SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

„Stowarzyszenia Po MOC
dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej”
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2011R.
STOWARZYSZENIA PO MOC DLA KOBIET I DZIECI IM. MARII NIEPOKALANEJ

I. Dane organizacji pożytku publicznego
1.

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

2.

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

e-mail:

tel. +48 32 255-38-69; fax +48 32 44-123-20
biuro@Po-MOC.pl
http:// www.Po-MOC.pl

Funkcyjne kontakty mailowe:











3.

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

Data wpisu do KRS:

2 3 1 0 2 0 0 1
4.

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

5.

REGON:

2 7 7 6
6.

5 1 2 2 8

Nr KRS:

0 0 0 0
7.

0 5 5 2 0 5

Skład Organu Zarządzającego:




Anna Bałchan - Prezesa ZARZĄDU
Barbara Zawiła - Zastępca Prezesa ZARZĄDU
Janina Grys - Członek Zarządu
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8.

Gabriela Bożek - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
 Ewa Kuna Drabik- Przewodnicząca Komisji
 Anna Zasada- Członek Komisji

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 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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11.
1.
2.
3.

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

II. Charakterystyka działalności w okresie 2012 r.
1.

-

-

-

Stowarzyszenie prowadziło Punkt Konsultacyjny, w którym w ramach indywidualnych spotkań udzielane
jest bezpłatne wsparcie psychologiczne, terapeutyczne, pomoc prawna oraz doradztwo zawodowe dla
ofiar przemocy, handlu ludźmi, przymuszonej prostytucji lub znajdujących się w trudnych sytuacjach
życiowych.
W Punkcie Konsultacyjnym udzielono pomocy z zakresu:
poradnictwo prawne
519 godz.
terapia indywidualna
149,5 godz.
doradztwo zawodowe
317 godz.
W ramach doradztwa zawodowego skierowano 7 kobiet na kursy i szkolenia zawodowe.
Praca zespołu streetworkerów na terenie Katowic, których celem jest wejście w środowisko osób
prostytuujących się, przedstawienie oferty pomocowej Stowarzyszenia. W roku 2011 przeprowadzono 208
godz. dyżurów.
w roku sprawozdawczym Stowarzyszenie realizowało projekty:
•
Europejski Fundusz Społeczny PO KL „Kobieta nie jest na sprzedaż”- 12 kobiet
•
„Poradnictwo specjalistyczne dla kobiet dotkniętych prostytucją, handlem kobiet i przemocą
domową”- 423 osoby
•
„Układam swoje życie na nowo… prywatnie i zawodowo”- 10 kobiet
•
„Wzrost kompetencji bytomskich profesjonalistów w pracy profilaktycznej z młodzieżą zagrożoną
przymusową prostytucją”- 19 osób
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 spotkań:
z młodzieżą szkół ponadpodstawowych 10 spotkań nt. „Zagrożenie handlem ludźmi”- 718 uczestników,
z młodzieżą szkół ponadpodstawowych 5 spotkań nt „Bezpieczna praca za granicą w kontekście
zagrożenia handlu ludźmi”- 860 uczestników,
16 spotkań nt „Współczesne formy niewolnictwa”- 2 492 uczestników
spotkania dla pracowników pomocy społecznej nt „Jak pomagać nie upokarzając?- pomoc ofiarom handlu
ludźmi”- 100 uczestników
Zasięg terytorialny prowadzonej działalności obejmował cały kraj.
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2.

-

Stowarzyszenie prowadziło całodobowy Ośrodek Rehabilitacyjno- Wychowawczy w Katowicach dla 15
osób. W 2012 r. z zakwaterowania w Ośrodku skorzystało 46 osób, w tym 20 kobiet i 26 dzieci.
W Ośrodku Stowarzyszenie zapewnia schronienie 15 kobietom i kobietom z dziećmi, znajdującym się
w sytuacji kryzysowej, a zwłaszcza ofiarom przemocy, w tym przymusowej prostytucji i handlu ludźmi.
W Ośrodku zapewniamy:
całodobową opiekę socjalną i materialną,
zajęcia terapeutyczno- rehabilitacyjne,
zajęcia przygotowujące do samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych,
aktywizacja- doradztwo zawodowe
pomoc w odzyskaniu równowagi psychicznej i duchowej oraz poczucia własnej wartości i godności
udział w zajęciach kulturalno- rekreacyjnych.

