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Zielona Góra, Stary Rynek 17
tel./fax: 68 4549232, 68 4571045
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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
2010 rok w działalności
Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA
I.
Informacje wstępne:
Lubuskie Stowarzyszenie 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 (kod
pocztowy: 65-067) przy Starym Rynku 17 (wejście od. ul. Lisowskiego). Zmiana siedziby
Stowarzyszenia dokonała się we wrześniu 2010.
1. Stowarzyszenie nie ma 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, data wpisu 26 maja 2000 r.
4. Nr identyfikacyjny REGON: 971293579, NIP: 973-06-83-878.
5. Nazwa banku i numer rachunku: BPH SA nr 18 1060 0076 0000 3200 0104 1094
6. Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA nie prowadzi działalności gospodarczej
ani odpłatnej dla beneficjentów.
7. Dane dotyczące członków Zarządu:
• Anita Kucharska-Dziedzic Prezes (zam. 66-006 Ochla, ul. Sarnia 10)
• Ilona Motyka
Wiceprezes (66-001 Zawada, ul. Truskawkowa 5)
• Bożena Waltrowska
Sekretarz (zam.65-547 Zielona Góra, Oś. Śląskie 4a/5)
8. 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 prozdrowotnych u kobiet.
•
Przeciwdziałanie dyskryminacji.
9. Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01-01-2010 do 31-12-2010 i
pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący
rok obrotowy.
10. 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.
11. 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 31-12-2010 nie dokonywano odpisów amortyzacyjnych
i umorzeniowych, z uwagi na to, iż jednostka nie posiada aktywów trwałych
podlegających takim odpisom.
12. 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:
Lp.

1.

Nazwa zadania

Ośrodek Pomocy dla Osób
Pokrzywdzonych
Przestępstwem

Kwota
dofinansowania

46.230,28 zł

Donator

Ministerstwo
Sprawiedliwości,

Ilość
beneficjentów

Ok. 1200

W ramach programu: „Siec Pomocy Ofiarom Przestępstw” prowadzimy Ośrodek dla Osób
Pokrzywdzonych Przestępstwem, projekt trwa od 01.01.2009 i obejmuje porady prawnika,
psychologa i pomoc wolontariuszy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, koordynator
projektu: Małgorzata Karolonek do X 2010, od XI 2010 – Ilona Motyka. Współpraca z:
Policja, Sądy, Prokuratura, OPS-y, CPR-y, NGO-sy. Adresatami są osoby potrzebujące
wsparcia psychologicznego, porady prawnej. W ramach OPdOPP w ramach porozumień
wolontariackich pracuje 10 osób, koszty nieuwzględnione w ramach dotacji, pokrywamy ze
środków własnych jako koszty biura. (cele statutowe: &6, punkt 2, 3, 5, 10)
Lp.

2.

Nazwa zadania

BABA babie w terenie –
poradnictwo prawne i
obywatelskie

Kwota
dofinansowania

159.879,48 zł

Donator

Ilość
beneficjentów

Ministerstwo Pracy Ok. 1000
i Polityki
Społecznej, EFS

Projekt trwa 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, JST-y, koordynator Małgorzata Karolonek.
Adresatami są osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego, porady prawnej, porady
obywatelskiej, młodzież i nauczyciele. (cele statutowe: &6, punkt 2, 3, 5, 10)
Lp.

3.

Nazwa zadania

BABA babie w terenie –
pomoc i edukacja prawna

Kwota
dofinansowania

80.265,22 zł +
wkład własny
12 000,00 zł

Donator

Ilość
beneficjentów

Fundusz
1412
Organizacji
Pozarządowych,
Fundusze
Norweskie,Stowarz
yszenie BABA

Projekt trwał od 01.11.2009 do 31.10.2010. W jego ramach 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, JST-y:
Małgorzata Karolonek. Adresatami były osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego,
porady prawnej, porady obywatelskiej, młodzież i nauczyciele. (cele statutowe: &6, punkt 2,
3, 5, 10)
Lp.

4.

Nazwa zadania

Dotacja instytucjonalna

Kwota
dofinansowania

25.000,00 zł
(przekazana w
2009 r.)

Donator

Fundacja im.
Stefana Batorego

Ilość
beneficjentów

Nie dotyczy

W ramach dotacji instytucjonalnej w 2010 roku 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. A także
plakaty i 2 roll-upy. Zmiany w pracy biura wprowadzone w 2009 r. okazały się trwałe: 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.
(cele statutowe: &6, punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
Lp.

5

Nazwa zadania

Tydzień Pomocy Ofiarom
Przestępstw

Kwota
dofinansowania

bezkosztowo

Donator

Wolontariat
uczestników akcji

Ilość
beneficjentów

52

TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW, luty 2010, udział wzięli Policja, Sądy,
Prokuratura, Okręgowa Izba Radców Prawnych, dyżur prawnika BABY Doroty
Zubrzyckiej-Urbańskiej dla ofiar przestępstw, koordynacja Małgorzata Karolonek. (cele
statutowe: &6, punkt 2, 3, 5, 10)
Lp.

Nazwa zadania

Kwota
dofinansowania

Donator

Ilość
beneficjentów

6

Tydzień Pomocy
bezkosztowo
Wolontariat
17
Powodzianom
uczestników akcji
W lipcu 2010 roku w siedzibie BABY oraz udostępnionych lokalach na terenie
województwa radcy prawni, prawnicy i psycholodzy BABY udzielali porad i wsparcia
powodzianom. (cele statutowe: &6, punkt 2, 3, 5, 10)
Lp.

