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Zarząd Stowarzyszenia:
-

Anna Bałchan

- Przewodniczący Zarządu, zam. Katowice, ul. Krasińskiego 21

-

Barbara Zawiła -

Z-ca Przewodniczącego Zarządu, zam. Katowice, ul. Krasińskiego 21

-

Aneta Leś

Członek Zarządu, zam. Siemianowice Śląskie, ul. Zgrzebnioka 2/2

-

Zbigniew Rojowski -

-

Członek Zarządu, zam. Wojkowice, ul. Karłowicza 26
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Historia Stowarzyszenia
Inicjatorem tego dzieła jest Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, które powstało w XIX
wieku we Wrocławiu.
Rok Ważne wydarzenia
1998 Prezydent Katowic w imieniu Zarządu Miasta zwrócił się do Matki Generalnej Zgromadzenia
Sióstr Maryi Niepokalanej z prośbą o wydelegowanie siostry do pracy z żeńską młodzieżą,
która znalazła się w niebezpieczeństwie prostytucji lub w innych zorganizowanych formach
wykorzystania seksualnego. Zgromadzenie oddelegowało do tego zadania Siostrę Annę
Bałchan, która wcześniej pracowała w duszpasterstwie dzieci i młodzieży. Od początku 1999
roku Siostra Anna zdobywała doświadczenia pracy ulicznej w Ośrodku Rehabilitacyjno Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów" zajmującym się dziećmi
ulicy.
2001 Powstaje Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej Na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom.
Jego celem jest pomoc ofiarom przymuszonej prostytucji, handlu ludźmi, przemocy domowej,
nadużyć i wykorzystań seksualnych oraz kobietom będących w sytuacji kryzysowej.
Pracownicy i wolontariusze Stowarzyszenia rozpoczynają pracę na ulicach Katowic,
wychodząc naprzeciw kobietom, które mogłyby potrzebować pomocy.
Urząd
Miasta Katowice przekazuje Stowarzyszeniu budynek, w którym powstaje Ośrodek
2002
Rehabilitacyjno-Wychowawczy.
2004 Oficjalne otwarcie Ośrodka, prowadzenie punktu konsultacyjnego z pomocą prawną,
terapeutyczną i aktywizującą zawodowo.
2005 Pracownicy Stowarzyszenia rozpoczynają realizację programu profilaktycznego wśród
młodzieży, dotyczącego zagrożeń związanych z handlem ludźmi.
2006 Modernizacja i doposażenie siedziby Stowarzyszenia - pomieszczenia biurowego
i pokoju terapeutycznego.
2007 Ocieplenie budynku, wymiana okien, remont jednego z mieszkań readaptacyjnych.

Cele statutowe:
- pomoc dziewczętom i kobietom zagrożonym i dotkniętym przemocą seksualną,
fizyczną i psychiczną, ofiarom handlu kobietami oraz ich rodzinom (zwanych dalej
grupą docelową),
- wychowanie, rehabilitacja i wyrównywanie szans grupy docelowej w zakresie
wyrównywania deficytów rozwojowych, umiejętności społecznych,
- przeciwdziałanie patologiom społecznym,
- prowadzenie działań szkoleniowych, informacyjnych oraz profilaktycznych odnośnie
problematyki przeciwdziałania przemocy i handlu kobietami,
- ochrona i promocja zdrowia rozumianego jako dobrostan fizyczny, psychiczny
i społeczny,
- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa grupy docelowej, organizowanie
miejsc pracy,
- edukacja w zakresie praw kobiet,
- działalność charytatywna na rzecz osób z grupy docelowej,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- integracja i współpraca europejska w zakresie rozwiązywania problemów przemocy
i handlu kobietami.

