MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
Organizacji pożytku publicznego
za 2018 rok
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Jarosławiu jest pozarządową organizacją społeczną
o statusie organizacji pożytku publicznego. Siedzibą Stowarzyszenia jest parafia Chrystusa
Króla w Jarosławiu – adres: 37-500 Jarosław, ul. 3-go Maja 49.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym
w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer 0000033774,
wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON – 650214025.
Członkami Zarządu wg aktualnego wpisu w rejestrze sądowym są:
1. Ks. Prałat Andrzej Surowiec, zam. 37-500 Jarosław, ul. 3-go Maja 49 – Prezes
Stowarzyszenia,
2. Barbara Bąk, zam. 37-500 Jarosław, os. Kombatantów 11/6 – Przewodnicząca
Zarządu,
3. Jan Nalepa, zam. 37-500 Jarosław, os. Jagiellonów 4/33 – Wiceprzewodniczący
Zarządu,
4. Maria Konopelska, zam. 37-500 Jarosław, ul. Grunwladzka 8/3 – Sekretarz,
5. Maria Kowal, zam. 37-500 Jarosław, ul. Spółdzielcza 14 – Skarbnik,
6. Magdalena Bojarska, zam. 37-500 Jarosław, ul. Czarnieckiego 2/11 – członek
Zarządu,
7. Tadeusz Słowik, zam. 37-500 Jarosław, ul. Ks. Makary 1/12 – członek Zarządu.
Celem działania Stowarzyszenia w 2018 roku było m.in.: prowadzenie działalności na rzecz
ogółu społeczności zgodnie z ideą bł. ks. A. Kolpinga, kształtowanie postaw chrześcijańskich
i patriotycznych zgodnie ze społeczną nauką kościoła katolickiego, w tym edukacja
patriotyczna skierowana do młodzieży i dzieci, promowanie i wspieranie swojego regionu
i miasta jako „małej ojczyzny”, prowadzenie działań mających wpływ na poprawę jakości
życia na obszarach wiejskich oraz podniesienie atrakcyjności kulturalnej, turystycznej
i sportowej obszarów powiatu jarosławskiego.
Stowarzyszenie RK realizowało głównie zadania charytatywno-społeczne na rzecz dzieci
i młodzieży, osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych oraz zadania w zakresie kultury,
szkoleniowe, rekreacyjno-sportowe oraz zadania inwestycyjne.
Główne zadania Stowarzyszenia w 2018 roku:
I. Zadania charytatywno-opiekuńcze na rzecz dzieci i młodzieży.
1. Prowadzenie świetlicy środowiskowej „U Kolpinga” dla grupy ok. 100 dzieci.
Realizowano zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w 11 sekcjach zainteresowań tj.: plastycznej,
modelarskiej, komputerowej, teatralnej, tanecznej, judo, tenisa stołowego, fotograficznej,
muzycznej, bilarda oraz krótkofalarskiej. Zajęcia miały na celu nauczenie właściwego
sposobu spędzania czasu wolnego, zachęcenie do udziału w imprezach kulturalnosportowych, rozwój własnych zainteresowań. Program był realizowany pod hasłem:
„U Kolpinga rozwijamy zainteresowania”. Program skierowany był do dzieci i młodzieży
pochodzącej z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych, które z racji sytuacji materialnej, rodzinnej,
bądź miejsca zamieszkania, mają ograniczony dostęp do edukacji, nie mogą rozwijać swoich
zainteresowań.
W świetlicy poruszane były również problemy uzależnień, placówka realizowała także
program twórczej aktywności osób starszych, zapobiegający ich izolacji i odsuwaniu się
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z życia społecznego. Świetlica „U Kolpinga” posiada status placówki dziennego pobytu dla
dzieci i młodzieży.
2. Prowadzenie informacyjnego punktu doradczego
Celem tej działalności było informowanie rodziców, opiekunów o istnieniu instytucji
działających na rzecz rodziny, dostarczanie wiedzy o dysfunkcjach rozwojowych oraz
szukanie rozwiązań i pomocy dla dzieci z zaburzeniami. W punkcie dyżurowali prawnicy,
psycholog, pedagog.
3. Organizacja wyjazdów integracyjnych
Dla dzieci i młodzieży razem z rodzicami organizowano zimowe i letnie wyjazdy
weekendowe do własnego ośrodka w Heluszu. Organizowano również wycieczki
jednodniowe, mające na celu lepsze poznanie się grup rówieśników.
4. Organizowanie imprez okolicznościowych
Ważne uroczystości i święta oraz zabawy /Święto Niepodległości, Andrzejki, Mikołajki,
wigilia, święcone jajko, dzień babci, dziadka, matki itp./ obchodzono razem z udziałem
rodziców i zaproszonych gości.
5. Zimowiska i kolonie letnie
W czasie ferii zimowych zorganizowano zimowisko dla dzieci w ośrodku rekreacyjnosportowym w Heluszu. Podczas ferii starano się wyrabiać u dzieci nawyk zdrowego
i efektywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.
Podczas wakacji dzieci wyjeżdżały na kolonie letnie do Helusza i pobliskich ośrodków,
w czasie których uczono ich kulturalnego sposobu spędzania wolnego czasu, nawyków
związanych z ochroną środowiska, wzbudzania zainteresowań turystyką i kulturą regionu.
Realizując cele wszechstronnego rozwoju dzieci podczas kolonii stosowano różne formy
i metody pracy.
II. Działania Klub Seniora
Kolpingowski Klub Seniora skupia ok. 45 osób w wieku 60+, które prowadziły kawiarenkę,
a w niej różne zajęcia. Zajęcia były formą mile spędzanego czasu na rozmowach w grupie
i indywidualnie. Odbywały się spotkania dyskusyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi,
spotkania muzyczne, warsztaty na temat zdrowia, chorób, aktywności ruchowej. Seniorzy
pomagali i uczestniczyli we wszystkich działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie.
KKS proponuje grupie emerytów i rencistów czynne uczestnictwo w życiu społecznym
i kulturalnym społeczności ponadlokalnej. Program obejmuje uczestnictwo w grupach
zainteresowań, wycieczki, kino i teatr, warsztaty i zajęcia profilaktyczno-zdrowotne. Dwie
osoby zasiadają w Miejskiej Radzie Seniora.
III. Zadania w zakresie kultury i sportu.
1. Cykliczne imprezy:
- bal sylwestrowy dla młodzieży,
- piknik „Z bliźnim na majówkę” z udziałem pensjonariuszy DPS i Domów Dziecka,
- turniej tenisa stołowego o puchar bł. A. Kolpinga,
- wycieczki krajoznawcze dla aktywnych dzieci oraz seniorów,
- sierpniowy obóz dziecięcy
- piesza pielgrzymka do sanktuarium MB w Jodłówce,
- „Dzień Papieski” w świetlicy – montaże słowno-muzyczne, układy taneczne,
- turniej judo dla dzieci,
- wieczór „Andrzejkowy” w Katolickim Centrum Kultury,
- spotkanie dzieci ze św. Mikołajem.
IV. Działania inwestycyjno-remontowe
1. Stowarzyszenie RK pomogło przy wyposażeniu Katolickiego Centrum Kultury KOLPING
w Jarosławiu. Prace przyczyniły się do podniesienia standardu obiektu jako instytucji kultury.
Zakupiono dodatkowe urządzenia nagłaśniające, oświetleniowe i audiowizualne.
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2. Ośrodek rekreacyjno-sportowo-szkoleniowy w Heluszu po 20 latach użytkowania przez
nasze Stowarzyszenie został przekazany aktem notarialnym na rzecz Archidiecezji
Przemyskiej dla Ruchu Domowego Kościoła.
V. Działania formacyjne Stowarzyszenia.
1. Miejska Droga Krzyżowa – członkowie biorą udział razem z ks. Prezesem, który jest
pomysłodawcą marszu i przewodniczy rozważaniom oraz osiedlowe drogi krzyżowe.
2. Marsz Światła ku czci bł. Jana Pawła II,
3. Udział członków RK w innych pielgrzymkach dziękczynnych.
4. Msza św. 23 dnia każdego miesiąca z posługą liturgiczną członków RK, świetlicy oraz
seniorów.
Zarząd obradował w minionym roku 5 razy. Poruszono sprawy: przekazania ośrodka
w Heluszu, realizacji zadań związanych z Orszakiem Trzech Króli, zbiórki publicznej
Jarosławskie „Pola Nadziei”, ostatnim piknikiem „Z bliźnim na majówkę”, kontroli z ZUS
odnośnie zatrudnienia osób w RK, przyjęcia i skreślenia z listy członków Stowarzyszenia.
Na realizację celów statutowych Stowarzyszenie otrzymało łączną kwotę przychodów
w kwocie 245168,93 zł ( w tym dotacje: 193494,31) wg następujących źródeł :
Źródło

