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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
2009 rok w działalności
Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA

I.
Informacje wstępne:
Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet „BABA” działa na podstawie ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104) i posiada osobowość
prawną. Stowarzyszenie powołano na czas nieokreślony. Terenem działania Stowarzyszenia
jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedziba mieści się w Zielonej Górze przy ul. Pl.
Matejki 3a.
1. Stowarzyszenie nie posiada jednostek organizacyjnych (zarówno sporządzających
samodzielnie sprawozdania finansowe jak też niesporządzających takich sprawozdań);
2. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD 9133Z - Działalność pozostałych
organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych;
3. Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Baba” jest wpisane do Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr 0000060904,o nr identyfikacyjnym REGON: 971293579, NIP: 973-0683-878 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 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 i społecznym
w państwie prawa, również poprzez prowadzenie lobbyingu 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 pro zdrowotnych u kobiet.

•

Przeciwdziałanie dyskryminacji.

6. Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01-01-2009 do 31-12-2009 i
pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący
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 przez 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

31-12-2009

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 trwałej utraty wartości,

•

W wartości godziwej

•

W wartości przeszacowanej.

•

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe nie rzadziej niż na dzień bilansowy
wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (tj.
wartości środków trwałych po aktualizacji wyceny w trybie odrębnych przepisów),
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości z zachowaniem zasady ostrożności.
Środki trwałe 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.
II.
Zrealizowane projekty i projekty w trakcie realizacji:
1. W ramach programu: „Sic Pomocy Ofiarom Przestępstw” prowadzimy Ośrodek dla
Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na ten

cel przeznaczona jest dotacja

Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 37.043,85 zł, projekt trwa od 01.01.209 do
31.07.2010 i obejmuje porady prawnika, psychologa i pomoc wolontariuszy dla Osób
Pokrzywdzonych Przestępstwem, beneficjentów w trakcie 2009 r. przyjęłyśmy ok.
500 osób: koordynator projektu: Małgorzata Karolonek. Współpraca z następującymi
instytucjami: Policja, Sądy, Prokuratura, OPS-y, CPR-y, NGO-sy. Adresatami są
osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego, porady prawnej.
2. „Wsparcie dla Ośrodka dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem” powyższy projekt
wsparł Urząd miasta kwotą 4.000,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenie dla
koordynatora wolontariuszy w Ośrodku. Projekt trwał od 01.03.2009 do 31.12.2009.

3. „BABA babie w terenie – poradnictwo prawne i obywatelskie” projekt dofinansowany
przez Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej w ramach EFS kwotą 461.134,72 zł w
czasie od 01.04.2009 do 31.04.2012. W ramach projektu utworzono punkty pomocy
prawnej na terenie województwa lubuskiego (Sulechów, Lubsko, Szprotawa, Nowa
Sól, Sulęcin, Kożuchów) i udzielane są porady prawne i obywatelskie. Współpraca:
Policja, Sądy, Prokuratura, OPS-y, CPR-y, NGO-sy, jednostki samorządu lokalnego,
koordynator Małgorzata Karolonek. Adresatami są osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego, porady prawnej, porady obywatelskiej, młodzież i nauczyciele. Pomoc
objęła ok. 1000 osób.
4. „BABA - BABIE w terenie. Pomoc prawna dla kobiet z małych miejscowości
województwa lubuskiego” projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski kwotą
6.000,00 zł, trwał od 01.06.2009 do 30.10.2009 w ramach projektu stworzono punkty
pomocy prawnej na terenie województwa lubuskiego, współpraca Policja, Sądy, Prokuratura, OPS-y, CPR-y, NGO-sy, jednostki samorządu lokalnego, koordynator Dorota Zubrzycka-Urbańska. Adresatami były osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego, porady prawnej, porady obywatelskiej. 4 i 5 projekt objęły łącznie ok. 250
osób.
5. Wsparcie dla projektu „BABA - BABIE w terenie. Pomoc prawna dla kobiet z małych
miejscowości województwa lubuskiego” projekt ten dofinansował Wojewoda Lubuski kwotą 3.000,00 zł, trwał od 01.08.2009 do 31.12.2009 w jego ramach powstały
punkty pomocy prawnej na terenie województwa lubuskiego. Współpraca Policja, Sądy, Prokuratura, OPS-y, CPR-y, NGO-sy, jednostki samorządu lokalnego, koordynator Małgorzata Karolonek. Adresatami były osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego, porady prawnej i obywatelskiej. 4 i 5 projekt objęły łącznie ok. 250 osób.
6. „BABA babie w terenie – pomoc i edukacja prawna” projekt dofinansowany przez
Fundusz Współpracy dla Organizacji Pozarządowych (środki unijne) kwotą 112.544
zł, trwa od 01.11.2009 do 31.10.2010. W ramach projekty utworzono punkty pomocy
prawnej na terenie województwa lubuskiego: Żary, Żagań, Tuplice, Trzebiel, Łęknica,
Jasień, Brody. Współpraca: Policja, Sądy, Prokuratura, OPS-y, CPR-y, NGO-sy, jednostki samorządu lokalnego, koordynator: Małgorzata Karolonek. Adresatami są osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego, porady prawnej, porady obywatelskiej,
młodzież i nauczyciele. Ok. 70 osób w 2009 r.
7. „BABA przeciwko przemocy domowej – program profilaktyczny dla dziewcząt i młodych kobiet” program dofinansowany przez Urząd Marszałkowski kwotą 2.000,00 zł

