
STATUT 

OŚRODKA WSPIERANIA RODZINY 

PRZY PARAFII P.W. CHRYSTUSA KRÓLAW SIKORKACH 
 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

Ośrodek Wspierania Rodziny przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa Króla 

w Sikorkach, zwany dalej Ośrodkiem, jest placówką Caritas Archidiecezji Szczecińsko-

Kamieńskiej prowadzącą wieloraką działalność oświatowo-wychowawczą, kulturalną 

i socjalną w środowisku wiejskim. 

 

§2 

Siedzibą Ośrodka jest świetlica w budynku Szkoły Podstawowej w Błotnie nr 27. 

 

§3 

1. Terenem działalności Ośrodka jest Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska. 

2. Bezpośrednim rejonem działania Ośrodka są wsie: Sikorki, Orzechowo, Grabin, Wołowiec, 

Błotno, Błotny Młyn, Bochlin, Glicko, Łęgno, Struga, Szczytniki, Wierzchęcin, Dobroszyn, 

Orzesze, Wierzchy, Zakłodzie, Zatocze, należące do Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 

Chrystusa Króla w Sikorkach. 

 

§4 

Organem prowadzącym jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla w Sikorkach. 

 

§5 

Organem kontrolnym jest Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. 

 

 

II. CELE I ZADANIA OŚRODKA 

 

§6 

Celem działalności Ośrodka jest zapewnienie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży, 

dorosłym i osobom starszym oraz oddziaływanie na rodzinę i poszczególnych jej członków, 

tak, aby mogła ona jak najlepiej samodzielnie funkcjonować i wypełniać swoje zadania. 

 

§7 

Ośrodek stawia sobie w szczególności następujące cele: 

1. Podnoszenie i pogłębianie jakości życia małżeńskiego i rodzinnego. 

2. Obrona życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci oraz właściwych warunków 

jego rozwoju. 

3. Pomoc społeczna i prawna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 

4. Działalność charytatywna. 

5. Ochrona i promocja zdrowia. 

6. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

7. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 

i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 

8. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 

9. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

10. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 



11. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 

12. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 

13. Działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania 

patologiom społecznym. 

14. Pomoc ofiarom katastrof, wypadków i klęsk żywiołowych. 

15. Promocja i organizacja wolontariatu. 

 

§ 8 

Ośrodek  realizuje cele statutowe w szczególności poprzez: 

1. Organizowanie działań mających na celu pomoc rodzinie w szczególności 

zapewniających: schronienie, posiłki, odzież, sprzęt oraz pomoc medyczną, 

psychologiczną, prawną, zawodową i duchową. 

2. Prowadzenie zajęć wspierających rodzinę. 

3. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa. 

4. Działalność wytwórczą, prowadzoną w specjalistycznych pracowniach, 

np.: artystycznej, krawieckiej, gospodarstwa domowego.  

5. Prowadzenie świetlic środowiskowych, poradni, domów opieki, domów pomocy, 

schronisk, punktów konsultacyjnych, itp. 

6. Organizację wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych w formie wycieczek, 

pielgrzymek, półkolonii, kolonii, zimowisk, obozów i innych. 

7. Organizację różnorodnych form korepetycji i pomocy w odrabianiu lekcji oraz zajęć 

wychowawczych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży. 

8. Formację duchową: spotkania, wykłady, dni skupienia i inne formy realizowane przez 

duszpasterzy katolickich. 

9. Prowadzenie działalności edukacyjnej, poprzez prowadzenie szkoleń i kursów, 

tworzenie programów wspierających kształcenie ogólne i zawodowe.  

10. Działalność szkoleniową lub informacyjną. 

11. Współpracę z instytucjami publicznymi, z osobami fizycznymi i podmiotami 

gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami pokrewnymi 

w kraju i zagranicą. 

12. Organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i charytatywnym, takich jak: 

konkursy, aukcje, loterie, festiwale, wieczornice, występy teatralne i inne oraz zbiórki 

publiczne w formie darowizn pieniężnych. 

13. Wsparcie i aktywizację osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem 

z pracy. 

14. Pozyskiwanie środków z funduszy europejskich. 
 

III. ORGANIZACJA OŚRODKA 

 

§9 

Wszystkie świadczenia i zajęcia w Ośrodku dostępne są nieodpłatnie. 

 

§10 

1. Na czele Ośrodka stoi Dyrektor, którym jest każdorazowy proboszcz Parafii 

Rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa Króla w Sikorkach. 

2. Dyrektor kieruje pracą Ośrodka, koordynuje współpracę z innymi instytucjami, prowadzi 

opiekę duszpasterską, podpisuje umowy, pełnomocnictwa i wszelkie oświadczenia woli oraz 

odpowiada za finanse Ośrodka. 

 

 

 



§11 

1. Ośrodek korzysta z nieodpłatnej pracy wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas 

i innych, którzy zdecydują się na bezpłatną pomoc. 

2. Ośrodek może zatrudniać płatnych pracowników i zlecać wykonanie odpłatnych usług 

specjalistom. 

 

§12 

Bieżącą działalność Ośrodka (godziny otwarcia, warunki uzyskania pomocy, itp.) określa 

regulamin zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka. 

 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA I MAJĄTEK OŚRODKA 

 

§13 

Majątek Ośrodka jest przeznaczony na realizację celów statutowych. 

 

§14 

Ośrodek pokrywa koszty swej działalności z: 

1. ofiar pieniężnych i w naturze pochodzących od osób fizycznych i prawnych, 

społeczności wiernych i instytucji. 

2. dochodów z organizowanych imprez i zbiórek publicznych, 

3. zapisów, darowizn spadków itp., 

4. subwencji i dotacji pochodzących z krajowych i zagranicznych instytucji 

państwowych, samorządowych, społecznych i kościelnych oraz instytucji i osób 

prywatnych. 

§15 

Ośrodek prowadzi własną rachunkowość. 

 

§16 

Po zakończeniu roku Ośrodek przygotowuje sprawozdanie finansowe na zasadach 

określonych przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§17 

Ośrodek prowadzi stosowną dokumentację swoich działań. 

 

§18 

Ośrodek może przyjąć imię patrona i ustanowić własne święto patronalne. 

 

§19 

Statut dla Ośrodka nadaje, wprowadza w nim zmiany i uzupełnia Dyrektor Caritas 

Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. 

 

§20 

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Caritas Archidiecezji 

Szczecińsko-Kamieńskiej. 

 

 

 

 

 

Sikorki, 12 grudnia 2010 


