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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009R.
STOWARZYSZENIA IM. MARII NIEPOKALANEJ NA RZECZ POMOCY DZIEWCZĘTOM I KOBIETOM
I. Informacje ogólne

Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej
na rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom
Organizacja Pożytku Publicznego

z siedzibą w Katowicach (40-019) przy ul. ul. Krasińskiego 21
gmina: Katowice, powiat:

Katowice,

województwo:

śląskie

Pozostałe dane teleadresowe:

+48 32 255-38-69;
biuro@magdalena-katowice.eu
tel.

e-mail:

+48 32 255-38-69
http:// www.magdalena-katowice.eu

fax

Data wpisu do KRS:

NR KRS

2 3 1 0 2 0 0 1

0 0 0 0

REGON:

NIP:

2 7 7 6

5 1 2 2 8

0 5 5 2 0 5

9 5 4 2 3 9 2 5 7 3

Konto bankowe:

PKO BP S.A. O./ Katowice, ul. Damrota 23, nr: 39 1020 2313 0000 3202 0118 4043
Skład Zarządu Stowarzyszenia:

Anna Bałchan - Przewodnicząca ZARZĄDU (zam. Katowice, ul. Krasińskiego 21)
Barbara Zawiła - Zastępca Przewodniczącej 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)
Cele według Statutu - Art. 5:

"Celem Stowarzyszenia jest: 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".
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II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych
Wyjątkowość organizacji:

Stowarzyszenie stanowi jedną z nielicznych organizacji w Polsce i jedyną tego typu
organizację w południowej Polsce, która profesjonalnie przeciwdziała „handlowi ludźmi” oraz
gwarantuje kompleksową pomoc dla krzywdzonych kobiet, ofiar przemocy, w tym przemocy
seksualnej i „przymuszonej prostytucji”.
Misja organizacji:

Kompleksowa pomoc dziewczętom, kobietom i ich dzieciom, które z różnych przyczyn
znalazły się w trudnych i traumatycznych sytuacjach życiowych.
Stowarzyszenie istnieje, aby:
1. Doskonalić pomoc, która nie tylko wyswobodzi z roli ofiary, ale da siłę do tworzenia
warunków pełnego rozwoju.
2. Zapewnić dzieciom naszych podopiecznych lepszy los; uczyć matki takiej miłości, która da
siłę do pokonywania przeszkód i pozwoli im uniknąć destrukcyjnych doświadczeń swoich
matek.
3. Zwiększać bezpieczeństwo młodych ludzi i uświadamiać na temat zagrożeń związanych
z „handlem ludźmi” i „przymuszonej prostytucji”.
Sposoby realizacji celów organizacji:

