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1. Określenie celów statutowych organizacji.
Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla
zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z
ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby
ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę
i przekonania.
Do zadań Caritas należy:
a) krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna
formacja charytatywna,
b) analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich występowania,
wypracowanie programów zmierzających do ich usuwania,
c) prowadzenie działalności charytatywno – opiekuńczej, systematyzowanie jej
form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w
szczególności:
rodziny,
dzieci,
młodzieży,
samotnych
matek,
niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych,
bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk
żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów,
d) świadczenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
e) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
f) działalność na rzecz mniejszości narodowych
g) ochrona i promocja zdrowia
h) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
i) promocja zatrudnienie i aktywacja zawodowa i społeczna osób pozostających
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
j) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych
praw kobiet o mężczyzn,
k) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości,
l) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
m) działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
n) rekreacja, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
o) upowszechnienie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
p) upowszechnienie kultury fizycznej i sportu,
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q) działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego
r) przeciwdziałanie patologiom społecznym,
s) upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich a także działania wspomagające rozwój demokracji,
t) ratownictwo i ochrona ludności,
u) pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych, katastrof, klęsk żywiołowych,
konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
v) działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie
oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
w) promocja i organizacja wolontariatu,
x) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub
finansowo podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego
Zadania te Caritas realizuje w szczególności poprzez:
a) systematyczną formację i kształcenie pracowników i wolontariuszy,
b) spotkania i seminaria formacyjne, Tygodnie Miłosierdzia i inne formy
krzewienia miłości miłosiernej,
c) organizację seminariów, konferencji i szkoleń,
d) organizowanie i prowadzenie placówek charytatywno – opiekuńczych,
oświatowych, medycznych, poradnictwa, wydawniczych oraz innych
właściwych dla realizacji zadań Caritas,
e) tworzenie grup wolontariatu Caritas,
f) prowadzenie akcji promujących i finansujących działalność charytatywną,
g) różne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dla dzieci
i młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych, dla dzieci
i młodzieży polonijnej, dla osób starszych.
Caritas Diecezji Siedleckiej w 2009r. współpracował:
a) z parafiami i innymi kościelnymi instytucjami charytatywnymi na terenie
diecezji,
b) z Caritas Polska i Caritas diecezjalnymi w zakresie koordynacji działań
charytatywnych oraz w realizacji uchwał podjętych większością głosów na
zebraniach dyrektorów Caritas diecezjalnych,
c) z organami administracji publicznej,
d) z organizacjami charytatywnymi innych wyznań i religii oraz organizacjami
świeckimi, przy zachowaniu własnej tożsamości,
e) innymi podmiotami krajowymi w zakresie realizacji celów statutowych.

2. Zakres działalności statutowej nieodpłatnej realizowanej w 2009r.
Caritas Diecezji Siedleckiej została powołana Dekretem Biskupa Siedleckiego
dnia 15 kwietnia 1991 roku, dla przewodniczenia działom charytatywnym w Diecezji
Siedleckiej. Począwszy od swojego powołania niesie pomoc oraz wsparcie ludziom
żyjącym w ubóstwie, bezrobotnym, niepełnosprawnym, rodzinom dotkniętym
patologią społeczną. Organizuje opiekę nad dziećmi poprzez funkcjonowanie świetlic
socjoterapeutycznych oraz profilaktyczno-wychowawczych, wspomaga dożywianie
dzieci, leczenie oraz corocznie organizuje kolonie letnie i zimowe dla dzieci z rodzin
najuboższych i dysfunkcyjnych.
Caritas Diecezji Siedleckiej od momentu powstania kierując się misją niesienia
pomocy, żywo reaguje na zjawisko narastającej fali biedy i ubóstwa, otaczając opieką
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potrzebujących i znajdujących się w sytuacjach wyjątkowych oraz trudnych
sytuacjach losowych i życiowych w sposób ciągły lub doraźny.
Osoby, do których wychodzimy z pomocą to przede wszystkim ludzie tzw.