Strona 3 z 7

Sprawozdanie merytoryczne 2008 rok
Metody i obszary działania
Stowarzyszenie pomaga kobietom i ich dzieciom - ofiarom przemocy handlu ludźmi i
przymuszonej prostytucji poprzez :
- udzielanie schronienia w całodobowym Ośrodku Rehabilitacyjno – Wychowawczym,
- poradnictwo specjalistyczne udzielenie w punkcie konsultacyjnym,
- prowadzenie działalności profilaktycznej nt.: handlu ludźmi,
- street-working - dyżury na ulicach miasta Katowic wśród osób prostytuujących się.
Ośrodek „Magdalena”
W Ośrodku mogą uzyskać schronienie kobiety i kobiety z dziećmi, które z różnych przyczyn
znajdują się w sytuacji kryzysowej, w szczególności kobiety, których dotyczy problem
szeroko rozumianej przemocy. Ośrodek to wolnostojący budynek, który znajduje się na
terenie miasta Katowice. Dysponuje on 15 miejscami (pokoje jednoosobowe, dwuosobowe
lub trzyosobowe – w tym kilka z łóżeczkami dla małych dzieci). Budynek otacza ogród z
placem zabaw dla dzieci i boiskiem do siatkówki.
Ośrodek oferuje:
- całodobową opiekę socjalną i materialną (noclegi, możliwość samodzielnego
przygotowania posiłków),
- zajęcia terapeutyczno - rehabilitacyjne prowadzone przez pedagogów i psychologów
(arteterapia, rękodzieło, terapia indywidualna i grupowa),
- zajęcia przygotowujące do samodzielnego radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach
życiowych (prace w ogrodzie, przygotowywanie posiłków (tzw. ergoterapia),
- aktywizacja zawodowa (doradztwo zawodowe, wspieranie w zakresie samodoskonalenia
się – kursy, szkolenia, staże, pomoc w szukaniu i utrzymaniu pracy, pomoc w pisaniu
CV),
- pomoc w odzyskaniu równowagi psychicznej i duchowej oraz poczucia własnej wartości
i godności,
- udział w zajęciach kulturalno- rekreacyjnych (kino, teatr, ścianka wspinaczkowa, basen,
wyjazdy w góry, na grzyby itp.)
W Ośrodku szczególną uwagę zwraca się na bezpieczeństwo, chroni się prywatność jego
mieszkańców i szanuje się każdą osobę bez względu na wiek, czy wyznanie. Adres ośrodka
ze względów bezpieczeństwa jest chroniony.
Punkt konsultacyjny
Punkt konsultacyjny mieszczący się w siedzibie Stowarzyszenia w Katowicach przy
ul.Krasińskiego 21 jest miejscem indywidualnych spotkań. W stały harmonogram działań
wpisały się już prowadzone od wielu lat dyżury prawników, psychologów, terapeutów oraz
doradcy zawodowego. Dodatkowo pracownik biura na bieżąco udziela osobom
zainteresowanym informacji na temat możliwościach pomocowych.
Profilaktyka
W ramach działań zapobiegających powstawaniu zjawiska handlu ludźmi Stowarzyszenie
prowadzi warsztaty dla młodzieży i szkolenia dla pracowników instytucji pomocowych.
Warsztaty to bardzo ważny aspekt działalności Stowarzyszenia, gdyż mają one ogromny
wpływ nie tylko na świadomość i wiedzę osób w nich uczestniczących na temat zjawiska
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handlu ludźmi. Zwiększają one także bezpieczeństwo młodzieży w zakresie wyjazdów za
granicę oraz podejmowania skutecznych kroków w poszukiwaniu ewentualnej pomocy.
Prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników szkolenia poszerzają
grono osób udzielającej profesjonalnej pomocy psychologicznej i wsparcia ofiarom handlu
ludźmi zwłaszcza wśród pedagogów, wychowawców i innych specjalistów instytucji
pomocowych.
Street-working
Praca street-workera polega na dyżurach na ulicach miasta Katowice. Głównym celem tej
działalności jest „wejście” w środowisko osób prostytuujących się, nawiązanie kontaktu oraz
przedstawienie oferty pomocowej Stowarzyszenia.
Pracownicy, wolontariusze, współpracownicy Stowarzyszenia
Stowarzyszenie na umowę o pracę zatrudnia 5 osób ( terapeuta, 2 pedagogów, koordynator
pracy ulicznej, ekonomista – administracja), pozostałe 20 osób stale współpracuje m.in. na
zasadach wolontariatu lub umów zlecenie wspierając Stowarzyszenie w innych płaszczyznach
działalności (księgowość, poradnictwo prawne, lekarz rodzinny, psychiatra, psychologowie,
terapeuta, psychoterapeuci, doradca zawodowy, pracownik socjalny, pedagodzy, socjolog,
informatycy). Dodatkowo w Stowarzyszeniu odpracowuje zasadniczą służbę wojskową jedna
osoba (pracownik gospodarczy), a dwie osoby odbywały staż wspomagając działalność
Ośrodka i punktu konsultacyjnego.
Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje społecznie, przy czym Przewodniczący Zarządu jest
zatrudniony w Stowarzyszeniu jako psychoterapeuta, zaś Zastępca jako pedagogwychowawca w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wychowawczym.
Stowarzyszenie dodatkowo wspiera swoją działalność statutową realizując zadania zlecone
przez jednostki samorządowe lub dofinansowane przez administrację publiczną lub innych
grantodawców.
Zadania realizowane w roku 2008 przez Stowarzyszenie
I. „Program poradnictwa specjalistycznego udzielanego kobietom
prostytucją, handlem kobietami, przemocą domową oraz ich rodzinom”
- dotacja celowa z Urzędu Miasta Katowice (wartość dotacji 45 000.00zł),
- liczba udzielonych konsultacji :
- streetworking
164 godziny
- konsultacje prawne
382 godzin
- konsultacje lekarskie
118 godzin
- konsultacje i zajęcia z pedagogami/psychologami 961 godzin
- terapia indywidualna
281 godzin
- zajęcia grupowe z rękodzieła
169 godzin
- aktywizacja zawodowa
406 godzin.
- średnio miesięcznie z pomocy skorzystało 127 osób.

