndromem FAS/FAE, poprzez
interdyscyplinarną diagnozę i specjalistyczną terapię.
Działania:
- kampania informacyjna
- dyżury specjalistów interdyscyplinarnego zespołu diagnostyczno-terapeutycznego
2. „Zrozumieć siebie – bez alkoholu. Program kompleksowej pomocy psychologiczno-terapeutycznej dla
osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin” (program realizowany przez Diecezjalną Poradnię Rodzinną)
Okres realizacji: 01.02. – 30.11.2010 r.
Cel projektu:
rozwiązywanie problemów alkoholowych mieszkańców miasta Opola oraz ich rodzin poprzez
prowadzenie kompleksowej terapii osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, terapii Dorosłych
Dzieci Alkoholików oraz poprzez udzielanie wsparcia psychologicznego i prowadzenie terapii członków rodzin
osób uzależnionych.
Działania:
- plakaty i ulotki informacyjne dot. prowadzonych działań, informacja na stronach internetowych
- psychoterapia grupowa DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików)
- indywidualne spotkania z terapeutą uzależnień
- indywidualne spotkania z psychologiem i/lub systemowa terapia rodzin.
3. „FAScynujące rodzicielstwo. Program edukacyjno-profilaktyczny na rzecz ograniczenia zjawiska
picia alkoholu przez kobiety w ciąży”
(program realizowany przez Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy i Diecezjalną Poradnię Rodzinną)

Okres realizacji: 01.02. – 30.11.2010 r.
Cel projektu:
przeciwdziałanie zjawisku spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne w kontekście
profilaktyki uzależnień i FAS/FAE na terenie miasta Opola
Działania:
- kampania informacyjna (plakaty i ulotki dotyczące profilaktyki zjawiska picia alkoholu przez
kobiety w ciąży)
- wykłady edukacyjne dla narzeczonych (prezentacje multimedialne)
temat: Wpływ alkoholu na rozwijający się organizm dziecka w okresie prenatalnym
(wpływ alkoholu na mózg dziecka, na jego rozwój psychiczny i fizyczny, diagnostyka i terapia)
- konsultacje indywidualne o charakterze profilaktycznym
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- seminarium szkoleniowe z zakresu profilaktyki FAS dla nauczycieli NPR z miasta Opola oraz
prezentacja filmu „Wieczne dziecko”
Projekt finansowany ze środków Samorządu Województwa Opolskiego:
1. „Żyć razem krok po kroku – specjalistyczny program pomocy dziecku i rodzinie”
(program realizowany przez Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy i Diecezjalną Poradnię Rodzinną)

Okres realizacji: 01.07. – 15.12.2010 r.
Cel projektu:
zwiększenie dostępu do różnorodnych form wsparcia dla rodzin naturalnych, adopcyjnych i
zastępczych poprzez działalność interdyscyplinarnego zespołu diagnostyczno-terapeutycznego dla dzieci oraz
systemowej terapii rodziny
Działania:
- kampania informacyjna (plakaty promujące, opis realizowanych działań stronie internetowej,
oraz gadżety z logo projektu.
- dyżury specjalistów interdyscyplinarnego zespołu diagnostyczno-terapeutycznego dla dzieci
- konsultacje wstępne, systemowa terapia rodzin, superwizja teamów terapeutycznych
- ewaluacja i zakończenie projektu.
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
1. „Od samotności do samodzielności” (program realizowany przez Dom Matki i Dziecka)
Okres realizacji: 01.02.2010 r. – 28.02.2011 r.
Cel projektu:
zwiększenie samodzielności społecznej i zawodowej 45 kobiet będących w trudnej sytuacji
życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu woj. opolskiego, poprzez działania aktywizujące i
wspierające w powrocie na rynek pracy.
Działania:
- rekrutacja beneficjentów poprzez Poradnię Rodzinną i Dom Matki i Dziecka, oraz promocja
projektu
- reintegracja społeczna (poradnictwo prawne i psychologiczne pomagające kobietom
przezwyciężyć kryzysy życiowe, oraz indywidualna pomoc mająca na celu poprawę jakości
życia)
- readaptacja zawodowa warsztaty z doradztwa zawodowego, oraz szkolenia z zakresu małej
poligrafii i technik zdobnictwa artystycznego:
decoupage - techniki ręcznego wykonywania dekoracji i akcesoriów przy wykorzystaniu elementów
pasmanteryjnych, papierowych, drewnianych, ceramicznych itd.

scrapbooking - techniki aranżacji zdjęć i projektowania albumów, wykonywania kartek
okolicznościowych itp.

techniki wytwarzania biżuterii
oraz szkolenia w zakresie stylizacja paznokci
Uczestniczki projektu otrzymały dodatkowe wsparcie w postaci: zwrotu kosztów dojazdów na szkolenia,
wyżywienia, opieki nad dziećmi, oraz stypendium szkoleniowego (4 zł/h).

