SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

„Stowarzyszenia Po MOC
dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej”
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2013 R.
STOWARZYSZENIA PO MOC DLA KOBIET I DZIECI IM. MARII NIEPOKALANEJ

I. Dane organizacji pożytku publicznego
„Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej”
„Stowarzyszenie Po MOC”

1.

Nowa (pełna) nazwa:
Nazwa skrócona:

2.

Podstawowe dane teleadresowe:
Katowice (40-019), ul. Z. Krasińskiego 21
gmina: Katowice, powiat: Katowice, województwo: śląskie
tel.

+48 32 255-38-69; fax +48 32 739-00-22
biuro@Po-MOC.pl http:// www.Po-MOC.pl

e-mail:
Funkcyjne kontakty mailowe:

Dla beneficjentów Stowarzyszenia:
Zapisy do specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym: punkt@Po-MOC.pl
E-pomoc i miejsca w Ośrodku: pomoc@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.

Nr KRS:

0 0 0 0
7.






8.

5 1 2 2 8

0 5 5 2 0 5

Skład Organu Zarządzającego:
Anna Bałchan - Prezesa ZARZĄDU
Barbara Zawiła - Zastępca Prezesa ZARZĄDU
Janina Grys - Członek Zarządu
Gabriela Bożek - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
 Ewa Kuna Drabik- Przewodnicząca Komisji
 Iwona Grzechowiak- Zastępca Przewodniczącego Komisji
 Anna Zasada- 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”

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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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,

11.

II. Charakterystyka działalności w okresie 2013 r.
Stowarzyszenie prowadziło Punkt Konsultacyjny, w którym udzielane było w ramach
indywidualnych spotkań bezpłatne wsparcie psychologiczne, terapeutyczne oraz pomoc prawna
dla ofiar przemocy, handlu ludźmi, przymuszonej prostytucji lub znajdujących się w trudnych
sytuacjach życiowych.
W Punkcie Konsultacyjnym udzielono pomocy z zakresu:
- poradnictwa prawnego
469 godz.
- terapii indywidualnej
366 godz.

1.

Stowarzyszenie skierowało w roku sprawozdawczym 13 kobiet na kursy i szkolenia zawodowe
(m.in. kurs prawa jazdy, florystyczny, opiekunki dla osób starszych, opiekunki dla dzieci, kadry
i płace).
W 2013 roku kontynuowano dyżury streetworkerów na terenie miasta Katowic, których celem
było wejście w środowisko osób prostytuujących się, przedstawienie oferty pomocowej
Stowarzyszenia. W roku sprawozdawczym przeprowadzono 48 godz. dyżurów. Udało się dotrzeć
do 35 kobiet prostytuujących się.
W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie realizowało projekty:
• od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku zrealizowano projekt dofinansowany przez Urząd
Miasta Katowice pt. „Poradnictwo specjalistyczne dla kobiet dotkniętych prostytucją,
handlem kobiet i przemocą domową”- w projekcie wzięło udział 57 kobiet
• od 01 sierpnia do 31 grudnia 2013 r. realizowano projekt dofinansowany przez Wojewódzki
Urząd Marszałkowski, Europejski Fundusz Społeczny POKL pt. „Kryzys początkiem
•

•

nowego- w projekcie wzięło udział 12 kobiet
od 01 stycznia do 31 sierpnia 2013 r. zrealizowano projekt dofinansowany przez fundację
RENOVABIS pt. „„BAKHITA – ogólnopolska zakonna sieć wsparcia dla ofiar handlu
ludźmi i przymuszonej prostytucji”– w ramach projektu udzielono wsparcia 13 osobom, 65
osób zostało przeszkolonych, stworzono sieć obejmującą 14 punktów interwencyjnych w
całej Polsce,
Od 15 kwietnia do 31 lipca 2013 r. zrealizowano projekt dofinansowany przez Urząd Gminy
Lubliniec pt.: „Festyn profilaktyczny „W górę serca””- zorganizowano festyn plenerowy,
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•

•

•

którego celem była promocja przeciwdziałania patologiom społecznym- przemocą w rodzinie,
uzależnieniom od alkoholu, narkotyków, prostytucją.
Od 01.06.do 31.12.2013 realizowano projekt “Mój nowy kolorowy świat” – projekt z The
Global Fund For Forgotten People, The Order of Malta – renowacja i doposażenie placu
zabaw oraz ośrodka dla ofiar handlu ludźmi, pod kątem dzieci.
Od 01.07 do 31.12.2013 zrealizowano projekt pt.;„Wesoły świat dziecka” dofinansowany
przez Stichting Blauw („Fundacja Niebieski” holenderskich policjantów) - modernizacja
i adaptacja łazienek do potrzeb dzieci, rozbudowa placu zabaw, organizacja wypoczynku
podczas wakacji – dla mieszkańców ośrodka Stowarzyszenia POMOC.
Od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 r. zrealizowano projekt dofinansowany przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pt,; „Krajowe Centrum Interwencyjno – Konsultacyjnego
dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi”- udzielono wsparcia 25 osobom (13
dorosłym, 12 dzieciom).