„marginesu społecznego”, którzy pochodzą ze środowisk najuboższych,
wielodzietnych, dotkniętych bezrobociem i innymi patologiami, osoby samotne,
chore, niepełnosprawne, osoby uzależnione od różnych środków odurzających,
u których wzrasta apatia i bierność życiowa.
Pomagamy potrzebującym realizując działania i cele w zakresie: ochrony
zdrowia, ochrony środowiska, pomocy poszkodowanym w wypadkach
komunikacyjnych. W sposób ciągły pomagamy osobom bezrobotnym, ubogim,
zagrożonym bezdomnością czy wykluczeniem społecznym.
W 2009r. Caritas Diecezji Siedleckiej realizowała swoją misję poprzez
prowadzenie w Siedlcach kuchni z jadłodajnią dla osób ubogich i bezdomnych,
w której codziennie wydawanych jest ok. 300 posiłków, a także organizację
i kontynuowanie działalności trzech placówek wsparcia dziennego: dwóch świetlic
socjoterapeutycznych w Siedlcach i Parczewie i jednej profilaktyczno-wychowawczej
mieszczącej się w Siedlcach. Na zajęcia w 2009r. uczęszczało łącznie 90 dzieci
z rodzin ubogich, patologicznych, dysfunkcyjnych oraz zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Na świetlicach realizowany jest program socjoterapeutyczny,
i wychowawczo-profilaktyczny połączony z organizacją różnych form wsparcia np.
wypoczynek podczas ferii zimowych, wypoczynek letni, imprezy i zabawy kulturalnointegracyjne, wycieczki turystyczno-krajoznawcze a także dodatkowe zajęcia
wyrównawczo-korekcyjne.
Caritas Diecezji Siedleckiej od wielu lat prowadzi działania mające na celu
pomoc osobom niepełnosprawnym. Różnorodne formy pomocy możliwe są dzięki
Warsztatom Terapii Zajęciowej, Regionalnym Ośrodkom Informacji dla Osób
Niepełnosprawnych, Wypożyczalniom Sprzętu Rehabilitacyjnego czy Centrum
Integracji Społecznej.
W ramach działalności Caritas Diecezji Siedleckiej funkcjonują trzy Warsztaty
Terapii Zajęciowej prowadzące terapię społeczną i zawodową z których korzysta 90
uczestników niepełnosprawnych o różnym stopniu niepełnosprawności wobec których
orzeczono wskazania do terapii. Uczestnicy poprzez udział w zajęciach poprawiają
ogólną sprawność psychofizyczną oraz rozwijają umiejętności społeczne, między
innymi poprzez nawiązywanie i poszerzanie kontaktów społecznych, realizację swoich
zainteresowań, a także poprzez udział w innych zajęciach przewidzianych
indywidualnym programem rehabilitacji.
W Siedlcach swoją dalszą działalność kontynuuje Zakład Aktywności
Zawodowej, którego celem jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych o znacznym
i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, rehabilitacja zawodowa i społeczna
tych osób, przygotowanie do życia w otwartym środowisku oraz pomoc w realizacji
pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych
możliwości. W Zakładzie Aktywności Zawodowej w Siedlcach zatrudnionych jest 37
osób, w tym 26 osób niepełnosprawnych. Zakład oferuje w ramach swojej działalności
możliwość skorzystania z cateringu, sali bankietowej, gabinetu odnowy biologicznej
oraz zabiegi aromaterapii połączone z elementami koloroterapii.