Działalność statutowa
Diecezjalnej Fundacji Obrony Życia w Opolu

przedstawia się następująco:
(Sprawozdania merytoryczne z działalności w poszczególnych jednostkach sporządzone przez dyrektorów tych jednostek.)

1.

Dom Matki i Dziecka

Na terenie Domu Matki i Dziecka w roku 2010 z wieloaspektowej pomocy skorzystało:
63 osoby w tym: 24 osoby - matki
39 osób
- dzieci
W placówce urodziło się troje dzieci (2 dziewczynki i 1 chłopiec). Jedno dziecko przekazane zostało do rodziny
zastępczej. W ciągu roku na terenie Domu przebywało 9 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.
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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
- terapia zajęciowa w warsztacie artystycznym
- 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”
- aktywizacja zawodowa
- dyżury w obrębie placówki na rzecz współmieszkańców DMiDz / prace porządkowe,
gospodarcze i gastronomiczne
- grupa wsparcia i spotkania indywidualne prowadzone przez lekarza psychiatrę

Metody pracy to: -

Dom Matki i Dziecka 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 6000 kg odzieży oraz sprzęt gospodarstwa
domowego, zabawki i wózki dziecięce. Pomocą objęto również Monar w Zbicku gdzie DMiDz przekazał ok.
100 kg odzieży, używany sprzęt agd oraz żywność. Część odzieży przekazano do PCK – ok. 5000 kg
Placówka 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.
W 2010 r. pracownicy DMiDz brali udział w konferencjach:
1) Choroba nowotworowa u dzieci – profilaktyka, jej wykrywanie oraz metody i sposoby leczenia
2) Dziecko aktywny uczestnik porodu.
Dom Matki i Dziecka współpracował między innymi z :
- Ośrodkami Interwencji Kryzysowej w całym województwie opolskim i z terenu naszego kraju
- Ośrodkami Pomocy Społecznej w całym województwie opolskim i z terenu naszego kraju
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu
- Urzędem Miasta Opola – Wydział Polityki Społecznej
- Policją
- Kuratorami z Sądów Rejonowych
- Przychodniami medycznymi, Wojewódzkim Centrum Medycznym na ul. Witosa oraz Szpitalem
Ginekologiczno-Położniczym i innymi placówkami służby zdrowia
- Poradniami Rodzinnymi oraz Poradniami dla uzależnionych
- Zawodowym Studium Medycznym dla Położnych
- placówkami świadczącymi pomoc samotnym matkom i dzieciom na terenie naszego kraju
Uniwersytetem Opolskim (Instytut Nauk Pedagogicznych)
W Domu Matki i Dziecka swoje śródroczne praktyki pedagogiczne odbywali studenci Uniwersytetu
Opolskiego. Grupa wolontariuszy z duszpasterstwa akademickiego „Xaverianum” opiekowała się dziećmi
podczas szkoleń dla matek tych dzieci. Wolontariusze HOPE z firmy NUTRICIA zorganizowali i wykonali
remont bawialni dla dzieci w budynku DMiDz.
Nieodpłatne usługi dla Domu Matki i Dziecka oferują Firmy:
- „Lellek” -serwis i naprawa samochodu służbowego
- „Nutricia” -szkolenia i wsparcie BHP (w ramach wolontariatu), a także nieodpłatnie przekazywane odżywki dla
dzieci.
We własnym zakresie odnowione zostały urządzenia na Placu Zabaw dla dzieci na terenie DMiDz. Odnowiony
również został pokój zajmowany dotychczas przez księgowość DFOŻ, a obecnie przeznaczony na miejsce
spotkań mieszkanek Domu z gośćmi i na miejsce rozmów terapeutycznych. We własnym zakresie pomalowano
także klatkę schodową i kuchnię.
Specjalistyczne Firmy zewnętrzne wykonały odpłatnie: parking przy budynku Domu Matki i Dziecka, wymianę
okien dachowych oraz nowe rynny.
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Mieszkańcy DMiDz w ramach rekreacji uczestniczyli we wspólnych wyprawach organizowanych przez
pracowników DMiDz: na Górę św. Anny, na festyn rodzinny „Fajnie mieć dzieci” w opolskim „Okrąglaku”, do
miejsca zabaw dla dzieci „Smocza Jama” – w ramach projektu przygotowanego przez studentów NOR
(Uniwersytetu Opolskiego) oraz do sali zabaw „Polanka”.
Po przeprowadzonych pracach remontowych nastąpiło uroczyste otwarcie bawialni dla dzieci.
Dużą wagę przywiązuje się na terenie Domu do obchodzenia rocznic urodzin dzieci pokazując mieszkankom
wartość przygotowania duchowego do tych okazji i inny, niż znały dotychczas, sposób (między innymi bez
alkoholu) radosnego spędzania czasu z dziećmi.