dotkniętym

II. „Udzielenie schronienia dla kobiet i kobiet z dziećmi” – zadanie zlecone przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. Zwrot kosztów z tego tytułu wynosi 28,00
złotych / dobę od osoby. Celem programu było zapewnienie kompleksowej pomocy głównie
dla kobiet, ofiar przemocy w rodzinie oraz ich dzieci, a także dziewcząt i kobiet zagrożonych
i dotkniętych przemocą seksualną oraz prostytucją. Zadanie obejmowało udzielenie
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schronienia w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym, zapewnienie wyżywienia,
wszelkiej dostępnej pomocy, w tym psychologiczno- terapeutycznej, prawnej, socjalnej i
medycznej, objęto aktywizacją zawodową i readaptacją społeczną. Pomocy udzielono 12-stu
osobom.
III. „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej”
- powierzenie wykonania zadania przez Urząd Miasta Katowice – MOPS (wartość
zadania 13 500.00 zł),
- główny cel : kompleksowa pomoc kobietom i kobietom z dziećmi, ofiarom przemocy
domowej,
- w programie wzięło udział 17 mieszkanek Ośrodka wraz z dziećmi (8 kobiet, 9
dzieci) oraz 18 podopiecznych, którzy zakończyli już swój pobyt w Ośrodku i wzięli
udział w nowej grupie rozwojowej „Ja - kobieta” (15 kobiet oraz 3 dzieci)
IV. „NADZIEJA – w kierunku bezpieczeństwa i samodzielności”
- zadanie dofinansowane przez Województwo Śląskie (Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej, wartość dotacji 33 500,00 zł),
- kompleksową pomocą zostały objęte kobiety, oraz kobiety z dziećmi w kryzysowej
sytuacji, ofiary przemocy w rodzinie, również dotknięte przemocą seksualną
(całodobowe schronienie, poradnictwo, opieka psychologa, praca socjalna,
aktywizacja zawodowa, zajęcia readaptacji społecznej).
- w programie wzięło udział 29 osób – w tym 11 kobiet i 18 dzieci.
V. „ AKTYWNA JESIEŃ – tworzenie warunków do pracy w domu i ogrodzie”
- zadanie dofinansowane przez Wojewodę Śląskiego (wartość dotacji 35.200,00 zł.),
- główny cel : aktywizacja zawodowa poprzez przygotowanie warunków do pracy w
domu i ogrodzie (projekt zagospodarowania ogrodu) oraz przeprowadzenie zajęć
aktywizujących (nauka gospodarowania, pielęgnacja roślin doniczkowych i prace w
ogrodzie, spotkania z doradcą zawodowym, arteterapia,
- w programie uczestniczyło 22 osób (13 kobiet i 9 dzieci).
VI. „Najważniejszy Pierwszy Krok”
- zadanie dofinansowane przez Śląski Urząd Wojewódzki (wartość dotacji 15 900,00
złotych,
- kompleksową pomocą zostały objęte kobiety, oraz kobiety z dziećmi w kryzysowej
sytuacji, ofiary przemocy w rodzinie, również dotknięte przemocą seksualną
(całodobowe schronienie, poradnictwo, opieka psychologa, praca socjalna,
aktywizacja zawodowa, zajęcia readaptacji społecznej).
- w programie uczestniczyło 39 osób ( 17 osób dorosłych i 22 dzieci),
VII. „Na drodze zmian”
- zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament
Pożytku Publicznego w ramach FIO
- wartość dotacji w wysokości 115 000,00 złotych,
- głównym celem zadania było stworzenie kobietom - ofiarom przemocy, przymuszonej
prostytucji, handlu ludźmi oraz ich dzieciom możliwości zmiany sytuacji życiowej.
- w programie uczestniczyło - 37 osób w tym 21 kobiet i 16 dzieci

