.
c
.
C

Formulorz należy wypelnić

w

języku polskim;

Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
W trakcie wypełnionia formularzo istnieje rnożliwośćdodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
We wszystkich poloch, w których nie będq wpisane odpowiednie informacje, noleży wstawić pojedynczy znak myślnika (---)

l. Dane orginiŻacji p,:rr.k

!,9r,§

1. Nazwa organizacji
2. Adres siedziby, i dane

kontaktowe

:,:,",,, ,

,',.,":

P.owiat M; OPOLE
,.

Gmina M,,OPOLE

Ulica SZP|TALNA

Nr,domu'5

Nr lokalu

A,,,,

.

Miejscowość OPOLE

Kod p, ocżlowy 4|5.-,,Q.I9

faksu 77-453:12"39

Nr:

E;ńa il ., ],]]"'] '
caritas_centra

-]':,l].'];

la

],

Nr

],,]],ir.]:,:,r::,.::|,|a|'.:a,:,.''.:''

Sti0

h a;

WWw,]wwW.'ca

ri

ta ś,d

i

e

,,]]

l ],

.li

telefonu

će zja, o po l e.]p

77

-453-t2-4!

l

@op.onet. pl

3, Data reje9lracji w Krajowim RejeŚirzó SąOÓWim

statuśu organizaćji pożytku

4, Data uzysk€nia

publicznego

2OO7.11.1J

5. Numei,,REGON

S

kła d,o rga nu]
.aa

?ąd

zej

ącego

o,1ga n izóĆji,,;.

],,,

.,,.|.,|,.,|:.,,,..,.:,,:.:.....:

(Należy wpisoć imióha; nazwiśklóioz informacje o funkęji
pelnlonel przez paszczegolnycn czbnkow orgonu zor

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Noleży wpisać lmióna; ńazwiska oiaz informocje o finkcji.
peInlonel pr]9z.pQsZczęgolnyęn cztaąrQw organ śonIloll.:.luo.
nadzoru)

;1;,,,

: ;,';',1,

i,116';*1rtr

000,029098?

Funkcją

Wpisany do KRS

KS.DR ARNOLD DRECHSLER

DYREKToR

TAK

Ks.DR GlNTER ZMUDA

ZASTĘPCA DVREKTORA

TAK

KS.WALTER LENART

SEKRETARZ

TAK

lrnię:i nazw!śko

Fu n

Ks.PRoF.DR HAB. HELMUT
JAN SOBECZKO

PRZEWODNlCZĄCY

\cją

Wpisany do KRS
TAK

Ks"PRoF.DR HAB. TADEUsZ ZASTĘPCA
DoLA
PRZEWODNlCZĄCEGO

TAK

Ks"PRoBosZcZ ANToNl

TAK

KoMoR

Druk: MPiPs

1..,

6.,,Nu ń'ór,.KRS,],,'.l

lńię
7.

:::,,:,,..'.1

SEKRETARZ

Cele statutowe organlzacjl

9"

(Nateży opisoć cele na padstowie stotutu orgoniz,acji)

POZYTKU
CELEM CARITAS DlECEZJl OPOLSK|EJ OPP JEST DZ|AŁALNOŚĆ
l EM M lŁoścl
PRZYKAZAN
ELlcZNYM
Z
EWANG
ZGoDNA
EGo,
PUBLlcZN
LUDZKIE]
BOGA l BLlźNlEGo, MAJĄCA NA UWADZE DoBRo KAZDEJ oSoBY
nnsĘ
BEZ WZGLĘDU NA JEJ W'ZNANlE, ŚWlAToPoGLĄD, NARoDoWoŚĆ,
l PRZEKoNANlA.

cARlTAs DlECEZ]l oPoLSKlE] oPP WSPoMAGA DZlAŁALNośc CAR|TAS
JEJ JEDNOSTEK

10" Sposób realizacji ceiów statutowych organizacji

l

ORGANlZACYJNYCH, DO JEJ sZCZEGOINYCH ZADAŃ

NALEZYl

1"ocHRoNA ZDRoWlA l PoMoc SPoŁEcZNA

na 2. SZP|TALNlcTWo
(Na!eży opisać sposób reolizocji celów statutowych orgonizocji
po d stawi e

statutu

o

rg

0

3. DZlAŁALNoŚĆ rlaorrRRPEUTYCZNA
4. DZ|AŁALNoŚĆ plelĘctllłREK l PoŁoŻNYcH
5. POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁA BEZ ZAKWATEROWANlA

niza cji )