W ramach działalności Caritas w 2009r. swoją działalność prowadziły
Regionalne Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Siedlcach i Białej
Podlaskiej, których celem działalności jest pomoc osobom niepełnosprawnym, ich
rodzinom i opiekunom oraz osobom, organizacjom i instytucjom je wspierającym
poprzez bezpłatne udzielanie informacji o prawach przysługujących osobom
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niepełnosprawnym, możliwościach uzyskania pomocy finansowej i rzeczowej,
turnusach rehabilitacyjnych, uprawnieniach pracodawców zatrudniających osoby
niepełnosprawne oraz programach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Swoją działalność kontynuowały także Wypożyczalnie Sprzętu
Rehabilitacyjnego w Siedlcach, Białej Podlaskiej, Garwolinie, Parczewie i Dęblinie,
mające za zadanie zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy dla osób
niepełnosprawnych. W roku 2009r. z pomocy oferowanej przez wypożyczalnie
skorzystało 640 osób. Realizowane projekty poprzez wyżej wymienione placówki
stanowią uzupełnienie działań ustawowych oferowanych przez nasze państwo
jednocześnie tworząc odpowiedni system interwencji, wsparcie i wypracowania form
pomocy dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Działające w Siedlcach Centrum Integracji Społecznej jest jednostką
umożliwiającą rozpoczęcie kompleksowych działań na rzecz przywrócenia
społeczeństwu osób dotkniętych dysfunkcjami społecznymi z powodu: bezrobocia,
bezdomności, uzależnień, choroby psychicznej, czy tez czasowego odizolowania ich
od społeczeństwa na skutek odbywania kary w zakładach karnych, bądź, w przypadku
uchodźców, na skutek trudności w asymilacji do nowych warunków.
W ramach pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków i innych
środków psychoaktywnych w 2009r. funkcjonował punkt konsultacyjny w ramach
którego, udzielane było specjalistyczne poradnictwo jak również terapia indywidualna
i grupowa dla osób uzależnionych. Zorganizowano także pięć warsztatów dla osób
uzależnionych i współuzależnionych w Neplach. Podczas warsztatów uczestnicy
zdobyli wiedzę na temat uzależnienia od alkoholu i wspóuzależnienia, nauczyli się
lepszej komunikacji w rodzinie i społeczeństwie, nabyli umiejętności radzenia sobie
z problemem choroby alkoholowej.
W marcu 2009r. w Siedlcach utworzone zostało biuro wolontariatu w którym
wolontariusze podczas wspólnych spotkań zdobywali nowe umiejętności społeczne,
uwrażliwiali się na potrzeby osób niepełnosprawnych, starych, chorych czy
wykluczonych społecznie. Spotkania wolontariuszy z pracownikami Caritas Diecezji
Siedleckiej pozwoliły na poznanie potrzeb lokalnego środowiska. Zapoznali się
z tematyką dotyczącą pracy wolontarystycznej pozwalającą na dalszą pełniejszą
współpracę z Caritas.
W ramach działań skierowanych do wolontariuszy Caritas Diecezji Siedleckiej
zorganizował szkolenia na wychowawców i kierowników placówek wypoczynku
dzieci i młodzieży, szkolenia opiekunów sprawujących pracę z wolontariuszami
a także szkolenia i seminaria, które miały na celu rozwój umiejętności społecznych
uczniów uczęszczających do szkół średnich z terenu województwa mazowieckiego.
W Białej Podlaskiej funkcjonuje Ośrodek „Misericordia” Caritas Diecezji
Siedleckiej w ramach którego działa Centrum Charytatywne z kuchnią i jadłodajnią
dla osób potrzebujących wsparcia, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Warsztat
Terapii Zajęciowej. W jadłodajni wydawane są bezpłatne posiłki dla osób
potrzebujących wsparcia kierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Białej Podlaskiej na podstawie decyzji administracyjnych oraz osoby pozostające
w trudnej sytuacji życiowej nie objęte świadczeniami pomocy społecznej. W Centrum
oprócz wydawania posiłków świadczona jest (w miarę posiadanych możliwości)
pomoc rzeczowa potrzebującym w postaci wydawania art. spożywczych, odzieży, itp.
W okresie Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych przygotowywane są
świąteczne paczki okolicznościowe i co roku organizowane jest uroczyste spotkanie
opłatkowe.