-

W ramach poradnictwa specjalistycznego w Ośrodku udzielono pomocy z zakresu:
pomocy medycznej
121 godz.
pedagogiczno- psychologicznej
1 841 godz.
nauka rękodzieła
212 godz.

3.

Liczba odbiorców działań organizacji w 2011 r. : 4 561 osób.

4.
-

5.
-

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność w zakresie:
zapewnienia całodobowej opieki grupom osób o ograniczonej samodzielności w Ośrodku RehabilitacyjnoWychowawczym- 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”
Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego w niedużym zakresie są to działania:
PKD 32.99.Z- produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej nie sklasyfikowanych .
Zasięg terytorialny działalności odpłatnej to województwo
śląskie. Organizacja nie prowadziła
działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie zatrudniało 7 pracowników na podstawie stosunku pracy oraz okresowo 23 osoby na
podstawie umowy cywilno- prawnej do realizacji projektów lub określonych zadań.
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wypłacone pracownikom organizacji wynosiło 2 366,57 zł. Ponadto
Stowarzyszenie korzystało ze świadczeń 13 wolontariuszy.
Łączna kwota przychodów w roku 2011 wynosiła 859 628,60 zł. w tym:
a) Ze środków europejskich
251 557,68 zł.
b) Ze środków budżetu terytorialnego
176 021,00 zł.
c) Z darowizn osób fizycznych
68 902,75 zł.
d) Z darowizn osób prawnych
21 968,25 zł.
e) 1 % podatku dochodowego
41 370,63 zł.
f) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
530,54 zł.
g) Z nawiązek sądowych
3 040,24 zł.
h) Przychody z działalności finansowej
10 892,03 zł.
i) Przychody z 2010 r i pozostałe
283 345,48 zł.
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Koszty Stowarzyszenia w 2011 r. wynosiły ogółem w tym:
a) Działalność statutowa
b) Odpłatna działalność pożytku publicznego
c) Koszty administracyjne
d) Koszty pozostałe

653 442,89 zł.
567 536,92 zł.
596,46 zł.
84 239,15 zł.
1 107,36 zł.

Koszty działalności pokryto z 1 % podatku dochodowego w wysokości 17 774,88 zł. z przeznaczeniem na :
a) Zakwaterowanie podopiecznych w Ośrodku
12 397,08 zł.
b) Działalność edukacyjno- profilaktyczną
4 279,00 zł.
c) Koszty kampanii informacyjnej związanej z pozyskaniem
1 % podatku dochodowego
1 098,80 zł.
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Biuro Stowarzyszenia: ul. Z. Krasińskiego 21, 40-019 Katowice
tel. 32 255-38-69, fax: 32 44-123-20, e-mail: biuro@po-moc.pl
KRS: 0000055205 | Regon: 277651228 | NIP: 954-23-92-573
konto bankowe: PKO BP S.A. Oddział Regionalny Katowice
nr: 39 1020 2313 0000 3202 0118 4043

REGON: 277651228

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za 2011 rok

CZĘŚCI SPRAWOZDANIA:
1. Bilans na dzień 31.12.2011
2. Rachunek wyników za 2010 rok
3. Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe 2011 rok

REGON: 277651228

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011r.
poz.

AKTYWA

Stan na dzień
31.12.2010

Stan na dzień
31.12.2011

A.

Aktywa trwałe

605 849,91

166 866,67

I
II

Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe

605 849,91

166 866,67

III
IV
V

Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

-

-

B.

Aktywa obrotowe

416 877,34

403 293,84

I
II
III

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

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

438,34
402 855,50
152 855,50
250 000,00

C.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

-

-

1 022 727,25

570 160,51

SUMA AKTYWÓW
PASYWA
A.

Fundusze własne

627 249,97

570 160,51

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)

363 974,80
263 275,17

363 974,80
206 185,71

+263 275,17
-

+206 185,71
-

395 477,28

0,00

-

-

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

-

1 022 727,25

570 160,51

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: 16.02.2012r.
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RACHUNEK WYNIKÓW ZA 2011 rok
poz.

