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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
„Stowarzyszenia Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej”
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2010R.
STOWARZYSZENIA PO MOC DLA KOBIET I DZIECI IM. MARII NIEPOKALANEJ

I. Informacje ogólne
Nowa (pełna) nazwa:
„Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej”
Nazwa skrócona:
„Stowarzyszenie Po MOC”
Nazwa w języku angielskim:
Nazwa skrócona:

„Association HELPful for Women and Children of Mary Immaculate”
„Association HELPful”

Dawna nazwa (tj. przed 27 lipca 2010r.): „Stowarzyszenie

im. Marii Niepokalanej na rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom”

Organizacja Pożytku Publicznego
Podstawowe dane teleadresowe:

Katowice (40-019), ul. Z. Krasińskiego 21
Katowice, województwo: śląskie

gmina: Katowice, powiat:

e-mail:

tel. +48 32 255-38-69;
biuro@Po-MOC.pl

fax

+48 32 44-123-20
http:// www.Po-MOC.pl

Funkcyjne kontakty mailowe:

¾
¾

¾
¾

¾

¾
¾

Dla beneficjentów Stowarzyszenia:
Zapisy do specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym: punkt@Po-MOC.pl
E-pomoc i miejsca w Ośrodku: pomoc@Po-MOC.pl
Dla sponsorów, donatorów oraz w sprawie realizowanych projektów:
Dział Fundraisingu, Projektów i Współpracy: projekty@Po-MOC.pl - adres służący do kontaktu w sprawach
pozyskiwania funduszy, projektów społecznych, obsługi i realizacji projektów, itp.
Klub WIP – „Wsparcia Indywidualnych PoMOCników”: klubWIP@po-moc.pl - adres kontaktowy dla członków i
kandydatów na członków Klubu WIP (grupy osób, które systematycznie wnoszą swój zadeklarowany, finansowy
wkład w rozwój Stowarzyszenia)
Dla kandydatów na wolontariuszy i pracowników:
Rekrutacja pracowników i wolontariuszy: rekrutacja@po-moc.pl
Dla mediów:
Główny kontakt dla mediów: media@po-moc.pl – prośby i zaproszenia do udziału w wywiadach, (spotkaniach
medialnych, programach radiowych i telewizyjnych) na temat działań podejmowanych przez Stowarzyszenie
Powiadomienia o wzmiankach i artykułach na temat Stowarzyszenia: piszaonas@po-moc.pl

Data wpisu do KRS:

NR KRS

2 3 1 0 2 0 0 1
REGON:

0 5 5 2 0 5

NIP:

2 7 7 6
Konto bankowe:

0 0 0 0

5 1 2 2 8

9 5 4 2 3 9 2 5 7 3

PKO BP S.A. O./ Katowice, ul. Damrota 23, nr: 39 1020 2313 0000 3202 0118 4043
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Skład Zarządu Stowarzyszenia:
¾ Anna Bałchan - Przewodnicząca ZARZĄDU (zam. Katowice, ul. Krasińskiego 21)
¾ Barbara Zawiła - Zastępca Przewodniczącej ZARZĄDU (zam. Katowice, ul. Krasińskiego 21)
¾ Janina Grys - Członek Zarządu (zam. Katowice, ul. Sikorskiego 18/58)
¾ Gabriela Bożek - Członek Zarządu (zam. Katowice, ul. Sowińskiego 29/56)
W 2010r. zmianie uległ Statut Stowarzyszenia, według aktualnego Statutu:

„Art. 7
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 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”
Art. 8
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”.
Cała treść aktualnego Statutu (tekst jednolity) została udostępniona do pobrania w serwisie www Stowarzyszenia:
¾
http://www.po-moc.pl/pliki-do-pobrania.html
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II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych
1. 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”.
2. Misja organizacji:

Integralna 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”.
3. Sposoby realizacji celów organizacji w 2010r.:

