SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI W 2006 R.
KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
W JAWORZNIE
( w układzie określonym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości
z dnia 08 maja 2001 r. Dz. U. Nr 50, poz. 529)

1. Nazwa stowarzyszenia: Klub Inteligencji Katolickiej w Jaworznie
Siedziba i adres: 43 – 600 Jaworzno, Plac św. Jana 17
Data wpisu w KRS: 25.11.2002 r.
Numer KRS: 0000140728
Regon: 270182380
Skład Zarządu:
Prezes – Tadeusz Mercik, zam. Jaworzno
Wiceprezes – Czesław Brandys, zam. Jaworzno
Wiceprezes – Elżbieta Motyka, zam. Jaworzno
Skarbnik – Kazimiera Sokół, zam. Jaworzno
Sekretarz – Czesław Smalcerz, zam. Jaworzno
Członek – Maria Pieczara, zam. Jaworzno
Członek – Roman Agdan, zam. Jaworzno
Członek – Krzysztof Kijowski, zam. Jaworzno
Członek – Dawid Domagalski, zam. Jaworzno
Cele statutowe stowarzyszenia:
1) pogłębianie wiary, rozwijanie duchowości, uczenie się odpowiedzialności za Kościół
i kształt współczesnego chrześcijaństwa,
2) tworzenie klimatu dialogu i prowadzenie dialogu z przedstawicielami innych środowisk
katolickich, innych religii i z niewierzącymi,
3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz działanie na rzecz integracji europejskiej,
4) tworzenie, pogłębianie i szerzenie kultury religijnej, intelektualnej, artystycznej
i politycznej,
5) rozwijanie i propagowanie twórczości artystycznej, a w szczególności działalności
i twórczości inspirowanej wiarą chrześcijańską,
6) działalnie na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
7) wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych i przedsięwzięć opartych o działania
wspólnotowe oraz wolontariatu,
8) kreowanie postaw obywatelskich i kształtowanie człowieka wrażliwego na problemy
społeczne, krzywdę i potrzeby innych osób,
9) podejmowanie działań zapobiegających zjawiskom patologii społecznych oraz pomoc
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
10) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej:
Wymienione w pkt 1 sprawozdania cele statutowe stowarzyszenie realizuje poprzez:
1) organizację rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek i nabożeństw, służących formacji
religijnej członków,
2) organizację zebrań poświęconych nauczaniu Kościoła i problemom życia społecznego,
3) prowadzenie działalności ekumenicznej, turystycznej, wydawniczej, charytatywnej
i oświatowej w tym w zakresie kursów języków obcych,
4) organizację spotkań autorskich, wystaw, koncertów oraz innych imprez kulturalnych,
5) współpracę z organizacjami religijnymi, społecznymi i kulturalnymi w kraju i zagranicą,
6) podejmowanie inicjatyw obywatelskich w zakresie określonym celami Klubu,
7) prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych
wychowawczo, zagrożonych przemocą, alkoholizmem, narkomanią, sektami oraz innymi
formami uzależnień,
8) prowadzenie poradnictwa prawnego, psychologicznego i duchowego oraz pomoc
w uzyskaniu zatrudnienia i świadczeń socjalnych dla osób znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej lub materialnej.
Realizacja celów statutowych:
W dniu 15 maja 2006 r. odbyło się Walne Zebranie Klubu, które miało charakter
sprawozdawczo – wyborczy. Walne Zebranie udzieliło absolutoriom ustępującemu Zarządowi
Klubu. Dokonano Wyboru nowych władz Klubu: Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Uchwałą Zarządu Klubu Nr 2/2006 z dnia 15 maja 2006 r. powołano następujące sekcje
problemowe (w załączeniu):
1) ds. kultury, oświaty i formacji religijnej,
2) ds. opieki nad dzieckiem i rodziną,
3) ds. turystyki i pielgrzymek,
4) ds. młodzieży i wolontariatu,
5) ds. współpracy z samorządem,
6) ds. organizacyjno – prawnych.
Działalność Ośrodka dla Rodziny „Pod Kolegiatą”
(świetlica socjoterapeutyczna i poradnictwo specjalistyczne)
Z każdym rokiem zwiększa się liczba podopiecznych Ośrodka. W 2006 roku 86 dzieci
uczestniczyło w życiu Ośrodka, co oznacza, że współpracowano z 53 rodzinami z terenu
Jaworzna.
W okresie ferii zimowych przeprowadzono dwa tygodniowe turnusy półkolonii
w mieście pod hasłem „Ferie z przyjaciółmi”, w których wzięło udział 60 dzieci. Przez dwa
tygodnie w godzinach 800-1600 dzieci uczestniczyły w bogatym programie zajęć rekreacyjnosportowych i jednodniowych wyjazdów, codziennie korzystały z II śniadania i obiadu.
W ramach programu uczestniczyły w zajęciach integracyjnych, plastycznych,
informatycznych, jeździły na basen, chodziły na zajęcia sportowe na salę gimnastyczną,
których użyczyły Szkoły Podstawowe 1 i 16. Były na całodziennej wycieczce w Brennej na
saneczkowaniu oraz na kuligu. Miały możliwość oglądania przedstawienia teatralnego,
z którym przyjechali aktorzy scen krakowskich oraz pięknego filmu „Opowieści z Narnii”
w kinie Cinema City w Katowicach. Chętnie brały udział w różnorodnych konkursach:
muzycznym – „Konkursie kolęd i pastorałek”, „Szansie na sukces”; plastycznym – „Zima w