Stan na
31.12.2010

Wyszczególnienie

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
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stan na
31.12.2011

740 414,81

811 931,09

574,00
1 754,25

624,00
530,54

738 086,56

810 776,55

393 039,75

569 195,18

+347 375,06

+ 242 735,91

111 293,20

84 239, 15

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

1 820,24
3 738,55
469,00
54 461,75

13 053,92
4 576,53

7 442,32
16 307,29

16 250,52

36 805,48

690 ,41

8,56

11 633,20

10 892,03

-

-

+ 263 275,17

+ 206 185,71

dotacje

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

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)

263 275,17

+ 206 185,71

-

-

-

-

I
II

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

Data sporządzenia: 16.02.2012r.
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INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011
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.

Budynki
Środki transportu
Pozostałe środki trwałe
Grunty
Razem:

Stan na
31.12.2010r
508 000,00
65 000,00
13 298,00
166 000,00
752 298,00

Stan na
31.12.2011 r.
508 000,00
65 000,00
20 740,32
166 000,00
759 740,32

b) Umorzenie środków trwałych – amortyzacja
Amortyzacja w roku 2011 wynosi 447 864,45 zł.
w tym:
- ciężar kosztów

45 511,94 zł.

- rozliczenia międzyokresowe przychodów

402 352,51 zł.

Lp.
1.
2.
3.
4.

Nazwa grupy
środków trwałych
Budynki
Środki transportu
Pozostałe środki trwałe
Grunty
Razem:

Amortyzacja
2011 rok
420 369,99
10 400,00
17 094,46
-447 844,45

Stan netto na
31.12.2011r.
-866,67
-166 000,00
166 866,67

Zastosowano amortyzację jednorazową środków trwałych zgodnie z art. 16 ust. 7 Ustawy
z dn. 15.02.1992 r. o podatku dochodowych od osób prawnych (Dz. U. nr 54 poz. 654 z późn.
zm.)
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c) Stan wyposażenia tj. przedmioty nietrwałe o wartości jednostkowej powyżej 200 zł. wynosi
110 272,59zł.
Należności w kwocie 438,34 zł. to nadpłata zobowiązania za nadpłatę dostawy wody
w wys. 187,34 zł i nadpłata podatku od osób fizycznych 260,00 zł.
d) Zatrudnienie i wynagrodzenia
Średnie zatrudnienie w 2011 r. wynosiło 7 etatów, zaś średnie wynagrodzenie brutto
wynosiło 2 521,36 zł.
e) 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.
f) Informacja o strukturze przychodów – źródła i wysokość
a) Przychody z działalności statutowej
- składki określone statutem
- działalność odpłatna
- przychody z działalności statutowej nieodpłatnej
pożytku publicznego
1) dotacje z budżetu Województwa Śląskiego(ŚUW)
2) dotacje z Urzędu Miasta
3) zadania zlecone Urzędów Miast i Gmin
4) dotacje pozostałych Urzędów Miast
5) Urząd Marszałkowski- Europejski Fundusz Społeczny
6) darowizny osób fizycznych
7) 1% podatku
8) darowizny art. spożywczych i środków czystości
9) nawiązki sądowe
- przychody ubiegłego roku
b) Pozostałe przychody
c) Przychody finansowe
g) Informacja o strukturze kosztów statutowych
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej
pożytku publicznego
w tym:
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- wynagrodzenie
- ubezpieczenia społeczne
- wyżywienie
- amortyzacja
- pozostałe koszty

811 931,09 zł.
624,00 zł
530,54 zł.
547 501,38 zł.
18 000,00 zł.
52 268,00 zł.
95 593,00 zł.
10 160,00 zł.
251 557,68 zł.
68 902,75 zł.
41 370,63 zł.
6 609,11 zł.
3 040,21zł.
263 275,17 zł.
36 105,48 zł.
10 892,03 zł.

569 195,18 zł.

47 849,24 zł.
81 694,01 zł.
296 262,06 zł.
43 519,84 zł.
43 119, 79 zł.
44 073,05 zł.
12 677,19 zł.
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