1. Opis działalności pożytku

Ir.r. Opis głównych
podjętych

IOziałari
] przez organizację

publicznego

PRZEKAZAŁA
W 2016 RoKU CAR|TAS DlECEZJloPoLSK|EJ oRGAN|ZACJA PoZYTKU PUBLlcZNEGo
DZlECl W OPOLU,
DLA
REHAB|L|TACJl
poDATKU
NA DZIAŁALNOśćCrrurnUV
DocHoD Z 1 pRocENTA
pLAcoWKĘ oD WRZEśN1A 1996 R6KU, co R6KU 9BEJMuJE
pRowADZl
CAR1TAS DlECEZ1JlopoLSKlEJ
MlESlĄcA Do
oNA KoMPLEKsoWĄ REHAB|LlTAcJĄ oK.14,00 DZlECl W WlEKU OD PlERWSZEGO
UPRZYW|LEJOWANĄ
OPOLSKIEGO,
WOJEWODZTWA
CAŁEGO
OSlEMNASTECO ROKU ŻYCl^ZTERENU
p]ERwSzEGo MlEslĄcA Do TRzEclEGo RoKu zyclA,
Ó*Joę pAcJENTów 5TANowlĄ DzlECl oD
Z ZAKRESU METOD NDT BOBATH, NDT BOBATH BABY,
SPECJAL|ŚC|
SĄ
WŚROD PERSONELU CENTRUM
lNTEGRACJlsENsoMoToRYCZNEJ,
PNF, PNF W PEDlATRlI, TERAP|l MANUALNEJ lTERAPllsKoLloZ,
KoMBlNEZoNoW,
METODA
DUNAG_
DYNAMlcZNEJ
oRTEZY
KlNESloLoGY TAPlNG,
KU RSAM l BAZUJĄCYM l NA M ETODACH
Z
ROLOGOPEDZl
N
EU
ORAZ
OL|GOFRENOPEDAGODZY

WERoNlKlsHERBoRNE,METoDYKNlLLOW,EEGBloFEEDBACK,KURsALTERNATYWNEGo
Z ZAKRESU
PoRoZUMlEWANlA slĘ MAKAToN, PsYcHoLoG Pos|ADAJĄCY UPRWNlENlA
PoZNAWCZO_
l
TERAPl
MoNAcH lJsKl EJ RoZoWJoWEJ DlAGNOSTYKl FU N KCJoNALN EJ,
]

srHRwtonRtNEJ DZlECl l MŁoDZlEZy.

pAcJENToM śwtRoczrruIR W ZAKRESlE
REHABlLlTAcJl DLA DZlEcl pRopONUJE
poRRotlt REHABlLlTAcyJ NEJ,
l pEDAGoGlcZNĄ,
l- oo*oo*, LoGopEDycZNEl Z TERAplĄ

I ce

*rnuv

- PoRADNl PSYCHoLoGlcZNEJ,
_ FIZJoTERAPl l AM BU LATORYJ NEJ,
RoZWoJoWEGo: GRUPA
_ oDDZ|AŁU DZlENNEGO - REHAB|L|TACJA DZlEcl Z ZABURZENlAMl WlEKU

WlEKoWA 0-3 LAT"
PUBLlcZNEGo OTRZYMAŁA Z
W 2016 RoKU CAR|TAS DlECEZJl oPoLSK|EJ oRGAN|ZACJA PożYTKU
2382,45 ZŁ, PRZEZNACZoNO NA
TYTUŁU JEDENGO PROCENTA PODATKU 123548,78ZŁ,1TEJ KWOTY
PRoWlaE BANKoWE),
oRAZ
KosZTY ADMlNISTRACYJNE (STANoWlĄ JE: KoSZTY WYNAGRoDZEŃ
OTRZYMANYCH DAROW|ZN,
KOSZTY ADMlNlsTRAcYJNE WYNlosŁY MNlEJ NlZ 2 PRocENT

1r2.

l

Zasięgterytorialny prowadzonej przez

organizację działalnościpożytku publicznego

t

| 1Noleży wskozać

Druk: NlPips

jednq lub więcej pozycji)

n

najbliższe sąsiedztwo iosiedle, dzielnica, sołectwo, wieś,przysiółek)

n
n
n
n

gmina

województwo

powiat

ffi
n
D

kilka powiatów

n

poza granicami kraju

kilka gmin

kilka województw
cały kraj

3.2. N o e ży p o d ać i nfo r m a cj € :ia,:ld ń o t p rze d,m,i o g_: d zi a ! q t nQśc !
nieodpłolnej organizocji w okresie sprowozdowczym, wraz ze
wska za niem sfel/y dziąła lncjść!pożytku. publiczńć gq,:ó.:któiyeh . .
mowo w ąri.4 qŚt:1 uitqwy.,,z dnia 24 kv!a!ąÓ:20i03 i,.o"dziąłalności
t

:

.

