SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

„Stowarzyszenia Po MOC
dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej”
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2016 R.
STOWARZYSZENIA PO MOC DLA KOBIET I DZIECI IM. MARII NIEPOKALANEJ

I. DANE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
1.

Nowa (pełna) nazwa: „Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej”
Nazwa skrócona:
„Stowarzyszenie Po MOC”

2.

Podstawowe dane teleadresowe:
Katowice (40-019), ul. Z. Krasińskiego 21
gmina: m. Katowice, powiat: m. Katowice, województwo: śląskie
tel. +48 32 255-38-69; fax +48 32 739-00-22
e-mail: biuro@Po-MOC.pl http:// www.Po-MOC.pl

3.

Data wpisu do KRS:
2 3 1 0 2 0 0 1

4.

Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego:
13. 05. 2004 r.

5.

REGON:
2 7 7 6

6.

5 1 2 2 8

Nr KRS:
0 0

0 0

0 5 5

2 0 5

7.

Skład Organu Zarządzającego:

Anna Bałchan - Prezes Zarządu

Barbara Zawiła - Zastępca Prezesa Zarządu

Janina Grys - Członek Zarządu

Gabriela Bożek - Członek Zarządu

8.

Komisja Rewizyjna:

Ewa Kuna Drabik - Przewodnicząca Komisji

Ilona Świerad - Zastępca Przewodniczącego Komisji

Bożena Czyżycka - Sekretarz Komisji
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9.

Cele statutowe organizacji:
„Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc kobietom i ich dzieciom zagrożonym lub
dotkniętych przemocą seksualną, fizyczną i psychiczną, ofiarom handlu kobietami oraz ich
rodzinom. Celami szczegółowymi są:
1. udzielanie pomocy stacjonarnej w formie zapewnienia całodobowego schronienia dla
krzywdzonych kobiet i dzieci;
2. udzielanie pomocy doraźnej w formie wsparcia terapeutycznego, psychologicznego, porad
prawnych, doradztwa zawodowego i innych;
3. prowadzenie i rozwijanie pracy metodą streetwork, zwłaszcza wśród kobiet będących
ofiarami handlu i przymusowej prostytucji;
4. pogłębienie świadomości profilaktycznej i uwrażliwienia młodych ludzi na temat zagrożeń
związanych z handlem ludźmi, przymusową prostytucją lub innymi formami
wykorzystania seksualnego;
5. szkolenie i prowadzenie warsztatów dla osób zajmujących się pomocą społeczną.
6. prowadzenie świetlic dla dzieci
7. prowadzenie żłobka”

10.

Sposób realizacji celów statutowych organizacji:
„Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez organizowanie i prowadzenie pomocy, opieki,
współpracy, działalności informacyjnej, edukacyjnej, doradczej, szkoleniowej i wydawniczej lub
popularyzatorskiej w sferze zadań publicznych w zakresie:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej u osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
3. działalności charytatywnej;
4. ochrony i promocji zdrowia;
5. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy lub
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
6. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
7. działalności wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnej;
8. wypoczynku dzieci i młodzieży;
9. upowszechnienie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
10. promocji i organizacji wolontariatu
11. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienie praw
dziecka;
12. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
13. współpraca z organizacjami pozarządowymi o podobnym profilu działania lub mającym
związek z prowadzoną działalnością Stowarzyszenia
14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
15. porządku bezpieczeństwa publicznego”.
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11.

Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego:
1. Pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
szans tych rodzin i osób,
2. Integracje i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym,
3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

II.

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 2016 R.

1. Stowarzyszenie prowadziło Punkt Konsultacyjny, w którym udzielane było w ramach
indywidualnych spotkań bezpłatne wsparcie psychologiczne, terapeutyczne oraz pomoc prawna
dla ofiar przemocy gł. domowej, handlu ludźmi lub znajdujących się w trudnych sytuacjach
życiowych.
W Punkcie Konsultacyjnym udzielono pomocy z zakresu:
 poradnictwa prawnego
486 godz.
 konsultacji psychologicznych, terapii indywidualnej
467 godz.