Strona 6 z 7

Sprawozdanie merytoryczne 2008 rok

-

Partnerzy uczestniczący w realizacji zadań statutowych
Ośrodek Interwencji Kryzysowej – wsparcie merytoryczne, pomoc ofiarom przemocy;
Ośrodek Pomocy dla Osób uzależnionych od Alkoholu, Punkt pomocy Kryzysowej
dla osób Uzależnionych – pomoc w zakresie uzależnień;
Polski Instytut Ericksonowski – terapia dla podopiecznych, superwizje pracowników;
Fundacja „La Strada” – w sprawach przeciwdziałania handlowi kobietami, pomocy
ofiarom przemocy seksualnej;
Powiatowy Urząd Pracy, Młodzieżowe Hufce Pracy – szukanie zatrudnienia dla
podopiecznych;
Domy Samotnej Matki, Ośrodki Adopcyjne (Schronisko dla Bezdomnych Kobiet przy
ul. Orkana w Katowicach) – w zakresie pomocy podopiecznym w ciąży, z małymi
dziećmi;
Policja, kuratorzy sądowi, Pogotowie Opiekuńcze – w zakresie rozwiązywania
problemów podopiecznych;
Hospicjum „Cordis” w Mysłowicach – praktyki dla podopiecznych;
Inne organizacje i stowarzyszenia, m.in. Stowarzyszenie „MOST” i „KaFos” – w
zakresie funkcjonowania i rozwoju stowarzyszenia;
Szkoły, organizacje młodzieżowe, parafialne w zakresie programów informacyjnoprofilaktycznych.

Nagrody
Nasze działania zostały w 2008 roku nagrodzone nagrodą im. Księdza Tischnera, nagrodą
TOTUS w kategorii „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno- wychowawcza"
oraz nagrodą FUNDACJI POLCUL za pomoc niesioną ofiarom przemocy, wymuszonej
prostytucji oraz kobietom w sytuacji kryzysowej.
Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł oraz
poniesionych kosztach, nabytych środkach trwałych i należnościach Stowarzyszenia
zawarte są w Informacji dodatkowej do Sprawozdania finansowego za 2008 rok.
Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło (17 osób) wyniosły 59.426,28 zł.,
w tym wynagrodzenia osób bezpośrednio zatrudnionych w działalności statutowej
51.626,28zł (specjaliści merytoryczni: psycholodzy, pedagodzy, prawnicy, terapeuci, doradcy
zawodowi).
Informacje dodatkowe :
- Stowarzyszenie w 2008 roku nie prowadziło działalności gospodarczej.
- Stowarzyszenie nie udziela pożyczek.
- Stowarzyszenie posiada rachunek bankowy w PKO Bank Polski S.A. Stan środków na
rachunku bankowym na dzień 31.12.2008 r. wynosił 90.682,85 zł
- Stowarzyszenie nie posiada obligacji, udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego.
- Stowarzyszenie złożyło w Urzędzie Skarbowym CIT-8 o wysokości osiągniętego
dochodu podatku dochodowego od osób prawnych i jako płatnik z podatku od osób
fizycznych złożyło deklarację PIT – 4R.
Sporządzono dnia 20.02.2009r.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za 2008 rok

CZĘŚCI SPRAWOZDANIA:
1. Bilans na dzień 31.12.2008
2. Rachunek wyników za 2008
3. Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe 2008 rok

REGON 277651228
BILANS NA DZIEŃ 31.12.2008r.
poz.