(Dz,.:.a,.ź zvlU.,l,-].lI.,.1Jrl
pożytku pquIl..l|ęvv
pu bIiĆŻńĆQo. li u
ó wolo
wvlul!\uI
luLIę |uz...v:,z
ą7a rioćie
29la.. f; ;N r..234, poz.
|Jvz;|,.:
IPUlyL^u

!1536,.,z.późn,7m'Lq::także.kadu/ów}|łi9,,200:.7'....:..:::.'','.:l..,..i'
d powia d ojqcego/ych tei d zi atol ności. Jeśli org 0 nizocja prowa d zi
|o
'iwięcej niż j io:dzoje działalnóścińięodpłotnęi;;..noleży pbdqĆ
głównych iódżcijó.u) dżi ala l nośći
i nfo rmocję n o temat:trzech
maksym al n ie j kodów ),.zaczyąąjqc gd głównegó pr2ędńi9t!!

:

dziolqlności

DrukI M PiPs

:

{l

l.b

,

rlle

Sfera działalnościpożytku

Przedmiot działalnościI Numer Kodu (PKD)

publicznego

uależy podoc int'ormację no temat przedmiotu dzjałolności
ada|otĄei oraanizocii w okresie sprawozdowczym, wroz ze
*iło, o n'r r-, k r/y d li a lal n ośct pożytku p ubl rcz ne go, o któ,ryc h
nlawo w art.4 ust.1 ustowy z dnio 24 kwietnia 20a3 r, o działalności
pożytku publicznego i a Wolontari|cie, c, tokże kodu/ów Ł!JL!,LŁI
od pow i adajqcego/ych tej d zi ałol ności.J eśliargd n izo cjd p rowo d zi
więcej niż 3 rodzoje dziołolnościodpłatnej, noleży podoć informocję
n0 temottrzech głównych rodzojów działolności(podonie

4,Ż.

maksymalnie 3 kodów), zaczynajqc od głównego przedmiotu

5. lnformacja dotycząca działalnoŚci gospodarczej org,

5.

1. Organ

izac,j

a prowadziła działalnośćgospodarczą

Numer Kodu (PKD)

Przedmiot i opis działalności

5.2" Należy podac informocję no temot przedmiotu działolnośCi

gospodarcżej orgonizacji wrOz z opisem tej dziOłoInościw okresie
tokże kodu/ów ł:§uLO(r
sprawozdowczym, a t1kże
t:§u}!(r
i
odpowiOdOjqcegalych tej dzialainości.Jeśli organizocja prowodzi i
ń/ięcej niż 3 rodzaje działolnościgospodcrczej, należy podoć
i
informację na temat trzech głównych rodzajów dziołolności(podonieI
maksymotnie 3 kodów), zdczynajqc od głównego przedmiotu l

działąlności

lll. Przychody i koszty órganizacji
1. lnformacja o przychódabh organizacji
1.

Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków
a) Przychody z działalnościnieodpłatnej poźytku publicznego

i strat)

1,26,185.84 zl
1,26,067,7B zł

b) Przychody z działalnościodpłatnej pożytku publicznego
c) Przychody z działainościgospodarczej
d) Przychody finansowe

e) Pozostałe przychody

0.00 zł
1],8.06 zł

0-00 zł

ż. lnformacja o'źródłach piżychódóW.or§anizacji
Z"t. erzychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Iż3,548.78 zł

i2.2 " Ze źródeł pubIicznych ogółem:
a) ze

środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa
c) ze

środków budżetu jednostek sarnorządu terytorialnego

d) ze środków państwowych funduszy celowych

DrUk]

0,00

MPiP5

0"00 zł

7.3. Ze źrodełprywatny9h logółem
a) ze

ż,519.0O zl

l

0.00 zł

składek cztonkowskich

ż,5I9 00

b) z darówizn,od ósób fizycznycłt ,'
c) z

darowizn od osób prawnych

zl

0.00 zł

d) z ofiarności,p'ublicznej:{zbióićk publiczny.eh;]]],kweśJ)]

