
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprawozdanie merytoryczne 
z działalności 

Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz kobiet „BABA” 
za 2008 r. 

 
 
 
 
 
 
Stowarzyszenie działa na podstawie ustaw z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o 
Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104) i posiada osobowość prawną.  
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. 
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, 
zaś siedziba mieści się w Zielonej Górze przy Placu Matejki 3a. 
1. Stowarzyszenie nie posiada jednostek organizacyjnych (zarówno 

sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe, jak też nie 
sporządzających takich sprawozdań). 

2. Podstawowy przedmiot działalność wg PKD 9133Z – Działalność 
pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie 
sklasyfikowanych. 

3. Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Baba” jest wpisane do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060904, o nr identyfikacyjnym 
REGON: 971293579. NIP: 973-06-83-878 z siedzibą w Zielonej Górze 
przy Placu Matejki 3a. 

4. Dane dotyczące członków zarządu: 
      Anita Kucharska-Dziedzic – Prezes 

Ilona .Motyka – Wiceprezes 
Bożena Waltrowska – Sekretarz 

5. Określenie celów statutowych organizacji: 
• Dostarczanie inicjatywom kobiecym w regionie lubuskim wiedzy i 

umiejętności niezbędnych do prowadzenia efektywnej i kreatywnej 
działalności na niwie społecznej. 

• Propagowanie i upowszechnianie wiedzy o prawach i wolnościach 
człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem praw kobiet, zwłaszcza w 
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perspektywie wchodzenia Polski do struktur europejskich. 
•  Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie 

polskiego prawodawstwa dotyczącego pośrednio i bezpośrednio 
najczęstszych kobiecych problemów (prawo pracy, prawo rodzinne).  

• Zwiększanie aktywności kobiet w życiu politycznym, gospodarczym, 
społecznym w państwie prawa, również poprzez prowadzenie lobbingu 
oraz przeciwdziałanie bezrobociu. 

• Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy seksualnej. 
• Wspieranie inicjatyw kobiecych wywodzących się z grup 

mniejszościowych (religijnych, narodowych). 
• Reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia. 
• Inspirowanie i inicjowanie działalności kulturalnej i artystycznej. 
• Promowanie postaw prozdrowotnych u kobiet. 

6.      Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01-01-2008 do 31-12-
2008 i pokrywa się z rokiem. Kalendarzowym. Księgi rachunkowe zamyka się na 
dzień kończąca rok obrotowy 
7.  Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania 
działalności przez Stowarzyszenie, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam 
znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla 
kontynuowania przeć organizację działalności. 
8. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób .ciągły, 
dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji 
gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik 
finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata 
informacje z nich wynikające były porównywalne. Do 31-12-2008 nie 
dokonywano odpisów Amortyzacyjnych i umorzeniowych. z uwagi na to, iż 
jednostka nie posiada aktywów trwałych podlegających takim odpisom. 
9. Aktywa i Pasywa wycenia się według, następujących zasad: 
• W cenie nabycia lub zakupu. 
• W cenie sprzedaży netto (możliwej do uzyskania). 
• W wartości nominalnej lub kwocie wymaganej zapłaty (dot. należności). 
• Z uwzględnieniem trwalej utraty wartość:. 
• W wartości godziwej. 
• W wartości przeszacowanej. 
• Nie rzadziej niż na dzień bilansowy. 
Wartość niematerialne prawne oraz środki trwałe nie rzadziej niż na dzień 
bilansowy wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub 
wartości przeszacowany (tj. wartości środków trwałych po aktualizacji wyceny w 
trybie odrębnych przepisów), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne tub 
umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości z zachowaniem 
zasady ostrożności. Środki trwale w budowie również nie rzadziej niż na dzień 
bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z 
ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty 



wartości, zachowując zasadę ostrożnej wyceny. Do amortyzacji środków 
trwałych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek 
amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych. Polityka rachunkowa organizacji jest zgodna z ustawą o podatku 
dochodowym od osób prawnych. 
 

Zadania zrealizowane w 2008 roku: 
 

1. W naszej siedzibie działało biuro poradnicze udzielające bezpłatnych 
porad prawnych oraz pomocy psychologicznej kobietom znajdujących się 
w sytuacjach kryzysowym, m. in. ofiarom przemocy seksualnej, 
funkcjonujące dzięki wolontariuszom. 