Integralna (systemowa) pomoc oferowana kobietom i ich dzieciom prowadzona w ciągu
ostatnich 8 lat koncentruje się 4 głównych płaszczyznach, które w 2009 roku podejmowane były
w następującym zakresie:
1. Prowadzenie i rozwijanie pracy „metodą streetwork”
Streetworker uczestniczy w życiu danej grupy społecznej, uczy się jej zasad funkcjonowania
a przez to oddziałuje na nią, staje się jej rzecznikiem informując m.in.: o możliwościach pomocowych,
motywując do zmian, używając krótkich interwencji terapeutycznych.
Praca streetworkerów Stowarzyszenia prowadzona jest na terenie Katowic (wybranych
ulicach). Głównym celem tej działalności jest „wejście” w środowisko osób prostytuujących się,
nawiązanie kontaktu oraz przedstawienie oferty pomocowej Stowarzyszenia.
W 2009 roku przeszkolona (za pomocą własnego nakładu Stowarzyszenia) przeprowadzono
nabór na streetworkerów-wolontariuszy. Wybrane osoby w kilkunastoosobowej grupie zostały
wyposażone w umiejętności z zakresu pracy „metodą streetwork”. W 2009r. w formie wolontariatu
od 6 do 8 streetworkerów-wolontariuszy podejmuje stałe dyżury „na ulicy” Katowic. W od stycznia
do grudnia 2009r. zrealizowano: 192 godz. „dyżurów ulicznych”.
Praca ta stanowi podstawową – bezpośrednią formę nawiązywania kontaktu pomocowego –
przede wszystkim dla ofiar „przymuszonej prostytucji” i „handlu ludźmi”.
„Rozwijanie pracy metodą streetwork” opisane zostało poniżej, w punkcie 4.
2. Prowadzenie „Punktu Konsultacyjnego”.
„Punkt Konsultacyjny” podobnie jak biuro Stowarzyszenia mieści się w Katowicach przy
ul. Krasińskiego 21.
Punkt jest miejscem indywidualnych spotkań z profesjonalistami udzielającymi wsparcia
psychologicznego i terapeutycznego oraz pomocy prawnej i zawodowej. To miejsce przyjaznej
pomocy - przede wszystkim - dla kobiet, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych lub
poczuły się skrzywdzone w jakikolwiek sposób (w tym przez "handlarzy ludźmi").
Pomoc w Punkcie znajdują również kobiety doświadczające "przymuszonej prostytucji"
i innych form przemocy.
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Każda udzielana forma pomocy w Punkcie Konsultacyjnym jest w 100% bezpłatna
dla beneficjentek.
W 2009r. w Punkcie Konsultacyjnym (i w Ośrodku – łącznie) odnotowano: 1591 przyjęć
indywidualnych. Pomoc to prowadzona była podczas:
a/ dyżurów prawnych: 741,5 godz./na 2009r.
b/ dyżurów lekarskich: 124 godz./na 2009r.
d/ specjalistycznej terapia indywidualnej: 270 godz./na 2009r.
c/ dyżurów pedagogów lub psychologów: 663 godz./na 2009r.
e/ pracowni rękodzieła: 198 godz./na 2009r.
f/ spotkań z doradcą zawodowym: 338 godz./na 2009r.
3. Zapewnienie "bezpiecznego schronienia" w Ośrodku dla krzywdzonych kobiet z dziećmi
Stowarzyszenie prowadzi całodobowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy, w którym
schronienie uzyskują kobiety i kobiety z dziećmi znajdujące się w sytuacji kryzysowej.
A w szczególności kobiety, których dotyczy problem szeroko rozumianej przemocy, w tym
„przymuszonej prostytucji” i „handlu ludźmi”.
Ośrodek to wolnostojący budynek, który dysponuje 15 miejscami (pokoje jednoosobowe,
dwuosobowe lub trzyosobowe, w tym kilka z łóżeczkami dla małych dzieci). Budynek otacza ogród
z placem zabaw dla dzieci, przy budynku jest również boisko 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.
W 2009r. ze schronienia w Ośrodku skorzystało 40 kobiet z dziećmi.
4. Działaniach edukacyjnych i profilaktycznych
Profilaktyka wśród młodzieży

W ramach działań zapobiegających powstawaniu zjawiska „handlu ludźmi” i „przymuszonej
prostytucji” 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 „handlu
ludźmi” i „przymuszonej prostytucji”. Zwiększają one również bezpieczeństwo młodzieży w zakresie
wyjazdów za granicę oraz podejmowania skutecznych kroków w poszukiwaniu ewentualnej pomocy.
Od 1 czerwca do 15 grudnia 2009 r. zajęciami profilaktycznymi objęto 1601 osób, w tym
uczniów oraz pedagogów katowickich szkół:
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•

•

w okresie wakacyjnym zorganizowane zostało spotkanie dla młodzieży działającej w
przykościelnej grupie oazowej Rzymskokatolickiej Parafii Św. Szczepana (młodzież szkół
średnich oraz studenci)
w szkołach średnich i zawodowych szkolono uczniów klas I–IV, w wieku 16-19 lat, czyli
w grupie osób narażonej na ryzyko „stania się” ofiarą handlu ludźmi

