SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

„Stowarzyszenia Po MOC
dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej”
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2015 R.
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
tel. +48 32 255-38-69; fax +48 32 739-00-22
e-mail: biuro@Po-MOC.pl http:// www.Po-MOC.pl

3.

Data wpisu do KRS:
2 3 1 0 2 0 0 1

4.

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

5.

REGON:
2 7 7 6

6.

5 1 2 2 8

Nr KRS:
0 0

0 0

0 5 5

2 0 5

7.

Skład Organu Zarządzającego:

Anna Bałchan - Prezesa ZARZĄDU

Barbara Zawiła - Zastępca Prezesa ZARZĄDU

Janina Grys - Członek Zarządu

Gabriela Bożek - Członek Zarządu

8.

Komisja Rewizyjna:

Ewa Kuna Drabik- Przewodnicząca Komisji

Ilona Świerad - Zastępca Przewodniczącego Komisji

Bożena Czyżycka - Sekretarz Komisji
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9.

Cele statutowe organizacji:
Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc kobietom i ich dzieciom zagrożonym lub dotkniętych
przemocą seksualną, fizyczną i psychiczną, ofiarom handlu kobietami oraz ich rodzinom.
Celami szczegółowymi są:
1. udzielanie pomocy stacjonarnej w formie zapewnienia całodobowego schronienia dla
krzywdzonych kobiet i dzieci;
2. udzielanie pomocy doraźnej w formie wsparcia terapeutycznego, psychologicznego, porad
prawnych, doradztwa zawodowego i innych;
3. prowadzenie i rozwijanie pracy metodą streetwork, zwłaszcza wśród kobiet będących
ofiarami handlu i przymusowej prostytucji;
4. pogłębienie świadomości profilaktycznej i uwrażliwienia młodych ludzi na temat zagrożeń
związanych z handlem ludźmi, przymusową prostytucją lub innymi formami
wykorzystania seksualnego;
5. szkolenie i prowadzenie warsztatów dla osób zajmujących się pomocą społeczną.
6. prowadzenie świetlic dla dzieci
7. prowadzenie żłobka”

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.

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

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 2015 R.

1. Stowarzyszenie prowadziło Punkt Konsultacyjny, w którym udzielane było w ramach
indywidualnych spotkań bezpłatne wsparcie psychologiczne, terapeutyczne oraz pomoc prawna
dla ofiar przemocy gł. domowej , handlu ludźmi lub znajdujących się w trudnych sytuacjach
życiowych.
W Punkcie Konsultacyjnym udzielono pomocy z zakresu:
- poradnictwa prawnego
596 godz.
- konsultacji psychologicznych, terapii indywidualnej
400 godz.
Stowarzyszenie w ramach funduszy pozyskanych z 1 % skierowało w roku sprawozdawczym
dwie kobiety na kursy zawodowe- kurs komputerowy, kurs opiekunki dla dzieci.
W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie realizowało projekty:
 od 01 marca do 31 grudnia 2015 roku zrealizowano projekt dofinansowany przez Urząd
Miasta Katowice pt. „Poradnictwo specjalistyczne dla kobiet dotkniętych prostytucją,
handlem kobiet i przemocą domową”- w projekcie wzięło udział 39 kobiet, udzielono
w ramach projektu 250 godz. poradnictwa prawnego oraz 144 godz. terapii indywidualnej.
 od 01 stycznia do 30 czerwca 2015 r. realizowano projekt dofinansowany przez Wojewódzki
Urząd Marszałkowski, Europejski Fundusz Społeczny POKL pt. „Kryzys początkiem
nowego- aktywizacja zawodowa (Celem projektu była aktywizacja zawodowa 15 kobiet,
będących osobami bezrobotnymi, bezdomnymi, uwikłanymi w przemoc, ofiarami handlu
ludźmi lub będącymi w innym kryzysie życia i mieszkającymi na terenie województwa
śląskiego. W ramach ww. projektu świadczona była pomoc specjalistyczna (diagnoza,
prawna, psychologiczno-terapeutyczna) oraz integracja społeczno-zawodowo (doradztwo
zawodowe, szkolenia, kursy zawodowe oraz staże zawodowe 6-miesięczne).
W 2015 r. udzielono wsparcia 15 osobom.
 Od 01 kwietnia do 31 lipca 2015 r. zrealizowano projekt dofinansowany przez Urząd Gminy
Lubliniec pt.: „Festyn profilaktyczny „W górę serca””- zorganizowano festyn plenerowy,
którego celem była promocja przeciwdziałania patologiom społecznym- przemocą w rodzinie,
uzależnieniom od alkoholu, narkotyków, prostytucją.