Integralna (systemowa) pomoc oferowana kobietom i ich dzieciom prowadzona w ciągu ostatnich 8 lat
koncentruje się 4 głównych płaszczyznach, które w 2010 roku podejmowane były w następującym zakresie:
3.1
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 „zespołu 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.
Podczas dyżurów streetworkerzy również wręczali ulotki z najważniejszymi informacjami (oferta pomocy
Stowarzyszenia), rozdawali gadżety (np. parasole, kalendarze kieszonkowe). Dyżury miały miejsce głównie
w godzinach wieczornych: 19:00- 23:30.
W 2010 roku kontynuowane były dyżury „na ulicach” Katowic, w sumie przeprowadzonych zostało 191,5
godz., co daje wynik średniej miesięcznej: 16 godz./miesiąc. Z rozmów ze streetworkerami skorzystało 57 kobiet.
Praca ta stanowi podstawową – bezpośrednią formę nawiązywania kontaktu pomocowego – przede
wszystkim dla ofiar „przymuszonej prostytucji” i „handlu ludźmi”.
Zespół wolontariuszy-streetworkerów został wyposażony w:
¾ zestawy pierwszej pomocy oraz zestawy streetworkera (np. plecaki, termosy, itp.) do prowadzenia
dyżurów na ulicach,
¾ wiedzę z zakresu HIV/AIDS – szkolenie prowadzone w ramach projektu „Bez lęku HIV/AIDS”
(projekt wymieniony w niniejszym sprawozdaniu, w paragrafie V).
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¾

umiejętności z zakresu „pierwszej pomocy” - szkolenie zostało zrealizowane w dniach 18-19 grudnia
2010r. W szkoleniu uczestniczyło 6 wolontariuszy. Zajęcia prowadzone były bezpłatnie przez
„Maltańczyków” (Delegaturę Śląską Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Suwerennego
Rycerskiego Zakonu Szpitalników Św. Jana Jerozolimskiego zwanego Rodyjskim i Maltańskim).

Rozwijanie pracy metodą streetwork opisane zostało w punkcie 3.4.

3.2 Prowadzenie „Punktu Konsultacyjnego”
„Punkt Konsultacyjny” podobnie jak biuro Stowarzyszenia mieści się w Katowicach przy ul.
Z. 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.
Każda udzielana forma pomocy w Punkcie Konsultacyjnym jest w 100% bezpłatna dla beneficjentek.

3.3 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 2010r. ze schronienia w Ośrodku skorzystało ponad 30 kobiet z dziećmi.
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Łączenie z pomocy, porad i usług specjalistycznych zrealizowanych w 2010r. zarówno w Punkcie
Konsultacyjnym, jak i w Ośrodku skorzystało:
¾ poradnictwo prawne: 268 kobiet. Dyżur prawnika: 471 godz., co daje wynik średniej miesięcznej:
39,25 godz./miesiąc. Porady prawne odbywały się przede wszystkim w Punkcie Konsultacyjnym,
a także w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym.
¾ konsultacje lekarz: 12 kobiet i ich dzieci. Ilość godzin: 121, co daje wynik średniej miesięcznej:
10,3 godz./miesiąc.
¾ dyżur pedagoga lub psychologa: 60 kobiet. Ilość godzin: 1161, co daje wynik średniej miesięcznej:
77,4 godz./miesiąc. Dyżur pedagoga i psychologa odbywał się zarówno w Ośrodku
Rehabilitacyjno-Wychowawczym oraz w Punkcie Konsultacyjnym.
¾ specjalistyczna terapia indywidualna: 27 kobiet, ilość godzin: 220, co daje wynik średniej
miesięcznej: 18,3 godz./miesiąc.
¾ pracownia rękodzieła: 208 godz., co daje wynik średniej miesięcznej: 17,3 godz./miesiąc
Zajęcia z rękodzieła odbywały się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym.
¾ spotkania z doradcą zawodowym: 12 kobiet, ilość godzin: 418, co daje wynik średniej miesięcznej:
34,8 godz./miesiąc. Przede wszystkim: rozpoznanie predyspozycji zawodowych podopiecznych,
nabywanie umiejętności sporządzania dokumentów aplikacji zawodowej, przygotowanie
do rozmów kwalifikacyjnych, analiza ogłoszeń i odpowiadanie na oferty pracy.
W sumie z pomocy Stowarzyszenia w 2010r. skorzystało: 437 kobiet (w tym kobiet z dziećmi).
Łącznie specjaliści udzielili beneficjentom: 2790,5 godzin doradztwa/pomocy.