w terminie od 02.11.2009 do 15.12.2009. W jego ramach dodrukowano i
dystrybuowano broszury nt. przemocy seksualnej: „Bądź bezpieczna od przemocy
seksualnej”, druk 5000 broszur. Współpraca: Policja, Sądy, Prokuratura, OPS-y,
CPR-y, NGO-sy, jednostki samorządu lokalnego, szkoły: koordynator: Małgorzata
Karolonek. Adresatami były osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego, porady
prawnej, porady obywatelskiej, młodzież i nauczyciele.
8. BABA babie przez Internet, porady prawne przez Internet, anonimowe, pełen
wolontariat, porad udziela Dorota Zubrzycka-Urbańska, ok. 500 porad w ciągu roku,
koordynacja Anita Kucharska-Dziedzic.
9. Dotacja instytucjonalna Fundacji im. Stefana Batorego w kwocie 50.000,00 zł przeznaczona na lata 2009-2010 wspierająca zatrudnienie pracownika administracyjnego,
szkolenia członków i wolontariuszy stowarzyszenia, postanie i obsługę nowej strony
internetowej, druk ulotek poświęconych BABIE i zatrudnienie biura rachunkowego
obsługującego nasze Stowarzyszenie.
III.
Wydarzenia i przedsięwzięcia:
1. Nasi wolontariusze wymyślili i przeprowadzili kampanię medialną 16 DNI
PRZECIW PRZEMOCY WOBEC KOBIET, namawiając do współudziału i wsparcia
wiele firm i instytucji. W efekcie całą kampanię przeprowadzono bezkosztowo. 4-10
grudnia 2009 roku na ekranie diodowym w centrum miasta TV CITY oraz na
wyświetlaczach na przystankach i w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji
emitowano spot przeciw przemocy wobec kobiet nakręcony dla nas przez grupę SKY
Piastowskie. Firma Plast zaprojektowała ulotki, Drukarnia Braci Dadyńskich
wydrukowała je za darmo, wolontariusze biegali po mieście i rozdawali je
mieszkańcom. Patronat medialny nad kampanią objęło Radio Zachód i Gazeta
Wyborcza. Koordynacja Halina Woźnicka-Lech.
2. TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW, luty 2009, udział wzięli Policja,
Sądy, Prokuratura, dyżur prawnika BABY Doroty Zubrzyckiej-Urbańskiej dla ofiar
przestępstw, zrealizowano w wolontariacie, koordynacja Małgorzata Karolonek.
3.

USPRAWNIENIE PRACY BIURA: Od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 w
wymiarze kilku godzin dziennie (ok. 80 godz. w miesiącu) w Stowarzyszeniu został
zatrudniony

pracownik

administracyjny

Pani

Małgorzata

Karolonek,

która

równocześnie udzielała niezbędnych informacji oraz wsparcia zgłaszającym się
beneficjentom. Dyżurowała w godzinach dopołudniowych a więc podczas