Od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 r. zrealizowano projekt dofinansowany przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pt,; „Krajowe Centrum Interwencyjno –
Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi”- udzielono wsparcia 18
osobom (11 dorosłym, 7 dzieciom).
 „BAKHITA – ogólnopolska zakonna sieć wsparcia dla ofiar handlu ludźmi i przymuszonej
prostytucji” - zorganizowanie kampanii społecznej w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu,
Strona 4 z 7

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2015 R.
STOWARZYSZENIA PO MOC DLA KOBIET I DZIECI IM. MARII NIEPOKALANEJ

2.

Lublinie, Zamościu, Przemyślu i Piasecznie w dniu 18.10.2015 w Europejski Dzień
Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi – kampanię organizowały siostry z różnych zgromadzeń
wraz z współpracownikami. Podjęte w ten dzień działania to: prelekcje dot. handlu ludźmi,
świadectwa, katechezy w szkołach, artykuły, audycje radiowe, modlitwy, Msze Św., flash
moby na ulicach miast. Łączna liczba odbiorców szacowana jest na min. 3500 osób.
 „Bezpieczna praca za granicą” – projekt realizowany w partnerstwie z Agencją Pracy
Tymczasowej ATERIMA z Krakowa: dystrybucja bezpłatnego poradnika „Bezpieczna praca
za granicą”, prowadzenie strony www.bezpieczny-wyjazd.eu, wspólne opracowanie
casebooka dla pracowników różnych Agencji Zatrudniania opisującego przykładowe sytuacje
zw. z rozpoznaniem procederu handlu ludźmi i algorytm postępowania (dystrybucja 2016
rok).
 Od 18 do 31 grudnia 2015 r. zrealizowano zadanie publiczne dofinansowane przez Urząd
Miasta Katowice pt.’CICHA NOC, ŚWIĘTA NOC…’spotkanie Bożonarodzeniowe dla kobiet
wraz z dziećmi z doświadczeniem przemocy- zorganizowano wieczerze wigilijną dla
podopiecznych Stowarzyszenia (dzieci i kobiet), rozdano paczki świąteczne oraz zapewniono
wyjście na występ artystyczno-kulturalny (Betlejem w Spodku).
 Od 01 października do 31 grudnia 2015 r. realizowano projekt pt. „Wołanie o pomoc”
dofinansowane jest ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne
dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje- udzielono 7 godzin. porad prawnych oraz 24 godz.
pomocy terapeutycznej.
Stowarzyszenie w roku sprawozdawczym prowadziło całodobowy Ośrodek RehabilitacyjnoWychowawczy w Katowicach. W 2015 r. z zakwaterowania w Ośrodku skorzystało 39 osoby – 19
kobiet oraz 20 dzieci.
W Ośrodku Stowarzyszenie zapewniło schronienie kobietom i kobietom z dziećmi, znajdującym
się w sytuacji kryzysowej, a zwłaszcza ofiarom przemocy, w tym przymusowej prostytucji
i handlu ludźmi.
Prócz schronienia kobiety mogły skorzystać z :
całodobowej opieki socjalnej i materialnej,
zajęć terapeutyczno- rehabilitacyjnych,
zajęć przygotowujących do samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach
życiowych,
aktywizacji- doradztwa zawodowego
pomocy w odzyskaniu równowagi psychicznej i duchowej oraz poczucia własnej wartości
i godności
udziału w zajęciach kulturalno- rekreacyjnych.
W Ośrodku zorganizowano oraz przeprowadzono poza projektami następujące zajęcia:
 zajęcia edukacyjne (zajęcia rozwojowe dla kobiet, edukacja matek, arteterapia dla dzieci):
58 godz.
 zajęcia ze społeczności:108 godz.
 wyjazdy sportowo – edukacyjne (ścianka wspinaczkowa, wyjście do Muzeum Śląskiego
czy Kopalni Guido) : 26 godz.
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3.