3.4 Działaniach edukacyjnych i profilaktycznych
Edukacja i profilaktyka to bardzo ważny aspekt działalności Stowarzyszenia, działania te mają 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.
3.4.1
Profilaktyka powszechna
Przebudowano lub utworzono następujące serwisy www:
¾ www.Po-MOC.pl - przebudowany został dotychczasowy serwis główny Stowarzyszenia;
¾ www.StopNiewolnictwu.pl - utworzony został serwis www kampanii społecznej
„StopNiewolnictwu.pl”. Serwis ten jest stroną www tymczasową i stanowi zapowiedź planowanej
kampanii. Pomimo tego serwis www został już wyposażony w podstawowe informacje, które
mające: ustrzec przed procederem handlu ludźmi, wskazać możliwości pomocowe oraz zaprosić
do wsparcia działań Stowarzyszenia.
3.4.2 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.
W 2010r. zajęciami profilaktycznymi objęto głównie następujących uczniów szkół średnich
(ponadgimnazjalnych)
Data

07
styczeń

Miejsce

V LO Katowice

Szkolenie/warsztat

Warsztaty profilaktyczne z handlu – 4 godz. (uczniowie)

Ilość osób

56
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08
styczeń
09
styczeń
16
marzec
25
marzec

ZS Nr 4 K-ce

Warsztat profilaktyczny z handlu – 2 godz. (uczniowie)

25

Stowarzyszenie Po MOC

Szkolenie wewnętrzne dla wolontariuszy Stowarzyszenia z
przeciwdziałania handlowi ludźmi – 6 godz.
Warsztat dla uczniów z handlu – 2 godz.

7

Zespół Szkół w Jastrzębie
Zdroju
Zespół Szkół EkonomicznoUsługowych w Rybniku

32

Warsztaty profilaktyczne z handlu – 6 godz. (uczniowie,
nauczyciele)

87

3.4.3
Edukacja dorosłych i wzrost kompetencji specjalistów
Stowarzyszenie realizuje działania edukacyjne w ramach dwóch programów szkoleniowych:
a. „Wzrost Kompetencji profesjonalistów w przeciwdziałaniu współczesnym formom
niewolnictwa” (nazwa skrócona: WzrostKompetencji.pl) – program zorientowany jest
na podnoszenie wiedzy i umiejętności w przeciwdziałaniu handlowi ludźmi i przymuszonej
prostytucji.
Główne działania programu koncentrują się na szkoleniach profesjonalistów (tj. pracowników
pomocy społecznej, pedagogów szkolnych, wychowawców świetlic, opiekunów domów dziecka,
wolontariuszy i pracowników organizacji pomocowych oraz ludzi dobrej woli zaangażowanych w cele
programu).
Serwis www programu: www.WzrostKompetencji.pl
W 2010r. w ramach ww. programu oraz obok niego przeprowadzono następujące szkolenia:
Data

Miejsce

28
kwietnia

WORD K-ce

12 maja

WORD K-ce

07-08
czerwca

Stowarzysz
enie
Po
MOC

10-11
czerwca

Stowarzysz
enie
Po
MOC
Bytom

17-18
czerwca

13
września

OIK
Katowice

15
września

OIK
Katowice

Projekt

Ilość
osób

Szkolenie/warsztat

nie dotyczy

Warsztat dla nauczycieli z handlu
(3 godz.)

15

nie dotyczy

Warsztat dla nauczycieli z handlu
(3 godz.)

17

Wzrost kompetencji profesjonalistów w pracy z
młodzieżą zagrożoną współczesnymi formami
przemocy: przymuszoną prostytucją i handlem
ludźmi
Sponsor: Urząd Miejski w Bytomiu
Wzrost kompetencji bytomskich profesjonalistów
w pracy profilaktycznej oraz naprawczej z
dziećmi i młodzieżą zagrożoną współczesnymi
formami patologii społecznej
Sponsor: Urząd Miasta Katowice
nie dotyczy

nie dotyczy

„Prostytucja
–
przymus,
czy
dobrowolność?”
(pracownicy
instytucji pomocowych, studenci)
(16 godz.)
„Zjawisko
handlu
ludźmi.
Rozpoznanie ofiar i skali procederu”
(16 godz.)
„Prostytucja
–
przymus,
czy
dobrowolność?”
(16 godz.)