Stan na dzień
31.12.2007
310.371,42
244.832,26

Stan na dzień
31.12.2008
157.923,63
157.923,63

65.539,16
52.302,58
701,00
51.601,58
51.601,58
-

319.833,17
3.446,58
96.386,59
220.000,00
-

SUMA AKTYWÓW

362.674,00

477.756,80

Fundusze własne
Fundusz statutowy
Fundusz z aktualizacji wyceny
Wynik finansowy netto za rok obrotowy
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami
(wielkość dodatnia)
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami
(wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i
pożyczek
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne
1. Kredyty i pożyczki
2. Inne zobowiązania
3. Fundusze specjalne
Rezerwy na zobowiązania
Rozliczenia międzyokresowe
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
SUMA PASYWÓW

265.199,74
35.000,00
5.539,16
224.660,58

383.037,63
35.000,00
-

+224.660,58
-

+ 348.037,63
-

97.474,26
-

94.719,17
-

709,45
709,45
96.764,81
96.764,81
362.674,00

2932,96
91786,21
91786,21
477.756,80

AKTYWA

A.
I
II

Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe

III
IV
V
B.
I
II
III

Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
1. Środki pieniężne
2. Pozostałe aktywa finansowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C.

PASYWA
A.
I
II
III

B.
I
II

III
IV

Data sporządzenia: 20.02.2009r.
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RACHUNEK WYNIKÓW ZA 2008 rok
poz.

Stan na
31.12.2007

Wyszczególnienie

Stan na
31.12.2008

A.

Przychody z działalności statutowej

496.802,79

706753,19

I.
II.
II

Składki brutto określone statutem
Odpłatna działalność statutowa
Inne przychody określone statutem
i subwencje

528,74
496.274,05

470,00
1.171,00

B.

Koszty realizacji zadań statutowych

C.

Wynik finansowy na działalności statutowej
(wielkość dodatnia lub ujemna)

D.

Koszty administracyjne

60.332,02

1.
2.
3.
4.

1.136,71
4.524,29
304,76
42.892,31

1.719,23
2.879,82
109,00
39.946,44

11.105,95
368,00

12.939,03

144.371,67

104.504,14

78.654,75

79.571,01

759,11

1.493,79

-

2.196,49

+224.660,58

+348.037,63

oraz

dotacje

Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
5. Amortyzacja
6. Pozostałe

705.112,19

278.286,22

323.533,41

+218.516,57

+383.219,78
59.412,58

1.819,06

E.

Pozostałe przychody
(nie wymienione w pozycji A i G)

F.

Pozostałe koszty
(nie wymienione w pozycji B, D i H)

G.

Przychody finansowe

H.

Koszty finansowe

I.

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności
(wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

J.

Zyski i straty nadzwyczajne

-

-

I
II

Zyski nadzwyczajne (wielkość dodatnia)
Straty nadzwyczajne (wielkość ujemna)

-

-

K.

Wynik finansowy ogółem (I+J)

224.660,58

348.037,63

-

2.932,96

-

-

I
II

Różnica zwiększająca koszty roku następnego
(wielkość ujemna)
Różnica zwiększająca przychody roku następnego
(wielkość dodatnia)

Data sporządzenia: 20.02.2009r.
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INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2008
Stowarzyszenie stosuje następujące metody wyceny składników aktywów i pasywów:
a) środki trwałe – wg ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, a także
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
b) inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe – wg ceny nabycia;
c) należności w kwocie wymaganej zapłaty;
d) zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty;
e) rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości;
f) fundusze własne – w wartości nominalnej.
Amortyzację środków trwałych wylicza się wg metody liniowej.

a) Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe (wg wartości początkowej)
Lp.