Stowarzyszenie 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
przeprowadziło w okresie 01.01-31.12.2015 r. w sumie 60 spotkań, wywiadów, prelekcji,
wykładów i szkoleń, udział wzięło 5.784 osób.
Liczba odbiorców działań organizacji w 2014 r. : 7.284 osób.

4.

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność w zakresie:
zapewnienia szkołom i innym placówkom oświatowo- wychowawczym we właściwym
przygotowaniu dzieci i młodzieży do życia społecznego oraz występujących zagrożeń85.60.Z Polskiej Klasyfikacji Działalności „działalności wspomagającej edukację”
zapewnienia całodobowej opieki grupom osób o ograniczonej samodzielności w Ośrodku
Rehabilitacyjno- Wychowawczym- PKD 87.90.Z „Pozostała pomoc społeczna
z zakwaterowaniem”
zapewnienia pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, doradztwo z zakresu
prowadzenia gospodarstwa domowego, prawa i psychologii- PKD 88.99.Z „Pozostała
pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana”

5.

Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego w niedużym zakresie są to
działania:
PKD 32.99.Z- produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej nie sklasyfikowanych,
PKD 55.90.Z- pozostałe zakwaterowanie
Zasięg terytorialny działalności odpłatnej to województwo śląskie. Organizacja nie prowadziła
działalności gospodarczej.

III.

PERSONEL STOWARZYSZENIA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Stowarzyszenie zatrudniało 9 pracowników na podstawie stosunku pracy w wymiarze 7,38 etatów,
okresowo 5 osób na podstawie umowy cywilno- prawnej oraz 5 firm do określonych zadań.
Średnie wynagrodzenie brutto pracowników w roku 2015 wynosiło 2.639,09 zł.
Ponadto Stowarzyszenie korzystało ze świadczeń 5 wolontariuszy.

IV.

PRZYCHODY
I
KOSZTY
SPRAWOZDAWCZYM:

STOWARZYSZENIA

W

OKRESIE

Przychody z działalności statutowej w roku 2015 wynosiły 1.613.584,59 zł. w tym:
a) Ze środków europejskich
12.137,22 zł.
b) Ze środków budżetu państwa
226.344,86 zł.
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Ze środków budżetu terytorialnego
Z darowizn osób fizycznych
Z darowizn i dotacji osób prawnych
1 % podatku dochodowego
Składki członkowskie
Przychody z tytułu odsetek
Nadwyżka bilansowa za rok 2014
- dz. statutowa
- budowa żłobka

Pozostałe przychody wyniosły 891.216,28 zł i dotyczyły budowy żłobka, w tym:
a) Darowizny osób fizycznych
b) Darowizny osób prawnych
c) 1% podatku dochodowego
d) Nadwyżka przychodów na kosztami z 2014 r.
Na koszty działalności statutowej w kwocie 674.803,62 zł. składają się:
- zużycie materiałów i energii
-usługi obce
- wyżywienie
-wynagrodzenie
-pozostałe koszty

176.665,00 zł.
70.449,93 zł.
45.685,53 zł.
25.958,74 zł.
300,00 zł.
9.214,25 zł.
1.010.066,72zł
126.879,85 zł.

78.015,95 zł.
704.492,10zł.
240,20 zł.
108.468,03 zł.
34.193,27 zł.
177.875,14 zł.
31.528,31 zł.
410.522,91 zł.
20.683,99 zł.

Koszty działalności pokryto z 1 % podatku dochodowego w wysokości 13.335,02 zł.
z przeznaczeniem na :
a) Porady prawne dla beneficjentek
3.542,50 zł.
b) Kolonie dla dzieci
1.559,98 zł.
c) Wyżywienie w Ośrodku
2.498,88 zł.
d) Zakup węgla
3.078,07 zł.
e) Kursy zawodowe
2.234,40 zł.
f) Pozostałe
421,19 zł.

Sporządzono dnia 31.05.2016 r.
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