0.00 zl

e) ze spadkóW; zapisów

0"00 zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności ,sBrzed,óż.i.lub

wynajńu składąików,'ryająlkowych)

0.00 zł

2.4, Z innych źlódeł

i18"06 zl

0.00

roku śprawozdawcżego,1l
3.2. Wysokość kwotr7,,poch odzącelz,!Yo:Pódatku,doqh.odówó§o
w okresie sprawozdawczym ogółem

od osób fizVcznyćh wydbtkowańej

z]

L22,38ż.45 zł

3.3. Działania, na któię wydatkowano środki,poćhodzlce z 179 ń9datku doćhódowego gd osób fizycznych w okresie
sprawozdawczym (w szczególnóści.określone,'w,,pkt!l,]".1.), óraz]szacuhkowe kwoty pizeznaczone.nalte działania

1|śRoDKlPRZEKAZANE NA DZIAŁALNośćCENTRUM REHABlL|TACJlDLA DZlEcl

120,000.00 zł

3.4. Cele szczegółowe; w roiuńieńiu, przepisóńo podątkq dochodowym od osób fizycznych, wstazińĆ Br"zez podatników
podatku dochodoWćgo od losób,'fizycznyqh,.na]któró óiśaniźąqja, Pożytku'pUblicznego wydalkoWała najwięcej środków

pochodzących zI%podatku doćhodówego'Ń okresie sprawozdawcżym wiaz z wydaną,kwoią,l, ,,
]liii]i!!;;]§1];

i*}:)]il]:]]|§l§iilli]iiiiir!i;ąr']4,::')]]]i]!]l!

]]]iri],ł,,ńii!i
l,);:i|.|l|i|::\lil',

;$i§i§i!]]|]]]]]i$ili]]l]ii§§i§|i]iiiffifiź;l

?;łtlłł:l§§ł*źll§i

?]i:§l]i]§

§.§fi

,Sry]§q

-'1Ę jlł;,i

t:lwlw

ł_.*o-._.. . .::**."]
]'lbe;;Ł.._"..,.
::.l

:i]],:§!ls:*i

.

§i::i§;#]

125,350.45 zł

]"20,000.00 zl

t22,968.00 zł

120,000.00 zt

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalnościPożytku:publicznego

0.00 zł

0.00 zł

c) koszty,,z tytułu prowadzenia działal nościgospodarcż€j

0.00 zł

d) koszty finansowe

0.00 zł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalnościpożytku publicznego

2,382"45 zl

e) koszty administracljne

0.00 zł

f) pozostałe koszty ogółem

W]i'

5. 1.

ffi

Wynik działalnościnieod płatnej pożytku publicznego

Druk: MPjP§

ffi§,fiłffi

łŁłąi§;iiffi

§i]]ffi ffi

0.00 zt
0.00 zł

&§ar§ii

3,099.7B zł

upra,wnĘli9,ao ląby9ia.1la',szcłe_góln1lćl1_żasadq,.,9h,,:,..,
go nl e u c_h.o móśćiż,.Z.Qso b t]
p ra w a wła s n oś ci u b, prańż, u łtrówi n ir,gl e cżyśle
nal,
Skarbu,państwa iun,ieónóśtak,9amóiząaultaiitoai'ą!ńć'8ói lŃ.żąwal,łą
liql
u
ń9W.V,
czniń
pub]'|
ńi
9nia,.
p rófe re n cyj ńyin *aiu n ka cń ) ń o_ą,

3. Organizacja korzvstala z

l,

i

i

najmu; dzieiżaw}l1u6,uż!cżelia_irwśtueul.e,je,;'iloaiiięlie1.1.!.1do'']Ńćh,.),,1

nieruchomości następujące prawo:
(

N ą t e ży

w;

kaz

Druk MPiPS

a ć. j e d ią_l i

b

ń

ę'c e!,'.i

ń ci li',

:

r
r
r

r
r

r
::.:,

p

własność
użytkowanie wieczyste
najem
użytkowanie
użycżenie
dzierżawa
nie korzystała

a) w

związku z prowadzoną działalnościąodpłatną pożytku publicznego

pożytku publicznego
b) w związku z prowadzoną działaInościąnieodpłatną
tvm:

kwota wynagrodzeń wypłaconych pr.zez organizację pracownikom oraz osobom
prowadzoną działalnością
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku'z
3. Łączna

0.00 zł

oos ood

or8anu
wysokośćprzeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom
premie
i
inne
nagrody,
zarządzającego organizacji/ wliczijąc wynagrodzenie zasadnicze,,
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

4.