2.

Katolicki Ośrodek Adopcyjno–Opiekuńczy

Statystyka roku 2010 w KOAO przedstawia się następująco:
zarejestrowano
- 44 małżeństwa ubiegające się o przysposobienie pierwszego dziecka
- 9 małżeństw ubiegających się o adopcję kolejnego dziecka
- 4 pary małżeńskie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
przygotowano

- 39 par -kandydatów do pełnienia funkcji rodziców adopcyjnych
- 3 pary -kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych
- na warsztatach ogółem - 42 pary małżeńskie do pełnienia funkcji rodziców adopcyjnych lub
zastępczych w 4 grupach warsztatowych;

przeprowadzono - 106 diagnoz psychologicznych (w tym 6 diagnoz na zlecenie sądu)
- 94 diagnoz pedagogicznych
- 41 diagnoz psychologicznych dzieci (w tym 7 diagnoz na zlecenie sądu)
- 34 diagnozy pedagogiczne dzieci
- 35 wywiadów środowiskowych (pedagog) i 18 (psycholog) celem obserwacji rozwoju
dzieci w rodzinie zastępczej i wywiadu z rodzicami zastępczymi
- łącznie 48 wywiadów środowiskowych (44 w rodzinach adopcyjnych i 4 w rodzinach
zastępczych)
- łącznie 239 rozmów indywidualnych, w tym: z pedagogiem - 126 rozmów
z psychologiem - 103 rozmowy;
opracowano
- 16 opinii na temat rozwoju dzieci
- 31 opinii psychologiczno-pedagogicznych dla sądu;
odwiedzono

- 28 dzieci w rodzinach preadopcyjnych
- 24 dzieci w rodzinach zastępczych w celu uzupełnienia diagnozy psychologicznej i
pedagogicznej, zebrania wywiadu, obserwacji dziecka;

towarzyszono

- rodzicom adopcyjnym w czasie kontaktu z dzieckiem w Domu Dziecka – 5 razy
- rodzicom adopcyjnym w czasie pierwszego kontaktu z dzieckiem w rodzinie zastępczej –
36 razy
- rodzicom zastępczym podczas kontaktu z dzieckiem w PCPR – 0 razy
lub w szpitalu – 10 razy;

zakwalifikowano

- do pełnienia funkcji rodziców adopcyjnych – 40 par (w tym: 38 par oczekujących na
pierwsze dziecko, 2 pary oczekujące na kolejne dziecko)

- cofnięto kwalifikację do pełnienia funkcji rodziców adopcyjnych – 0
- cofnięto rekomendację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej współpracującej z ośrodkiem – 0
- nie udzielono kwalifikacji do pełnienia funkcji rodziców adopcyjnych – 0
- nie udzielono kwalifikacji do pełnienia funkcji rodziców zastępczych – 1 parze
- zakwalifikowano do pełnienia funkcji rodziców zastępczych – 3 pary i 1 osobę samotną
- odroczono od kwalifikacji do pełnienia funkcji rodziców zastępczych – 0
- rozpatrzono na Radzie Społecznej 14 spraw wymagających konsultacji;
przeprowadzono 27 adopcji: • wiek dziecka: 0-1 roku życia – 7
• wiek dziecka: 1-3 roku życia – 6
• wiek dziecka: 3-6 roku życia – 6
• dzieci starsze: powyżej 6 roku życia – 8
- przebywało na urlopowaniu w rodzinach adopcyjnych - 9 dzieci
- przebywało w rodzinach zastępczych – 39 dzieci
(w tym: w rodzinach zastępczych „długoterminowych” – 21 dzieci
w rodzinach zastępczych „krótkoterminowych” – 18 dzieci
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kontaktowano się z sądami telefonicznie – 193 razy
złożono wizytę w sądach – 37 razy
uczestniczono w rozprawach sądowych – 2 razy
odwiedzono dzieci w czasie pobytu w szpitalu – 4 razy
towarzyszono rodzicom zastępczym w poradniach specjalistycznych – 12 razy
rozmawiano z matkami biologicznymi – 9 rozmów (dotyczy 4 matek)
dopuszczono warunkowo do dalszej procedury adopcyjnej - 1 para
z procedury adopcyjnej zrezygnowało 9 osób z powodu:
• inny ośrodek - 3 pary
• brak kwalifikacji Rady Społecznej Ośrodka - 1 para
• niedopuszczenie do dalszej procedury po konsultacji z Radą Społeczną
Ośrodka - 2 pary
• inny powód: utrata pracy - 3 pary

Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy współpracuje z:
- Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej (MOPR)
- Powiatowymi Ośrodkami Pomocy Rodzinie (PCPR)
- Sądami Rejonowymi
- Szpitalami
- Rodzinnymi Ośrodkami Diagnostyczno-Konsultacyjnymi
- ośrodkami adopcyjnymi na terenie całego kraju
- Domami Dziecka
- jednostkami samorządu lokalnego zajmującymi się pomocą społeczną
- Ośrodkami Pomocy Społecznej (OPS)
- Poradniami Rodzinnymi
- Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi
- Domem Matki i Dziecka w Opolu – Grudzicach
W roku 2010 odbyły się:
- posiedzenia Rady Społecznej Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego – 4
- szkolenia i konferencje, w których uczestniczyli pracownicy KOAO – 8
- szkolenia i wykłady prowadzone przez pracowników ośrodka – 28
- zorganizowano konferencję: „Zaburzenia więzi-konsekwencje dla rozwoju psychospołecznego człowieka” – 1
- zjazdy rodzin adopcyjnych i przyjaciół dzieci adoptowanych o charakterze integracyjno – kulturalnym – 2
- spotkania Rodzin Zastępczych – 2.

3.

Diecezjalna Poradnia Rodzinna

W Diecezjalnej Poradni Rodzinnej w 2010 roku świadczona była pomoc w ramach następujących działań:
- doradztwa rodzinnego i naturalnych metod rozpoznawania płodności / 1702 osoby, które uczestniczyły w
naukach prowadzonych przez doradcę rodzinnego
- duszpasterstwa rodzin i systemowej terapii rodziny / 120 osób – przez księdza
- pomocy psychologicznej, terapii indywidualnej i systemowej / 912 osób – przez psychologów
- duszpasterstwa uzależnionych i terapii uzależnień / 249 osób – przez terapeutę-duszpasterza uzależnionych i
specjalistę terapii uzależnień
- terapii indywidualnej i kierownictwa duchowego / 20 osób – przez księdza
- doradztwa prawnego / 57 osób – przez prawnika
- systemowej terapii rodziny / 352 osoby – przez doradcę rodzinnego
Łączna liczba osób, które otrzymały pomoc w Diecezjalnej Poradni Rodzinnej wynosi 3412 (2231 wizyt).
Działania terapeutyczne podejmowane przez zespół psychologów i terapeutów Diecezjalnej Poradni Rodzinnej
były w ciągu 2010 r. dwukrotnie superwizowane przez terapeutę, psychologa klinicznego i superwizora
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pracownika Zakładu Terapii Rodzin Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Istotną innowacją było także rozszerzenie form pomocy proponowanych przez Diecezjalną Poradnię Rodzinną o
terapię systemową małżeństw i rodzin prowadzonych w koterapii przez dwoje terapeutów rodzinnych. W
zależności od zgłaszanych problemów powstało kilka konfiguracji par koterapeutycznych.
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Kolejną zmianą w organizacji pracy Poradni było wprowadzenie cotygodniowych spotkań zespołu psychologów
i terapeutów. Miało to na celu dalsze podnoszenie jakości udzielanego wsparcia i pomocy terapeutycznej
poszczególnym osobom, małżeństwom i rodzinom.
Oprócz powyżej wymienionej działalności Diecezjalnej Poradnia Rodzinna podejmowała jeszcze inne
inicjatywy profilaktyczne, terapeutyczne i duszpasterskie. Należały do nich:
- doradztwo telefoniczne
- szkolenia wyjazdowe doradców rodzinnych i nauczycieli NPR w różnych ośrodkach Diecezji Opolskiej
- całoroczna działalność formacyjna dla doradców rodzinnych i nauczycieli NPR dekanatów miasta Opola
- działalność formacyjna (2 razy w roku zjazdy) i kierownicza dla wszystkich poradni parafialnych oraz
pracujących w nich doradców rodzinnych i nauczycieli NPR.
W 2010 roku w Poradni Rodzinnej odbywało praktyki 8 studentów Instytutu Nauk o Rodzinie Uniwersytetu
Opolskiego i 1 student kierunku psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Poradnia jest zatem
ważnym miejscem kształcenia i nabywania wiedzy dla przyszłych doradców rodzinnych i terapeutów. W
nadchodzącym roku akademickim podobna grupa studentów zamierza podjąć swą praktykę zawodową i
pogłębiać swe zainteresowania i umiejętności.

Opole, 10.03.2010 r.

………………………………..
Prezes Zarządu
ks. dr hab. Józef B. Mikołajec

………………………………….
Wiceprezes Zarządu
ks. dr Jerzy J. Dzierżanowski

……………………………………
Sekretarz Zarządu
ks. dr Paweł Landwójtowicz
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