moim mieście”, spartakiadzie sportowej za które zastały nagrodzone oraz w zabawie
karnawałowej.
Podczas wakacji w lipcu zorganizowano już po raz drugi kolonię profilaktyczną
w Głuchołazach dla 35 dzieci, natomiast w sierpniu przez dwa tygodnie 32 dzieci uczęszczało
na półkolonię w mieście.
Po raz pierwszy w tym roku poprowadzono dla rodzin parafii św. Wojciecha konkurs na
„Najpiękniejszą i samodzielnie wykonaną palmę wielkanocną”. Zainteresowanie było duże
i chyba po raz pierwszy kościół mieścił w sobie tak wiele ogromnych palm. Laureaci
otrzymali w nagrodę książki o Janie Pawle II.
Tradycyjnie, jak co roku odbyły się ważne dla spotkania rodzinne.
W czerwcu spotkano się w Karmelitańskim Ośrodku Rekolekcyjnym w Chrzanowie-Kątach
na III już Dniu Rodziny. Rodziny uczestniczyły we wspólnej Mszy Św., przygotowały
posiłki, a dzieci przedstawiły program słowno – muzyczny na temat życia Brata Alberta.
Rodziny wspólnie wykonały „logo rodziny” z masy plastycznej, które jest ozdobą Ośrodka.
W październiku zorganizowano Weekend Rodzinny w
Ośrodku Wczasowo –
Rekreacyjnym w Zakrzowie. Był to czas na pokazanie rodzicom aktywnych form spędzania
czasu wolnego. Zorganizowano także konkurs piosenki rodzinnej, konkurs plastyczny –
kompozycja jesienna, wieczorek integracyjny z
pieczeniem kiełbasek i wspólnym
muzykowaniem, pieszą pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej.
W grudniu nie zabrakło spotkania ze Świętym Mikołajem oraz rodzinnej wigilii, podczas
której rodziny miały możliwość uczestniczyć w przedstawieniu nt. życia Świętej Rodziny
wraz z kolędowaniem oraz otrzymały paczki na święta.
Ponadto w okresie przedświątecznym zrealizowano program profilaktyczno –
terapeutyczny dla rodzin pt. „Integracja wokół świąt Bożego Narodzenia”, którego celem było
nabycie umiejętności organizacji świąt. Rodzice uczestniczyli w spotkaniach z psychologiem,
gdzie w formie aktywnej przeprowadzono temat „Radzę sobie z moim dzieckiem, jego
problemami w domu, w szkole i wśród rówieśników”.
Zorganizowaliśmy dzieciom wycieczki turystyczno – krajoznawcze do: Krakowa – wystawa
szopek, Kalwarii Zebrzydowskiej – zwiedzanie klasztoru, Wadowic – zwiedzanie domu Jana
Pawła II.
Ważnym elementem pracy Ośrodka jest również dbanie o rozwój duchowy wychowanków.
Wraz z dziećmi uczestniczono w życiu parafii poprzez udział w różnych nabożeństwach,
przekazując im wartości chrześcijańskie, ucząc wrażliwości na drugiego człowieka.
Utrzymywano stały kontakt z pedagogami szkolnymi w zakresie problemów
szkolnych dzieci uczęszczających do Ośrodka.
Przez cały rok były również udzielane porady prawne, psychologiczne, pedagogiczne oraz
doradztwo zawodowe dla rodzin z Ośrodka oraz ze środowiska. Skorzystało ponad 200 osób.