Szczegółowy wykaz:
NAZWA SZKOŁY/INSTYTUCJI

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA Św. Szczepana w Bogucicach, Katowice
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. Wojciecha Korfantego, Katowice
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza, Katowice
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI im. Obrońców Poczty Polskiej, Katowice
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, Katowice
ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH im. Bolesława Prusa, Katowice
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, Katowice
ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH im. Bolesława Prusa, Katowice
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, Katowice
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, Katowice
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, Katowice
ŚLĄSKIE TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE, TECHNIKUM NR 17,
Katowice
XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Rtm. Witolda Pileckiego, Katowice
ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Zofii
Kossak, Katowice
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, Katowice
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 im.
Edwarda Abramowskiego, Katowice
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 im.
Edwarda Abramowskiego, Katowice
I ZESPÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SZKÓŁ SPOŁECZNYCH im.
Stanisława Konarskiego STO
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, Katowice
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. S. Konarskiego STO, Katowice
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Wł. Broniewskiego

ILOŚĆ
GODZIN

DATA

ILOŚĆ
UCZESTNIKÓW

4
5
5
8
8
8
8
8
7
7
5
4

27.07.2009
21.09.2009
23.09.2009
07.10.2009
08.10.2009
19.10.2009
21.10.2009
22.10.2009
29.10.2009
30.10.2009
04.11.2009
05.11.2009

41
93
92
136
116
107
97
117
84
89
64
59

6
7

06.11.2009
12.11.2009

50
97

4
7

23.11.2009
24.11.2009

41
78

3

01.12.2009

35

4

04.12.2009

47

6
3
4

05.12.2009
11.12.2009
15.12.2009

69
27
62

Edukacja dorosłych i wzrost kompetencji specjalistów

Prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników szkolenia poszerzają
grono osób udzielającej profesjonalnej pomocy psychologicznej i wsparcia ofiarom „handlu ludźmi”
i „przymuszonej prostytucji” zwłaszcza wśród pedagogów, wychowawców i innych specjalistów
instytucji pomocowych.
W połowie 2009r. we współpracy z instytucją szkoleniową ANDLOP powstał autorski
programu szkoleń „Profesjonalny streetworking”. „Program ten jako jedyny w Polsce stanowi
kompleksową propozycję rozwoju streetworkingu w danym środowisku lokalnym.
Obok
wyposażania w „umiejętności pracy metodą streetwork” składa się on bowiem m.in. z utworzenia
zespołu streetworkerów łącznie z mapą ich lokalnej pracy tj. lokalną strategią streetworkingu .
W 2009r. podjęto ofertowanie programu w formie zamkniętej dla „gmin/miast” –
ze wstępnych uzgodnień wynika, iż programy szkoleniowe „w formule zamkniętej” prowadzone
będą w Przemyślu i Kędzierzynie-Koźlu. W 2009r. odbyły się również dwa jednodniowe szkolenia
„w formule otwartej” (dla chętnych z całej Polski), których uczestnikami było 18 osób.
Współpraca

Od samego początku swojego istnienia Stowarzyszenie prowadziło współpracę z różnym
instytucjami i organizacjami o podobnych celach działania.
Od 13 marca 2008r. honorowy Patronat nad działaniami Stowarzyszenia objął Rzecznik
Praw Człowieka – dr Janusz Kochanowski.
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W 2009r. kontynuowano współpracę z następującymi podmiotami:
a/ „LA STRADĄ - Fundacją Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu”
b/ Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach
c/ Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Katowicach
d/ Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji
e/ policją.
(Współpracę z podmiotami wymienionymi w podpunktach od „a/” do „d/” – uwiarygodniają
rekomendacje).

Podjęta została również nowa współpraca z:
• „Agencją G7” - w celach utworzenia i pomocy w przeprowadzeniu kampanii społecznej
nt. „pomocy ofiarom handlu ludźmi”
• instytucją szkoleniową ANDLOP – w celach utworzenia strategii rozwoju
Stowarzyszenia oraz możliwości wzbogacenia oferty szkoleń ze streetworkingu o moduł
„partycypatywnego tworzenia strategii streetwork”
• Stowarzyszeniem KAFOS – przyłączenie się do śląskiego forum organizacji
pozarządowych.
Nagrody i wyróżnienia:

Działania Stowarzyszenia – w osobie Przewodniczącej Stowarzyszenia S. Anna Bałchan zostały docenione i uhonorowane licznymi nagrodami:
a/ w 2003 roku nominacja do tytułu Kobieta Roku 2003 w plebiscycie organizowanym przez
magazyn Twój Styl
b/ w 2008 roku nagroda Totus „za wytrwałą i skuteczną pracę na rzecz obrony godności
człowieka” Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia"
c/ w 2008r. nagrodą im. ks. Józefa Tischnera w kategorii „inicjatyw duszpasterskich
i społecznych współtworzących polski kształt dialogu Kościoła i świata”, Miesięcznik
i Wydawnictwo Znak
W 2009r. S. Annie Bałchan przyznano nagrodę dla najbardziej wpływowych kobiet regionu –
Polska Dziennik Zachodni i Telewizja Silesia.
Wyrazy uznania „dla prowadzonej dobroczynnej działalności (…) wrażliwości i otwartości
na drugiego człowieka” złożył osobiście (i listownie) dnia 21 grudnia 2009r. Prezydent
Rzeczypospolitej Polski - Pan Lech Kaczyński.
Pracownicy, wolontariusze, współpracownicy Stowarzyszenia

Czteroosobowy Zarząd Stowarzyszenia pełni swe funkcje społecznie.
Jednocześnie Przewodnicząca Zarządu jako nadzorująca Punkt Konsultacyjny oraz jako
terapeutka pozostaje zatrudniona na etat. Podobnie Zastępca Stowarzyszenia jako pedagogwychowawca oraz nadzorująca Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy, również z tego tytułu
pozostaje pracownikiem etatowym.
W 2009 roku Stowarzyszenie na umowę o pracę zatrudniało: 5 osób (terapeutę, 2 pedagogów
w Ośrodku, koordynatora pracy ulicznej, spec. obsługi biura).
Dodatkowo ok. 20 różnych specjalistów stale współpracuje ze Stowarzyszeniem. Część
ze specjalistów pomaga na zasadach wolontariatu lub umów zlecenie. Osoby współpracujące
ze Stowarzyszeniem prowadzą następujące działania: księgowość, poradnictwo prawne, konsultacje
lekarskie (lekarz rodzinny, psychiatra, ginekolog), poradnictwo psychologiczne lub terapeutyczne,
doradztwo zawodowe, pomoc socjalna i opieka nad beneficjentkami i ich dziećmi w Ośrodku.
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III. Informacje o prowadzonej działalności

Stowarzyszenie w 2009r. (podobnie jak w latach poprzednich) nie prowadziło działalności
gospodarczej.

IV. Odpisy uchwał zarządu

W 2009r. Zarząd podjął 3 uchwały: UCHWAŁA NR 1/2009, z dnia 08.01.2009r.; UCHWAŁA NR
2/2009 z dnia 25.05.2009r. oraz UCHWAŁA NR 3/2009 z dnia 15.06.2009r. Pierwsza z nich dot.
podjęcia współpracy ze Śląskim Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS, dwie pozostałe
dotyczyły przyznania premii uznaniowej oraz zapomogi losowej.
V. Informacje o prowadzonych projektach i zadaniach zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe
Projekty realizowane w 2009r.

•

Program poradnictwa specjalistycznego udzielanego kobietom dotkniętym prostytucją, handlem
kobietami, przemocą domowa oraz ich rodzinom
- źródło: Urząd Miasta Katowice
- termin realizacji: od 01.01. 2009r. do 31.12.2009r.
- dotacja: 54.000,00 zł na podstawie aneksu nr PS.III.3023-18-1-2009 do umowy nr DR.8190-12/2008 zawartej w dniu 29.02.2008r.