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Środowiskowy
Dom
Samopomocy
w
Białej
Podlaskiej
obejmuje stałą dzienną opieką 45 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami
psychicznymi. Celem działalności „Domu” jest zapewnienie psychiatrycznej opieki
zdrowotnej obejmującej konsultacje i okresowe oceny stanu psychicznego,
psychoterapię i terapię farmakologiczną, a także rehabilitację społeczną tych osób,
obejmującą podtrzymanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi
umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, terapię zajęciową, podejmowanie
działań w celu przygotowania osób z zaburzeniami psychicznymi do podjęcia pracy,
pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, natomiast z pomocy Warsztatu
Terapii Zajęciowej korzysta 30 osób niepełnosprawnych z Miasta i Powiatu w Białej
Podlaskiej. Warsztat Terapii Zajęciowej stwarza osobom niepełnosprawnym
z upośledzeniem uniemożliwiającym aktualnie podjęcie pracy, możliwość udziału
w rehabilitacji społecznej i zawodowej przez terapię zajęciową.
Caritas Diecezji Siedleckiej w 2009r. kontynuował projekt współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Uchodźczego, którego celem jest wsparcie
procesów integracji społecznej cudzoziemców, pomoc w edukacji dzieci, doradztwo
zawodowe dla dorosłych, jak również zapewnienie pomocy psychologicznej, socjalnej
i prawnej dla azylantów, uznanych uchodźców oraz cudzoziemców posiadających
zgodę na pobyt tolerowany poprzez Centrum migrantów i uchodźców w Białej
Podlaskiej.
Prowadzony jest także Punkt Interwencji Kryzysowej w Parczewie, którego
celem jest niesienie pomocy osobom i rodzinom będącym w stanie kryzysu,
doznającym przemocy domowej, poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych.
Podopieczni mogą skorzystać z poradnictwa prawnego, psychologicznego
i pedagogicznego. W okresie od stycznia do końca grudnia 2009r. w Punkcie
Interwencji Kryzysowej udzielono 88 porad psychologicznych, 62 porady prawne oraz
67 porad pedagogicznych. Punkt Interwencji Kryzysowej oferuje pomoc w postaci
wydawania żywności w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej
ludności Unii Europejskiej”. Żywność rozdawana była najuboższym z terenu Powiatu
Parczewskiego. Z hostelu dla ofiar przemocy w 2009r. skorzystało 8 osób.
Punkt Interwencji Kryzysowej w 2009r. zawarł ramowe umowy o współpracę
partnerską z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie przy realizacji
zadań na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną
na realizację zadań: „Grunt to mieć rodzinkę” – warsztaty prawidłowego
funkcjonowania w rodzinie zastępczej oraz promocja i edukacja w zakresie tworzenia
rodzinnych form pieczy zstępczej – „Miłość rodzicielska moją nadzieją na lepszą
przyszłość” – organizacja imprezy integracyjno-poradniczo-promocyjnej dla rodzin
zastępczych z terenu Powiatu Parczewskiego. Zadanie te były finansowane ze
środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Świadczeń
Rodzinnych.
W ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2
Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym Caritas Diecezji Siedleckiej w 2009r. podpisał umowę na
realizację projektu konkursowego „Razem w przyszłość” w Parczewie. Projekt
zakłada utworzenie i funkcjonowanie w 2010r. Klubu Środowiskowego dla młodzieży
w wieku 15-25 lat z terenu miny Parczew pochodzącej z rodzin zagrożonych
ubóstwem. Poprzez realizację projektu młodzież będzie miała możliwość nabycia
umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie, wyrównać dysproporcje
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w umiejętnościach komputerowych i posługiwania się językiem angielskim, a także
nauczyć się jak dobrze zarządzać wolnym czasem. Cele projektu zakładają
aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
poprzez zmniejszenie wykluczeniem społecznym i podniesienie poziomu aktywności
zawodowej młodych ludzi.
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to najstarsza inicjatywa Caritas. Od 1994
roku Caritas rokrocznie, w okresie Adwentu, rozprowadza świece, których obecność
na wigilijnym stole stała się tradycją w wielu polskich domach. Dochód z Wigilijnego
Dzieła Pomocy Dzieciom przekazywany jest na pomoc dla tych, którym już
w pierwszym etapie życia przyszło stanąć wobec trudnej i bolesnej rzeczywistości dzieciom cierpiącym z powodu ubóstwa, niedożywienia, choroby, przemocy, braku
miłości czy bezrobocia rodziców.