0.00 zł

wynogrodzeń Wypłocone w ciqgu
wszyst,kie
Aby okreśtićprzeciętne miesięizne wynagrorlzenie należy:.1.zsumowac
.kwot,y
oroz umowy
premie
świodczenia
i
inne
nogrody,
zasodnicze,
roku sprowoizdawizego (wliczojqc wynogrodzenie
., ^,,;!
)
nnr| zielić 7<t lmowono kwote Drzez 12 (miesiecń
^-.nłnlllnol.

organu

wysokośćprzeciętnego miesięczne8o wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom
premie i inne świadczenia oraz
tontioti lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody/

5.

0.00 zł

umowy cywiInoprawne
/ń^l

l)

LnmPnln17 do ounktu 4)

(brutto) wypłaconego członkom innych,
6. Wysokosc przeclętnego miesięcznego wynagrodżenia
wliczając wyna8iodzenie
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji,
cywilnoprawne
Zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczeńia oraz umowy

7.

0.00 zł

pracownikom
wysokośćprzeciętnego miesięczne8o wynagrodzenia (brutto) wypłacone8o

osobom
organizacji, wIiczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne Świadczenia,,oraz
,
cywilnoprawnej
świadczącym usługi na podstawie umowy
(pOtrz konenLor2 do pUnktu 4)

175.14 zł

,. ,",

,,

(brutto) wypłaconego członkom orSanu
8, wysokośćnajwyższego miesięczne8o wynagrodzenia
premie i inne świadczenia oraz
nagrody/
zasadnićze,
zarządzalącego, wliczając wynagrodzenie
umowy

cywilnoprawn.

|:]

0.00 zł

_

(brutto) Wypłacone8o członkom organu
9. Wysokośćnajwyższego miesięcznego Wynagrodzenia
nagrody, premie iinne Świadczenia oraZ
zasadnicze,
kontioll lub nadzoru, wliczającwynagrodzenie

0,00 zł

umowv cywilnoprawne
innych,
Wysokośćnajwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) Wypłaconego członkom
wynagrodzenie
wliczając
organizacji,
organów
nadzoru,
lub
kontroli
zarządzającego,
niż organu
qywilnoprawne
zasadnicze, nagrodv, premie i inne świadczenia oraz umowy
10"

0.00 z

pracownikom
11. wysokośćnajwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego

175.14 z

oraz
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze; nagrody, premie i inne świadczenia,
cywilnoprawnej
podstawie
umowy
*ńruroj..nia *ypł.conugo osobom świadczącym usługi na
12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielic się z opiniq publiczną dodatkowymi uw1gOmi dotyczqcymi .
paziomu lub konstrukcji wyno.grodzeń w orgdnizocji, wówczos należy wpisać
,e uwagi w prżygotowane pclel

vlr.,

pienięŻnych
intóimit;a,ó,uiŹieiónvch przóz organizację e.óżitkrybli cznego poŻyczkach

W

okresie sprawozdawczym
|, Tak

1.

Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokośćudzielonych pożyczek
3"

pieniężnyń

Siatutowa podstawa przyznania pożyczek pienięźnych

Druk: MPiP5

,ł l łle
0.00

.t

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji
rząd owej,lu b

lpaństwowe

f
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4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
leżv podać nazwe'zadania; ieao ołównvFe),cel(.e);,ńozwe oiq'anu..idzielaisceąó',dotac'ii

2. Informacja na,ternat realizowanych zamówień i kwot,btrzrlńanyeh

oiaz

na ich realizację

Z. Wykaz funOacji; któr:yih]or§anizacja]jest fO,ńdatorem

Liczba kontroli

Oi§ón kontrolujący:

Lp

4. organizacja pr:zepiowadzi|a badanie sprawozdania finansowego na podstawie,ustaW\1 Ż dhia 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 8[udnia 2094::r; w sprawie obowiązku bodania,
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego ('Dz.l U. Nt,285, poz.2852| , ,,

, , , .- ..

,,|.

,,,,.'
,,,, -,l,:,
,l],,1l
(Można wpisoć w poniższe pole inne informocje, któryml orgoąizaęjq chciałoby'podzielić się z qpiniq pqbliczną)
5. Dodatkowe informacje
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