Działalność w zakresie kultury, oświaty i formacji religijnej:
Spotkania otwarte dla wszystkich zainteresowanych:
- Katecheza dla dorosłych i młodzieży – Ks. dr Lucjan Bielas,
- tematy związane z Katechizmem Kościoła Katolickiego, Pismem Świętym, Historią
Kościoła (w każdy ostatni czwartek miesiąca, z wyjątkiem wakacji).

Spotkania dla członków i sympatyków Klubu:
- 18.09.2006 r. – Inauguracja roku pracy KIK
- „Pielgrzymka rowerowa bezdomnych do Ziemi Świętej”,
- spotkanie z ks. Mirosławem Toszą – Prezesem Stowarzyszenia „Betlejem”.
- 02.10.2006 r. – „Co władza robi dla mieszkańców Jaworzno”
- Spotkanie z Prezydentem Miasta.
- 21.10.2006 r. – Dzień skupienia w Czernej
- m.in. wykład ojca karmelity na temat błogosławionych i świętych Karmelu.

- 06.11.2006 r. – „Rola parafii w historii Jaworzna”
- spotkanie z pisarką Marią Leś – Runicką.
- 11.12.2006 r. – „Co z tą Polską”
- spotkanie z senatorem RP z Jaworzna Wojciechem Saługą.

Punkt Pomocy Koleżeńskiej
W 2006 r. kontynuował w siedzibie Klubu swoją działalność Punkt Pomocy
Koleżeńskiej. Działalność Punktu polegała na udzielaniu:
- informacji o ofertach pracy dostępnych na lokalnym rynku pracy,
- pomocy w opracowaniu i napisaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny),
- porad związanych z przygotowaniem się do rozmów kwalifikacyjnych,
- informacji o dostępnych formach pomocy dla osób o trudnej sytuacji oraz możliwościach
skorzystania ze specjalistycznej pomocy w środowisku lokalnym i regionie.
Punkt był prowadzony na podstawie umowy Klubu z Powiatowym Urzędem Pracy,
który finansował jego działalność ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (media,
zatrudnienie).
Wizyta młodzieży włoskiej z Motta Visconti
W terminie od 3 do 8 sierpnia 2006 r. gościła w Jaworznie młodzież z Motta Visconti
we Włoszech, która przybyła do naszego miasta na zaproszenie Klubu Inteligencji
Katolickiej. Sam pomysł zaproszenia młodzieży zrodził się po powrocie jaworznickiej
młodzieży z Europejskich Spotkań Młodych Mediolan – Taize (2005/2006).
Podczas pobytu w Polsce młodzież włoska (15 osób w tym ksiądz opiekun) zwiedziła:
- Kraków,
- Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach,
- Oświęcim – Muzeum obozu koncentracyjnego,
- Wadowice,
- Kalwarię Zebrzydowską,
- Jasną Górę,
- Jaworzno i jego okolice.