Caritas Diecezji Siedleckiej realizuje także program „Skrzydła”, którego celem
jest długoterminowa pomoc skierowana do dzieci - uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów i liceów, które z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają
pomocy w formie dożywiania w szkole, zakupu wyprawek z artykułami szkolnymi,
dofinansowania do wycieczek szkolnych. W 2009r. programem zostało objętych 68
dzieci z terenu całej Diecezji Siedleckiej.
Jednym z największych przedsięwzięć Caritas Diecezji Siedleckiej jest
niewątpliwie Wakacyjna Akcja Caritas, dzięki której na koloniach organizowanych
przez Caritas i Zespoły Charytatywne wypoczywają bezpłatnie najuboższe dzieci
z terenu Diecezji. Z Caritas Diecezji Siedleckiej w roku 2009 wypoczywało łącznie
1620 dzieci z całej Diecezji Siedleckiej, a opiekę nad nimi sprawowało ponad 170
wolontariuszy. Zorganizowano łącznie 14 turnusów kolonijnych czternasto
i dziesięciodniowych. W 2009r.wakacje z Caritas odbywały się w dwóch Ośrodkach
Kolonijno-Wypoczynkowych, w Neplach i Broku, a trwały od 20.06.2009 r. do
30.08.2009r.
Akcja skierowana była do dzieci i młodzieży z całej Diecezji Siedleckiej
pochodzącej z rodzin ubogich, wielodzietnych, zagrożonych patologią społeczną.
Wakacje z Caritas miały charakter społeczno-wychowawczy i skierowane były
bezpośrednio do dzieci ze szkół podstawowych jako pomoc w odreagowaniu ich
trudnej sytuacji rodzinnej, a także pomoc w dowartościowaniu siebie
i
w
budowaniu
zdrowych
relacji
interpersonalnych.
Wypoczynek letni dzieci i młodzieży odbywał się głównie poprzez zajęcia
edukacyjno-wychowawcze, zajęcia ekologiczne, profilaktyczno-terapeutyczne,
wycieczki krajoznawcze, zajęcia rekreacyjno - sportowe, spotkania integracyjne
i grupowe. Na zaproszenie Caritas Diecezji Siedleckiej, dzięki dofinansowaniu przez
Biuro Polonijne Kancelarii Senatu RP, na wypoczynek przyjechała także grupa
45 dzieci z Białorusi, która wraz z polskimi rówieśnikami przebywała w Broku.
Dla większości z nich był to pierwszy kontakt z rodzinnym krajem.
W ciągu całego roku 2009 powstało 8 Szkolnych kół Caritas na całym terenie
naszej Diecezji. Caritas Diecezji Siedleckiej koordynuje pracę Parafialnych Zespołów
oraz współpracuje z wieloma instytucjami działającymi w obszarze pomocy
społecznej. Organizuje także konferencje naukowe, szkolenia specjalistyczne
i różnego typu imprezy integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
niepełnosprawnych oraz spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego
Narodzenia, na których podopieczni Caritas otrzymują paczki świąteczne.
Caritas Diecezji Siedleckiej prowadziła w 2009r. dalsze działania w ramach
programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”
zwanego również jako program PEAD. Celem owego programu jest dostarczanie za
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pośrednictwem organizacji charytatywnych artykułów spożywczych dla osób
znajdujących się w trudnej sytuacji na terenie Państw Członkowskich. Żywność ta
przekazywana jest na podstawie umowy zawartej z Caritas Polska, która to otrzymała
akredytację Agencji Rynku Rolnego na bezpłatne przekazywanie żywności osobom
najbardziej potrzebującym w naszym kraju. Z tego rodzaju pomocy najczęściej
korzystają protegowani placówek Caritas oraz innych instytucji niosących pomoc
zarówno dzieciom, jak i młodzieży ze środowisk patologicznych, osobom starszym,
bezdomnym, bezrobotnym, chorym, niepełnosprawnym. W ciągu całego roku 2009
ubogim przekazywano bezpłatnie produkty żywnościowe typu: cukier, mąka pszenna,
kasza jęczmienna, makaron, ryż biały, mleko UHT, ser topiony i żółty. Artykuły
żywnościowe dystrybuowane w ramach programu są wyraźnie oznaczone „Pomoc
UE”, przekazywane najbardziej potrzebującym w pełni nieodpłatnie i nie są one
przeznaczone do sprzedaży.