Szkolenie z handlu ludźmi – dla
pracowników Ośrodka Interwencji
Kryzysowej
(8 godz.)
Szkolenie z przymuszonej prostytucji
–
dla
pracowników
Ośrodka
Interwencji Kryzysowej
(8 godz.)

16

11

23

15

15
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01
grudnia

OKO
Miasta K-ce

nie dotyczy

Wykład o
Europejskim
Człowieka
(1 godz.)

handlu ludźmi na
Kongresie
Praw

40

b. „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.
Serwis www programu: www.Streetworking.pl
W 2010r. w ramach programu przeprowadzono następujące szkolenia:
• 22-26 czerwiec 2010r., Przemyśl, woj. podkarpackie, "Pomoc w organizowaniu
profesjonalnego streetworkingu" (moduł I: "metodyka streetwork" i moduł II: "strategia
streetwork") – szkolenie otwarte,
• 27 sierpnia 2010r., Przemyśl, woj. podkarpackie, „Superwizja pracy streetworkerów” –
szkolenie zamknięte, kontynuacja szkolenia z 22-26 czerwca w Przemyślu
• 01-03 września 2010r., Wrocław, "Aktywny zespół streetworkerów w środowisku lokalnym",
metodyka pracy streetwork (grupa I i II) – szkolenie zamknięte dla MOPS Wrocław
• 08-10 września 2010r., Wrocław, "Aktywny zespół streetworkerów w środowisku lokalnym",
metodyka pracy streetwork (grupa I i II) – szkolenie zamknięte dla MOPS Wrocław
• 16-17 września 2010r., Wrocław, "Aktywny zespół streetworkerów w środowisku lokalnym",
strategia streetworkingu (grupa I) – szkolenie zamknięte dla MOPS Wrocław
• 22-23 września 2010r., Wrocław, "Aktywny zespół streetworkerów w środowisku lokalnym",
strategia streetworkingu (grupa II) – szkolenie zamknięte dla MOPS Wrocław
• 30 września 2010r., Przemyśl, woj. podkarpackie, „Superwizja pracy streetworkerów” –
szkolenie zamknięte, kontynuacja szkolenia z 22-26 czerwca w Przemyślu
• 11-13 października 2010r., woj. opolskie, „Kształtowanie umiejętności pracy metodą
streetwork” – szkolenie otwarte,
• 22 października 2010r., Przemyśl, woj. podkarpackie, „Superwizja pracy streetworkerów” –
szkolenie zamknięte, kontynuacja szkolenia z 22-26 czerwca w Przemyślu
• 19 listopada 2010r., Przemyśl, woj. podkarpackie, „Superwizja pracy streetworkerów” –
szkolenie zamknięte, kontynuacja szkolenia z 22-26 czerwca w Przemyślu.
Dodatkowo na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach
prowadzony był dla 21 uczestników (składający się z czterech dwudniowych warsztaty) cykl
szkoleniowy „Profilaktyka bezdomności”.
4.