Nazwa grupy

1.
2.
3.
4.
5.

Budynki
Urządzenia techniczne
Środki transportu
Inne środki
Inwestycje w obce
środki trwałe
Razem:

Stan na
01.01.2008r.
80.966,91
8.145,01
52.000,00
29.328,00
94.611,07
265.050,99

Przychody

Rozchody

13.000,00
-

69.600,00
-

Stan na
31.12.2008r.
11.366,91
8.145,01
65.000,00
29.328,00
94.611,07

69.600,00

208.450,99

13.000,00

b) Umorzenie środków trwałych – amortyzacja
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa grupy
środków trwałych
Budynki
Urządzenia techniczne
Środki transportu
Inne środki
Inwestycje w obce
środki trwałe
Razem:

Stan na
01.01.2008r.
1.177,34
3.236,54
9.533,33
5.483,09
788,43

Amortyzacja
2008 rok
284,17
2776,36
15.200,00
3.196,00
9.461,10

Stan na
31.12.2008r.
1.461,51
6.012,90
24.733,33
8.679,09
10.249,53

30.917,63

51.136,36

20.218,73

c) Środki trwałe używane na podstawie umowy użyczenia
Lp.
1.
2.

Nazwa
Grunty
Budynki *)

Jend.
miary
m2
zł

Stan na
01.01.2008r.
2.416,00
787.880,84

Zwiększenia
-

Zmniejszenia
-

Stan na
31.12.2008r.
2.416,00
787.880,84

*) Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy
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d) Podział należności według pozycji bilansu
Lp.
1.
2.
3.
4.

Należności z tytułu
Dostaw i usług
Podatków
Należność ZUS
Innych należności
Razem:

Okres wymagalności
do 1 roku
01.01.2008r. 31.12.2008r.
2.128,00
1,00
92,00
1.033,58
700,00
193,00
701,00
3446,58

e) Rozliczenie międzyokresowe przychodów
Tytuły
Rozliczenie międzyokresowe
przychodów
w tym z tytułów:
- dotacje i darowizny na zakup
środków trwałych
- inne

Stan na
01.01.2008r.
31.12.2008r.
96.764,81

91.786,21

96.764,81

91.786,21
-

96.764,81
f) Zatrudnienie i wynagrodzenia
Lp.
1.
2.
3.

Wyszczególnienie
Specjaliści merytoryczni
Specjaliści administracyjni
Pracownicy obsługi (służb)

Przeciętne
zatrudnienie
w roku
4,5
1
1
/2

Przeciętne
wynagrodzenie w
roku (brutto)
1.691,00
1.800,00
640,00

g) Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego art. 9 ust. 1 pkt. 2
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873
z późn. zm.) – nie dotyczy.
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h)

Informacja o strukturze przychodów – źródła i wysokość
a) Przychody z działalności statutowej
- składki określone statutem
- przychody z działalności statutowej nieodpłatnej
pożytku publicznego
1) dotacje z budżetu Województwa Śląskiego(ŚUW)
2) dotacje z budżetu Wojewody Śląskiego(ROPS)
3) dotacje z Urzędu Miasta
4) MPiPS
5) zadania zlecone Urzędu Miasta
6) darowizny osób fizycznych
7)1% podatku
8) darowizny rzeczowe
9)przychody ubiegłego okresu
- przychody z działalności statutowej odpłatnej
pożytku publicznego
- pozostałe przychody określone statutem

706.753,19
470,00
525.814,99
51.500,00
33.500,00
58.500,00
115.000,00
41.804,00
131.956,20
34.100,43
8.293,78
224.660,58

b) Pozostałe przychody
c) Przychody finansowe
- odsetki od lokat, wkładów bankowych
- inne przychody

104.504,14
1.493,79
1.493,79
-

1.171,00
6.179,20

przychody ubiegłego okresu 224.660,58
j) Informacja o strukturze kosztów
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej
pożytku publicznego
Świadczenia niepieniężne
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- podatki i opłaty
- wynagrodzenie i ubezpieczenie społeczne
- pozostałe koszty

323.533,41
323.533,41
118.812,86
35.242,32
67,00
16.7017,00
2.394,23

Sporządzono: 20.02.2009r.
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