najintensywniejszej pracy prokuratury, policji i OPS-ów, kiedy jest najwięcej
telefonów i zgłoszeń. Wtedy także jest największa możliwość współpracy
interdyscyplinarnej pomiędzy instytucjami zajmującymi się pomocą ofierze. Dzięki
zatrudnionemu pracownikowi mogliśmy otoczyć opieką naszych beneficjentów w
sposób pełniejszy, pozwoliło to nam uniknąć kolejek w naszym biurze,
zwiększyliśmy ofertę pomocy. Nasze biuro rzeczywiście było czynne kilka godzin
dziennie od poniedziałku do piątku. Trzeba pamiętać, że ofiary przestępstw to osoby
znajdujące się w szczególnej osobistej sytuacji. Dlatego ważne jest, by pomoc ofierze
przestępstwa, przemocy była natychmiastowa i kompleksowa, aby potrzebujące
pomocy osoby, nie zniechęciły się, bo telefon jest głuchy, a biuro zamknięte. Dzięki
dotacji instytucjonalnej udało się nam sprostać temu zadaniu. Uznałyśmy też, że
damy radę zwiększyć świadczoną przez nas pomoc i przyciągniemy nowych
wolontariuszy, którym pracownik administracyjny ułatwi pracę i pomoże się wdrożyć
w działalność Stowarzyszenia. Dałyśmy ogłoszenie w lokalnej prasie i w radiu, do
BABY trafiło troje młodych prawników (dwie panie i jeden pan) i psycholożka
chętnych do pracy wolontariackiej. W centrum wolontariatu i na uniwersytecie
zaprezentowałyśmy ofertę dla wolontariuszy i nasze biuro zapełniło się młodymi
ludźmi (pojawił się nieprzewidziany wydatek – kilkanaście nowych kompletów
kluczy).
4. WOLONTARIUSZE: Czynne praktycznie cały czas biuro (rano biuro BABY, po
południu – Ośrodek) zaowocowało przypływem młodych ludzi, dla których zawsze
jest zajęcie. Sześciu wolontariuszy pracuje w ramach Ośrodka, niezainteresowani
pomocą ofiarom przestępstw skupili się na działalności promocyjnej Stowarzyszenia,
na akcjach medialnych, kontaktach ze szkołami.
5. Przeprowadziłyśmy całkiem udanie akcję zbierania podpisów pod projektem ustawy
parytetowej (BABA stała się regionalnym biurem Kongresu kobiet Polskich).
Koordynator – Ilona motyka.
6. KSIĘGOWOŚC: Od marca 2009 r. zatrudniliśmy do prowadzenia naszej księgowości
biuro rachunkowe. Na naszą ofertę odpowiedziały tylko 4 biura rachunkowe, dla których kwota wynagrodzenia była wystarczająca. Dwa biura zrezygnowały po rozmowie – uznały, ze nie poradzą sobie z rozliczaniem dotacji unijnych z Europejskiego
Funduszu Społecznego, jedno biuro przestało się do nas odzywać z nieznanego nam
powodu, pozostało biuro rekomendowane przez organizację prowadzącą Regionalny
Ośrodek EFS w Zielonej Górze. W lipcu okazało się, że biuro nie sprostało wymaga-

niom projektu z EFS, wniosek o płatność przygotowano niezgodnie z wymaganiami
MPiPS. Dlatego musieliśmy zakończyć współpracę. W sierpniu udało nam się
znaleźć nowe biuro rachunkowe, które głównie zajmuje się rozliczaniem środków
europejskich i jesteśmy zadowoleni z usług naszego biura rachunkowego, cel
uznałyśmy za osiągnięty.
7. STRONA INTERNETOWA. Mamy nową stronę internetową, zmieniłyśmy
kolorystykę, zrezygnowałyśmy z forum, zmieniłyśmy umowę z providerem. Praca nie
jest zakończona. Strona jest uaktualniana, przygotowujemy wersję niemiecką i
angielską strony, opublikujemy na stronie kilka naszych prezentacji przygotowanych
z różnych okazji, po zmianie konfiguracji – także wzmiankowany wyżej spot przeciw
przemocy wobec kobiet oraz artykuły naszych członkiń publikowane w polskich i
zagranicznych tomach i periodykach.
8. ULOTKI Wydrukowałyśmy ulotki i wizytówki poświęcone wyłącznie naszym
osiągnięciom i działalności wraz z klarowną informacją o możliwości finansowania
nas poprzez wpłaty na OPP i darowizny i numerem konta. W 2009 roku wzrost
darowizn z tytułu 1% wzrósł o 100%. Wprowadziłyśmy zasadę , ze w każdym
wydanym przez nas informatorze, ulotce, broszurze i plakacie, bez względu na to, kto
jest fundatorem i jaki projekt reklamują, znajdzie się adnotacja, ze jesteśmy OPP. Na
stronie internetowej BABY miga nasza reklama temu poświęcona. Ze środków
własnych sfinansowałyśmy środki reklamowe – pocztówki, naklejki, nalepki
magnetyczne i kalendarze.
9. Wojewoda lubuska nominowała nas do ministerialnej nagrody na polu działalności
socjalnej. W październiku 2009 . minister Pracy i polityki społecznej nagrodziła nasze
stowarzyszenie

za

przeciwprzemocowej

innowacyjno
i

prawnej.

świadczeniu
Byliśmy

pomocy

jedyna

prawnej

organizacja

i

edukacji

pozarzadową

uhonorowaną nagrodą zbiorową wśród 10 nagrodzonych instytucji.
10. We wrześniu 2009 odbyłyśmy wyjazd studyjny do Lila Villa Frauenzentrum do
Cottbus.