2. Kontynuowaliśmy pomoc prawną w terenie – objazdowe biuro prawne 
udzielające bezpłatnych porad prawnych funkcjonowało w 10 
miejscowościach (od 2007 r.), dzięki dotacjom Instytutu Spraw 
Publicznych, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji 
Batorego, zapewniliśmy środki na finansowanie tej działalności na 
najbliższe 3 lata dzięki dotacji Europejskiego Funduszu Społecznego. W 
ramach obu projektów udzieliłyśmy pomocy i porady prawnej ponad 2000 
osób w ciągu całego 2008 roku. 

3. W ramach naszego Stowarzyszenia powstał jeden z 16 w kraju OŚRODEK 
POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM w 
ramach projektu ,,Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw" finansowany przez 
Komisję Europejską i Ministerstwo Sprawiedliwości. 

4. Wydaliśmy kolejną (dziewiątą) broszurę edukacyjną skierowaną do 
kobiet pt. „Kobieta bezpieczna od HIV/A1DS” i rozdystrybuowałyśmy ją 
na terenie całego. województwa dzięki dotacji Wojewody Lubuskiego. 

5.  Kornynuowałyśmy program spotkań z zaprzyjaźnioną organizacją kobiecą 
z Cottbus Lila Villa Frauenzentrum – w 2008 r. tematem spotkań było 
poznanie histor i i  wielkich kobiet „Ś ladami kobiet” po obu stronach 
granicy dzięki Polsko- Niemieckiej Fundacji Współpracy. 

6. W czerwcu byłyśmy z wizytą studyjną w Parlamencie Europejskim w 
Strasburgu, gdzie poznałyśmy zasady funkcjonowania Parlamentu 
Europejskiego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.   

7. A w  lipcu byłyśmy na konferencji kobiecej w Schwerin organizowanej 
przez FRAUENBRUCKE OST-WEST , reprezentując Polki i Polskę. 

8. Dwie członkinie naszego Stowarzyszenia wzięły udział w 
międzynarodowym polsko-hiszpańskim projekcie naukowo-badawczym 
poświęconym kobietom, mieszkankom krajów Uni i  Europejskiej.  

9. Otrzymałyśmy dotacje instytucjonalną od Fundacji Batorego 
umożliwiającą nam m.in. zwiększenie liczby szkoleń dla wolontariuszy 
Stowarzyszenia. 

10. Prezeska naszego stowarzyszenia uhonorowana została przez Radio 
Zachód tytułem „Homini Bono” w uznaniu dla świadczonej pomocy dla 



osób pokrzywdzonych i ofiar przemocy. 
11.  Zrealizowałyśmy analogiczny dla powyższego projekt edukacji młodych 

kobiet przeciw przemocy seksualnej i molestowaniu w Zielonej Górze – 
dla 800 osób. Projekt został wysoko oceniony przez, szkoły, mamy plik 
próśb o kontynuację ze szkół objętych szkoleniami i próśb o szkolenia ze 
szkół, do których nie trafiłyśmy. 

12. Wciąż funkcjonowała nasza strona internetowa, dostępne na niej było 
archiwum ok. 5 tysięcy porad w zakresie ginekologii, położnictwa, 
onkologii, prawa, wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa, psychologii, 
nowych porad nie udzielano w ramach programu nazwanego BABA Babie 
przez Interne, niemniej nadal korespondowałyśmy z paniami 
potrzebującymi pomocy. Ze strony można było ściągnąć pliki tekstowe 
wszystkich naszych broszur. 

13. Nadal kolportowałyśmy broszury: BĄDŹ BEZPIECZNA OD 
PRZEMOCY SEKSUALNEJ i BĄDŹ BEZPIECZNA OD PRZEMOCY 
DOMOWEJ. BĄDŹ BEZPIECZNA W SĄDZIE (MAŁŻEŃSTWO. 
DZIECI RODZINA) i BĄDŹ BEZPIECZNA W SĄDZIE (STOSUNKI 
MAJĄTKOWE W MAŁŻEŃSTWIE), BĄDŹ BEZPIECZNA W PRACY I 
BEZ PRACY. Broszury te mają wszystkie policyjne patrole i dzielnicowi 
w powiecie, w razie interwencji lub przybycia ofiary na policję dają 
broszurę i proponują kontakt z nam.  

14.  Wspólnie z miejscowymi mediami przygotowałyśmy około 20 różnych. 
krótszych i dłuższych audycji radiowych, telewizyjnych i artykułów 
prasowych poświęconych prawom i sytuacji kobiet w Zielonej Górze, kraju 
i Europie. 