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 przeprowadzono szereg wykazanych
poniżej spotkań, prelekcji, wykładów i szkoleń w roku sprawozdawczym, udział wzięło 5 499
osób :
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

27.01.2013 – spotkania z mieszkańcami w parafii w Lipnicy Murowanej, wykłady na temat
„Bezpieczna praca za granicą. Uważaj na handel ludźmi”, ok. 1000 osób (S. Anna Bałchan)
28.01.2013 – spotkanie z młodzieżą w parafii w Lipniku, „Handel ludźmi. Czy to możliwe?”, 120
osób (S. Anna Bałchan)
30.01.2013 – wykład w Szkole Policji w Katowicach „Praca z ofiarą handlu ludźmi” dla
funkcjonariuszy Komend Wojewódzkich z sekcji ds. handlu ludźmi, 25 osób (Magdalena Lasota)
05.02.2013 – warsztat profilaktyczny dla uczniów Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących Nr 2 „TRENING Z POSTAW ASERTYWNYCH”, Katowice (Katarzyna
Orlikowska), 20 osób
07.02.2013 – warsztaty profilaktyczne dla uczniów Gimnazjum w Sanoku, „SZKOŁA
KOMUNIKACJI”, (Katarzyna Orlikowska, Agata Skruszewicz), 45 osób
19.02.2013 – spotkanie z młodzieżą gimnazjalną „Wiara w moim życiu a współczesne zagrożenia,
handel ludźmi”, 84 osoby, Warszawa Białołęka
20.02.2013 – spotkanie otwarte „Praca duszpasterska wśród ofiar współczesnego niewolnictwa”,
Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa, 125 osób, (S. Anna Bałchan)
21.02.2013 – spotkanie z młodzieżą akademicką „Zagrożenia handlem ludźmi”, Duszpasterstwo
Akademickie, Katowice – Panewniki, 39 osób, (S. Anna Bałchan)
24.02.2013 – wykład w Parafii MB Pocieszenia, Duszpasterstwo Akademickie Redemtor, „Formy
współczesnego niewolnictwa”, 1500 osób, (S. Anna Bałchan)
25.02.2013 – wykład dla uczniów gimnazjum w Domu Kultury w Ornontowicach, woj. śląskie
dot. bezpiecznych wyjazdów za granicę w kontekście zagrożeń zw. z handlem ludźmi, 66 osób
(Magdalena Lasota)
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•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•