W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie realizowało projekty:
 od 1 marca do 15 grudnia 2016 roku zrealizowano projekt dofinansowany z budżetu Miasta
Katowice pt. „Poradnictwo specjalistyczne dla kobiet i ich dzieci dotkniętych współczesnymi
formami niewolnictwa lub innymi formami przemocy.” W projekcie wzięło udział 82 kobiety,
udzielono: 230 godz. poradnictwa prawnego oraz 121 godz. terapii indywidualnej.
 Od 1 kwietnia do 31 lipca 2016 r. zrealizowano projekt dofinansowany przez Urząd Gminy
Lubliniec pt.: Festyn profilaktyczny „W górę serca”. W ramach projektu zorganizowano festyn
plenerowy, którego celem było przeciwdziałanie problemowi patologii społecznych i uzależnień.
Liczba uczestników wydarzenia: ok. 900 osób.
 Od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. zrealizowano projekt finansowany przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji pn. „Krajowe Centrum Interwencyjno – Konsultacyjne dla
polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi”. W ramach projektu udzielono wsparcia 18
osobom (12 dorosłym, 6 dzieciom).
 „BAKHITA – ogólnopolska zakonna sieć wsparcia dla ofiar handlu ludźmi i przymuszonej
prostytucji”. Zorganizowanie - w dniu 18.10.2016 w Europejski Dzień Przeciwdziałania
Handlowi Ludźmi - przez siostry z różnych zgromadzeń wraz z współpracownikami prelekcji dot.
handlu ludźmi, modlitw, Mszy Św., projekcje filmu „Nikczemny. Handlarz dusz”.
 „Bezpieczna praca za granicą” – projekt realizowany w partnerstwie z Agencją Pracy
Tymczasowej ATERIMA z Krakowa: dystrybucja bezpłatnego poradnika „Bezpieczna praca za
granicą”, prowadzenie strony www.bezpieczny-wyjazd.eu, dystrybucja online casebooka dla
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pracowników różnych Agencji Zatrudniania, opisującego przykładowe sytuacje związane
z rozpoznaniem procederu handlu ludźmi i algorytm postępowania.
 Od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. realizowano projekt pt. „Wołanie o pomoc” dofinansowany
ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji
Dzieci Niczyje. W ramach projektu udzielono 89 godz. porad prawnych oraz 72 godz. pomocy
terapeutycznej.
 Od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. realizowano projekt dofinansowany przez Organizację
RENATE mający na celu podniesienie kwalifikacji oraz zwiększenie możliwości na rynku pracy
beneficjentek Stowarzyszenia - mieszkających w ośrodku, będących osobami bezdomnymi,
wykluczonymi społecznie - poprzez naukę języka angielskiego. W ramach projektu udzielono
wsparcia 8 kobietom – mieszkankom ośrodka.
 Od 1 września do 31 grudnia 2016 r. realizowano projekt pt. „Wołanie o pomoc” dofinansowany
ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji
Dajemy Dzieciom Siłę. W ramach projektu udzielono 43 godz. porad prawnych, 48 godz.
pomocy terapeutycznej oraz przeprowadzono 24 godz. warsztatów profilaktycznych
przeciwdziałania przemocy.
2.

Stowarzyszenie w roku sprawozdawczym prowadziło całodobowy Ośrodek RehabilitacyjnoWychowawczy w Katowicach. W 2016 r. z zakwaterowania w Ośrodku skorzystało 40 osób: 22
kobiety oraz 18 dzieci.
W Ośrodku Stowarzyszenie zapewniło schronienie kobietom oraz kobietom z dziećmi,
znajdującym się w sytuacji kryzysowej, a zwłaszcza ofiarom przemocy, w tym przymusowej
prostytucji i handlu ludźmi.
Prócz schronienia kobiety mogły skorzystać z :
 całodobowej opieki socjalnej i materialnej,
 zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych,
 zajęć przygotowujących do samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych,
 aktywizacji - doradztwa zawodowego
 pomocy w odzyskaniu równowagi psychicznej i duchowej oraz poczucia własnej wartości i
godności
 udziału w zajęciach kulturalno-rekreacyjnych.
W Ośrodku zorganizowano oraz przeprowadzono, poza projektami, następujące zajęcia:
 zajęcia edukacyjne (zajęcia rozwojowe dla kobiet, edukacja matek, arteterapia dla dzieci):
56 godz.
 zajęcia ze społeczności: 104 godz.
 wyjazdy sportowo – edukacyjne (ścianka wspinaczkowa, wyjazdy na basen, wyjścia do kina
itp.): 22 godz.
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3.