•

Rodzina to jest siła! –
- źródło: Śląski Urząd Wojewódzki
- dotacja: 13500,00 zł

•

FUNDAMENTY MOJEGO DOMU - program zmierzający do usamodzielnienia się kobiet dotkniętych
prostytucją
- źródło: Śląski Urząd Wojewódzki
- dotacja: 9000,00 zł

Umowa na zlecenie zadania publicznego:

•

umowa nr DR. 8133-1/DS.340-74/2008 zawarta z dniem 12.01.2009 z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Katowicach na zapewnienie pobytu (28 zł osobodzień) i gotowości ( 13
zł/dzień) do zapewnienia pobytu dla kobiet i kobiet z dziećmi (mieszkanek Katowic)
znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. „Zapewnienie pobytu obejmuje:
- całodobowe schronienie dla kobiet i kobiet z dziećmi znajdujących się w sytuacjach
kryzysowych, w tym w szczególności w przypadkach ostrych konfliktów rodzinnych,
zagrażających ich bezpieczeństwu, zdrowiu bądź życiu, jak również przymusowej prostytucji,
- świadczenie specjalistycznego poradnictwa, w tym w szczególności psychologicznego
i prawnego
- zapewnienie produktów żywnościowych umożliwiających wyżywienie, wysokość dziennej
stawki żywieniowej wynosi 7,00 zł.
- zapewnienie kobietom korzystającym z usług oferowanych przez placówkę możliwości
samodzielnego sporządzania posiłków z produktów żywnościowych zakupionych przez
placówkę”

VI. Informacja o rozliczeniach organizacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację
w sprawie składanych deklaracji podatkowych

Stowarzyszenie jako płatnik podatku od osób fizycznych złożyło w Urzędzie
Skarbowym za 2009r. deklarację PIT – 4R oraz CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu podatku
dochodowego od osób prawnych.
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Dodatkowe informacje:

Stowarzyszenie
• posiada rachunek bankowy w PKO Bank Polski S.A., którego stan na dzień 31 grudnia 2009 r.
wynosił 51.068,03 zł
• nie posiada obligacji, udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego.
• nie udziela pożyczek.
Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-pranych (dla 12 osób) wyniosły 39.020,00 zł,
w tym z działalności statutowej 31.313,00 zł (specjaliści merytoryczni: psycholodzy, pedagodzy,
prawnicy, terapeuci, doradcy zawodowi).
Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł oraz
poniesionych kosztach, nabytych środkach trwałych i należnościach Stowarzyszenia zawarte zostały
w „Informacji dodatkowej” stanowiącego część „Sprawozdania finansowego za 2009r.”.

Sporządzono: Katowice, dnia 29.03.2010r.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Stowarzyszenia im. Marii Niepokalanej na rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom

za 2009 rok
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BILANS NA DZIEŃ 31.12.2009R.
poz.

Stan na dzień
31.12.2008

AKTYWA

Stan na dzień
31.12.2009

A.

Aktywa trwałe

157.923,63

52 913,64

I
II

Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe

157.923,63

52 913,64

III
IV
V

Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

-

-

B.

Aktywa obrotowe

319.833,17

275 510,09

I
II
III

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
1. Środki pieniężne
2. Pozostałe aktywa finansowe

3.446,58
96.386,59
220.000,00
-

2 566,70
272 943,39
122 943,39
150 000,00

C.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

-

-

477.756,80

328 423,73

383.037,63

320 443,73

35.000,00
-

200 000,00
120 443,73

+ 348.037,63
-

+120 443,73
-

94.719,17

7 980,00

-

-

2932,96
91786,21
91786,21
-

7 980,00
-

477.756,80

328 423,73

SUMA AKTYWÓW
PASYWA
A.

Fundusze własne

I
II
III

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)

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I

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

II

III
IV

SUMA PASYWÓW

Sporządzono: Katowice, dnia 25.01.2010r.

Strona 11 z 14

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA 2009R.

STOWARZYSZENIA IM. MARII NIEPOKALANEJ NA RZECZ POMOCY DZIEWCZĘTOM I KOBIETOM

RACHUNEK WYNIKÓW ZA 2009 ROK
Stan na
31.12.2008

Wyszczególnienie

poz.
A.

Przychody z działalności statutowej

I.
II.
II

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

oraz

B.

Koszty realizacji zadań statutowych

C.

Wynik finansowy na działalności statutowej
(wielkość dodatnia lub ujemna)

D.

Koszty administracyjne

dotacje

1. Zużycie materiałów i energii
2. Usługi obce
3. Podatki i opłaty
4. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
5. Amortyzacja
6. Pozostałe
E.