Caritas Diecezji Siedleckiej w 2009r. została wyróżniona listem gratulacyjnym
Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie
pomocy społecznej, a także otrzymała tytuł „Lodołamacza 2009” w kategorii
Pracodawca Nieprzedsiębiorca. Statuetka „Lodołamacza” jest wyróżnieniem dla tych,
którzy decydując się na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, jednocześnie prowadzą
wobec nich przyjazną politykę personalną, przełamują bariery, walczą z niechęcią
i obojętnością społeczeństwa.
3. Caritas Diecezji Siedleckiej nie prowadzi zadań w ramach działalności gospodarczej.
4. W okresie sprawozdawczym osiągnięto przychody z działalności statutowej ogółem w
kwocie 6 006 885,87 zł
5. w tym :
- przychody z dotacji
- darowizny rzeczowe
- darowizny finansowe
- darowizny z 1%
- inne przychody
5.

3 016 570,23 zł
39 249,73 zł
2 159 981,46 zł
399 090,08 zł
391 994,37 zł

Poniesione koszty w wysokości 5 907 282,66 zł zostały przeznaczone na:

4 604 660,89 zł - realizację celów statutowych,
983 017,52 zł - koszty administracyjne,
319 604,25 zł - oraz pozostałe koszty związane z działalnością Caritas Diecezji Siedleckiej.
6. a) W Caritas Diecezji Siedleckiej w 2009r. było zatrudnionych 94 pracowników
w tym:
- pracownicy administracyjni:
- wychowawcy:
- terapeuci:
- pracownicy kuchni:
- pozostali:

21 pracowników
6 pracowników
32 pracowników
4 pracowników
31 pracowników
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b) w okresie sprawozdawczym wypłacono kwotę 548 431,20 zł z przeznaczeniem na
wynagrodzenia osobowe pracowników. Nie są wypłacane pracownikom nagrody i premie.
c) Przeciętne średnie wynagrodzenie w miesiącu wynosi :
486,20 zł
d) Wynagrodzenie z umów zlecenia wypłacono w kwocie : 19 036,61 zł
e) Nabyto środki trwałe w kwocie :
420 771,87 zł
f) Wartość aktywów wynosi :
8 671 370,51 zł
7. W ramach zleconej działalności przez jednostki samorządowe Caritas Diecezji Siedleckiej
realizowała w 2009r. następujące zadania i programy:
1.Organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego
- Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach – Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w Siedlcach.
2. Organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego
- Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej Caritas Diecezji Siedleckiej działającej przy
Parafii św. Stanisława B i M w Siedlcach - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach.
3. Pomoc terapeutyczno - rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu (specjalistyczne
poradnictwo oraz organizacja warsztatów dla osób uzależnionych i współuzależnionych) Urząd Miasta Siedlce.
4. Pomoc terapeutyczna, psychospołeczna i prawna rodzinom, w których występuje problem
narkomanii - Urząd Miasta Siedlce.
5. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i
młodzieży ze Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej Caritas Diecezji Siedleckiej przy
Parafii Św. Stanisława BiM w Siedlcach- Urząd Miasta Siedlce.
6. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci
i młodzieży ze Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas Diecezji Siedleckiej
w Siedlcach - Urząd Miasta Siedlce.
7. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży uczęszczających na świetlice
Caritas Diecezji Siedleckiej poprzez zajęcia z logopedą, instruktorem tańca, pedagogiem oraz
zajęcia gimnastyczno-sportowe - Mazowiecki Urząd Marszałkowski.
8. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych dla uczestników
świetlic Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - Urząd Miasta Siedlce.