Stowarzyszenie w zakresie działań edukacyjnych i profilaktycznych mających wpływ na
świadomość i wiedzę osób w nich uczestniczących na temat zjawiska handlu ludźmi
i przymusowej prostytucji oraz bezpieczeństwo młodzieży wyjeżdżającej za granicę
przeprowadziło w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. ok 50 spotkań, wywiadów, prelekcji,
wykładów i szkoleń, w których udział wzięło ok. 2. 550 osób.
Liczba odbiorców działań organizacji w 2016 r.: 4.174 osób.

4. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność w zakresie:
 zapewnienia szkołom i innym placówkom oświatowo-wychowawczym we właściwym
przygotowaniu dzieci i młodzieży do życia społecznego oraz występujących zagrożeń - 85.60.Z
Polskiej Klasyfikacji Działalności „działalności wspomagającej edukację”,
 zapewnienia całodobowej opieki grupom osób o ograniczonej samodzielności w Ośrodku
Rehabilitacyjno-Wychowawczym
PKD
87.90.Z
„Pozostała
pomoc
społeczna
z zakwaterowaniem”,
 zapewnienia pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, doradztwo z zakresu
prowadzenia gospodarstwa domowego, prawa i psychologii - PKD 88.99.Z „Pozostała pomoc
społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana”.
5.




Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną w zakresie:
PKD 32.99.Z - produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej nie sklasyfikowanych,
PKD 55.90.Z - pozostałe zakwaterowanie,
PKD 88.91.Z - opieka dzienna nad dziećmi.
Stowarzyszenie jest w trakcie budowy Centrum Opiekuńczo-Rozwojowego im. Św. Józefa oraz
pozyskiwania środków na kolejne etapy realizacji projektu.
Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

III.

PERSONEL STOWARZYSZENIA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Stowarzyszenie zatrudniało 7 pracowników na podstawie stosunku pracy w wymiarze 5,6 etatów,
okresowo 4 osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz 6 firm do określonych zadań.
Przeciętne wynagrodzenie brutto pracowników stowarzyszenia oraz osób świadczących usługi na
podstawie umowy cywilnoprawnej w roku 2016 wynosiło: 2.358,88 zł.
Ponadto Stowarzyszenie korzystało ze świadczeń 7 wolontariuszy.
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IV.

PRZYCHODY I KOSZTY STOWARZYSZENIA W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM:

W roku 2016 przychody z działalności statutowej wyniosły:
Składają się na nie otrzymane przez Stowarzyszenie:
 dotacje ze środków publicznych:
 darowizny od osób fizycznych:
 darowizny i dotacje od osób prawnych:
 1% podatku dochodowego:
 zadania zlecone Urzędów Miast i Gmin:
 nadwyżka przychodów z 2015 r.:
 pozostałe przychody:

1.522.883,76 zł.

Pozostałe przychody wyniosły:
i dotyczyły budowy żłobka. Składają się na nie:
 darowizny od osób fizycznych:
 darowizny od osób prawnych:
 1% podatku dochodowego:
 nadwyżka przychodów nad kosztami z 2014 roku:

1.151.575,73 zł.

Koszty działalności statutowej Stowarzyszenia wyniosły:
Składają się na nie:
 amortyzacja i zużycie energii, materiałów:
 usługi obce:
 wyżywienie:
 wynagrodzenia i świadczenia pracownicze:
 wyposażenie ośrodka:
 pozostałe:
Koszty działalności statutowej pokryte z 1 % podatku dochodowego w kwocie
z przeznaczeniem na:
 zajęcia rekreacyjno-sportowe:
 aktywizacja zawodowa kobiet:
 wyżywienie podopiecznych i art. higieniczne:
 ogrzewanie, wyposażenie ośrodka:
 porady prawne:
 remont mieszkania podopiecznej:
 inne:

299.902,89 zł.
98.072,36 zł.
27.715,02 zł.
28.204,17 zł.
81.316,00 zł.
938.780,97 zł.
48.892,35 zł.

56.355,81 zł.
231.650,00 zł.
21,30 zł.
863.548,62 zł.
512.573,62 zł.
37.659,46 zł.
136.850,58 zł.
28.540,00 zł.
302.321,85 zł.
4.378,81 zł.
2.822,92 zł.
17.634,59 zł.
916,75 zł.
886,30 zł.
1.541,06 zł.
3.324,14 zł.
2.100,00 zł.
8.666,34 zł.
200,00 zł.

Sporządzono dnia 31.05.2017 r.
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