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 obejmował Rzecznik Praw Obywatelskich – śp. dr Janusz Kochanowski.
W 2010r. kontynuowano współpracę z następującymi podmiotami:
a. „LA STRADĄ - Fundacją Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu”
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b. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach
c. Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Katowicach
d. Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji – zakres: uczestniczenie w pracach „Zespołu
do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi: "Do zadań Zespołu należy
proponowanie oraz opiniowanie podejmowanych działań zmierzających do skutecznego
zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi, współpraca z organami administracji rządowej,
samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie zwalczania i
zapobiegania handlowi ludźmi oraz ocena realizacji Krajowego Planu Działań przeciwko
Handlowi Ludźmi". (Źródło: http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/166/4725/Handel_ludzmi.html)
e. Sąd Okręgowy Katowice: 23 i 25 luty 2010r. dyżury w sądzie w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom
Przestępstw (6 godz. dyżurów, przyjętych 3 osoby).
f. Stowarzyszeniem KAFOS (śląskie forum organizacji pozarządowych)
g. policją.
Współpracę z podmiotami wymienionymi w podpunktach od „a.” do „c.” – uwiarygodniają
rekomendacje.
Kontynuowana jest również współpraca (podjęte w 2009r.) z:
• „Agencją G7” – zakres: pomocy w przeprowadzeniu kampanii społecznej pt.:
StopNiewolnictwu.pl Agencja G7 w 2009 roku (posiłkując się Agencją Fotograficzną AFPhoto)
wytworzyła linię produktów do przeprowadzenia ww. kampanii. Szacunkowe prace firm
zaangażowanych wyniosły do tej pory ponad 150.000 PLN. Od 2010r. trwa poszukiwanie
sponsorów strategicznych do przeprowadzenia kampanii społecznej (m.in. złożone została
aplikacją do programu DaphneIII)
• instytucją szkoleniową ANDLOP – zakres: w 2009r. została opracowana strategia rozwoju
Stowarzyszenia, która obecnie jest wdrażana. Dodatkowo: współrealizacja programu
szkoleniowego „Profesjonalny Streetworking” (realizacja modułu „partycypatywnego tworzenia
strategii streetwork” oraz zarządzanie serwisem www.Streetworking.pl).
5.

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
d. w 2009r.:
¾ przyznano (S. Annie Bałchan) nagrodę dla najbardziej wpływowych kobiet regionu – Polska Dziennik
Zachodni i Telewizja Silesia
¾ wyrazy uznania „dla prowadzonej dobroczynnej działalności (…) wrażliwości i otwartości
na drugiego człowieka” złożył osobiście (a także listownie) dnia 21 grudnia 2009r. Prezydent
Rzeczypospolitej Polski - Pan Lech Kaczyński.
6.

Pracownicy, wolontariusze, współpracownicy Stowarzyszenia

Czteroosobowy Zarząd Stowarzyszenia pełni swe funkcje społecznie.
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Jednocześnie Prezes Zarządu jako nadzorująca Punkt Konsultacyjny oraz jako terapeutka pozostaje
zatrudniona na etat. Podobnie Zastępca Prezesa Stowarzyszenia jako pedagog-wychowawca oraz nadzorująca
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy, również z tego tytułu pozostaje pracownikiem etatowym.
W 2010 roku Stowarzyszenie na umowę o pracę zatrudniało 7 osób, a w tym: terapeutę, 2 pedagogów
(wychowawcę i kierownika-wychowawcę), spec. ds. socjalnych, socjologa - koordynatora pracy ulicznej, starszego
referenta ds. administracyjnych, spec. ds. fundraisingu.
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.

III. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej
Stowarzyszenie w 2010r. (podobnie jak w latach poprzednich) nie prowadziło działalności gospodarczej.

IV. Odpisy uchwał zarządu
Protokół z dnia 24 lipca 2010r.
Po przedstawieniu wyników akcji 1% podatku za 2010r., który wyniósł: 28.346,86 PLN. Przyjęto
następujące uchwały:
Uchwała nr 1: „Zarząd postanawia wpływy z tytułu 1% podatku przeznaczyć na:
• szkolenia zawodowe dla podopiecznych,
• zakup żywności, odzieży i bielizny pościelowej do pokoi Ośrodka,
• zakup przyborów szkolnych i podręczników dla podopiecznych.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie”.
Uchwała nr 2: „Zarząd Stowarzyszenia po zapoznaniu się z warunkami sprzedaży w drodze
bezprzetargowej nieruchomości Ośrodka* postanawia zakupić na warunkach określonych w protokołach
uzgodnień z Urzędem* zabudowanej działki o odpowiednich numerach*. Zakup zostanie sfinansowany ze środków
własnych Stowarzyszenia. Uchwała została przyjęta jednogłośnie”.
* - adres nieruchomości, numer działki oraz nazwa Urzędu Gminy zostały ze względów bezpieczeństwa podopiecznych
Stowarzyszenia Po MOC pominięte lub zastąpione ogólnymi sformułowaniami.
Uchwała nr 3: „Zarząd zatwierdza regulamin wynagradzania pracowników w przedstawionej wersji.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała nr 4: „Zarząd postanawia (również ze środków 1%) zakupić dla wolontariuszy-pracowników
ulicy (streetworkerów) termosów, plecaków i apteczek pierwszej pomocy. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.”