Pozostałe przychody
(nie wymienione w pozycji A i G)

F.

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

G.

Stan na
31.12.2009

706753,19

547 306,16

470,00
1.171,00

724,00
-

705.112,19

546 582,16

323.533,41

367 575,86

+383.219,78

+ 179 730,30

59.412,58

68 369,08

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

1 836,80
4 999, 72
145,00
45 835,78

12.939,03

13 223,78
2 328,00

1.819,06
104.504,14

7 544,34

79.571,01

819,00

Przychody finansowe

1.493,79

2 357,17

H.

Koszty finansowe

2.196,49

-

I.

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

+348.037,63

+ 120 443,73

J.

Zyski i straty nadzwyczajne

-

-

I
II

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

-

-

K.

Wynik finansowy ogółem (I+J)

348.037,63

120 443,73

2.932,96

7 980,00

-

-

I
II

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

Sporządzono: Katowice, dnia 25.01.2010r.
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INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2009 ROK
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)
Stan na
01.01.2009r.

Lp.

Nazwa grupy

1.
2.
3.
4.
5.

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

Stan na
31.12.2009r.

11 366,91
8 145,01
65 000,00
29 328,00
94 611,07

11 366,91
8 145,01
65 000,00
29 328,00
94 611,07

208 450,99

208 450,99

W 2009r. w stanie środków trwałych nie było zmian.

b) Umorzenie środków trwałych – amortyzacja
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa grupy
środków trwałych

Stan na 01.01.2009r.

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

Amortyzacja 2009 rok

Stan na 31.12.2009r.

10 467,10
11 314,46
40 266,67
11 513,86

284,70
11 314,46
18 600,00
930,86

10 182,93
21 666,67
10 583,00

84 361,54
157 923,63

73 880,50
105 009,99

10 481,04
52 913,64

Umorzenie w ciężar kosztów: 13 223,78 zł.
Umorzenie w ciężar rozliczeń międzyokresowych przychodów za środki zakupione z dotacji:
91 786,21 zł.

c) Środki trwałe używane na podstawie umowy użyczenia
Lp.

1.
2.

Nazwa

Grunty
Budynki*

Jedn.
miary

m2
zł

Stan na
01.01.2009r.

2 416,00
787 880,84

Zwiększenia

-

Zmniejszenia

Stan na
31.12.2009r.

-

2 416,00
787 880,84

* - Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy

d) Stan wyposażenia tj. przedmioty nietrwałe o wartości jednostkowej powyżej 100 zł. wynosi
78 924,82 zł.
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e) Podział należności według pozycji bilansu
Lp.

1.
2.
3.
4.

Okres wymagalności
do 1 roku

Należności z tytułu

Dostaw i usług
Podatków
Należność ZUS
Innych należności
Razem:

01.01.2009r.
2 128,00
92,00
1 033,58
193,00
3446,58

31.12.2009r.
2 566,70
2 566,70

g) Zatrudnienie i wynagrodzenia
Średnie zatrudnienie w 2009 r. wynosiło 6,5 etatu, zaś średnie wynagrodzenie brutto wynosiło
1 733,62 zł.

h) 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.

i) 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 Urzędu Miasta (MOPS)
3) zadania zlecone Urzędów Miast i Gmin
4) darowizny osób fizycznych
5) 1% podatku
6) darowizny art. spożywczych
7) przychody ubiegłego okresu
- pozostałe przychody
b) Pozostałe przychody to m.in. nawiązki sądowe w wys.
c) Przychody finansowe
- odsetki od lokat, wkładów bankowych
j) Informacja o strukturze kosztów statutowych
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego
Świadczenia niepieniężne
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- wynagrodzenie i ubezpieczenie społeczne
- pozostałe koszty

547 306,16
724,00
546 582,16
22 500,00
54 000,00
83 573,00
97 474,90
33 334,84
8 821,82
183 037,63
63 839,97
6 267,05
2 357,17
2 357,17
367 575,86
367 575,86
82 475,93
130 984,91
135 595,06
18 519,96

Sporządzono: Katowice, dnia 25.01.2010r.
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