SPRAWOZDANIE
MERYTORYCZNE

ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
KARTUSKIEGO CENTRUM CARITAS

ZA ROK 2007

Kartuskie Centrum Caritas
Organizacja poŜytku publicznego
83 – 300 Kartuzy, Osiedle Wybickiego 35
REGON 220263887, NIP 589 – 189 – 49– 28
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Kartuskie Centrum Caritas organizacja poŜytku publicznego jest wyodrębnioną, zgodnie z art.
12 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w
Rzeczpospolitej Polskiej, kościelną jednostką organizacyjną Diecezji Pelplińskiej, powołaną
dla wspierania działalności charytatywno – opiekuńczej oraz innych zadań Kościoła
Katolickiego w Polsce.
Dnia 3 marca 2005 roku w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego Kartuskie Centrum Caritas zostało zarejestrowane w
Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000229780 i uzyskało status organizacji
poŜytku publicznego.

I. Władze KARTUSKIEGO CENTRUM CARITAS
NajwyŜszą władzą kartuskiego CENTRUM CARITAS jest Zarząd i Rada Caritas.
Ksiądz prałat dr Marek Trybowski pełni funkcję dyrektora i prezesa Zarządu – reprezentuje
Kartuskie Centrum Caritas w kontaktach zewnętrznych.
Członkami Zarządu są:
1. Ks. Grzegorz Weis - zam. Osiedle Wybickiego 35, 83-300 Kartuzy
2. Maria Wenta Barlak - zam. ul. Zacisze 1, 83-300 Kartuzy
Radę Caritas stanowią:
1. Ks. Piotr Stoltman
2. Jadwiga Anolik
3. Edmund Mielewczyk
II. Przedmiot działalności statutowej
1. Organizacja prowadzi działalność gospodarczą na cele poŜytku publicznego.
Przedmiotem działalności jest:
A. Działalność odpłatna w zakresie:
• pomoc społecznej
• przedszkola i szkolnictwo podstawowe
• kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie
sklasyfikowane
• nauka języków obcych
• całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieŜy
• działalność domów i ośrodków kultury
• artystyczna i literacka działalność twórcza
• działalność związana ze sportem
B. Działalność nieodpłatna w zakresie:
• działalność organizacji religijnych
• kierowanie w zakresie działalności społecznej

2. Centrum, mając osobowość prawną, moŜe tworzyć i prowadzić placówki
charytatywno – opiekuńcze i lecznicze, a w szczególności:
• placówki Ŝywieniowe
• świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieŜy
• kluby seniora
• ośrodki dziennego pobytu
• punkty wydawania odzieŜy i artykułów spoŜywczych
• ochronki i przedszkola
• placówki kolonijne
• placówki w zakresie ochrony macierzyństwa
• domy opieki społecznej i domy pogodnej starości
• ośrodki dla nerwowo i psychicznie chorych
• mieszkania zastępcze
• poradnie prawne i psychologiczne
• inne placówki obejmujące ludzi wymienionych w punkcie 5 w zaleŜności od potrzeb
lokalnych
3. .Centrum uczestniczy w ponaddekanalnych projektach pomocy poprzez:
• włączanie się w realizację projektów regionalnych, krajowych i międzynarodowych
Caritas diecezjalnej i Caritas polskiej
• podejmowanie inicjatyw pomocy samodzielnie oraz w łączności z zespołami
sąsiednich parafii i dekanatów.
4. Kartuskie Centrum Caritas nie prowadzi działalności gospodarczej.
5. W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli organizacji.
IV. Opis działalności statutowej
NajwaŜniejszym zadaniem realizowanym w 2007 roku było prowadzenie świetlicy
socjoterapeutycznej, do której uczęszczało 40 dzieci wywodzących się z rodzin ubogich,
zaniedbanych społecznie, niewydolnych wychowawczo. Zgodnie z załoŜeniami w świetlicy
odbywały się systematycznie zajęcia z języka angielskiego ( dla dwóch grup raz w tygodniu),
zajęcia sportowe ( raz w tygodniu), zajęcia wokalne ( dwa razy w tygodniu). Ponadto odbyło
się wiele przedsięwzięć integrujących dzieci i młodzieŜ, którzy byli objęci stałą opieką
psychologiczną i dydaktyczną.
Innym waŜnym zadaniem była organizacja letniego wypoczynku dla 200 dzieci.
Uczestnicy projektu mieli okazję lepszego poznania siebie i bliskich. Uczyli się właściwych
relacji z otoczeniem, poznawali okolice. KaŜdy dzień letniego wypoczynku odbywał się pod
innym hasłem. Największą popularnością wśród dzieci cieszył się dzień sportu i podróŜy do
ukrytych na dnie serca marzeń. Uczestnicy wzięli udział w pogadankach z zakresu
profilaktyki zdrowotnej, warsztatach psychologicznych, grach i zabawach sportowych,
wycieczkach, dyskotekach.
Dla dzieci, które pozostały w miejscu zamieszkania Caritas zorganizował półkolonie.
Wzięło w nich udział 40 dzieci, które rozwijały swoje zainteresowania biorąc udział w
kółkach: plastycznym, muzycznym i fotograficznym. Ponadto uczestniczyły w zajęciach
sportowych na basenie, w wycieczkach pieszych i autokarowej.
Wszystkie te zadania pozwoliły pomagać wielu osobom rzeczywiście potrzebującym. Praca Centrum
przynosi pomoc również dzieciom i młodzieży. Wszystkie te zadania były możliwe do wykonania
dzięki wielkiej pomocy Urzędu Gminy w Kartuzach.