V. Informacje o prowadzonych projektach i zadaniach zleconych przez podmioty państwowe
i samorządowe
1.

Projekty realizowane w 2010r.
Donator
Urząd Miejski w

Kwota
dofinansowania:

Tytuł projektu
„Wzrost

kompetencji

bytomskich

profesjonalistów

w

pracy

9.500,00 PLN

Okres
realizacji:
15.03.2010r.
do 30.06.2010r.
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Bytomiu
Urząd Miasta Katowice

Urząd Marszałkowski
Województwa
Opolskiego
Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ONZ, OHCHR
(The Office of the United
Nations High
Commissioner for Human
Rights)
Urząd Miasta Katowice
(na podstawie aneksu nr
PS.III.3023-18-1-2009 do
umowy nr DR.8190-12/2008 zawartej w dniu
29.02.2008r.)

profilaktycznej oraz naprawczej z dziećmi i młodzieżą zagrożoną
współczesnymi formami patologii społecznej”
„Wzrost kompetencji profesjonalistów w pracy z młodzieżą
zagrożoną współczesnymi formami przemocy: przymuszoną
prostytucją i handlem ludźmi”
Streetworker – wolontariusz w służbie społecznej
(jako Lider porozumienia realizacji programu: „Profesjonalny
Streetworking”, www.STREETWORKING.pl)

12.000,00 PLN

01.03.2010r.
do 30.06.2010r.

15.000,00 PLN

01.08.2010r.
do 31.10.2010r.

Bez lęku HIV/AIDS

5.750,00 PLN

Przełamać niemoc - Punkt Konsultacyjny dla Krzywdzonych
Kobiet i ich Rodzin

23.750,00 PLN

02.08.2010r.
do 27.09.2010r.
17.05.2010r.
do 31.12.2010r.

Nadzieja – kompleksowa pomoc dla kobiet, ofiar handlu ludźmi

11.030,00 $

13.01.2010r.
do 13.01.2011r.

Program poradnictwa specjalistycznego udzielanego kobietom
dotkniętym prostytucją, handlem kobietami, przemocą domowa
oraz ich rodzinom

50.868,00 PLN

w 2010r.

Renovabis

---

25.000,00 EUR

Conrad N. Hilton Fund
For Sisters

---

11.860,00 $

2.

01.04.2010r. do
01.04.2011r.
01.06.2010r. do
31.05.2011r.

Umowa na zlecenie zadania publicznego:
Okres
realizacji:

Zlecający:

Tytuł projektu

Przeznaczenie:

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Katowicach

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:
¾ 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,
¾ świadczenie specjalistycznego poradnictwa, w tym w
szczególności psychologicznego i prawnego
¾ zapewnienie produktów żywnościowych umożliwiających
wyżywienie, wysokość dziennej stawki żywieniowej wynosi
7,00 zł.
¾ zapewnienie kobietom korzystającym z usług oferowanych
przez placówkę możliwości samodzielnego sporządzania
posiłków z produktów żywnościowych zakupionych przez
placówkę”

Dofinansowanie
osobodnia - pobyt w
Ośrodku
(28
zł
osobodzień) i gotowości
do pobytu (13 zł/dzień)

(na podstawie umowy nr DR.
8133-1/DS.340-74/2008
zawarta z dniem 12.01.2009)

w 2010r.