Kwota w PLN
35000

Urząd Miasta Jarosławia

4000

Urząd Miasta Jarosławia

15000

Urząd Miasta Jarosławia

16000

Wojewoda
Rzeszowie
Darowizny pieniężne:
20253,89
1% OPP

Podkarpacki

20000

KSG Zakład Gazowniczy

5000

Wojewódzki Dom Kultury
W Rzeszowie

Cel
Wspieranie
działań
profilaktycznowychowawczych w świetlicy środowiskowej
dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w tym
z problemem alkoholowym z terenu
Dzielnicy Nr 3
Organizowanie czasu wolnego dla dzieci
i młodzieży poprzez zajęcia w zakresie
krótkofalarstwa jako forma profilaktyki
alkoholowej.
„Aktywni seniorzy w dzielnicy nr 3”
w U Kolpinga Seniorzy aktywnie i twórczo

Cele statutowe Stowarzyszenia
(w tym: zakup materiałów dydaktycznopomocowych do świetlicy U Kolpinga)

128690,86

Pozostałe przychody operacyjne Cele statutowe
Stowarzyszenia RK (w tym
82269,46
zł
refundowane
wynagrodzenie osób z PUP)

1224

Składki członkowskie

Cele statutowe

0,48

Odsetki od środków bankowych

Cele statutowe
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Informacja o poniesionych kosztach m. in. na:
1/ realizację celów statutowych – 65163,67 zł
2/ koszty administracyjne /czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp./ - 6860,73 zł
3/ pozostałe koszty – 432713,,02. zł
Dane o liczbie osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu:
Na umowie o pracę zatrudnionych jest 4 osoby na 3,7 etatu: sekretarka i asystentka
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych wyniosła 61225,04 zł.
Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej pracują społecznie i nie pobierają
w Stowarzyszeniu żadnego wynagrodzenia.
Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek pieniężnych. Nie posiada kwot ulokowanych na
rachunkach bankowych.
Stowarzyszenie składa następujące deklaracje podatkowe:
- podatek dochodowy od osób fizycznych / pracownicy/,
- składki ZUS,
- deklaracje ZUS,
- deklaracje roczne do Urzędu Skarbowego CIT-8, PIT-4R

Jarosław, 31.01.2019 r.
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