04.03.2013 - wykład dla uczniów liceum w ramach rekolekcji w Parafii Św. Michała Archanioła
w Ornontowicach, woj. śląskie, dot. bezpiecznych wyjazdów za granicę w kontekście zagrożeń
zw. z handlem ludźmi, 70 osób (Magdalena Lasota)
05.03.2013 - wykład dla uczniów technikum w ramach rekolekcji w Parafii Św. Michała
Archanioła w Ornontowicach, woj. śląskie, dot. bezpiecznych wyjazdów za granicę w kontekście
zagrożeń zw. z handlem ludźmi, 42 osoby (Magdalena Lasota)
07.03.2013 – wykład profilaktyczny „Bezpieczna praca za granicą. Uważaj na handel ludźmi”,
150 osób, Zespół Szkół Ekonomicznych Katowice, (S. Anna Bałchan)
08.03.2013 – spotkanie ze studentami Uniwersytetu Śląskiego, „Handel ludźmi”, 45 osób,
(S. Anna Bałchan)
09.03.2013 – wykład dot. zagrożeń zw. z handlem ludźmi na konferencji dla kobiet organizowanej
przez Stowarzyszenia "EWA-MAJA - KRYSTYNA. Kobiety dla kobiet" w Wyższej Szkole
Administracji w Bielsku-Białej, 85 osób (Magdalena Lasota);
Parafia Chorzów, spotkanie otwarte „Bezdomność, Dzieci ulicy – potencjalni zagrożeni w handlu
ludźmi?”, (S. Anna Bałchan), 60 osób
15.03.2013 – spotkanie z młodzieżą bierzmowaną, Radzionków, „Uważaj na handel ludźmi”, 45
osób, (S. Anna Bałchan)
20.03.2013 - wykład profilaktyczny „Bezpieczna praca za granicą. Uważaj na handel ludźmi”,, 54
osoby, Zespół Szkół Ekonomicznych Katowice, (S. Anna Bałchan)
25.03.2013 – szkolenie dla pracowników Agencji Zatrudnienia Aterima w Krakowie „Zagrożenia
związane z handlem ludźmi”, 55 osób (S. Anna Bałchan, Magdalena Lasota)
10.04.2013 – wykład dla młodzieży I LO w Jaworznie dot. bezpiecznych wyjazdów za granicę
w kontekście zagrożeń zw. z handlem ludźmi, organizowany w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
40 osób (S. Anna Bałchan, Magdalena Lasota)
19.04.2013 - spotkanie ogólnopolskiej zakonnej sieci wsparcia dla ofiar handlu ludźmi w Polsce
„BAKHITA“ w Warszawa-Pruszków, szkolenie członków „Jak motywować pokrzywdzonych do
zmiany?”, omówienie działań sieci; 14 osób (S. Anna Bałchan, Magdalena Lasota)
22.04.2013 – wykład dla studentów w Cieszynie „Handel ludźmi. Czy to możliwe?”, 45 osób, (S.
Anna Bałchan)
07.05.2013 – Uniwersytet Śląski, Wydział Teologiczny, wykład otwarty, „Praca metodą
streetwork w środowiskach zagrożonych handlem ludźmi”, 56 osób, (S. Anna Bałchan,
Magdalena Lasota)
20-27.05.2013 – udział w polskim tygodniu organizowanym przez Stowarzyszenie SRTV
w ramach projektu „Siostry dla Sióstr” w Holandii; spotkania z przedstawicielami instytucji
zajmujących się tematyką handlu ludźmi, spotkanie z ofiarami handlu ludźmi w Holandii, wizyta
w ośrodku dla ofiar handlu ludźmi w Amsterdamie, wymiana doświadczeń; ok. 30 osób (S. Anna
Bałchan, Magdalena Lasota)
30.05.2013 – koncert „Wieczór uwielbienia” Rynek Lubliniec, Impresje na temat współczesnych
form niewolnictwa, ok. 200 osób, (S. Anna Bałchan)
02.06.2013 – spotkanie informacyjno – ewangelizacyjne dla duszpasterstwa akademickiego dot.
handlu ludźmi, Parafia Św. Wojciecha Kielce, 120 osób, (S. Anna Bałchan)
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07-09.06.2013 – udział w międzynarodowej konferencji dot. „Pracy przymusowej w Europie”
w Stuttgarcie, Niemcy, wymiana doświadczeń (Magdalena Lasota)
08.06.2013 – Parafia Św. Faustyny w Będzinie, wykład „Bóg, który uzdrawia. Współczesne
formy niewolnictwa”, 86 osób, (S. Anna Bałchan)
09.06.2013 – koncert ewangelizacyjny w Zawierciu „Stworzeni do wolności”, ok. 300 osób
(S. Anna Bałchan)
13.06.2013 – warsztat dla uczniów licealnych, organizowany w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Jaworznie, pt. „Sponsoring jako współczesna forma prostytucji”, 25 osób (Agata Skruszewicz)
27.06.2013 - wykład w Szkole Policji w Katowicach „Praca z ofiarą handlu ludźmi” dla
funkcjonariuszy Komend Wojewódzkich z sekcji ds. handlu ludźmi, 23 osoby (Magdalena
Lasota)
07.07.2013 – koncert informacyjno – ewangelizacyjny „Współczesne formy niewolnictwa”,
Salwatorianie, Wrocław, ok. 600 osób, (S. Anna Bałchan)
02-04.08.2013 - spotkanie ogólnopolskiej zakonnej sieci wsparcia dla ofiar handlu ludźmi
w Polsce „BAKHITA“ w Piasecznie, szkolenie dla członków sieci „Różnice międzykulturowe
w pracy pomocowej”, 23 osoby (S. Anna Bałchan, Krzysztof Sobieraj)
19.09.2013 - wykład dla młodzieży gimnazjalnej w Jaworznie dot. bezpiecznych wyjazdów za
granicę w kontekście zagrożeń zw. z handlem ludźmi, organizowany w Miejskiej Bibliotece
Publicznej, 30 osób (S. Anna Bałchan, Magdalena Lasota)
25.09.2013 – szkolenie dla pracowników Agencji Pracy Tymczasowej Aterima z Krakowa
z zagrożeń zw. z handlem ludźmi; 53 osoby (S. Anna Bałchan, Magdalena Lasota)
26.09.2013 - wykład w Szkole Policji w Katowicach „Praca z ofiarą handlu ludźmi” dla
funkcjonariuszy Komend Wojewódzkich z sekcji ds. handlu ludźmi, 25 osób (Magdalena Lasota)
21.10.2013 – spotkanie ze studentami Politechniki Gdańskiej „Zjawisko handlu ludźmi”, 30 osób
(S. Anna Bałchan)
26-27.10.2013 – Szkolenie dla pracowników noclegowni Św. Brata Alberta z zakresu „Praca
metodą streetwork”, Wrocław, 19 osób, (S. Anna Bałchan, Magdalena Lasota)
28.10.2013 – Gorzyczki k/Rybnika „Handel ludźmi w Polsce i prostytucja nieletnich” – szkolenie
dla nauczycieli i pedagogów domu Dziecka w Gorzyczkach, 15 osób, (S. Anna Bałchan,
Magdalena Lasota)
09.11.2013 – szkolenie pt. „Proces zmian” W-wa Piaseczno, Siostry Pasterzanki, 20 osób,
(S. Anna Bałchan)
20-21.11.2013 – Urząd Miasta Opole - szkolenie dla instytucji pomocowych i pozarządowych,
„Praca metodą streetwork”, 25 osób, (S. Anna Bałchan, Magdalena Lasota)
27.11.2013 – wykład dot. „Zagrożeń zw. z handlem ludźmi” organizowany prze Ruch
Akademicki „Pod Prąd” w Klubie Studenckim UP Bakałarz w Krakowie, 30 osób (Magdalena
Lasota)
29-30.11.2013 – szkolenie „Praca metodą streetwork”, Sosnowiec, MOPS, 20 osób (S. Anna
Bałchan, Magdalena Lasota)
10.12.2013 – Urząd Miasta Częstochowa, OIK Cz-wa, wykład „Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie”, 40 osób (S. Anna Bałchan)
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•