VI. Informacje o finansach Stowarzyszenia oraz ciążących zobowiązaniach podatkowych
1. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów

W 2010r. Stowarzyszenie uzyskało następujące przychody:
¾ środki ze źródeł publicznych: 242.920,92 PLN
¾ dotacje ze źródeł zagranicznych: 174.427,30 PLN
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¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

darowizny: 147.284,00 PLN
składki członkowskie: 574,00 PLN
działalność statutowa odpłatna: 1.754,25 PLN
nawiązki sądowe: 3.010,22 PLN
przychody finansowe (darowizna spółki MAGDALENA) 11.633,20 PLN
przychody z tytułu nadwyżki finansowej z 2009r.: 120.442,73 PLN
pozostałe przychody: 66.250,52 PLN

2. Informacja o poniesionych kosztach:

a. realizacja celów statutowych: 393.039,75 PLN
b. koszty administracyjne: 11.293,70 PLN
c. pozostałe koszty: 690,41 PLN
3. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych

¾

PKO Bank Polski: 415.693,94 PLN

4. Dane o wartości nabytych obligacji/ akcji w spółkach prawa handlowego i wielkości udziałów

¾

Stowarzyszenie nie posiada obligacji, udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego

5. Dane o nabytych nieruchomościach i środkach trwałych

¾

¾

Stowarzyszenie w 2010r. nabyło nieruchomość (grunt pod rozbudowę Ośrodka) za 166.000,00 PLN,
a także nabyło na własność do tej pory dzierżawiony budynek Ośrodka za kwotę: 394.372,92 PLN. Obie
nieruchomości zostały nabyte za 1% wartości rynkowej
Stowarzyszenie w 2010 roku nie nabyło środków trwałych.

6. Dane dotyczące wynagrodzeń

Łączna kwota wynagrodzeń z podziałem na wynagrodzenia:
¾ wydatki na wynagrodzenia wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych w 2010r. wyniosła:
74.933,70 PLN
¾ wysokość rocznego wynagrodzenia i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu lub innych organów Stowarzyszenia: 0,00 PLN.
Stowarzyszenie nie udzielało żadnych pożyczek.
7. Informacja o ciążących zobowiązaniach podatkowych

Stowarzyszenie uregulowało należne podatki w całości i jako płatnik podatku od osób fizycznych złożyło
w Urzędzie Skarbowym za 2010r. deklarację PIT-4R oraz CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu podatku
dochodowego od osób prawnych.
Katowice, dnia 30.03.2011r.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
„Stowarzyszenia Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej”
za 2010 rok

CZĘŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO:
I.
II.
III.

Bilans na dzień 31.12.2010.
Rachunek wyników za 2010 rok
Informacja dodatkowa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010R.
STOWARZYSZENIA PO MOC DLA KOBIET I DZIECI IM. MARII NIEPOKALANEJ

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2010r.
poz.

AKTYWA

Stan na dzień
31.12.2009

Stan na dzień
31.12.2010

A.

Aktywa trwałe

52 913,64

605 849,91

I
II

Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe

52 913,64

605 849,91

III
IV
V

Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

-

-

B.

Aktywa obrotowe

275 510,09

416 877,34

I
II
III

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

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

416 877,34
266 877,34
150 000,00

C.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

-

-

328 423,73

1 022 727,25

SUMA AKTYWÓW
PASYWA
A.

Fundusze własne

320 443,73

627 249,97

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)

200 000,00
120 443,73

363 974,80
263 275,17

+120 443,73
-

+263 275,17
-

7 980,00

395 477,28

-

-

7 980,00
-

567,09
567,09
394 910,19
394 910,19
-

328 423,73

1 022 727,25

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
Data sporządzenia: 09.02.2011r.
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RACHUNEK WYNIKÓW ZA 2010 rok
Stan na
31.12.2009

Wyszczególnienie

poz.
A.

Przychody z działalności statutowej

I.
II.
II

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

oraz

Stan na
31.12.2010

547 306,16

740 414,81

724,00
-

574,00
1 754,25

546 582,16

738 086,56

367 575,86

393 039,75

+ 179 730,30

+347 375,06

dotacje

B.

Koszty realizacji zadań statutowych

C.

Wynik finansowy na działalności statutowej
(wielkość dodatnia lub ujemna)

D.