Włosi byli goszczeni przez jaworznickie rodziny. Z włoskimi gośćmi spotkał się
Prezydent Miasta. Klub, organizując wizytę kładł szczególny nacisk na zaangażowanie się
miejscowej młodzieży. To założenie zostało zrealizowane i dzięki temu młodzi jaworznianie
nawiązali nowe kontakty i zdobyli ciekawe doświadczenie wykazując się przy okazji
sumiennością i odpowiedzialnością. Językiem „urzędowym” wizyty był język angielski.

3. Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej.
4. Zarząd Klubu podjął 5 uchwał (w załączeniu):
- w sprawie wyboru Prezydium Zarządu Klubu,
- w sprawie powołania sekcji problemowych Klubu, określenia ich zakresu działania oraz
wyznaczenia Przewodniczących,
- w sprawie zatwierdzenia programów działania sekcji problemowych Klubu,
- w sprawie wydelegowania przedstawiciela Klubu na kandydata do Powiatowej Rady
Zatrudnienia,
- w sprawie zatwierdzenia budżetu Klubu Inteligencji Katolickiej w Jaworznie na 2007 r.

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:

PRZYCHODY:
- dotacje budżetowe
- darowizny
- składki członkowskie
- inne
- odsetki bankowe
OGÓŁEM:

73.429,00 zł.
5.368,66 zł.
327,00 zł.
14.480,54 zł.
389,77 zł.
93.994,97 zł.

Kapitał podstawowy stanowią środki pieniężne w wysokości 18.563,54 zł.
W stosunku do roku ubiegłego nie nastąpiły zmiany zasad rachunkowości.

6. Informacja o poniesionych kosztach:
KOSZTY:
- koszty statutowe
- koszty administracyjne
- koszty finansowe
OGÓŁEM:

86.122,98 zł.
3.828,77 zł.
182,06 zł.
90.133,81 zł.

Dochód za rok 2006 wynosi: 3.861,16 zł.

Jednostka posiadała środki trwałe tj. zestawy komputerowe oraz projektor grupy IV, który
zastały całkowicie w 2006 r. umorzone.
Wszelkie wydatki są ponoszone na cele statutowe Klubu.

7. Inne dane:
a) liczba osób zatrudnionych – 0
b) łączna kwota wynagrodzeń (umowa o dzieło) – 620,00 zł.
c) stowarzyszenie nie udzieliło pożyczek
d) kwota ulokowana na rachunku w Banku Spółdzielczym – 18.563,54 zł.
e) stowarzyszenie nie nabywało obligacji, akcji i nie obejmowało udziałów
f) stowarzyszenie nie nabywało nieruchomości
g) stowarzyszenie nie nabywało pozostałych środków trwałych
h) wartość aktywów – 18.563,54 zł.
i) wartość zobowiązań – 0
j) dane o działalności zleconej przez powiaty państwowe i samorządowe:

- 6.000,00 zł. – dotacja z budżetu miasta (zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej) –
na całoroczne prowadzenie Ośrodka Profilaktyczno – Terapeutycznego dla dzieci i Rodzin.
- 29.569,00 zł. – dotacja z budżetu miasta (Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych) – na całoroczne prowadzenie Ośrodka ukierunkowanego na wieloraką
pomoc dzieciom i ich rodzinom, dotkniętych ubóstwem, alkoholizmem i innymi
patologiami oraz niewydolnych wychowawczo.
- 5.360,00 zł. – dotacja z budżetu miasta (Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych) – na zadanie „Ferie z przyjaciółmi”.
- 27.100,00 zł. – dotacja z budżetu miasta (Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych) – na kolonię profilaktyczną dla dzieci i młodzieży.
- 5.400,00 zł. – dotacja z budżetu miasta (Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych) – na półkolonię „Lato w mieście”.
k) stowarzyszenie złożyło stosowną deklarację podatkową – na stowarzyszeniu nie ciążą
zobowiązania podatkowe.

8. W 2006 r. kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia zakończoną
wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Załączniki:
5 uchwał Zarządu Klubu
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w Jaworznie

w Jaworznie

Czesław Smalcerz

Tadeusz Mercik