9. Realizacja zadań z zakresu kompleksowej rehabilitacji zawodowej, społecznej osób
długotrwale bezrobotnych poprzez Centrum Integracji Społecznej - Urząd Miasta Siedlce.
10. Promocja i organizacja wolontariatu poprzez utworzenie biura wolontariatu w Siedlcach
- Urząd Miasta Siedlce
11. Organizacja kursu podnoszącego kwalifikacje wolontariuszy na wychowawców
w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży - Urząd Miasta Siedlce.
12. Kształtowanie właściwych postaw wolontariuszy – organizacja kursu podnoszącego
kwalifikacje wolontariuszy na wychowawców i kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży
oraz wspieranie wolontariuszy prowadzących pracę wychowawczą z dziećmi i młodzieżą
- Mazowiecki Urząd Marszałkowski.
13. Organizacja szkoleń dla przyszłych wolontariuszy - Mazowiecki Urząd Marszałkowski.
14. Pozyskiwanie i przekazywanie żywności dla potrzebujących przez Caritas Diecezji
Siedleckiej – Urząd miasta Siedlce
15. „Poznajemy swój kraj” – wypoczynek letni dzieci i młodzieży z terenu miasta Siedlce
- Urząd miasta Siedlce.
16. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa
mazowieckiego – „Na wakacje po uśmiech”- Mazowiecki Urząd Marszałkowski.
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17. Poznajemy swój kraj w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas 2009 – edukacyjny wypoczynek
letni dzieci i młodzieży w Neplach - Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
18. Religijne wakacje z Bogiem – wypoczynek letni dzieci i młodzieży - RENOVABIS.
19. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży polonijnej w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas 2009
- Biuro Polonijne Kancelarii Senatu RP.
20.Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych
uzależnieniem alkoholowym - Urząd gminy Stanin.
21. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży – Mazowiecki Kurator Oświaty.
22. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży – Lubelski Kurator Oświaty.
23. Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu dekanatu międzyrzeckiego podczas trwania
Wakacyjnej Akcji Caritas 2009 – Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski.
24.„Wakacje z ekologią 2009r.” - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego - Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
25. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z rodzin rolniczych – KRUS.
26. Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Parczewskiego –
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.
27. Dofinansowanie wypoczynku letniego przez Urząd Miasta Dęblin, Urząd Gminy
Paprotnia, Urząd Gminy Wojcieszków, Urząd Gminy Zalesie, Urząd Gminy Piszczac, Urząd
Gminy Jabłoń, Urząd Gminy Wola Mysłowska.
28. Realizacja zadań z zakresu kompleksowej rehabilitacji zawodowej, społecznej
i edukacyjnej w WTZ, ROIDON, WSR w ramach programu Ograniczanie skutków
niepełnosprawności – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
29. Dofinansowanie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin w Parczewie –
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.
30. Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej w Parczewie – dofinansowanie psychologa
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.
31. Dofinansowanie kosztów transportu żywności dla najuboższej ludności z województwa
lubelskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.
32. Dofinansowanie wynagrodzenia wychowawcy w Świetlicy Socjoterapeutycznej
w Parczewie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.
33. Dofinansowanie do zakupu upominków mikołajkowych - Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie.
34. Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej w Parczewie – Starostwo Powiatowe
w Parczewie.
35. Dofinansowanie działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej w Parczewie – Urząd Miasta
Parczew.
36. Realizacja programu „Skrzydła” – Caritas Polska.
37. Centrum uchodźców i migrantów w Białej Podlaskiej – Europejski Fundusz Uchodźców.

8. W okresie sprawozdawczym wystąpiło zobowiązanie długoterminowe dotyczące kredytu
bankowego. Jednostka sporządziła i składa w miejscowym Urzędzie Skarbowym deklaracje w
zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT –4R
9. W okresie sprawozdawczym były przeprowadzone kontrole przez:
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.
- Wojewodę Lubelskiego
- Mazowiecki Urząd Marszałkowski
- Urząd Miasta Siedlce.
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- Agencję Rynku Rolnego.
- KRUS.
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach.
10. Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.
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