13-14.12.2013 - szkolenie „Praca metodą streetwork”, Sosnowiec, MOPS, 20 osób (S. Anna
Bałchan, Magdalena Lasota)
Zasięg terytorialny prowadzonej działalności obejmował cały kraj.

2.

Stowarzyszenie prowadziło całodobowy Ośrodek Rehabilitacyjno- Wychowawczy w Katowicach.
W 2013 r. z zakwaterowania w Ośrodku skorzystało 53 osoby – 26 kobiet, 27 dzieci.
W Ośrodku Stowarzyszenie zapewniło schronienie kobietom i 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 ramach poradnictwa specjalistycznego w Ośrodku udzielono:
- zajęcia edukacyjne (zajęcia rozwojowe dla kobiet, edukacja matek)
- warsztaty z arteterapii
- indywidualne doradztwo zawodowe-aktywizacja
- cykl treningów uspołeczniających
- zajęcia ze społeczności

50 godz.
48 godz.
80 godz.
28 godz.
104 godz.

3.

Liczba odbiorców działań organizacji w 2013 r. : 7 288 osób.

4.

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność w zakresie:
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.

Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego w niedużym zakresie są to
działania:
PKD 32.99.Z- produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej nie sklasyfikowanych .
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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2013 R.
STOWARZYSZENIA PO MOC DLA KOBIET I DZIECI IM. MARII NIEPOKALANEJ

Zasięg terytorialny działalności odpłatnej to województwo
prowadziła działalności gospodarczej.

śląskie. Organizacja nie

Stowarzyszenie zatrudniało 8 pracowników na podstawie stosunku pracy oraz okresowo 9 osób na
podstawie umowy cywilno- prawnej do realizacji projektów lub określonych zadań.
Ponadto Stowarzyszenie korzystało ze świadczeń 13 wolontariuszy.
Łączna kwota przychodów w roku 2013 wynosiła 1.038.856,20 zł. w tym:
a) Ze środków europejskich
b) Ze środków budżetu państwa
c) Ze środków budżetu terytorialnego
d) Z darowizn osób fizycznych
e) Z darowizn osób prawnych
f) 1 % podatku dochodowego
g) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
h) Z nawiązek sądowych
i) Przychody z działalności finansowej
j) Przychody z 2012 r i pozostałe

180.000,00 zł.
210.640,00 zł.
178.349,15 zł.
74.396,00 zł.
108.485,25 zł.
33.391,03 zł.
600,00 zł.
1.950,00 zł.
19.542,52 zł.
231.501,64 zł.

Koszty Stowarzyszenia w 2013 r. wynosiły ogółem w tym:
a) Działalność statutowa
b) Odpłatna działalność pożytku publicznego
c) Koszty administracyjne
d) Koszty pozostałe

664.311,61 zł.
585.306,29 zł.
322,41 zł.
76.837,91 zł.
1,845,00 zł.

Koszty działalności pokryto z 1 % podatku dochodowego w wysokości 42.270,19 (łącznie ze środkami
pozostałymi z 2012 r.) zł. z przeznaczeniem na :
a) Porady prawne dla podopiecznych
9.440,60 zł.
b) Wakacyjny wypoczynek kobiet i ich dzieci
4.700,10 zł.
c) Wyposażenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego
14.141,89 zł.
d) Wyżywienia i media w Ośrodku
12.142,60 zł.
e) Koszty kampanii informacyjnej zw. z pozyskaniem
1% podatku dochodowego
1.845,00 zł.

Sporządzono dnia 15.05.2014 r.
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