Koszty administracyjne

68 369,08

111 293,20

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

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

1 302,10
12 427,74
631,20
79 301,71

13 223,78
2 328,00

13 053,92
4 576,53

7 544,34

16 250,52

819,00

690 ,41

2 357,17

11 633,20

-

-

+ 120 443,73

+ 263 275,17

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)

120 443,73

263 275,17

7 980,00

-

-

-

I
II

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

Data sporządzenia: 09.02.2011r.
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INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2010
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.

1. 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
Grunty
Razem:

6.

Stan na
31.12.2009r.
11 366,91
8 145,01
65 000,00
29 328,00
94 611,07

Stan na
31.12.2010r
508 000,00
-65 000,00
13 298,00
--

-208 450,99

166 000,00
752 298,00

Zdjęto z ewidencji zamortyzowane środki trwałe o wartości początkowej 24 175,01 zł. i przeniesiono
do pozaksięgowej ewidencji wyposażenia.
Inwestycje w obcym środku trwałym tj. w budynku Ośrodka wartości początkowej 94 611,07 zł.
przeksięgowano do wartości zakupionej nieruchomości, na której znajduje się przedmiotowy Ośrodek.
Z tytułu zakupionej nieruchomości stan środków trwałych w grupie ”budynki ” zwiększył się o kwotę
394 372,02 zł. Nabyto działkę gruntu o wartości 166 000,00 zł.

2. Umorzenie środków trwałych – amortyzacja
Amortyzacja w roku 2010 wynosi 15 085,75 zł.
w tym:
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- ciężar kosztów

13 053,92 zł.

- rozliczenia międzyokresowe przychodów
Lp.
1.
2.
3.
4.

Nazwa grupy
środków trwałych
Budynki
Środki transportu
Inne środki
Grunty
Razem:

Amortyzacja
2010 rok
3 754,89
10 400,00
930,86
-15 085,75

2 031,83 zł.
Stan netto na
31.12.2010r.
418 931,10
11 266,67
9652,14
166 000,00
605 849,91

3. Stan wyposażenia tj. przedmioty nietrwałe o wartości jednostkowej powyżej 100 zł. wynosi
110 565,16 zł.
Zobowiązanie w kwocie 567,09 zł. dotyczy dostaw mediów w miesiącu grudniu 2010 r.
4. Zatrudnienie i wynagrodzenia
Średnie zatrudnienie w 2010 r. wynosiło 7 etatów, zaś średnie wynagrodzenie brutto wynosiło
2 240,38 zł.
5. 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.
6. Informacja o strukturze przychodów – źródła i wysokość
a) Przychody z działalności statutowej
618 216,83 zł.
- składki określone statutem
574,00 zł.
- przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 617 642,83 zł.
1) dotacje z budżetu Województwa Śląskiego(ŚUW)
23 750,00 zł.
2) dotacje z Urzędu Miasta
72 867,45 zł.
3) zadania zlecone Urzędów Miast i Gmin
116 057,50 zł.
4) pozostałe Urzędy Miast
24 500,00 zł.
5) Conrad N. Hilton Fund For Sisters
39 144,44 zł.
6) United Nations Hight Commissions for Human Rights
37 101,61 zł.
7) BreBank
5 000,00 zł.
8) Der Zuschuss Von Renovabis
98 181,25 zł.
9) Urząd Marszałkowski
5 745,97 zł.
10) darowizny osób fizycznych
100 840,35 zł.
11) 1% podatku
33 215,26 zł.
12) darowizny art. spożywczych i środków czystości
8 228,78 zł.
13) pozostałe przychody
53 010,22 zł.
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b) Przychody ubiegłego roku

120 443,73 zł.

c) Pozostałe przychody
w tym: -nawiązki sądowe

16 250,52 zł.
3 010,22 zł.

d) przychody finansowe

11 633,20 zł.

7. Informacja o strukturze kosztów statutowych
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego
Świadczenia niepieniężne
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- wynagrodzenie i ubezpieczenie społeczne
- podatki i opłaty
- pozostałe koszty

393 039,75 zł.

393 039,75 zł.
136 029,78 zł.
47 400,48 zł.
209 264,49 zł.
75,00 zł.
270,00 zł.

Sporządzono: 09.02.2011 r.
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