7

Nazwa zadania

16 Dni Przeciw przemocy
Wobec Kobiet

Kwota
dofinansowania

bezkosztowo

Donator

Wolontariat
uczestników akcji,

Ilość
beneficjentów

78

Wolontariusze przeprowadzili kampanię medialną 16 DNI PRZECIW PRZEMOCY
WOBEC KOBIET. 4-10 grudnia 2010 roku na wyświetlaczach na przystankach
i w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji emitowano spot przeciw przemocy wobec
kobiet nakręcony dla nas przez grupę SKY Piastowskie. W BABIE dyżurowali prawnicy,
psycholodzy i prokuratorzy z prokuratur okręgowej i rejonowej w Zielonej Górze. (cele
statutowe: &6, punkt 2, 3, 5, 10)
Lp.

8

Nazwa zadania

Dzień Kobiet dla Kobiet

Kwota
dofinansowania

bezkosztowo

Donator

Wkład rzeczowy
wielu sponsorów

Ilość
beneficjentów

nieoszacowana

W akcji wzięły udział lubuskie firmy, które w dniu 8 marca stworzyły specjalną ofertę dla
Pań poprzez m.in. upusty cenowe, gratisy, czy inne niespodzianki. Akcję Dzień kobiet dla
Kobiet nagłośniły media radio Eska, Index, Radio Plus, Radio Złote Przeboje, Gazeta
Wyborcza. Lista instytucji, które przyłączyły się do akcji wraz z ich propozycjami dla Pań
umieszczono na stronie internetowej www.baba.org.pl oraz stronie internetowej Gazety
Wyborczej www.zielonagora.gazeta.pl. (cele statutowe: &6, punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9)
Lp.

Nazwa zadania

Kwota
dofinansowania

Donator

Ilość
beneficjentów

9

Sommercamp

bezkosztowo

Wkład rzeczowy
strony niemieckiej

89

Nasze niemieckie koleżanki z OST-WEST FRAUENBRUCKE spotkały się w tym roku w
Łagowie Lubuskim na dorocznym Sommercampie. Zaprosiłyśmy je do Polski w 2008 r.
podczas zjazdu w Schwerin. W Sommercamp wzięły udział Anita Kucharska-Dziedzic i
Ilona Motyka. (cele statutowe: &6, punkt 1, 2, 4, 6, 8)
Lp.

10

Nazwa zadania

Kwota
dofinansowania

Bądź bezpieczna od przemocy bezkosztowo
seksualnej

Donator

Ulotki sfinansowała
Fundacja Bezpieczne Miasto, wykłady
przeprowadzono w
formie wolontariatu

Ilość
beneficjentów

Uczennice
wszystkich
szkół średnich
w mieście

Histeria medialna związana z pojawieniem się rzekomego seryjnego gwałciciela na terenie
Zielonej Góry i okolic skłoniła nas do stworzenia ulotki dla kobiet na bazie naszych
dotychczasowych ulotek i broszur poświęconej bezpieczeństwu seksualnemu kobiet. Ulotki
przekazano wszystkim zielonogórskim szkołom średnim oraz wszelkim Instytucjom, które
zgłosiły zapotrzebowanie. Akcji ulotkowej towarzyszyły wykłady przeprowadzane przez
Anitę Kucharską-Dziedzic oraz Agatę Tront-Grzesiak. (cele statutowe: &6, punkt 2, 3, 5, 10)
Lp.

11

Nazwa zadania

BABA babie przez Internet,

Kwota
dofinansowania

kosztu
wynajmu
domeny i
serwera

Donator

Ok. 500 zł, koszty
własne
Stowarzyszenia

Ilość
beneficjentów

Ok. 500 porad

Porady prawne przez Internet udzielane są od 2001 roku, są anonimowe, realizowane w
pełnym wolontariacie, porad udziela Dorota Zubrzycka-Urbańska, koordynuje Anita
Kucharska-Dziedzic (cele statutowe: &6, punkt 2, 3, 5, 10)
Lp.

12

Nazwa zadania

Parytety

Kwota
dofinansowania

bezkosztowo

Donator

wolontariat

Ilość
beneficjentów

Ok. 500
podpisów

Ilona Motyka włączyła się w akcję zbierania podpisów poparcia pod projektem ustawy
parytetowej reprezentując BABĘ, czyli regionalne biuro Kongresu Kobiet Polskich. BABY
zebrały komplet podpisów i przesłały do Warszawy. (cele statutowe: &6, punkt 1, 2, 4)
Ponadto:
• Nasze przedstawicielki wzięły udział z prezentacjami, wykładami i wystąpieniami
w kilkunastu konferencjach i eventach wojewódzkich, ogólnokrajowych i
międzynarodowych.
• Członkinie i wolontariusze uzyskali certyfikaty i zaświadczenia w liczbie ponad 60. po
odbytych szkoleniach i kursach
III.

Informacja o uzyskanych przychodach z wyodrębnieniem ich źródeł (np. składki,
spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu
państwa i budżetu gminy):
ogółem 232 582,77 PLN,
w tym:
składki członkowskie: 1900,00 PLN
darowizny: 14128,50 PLN
inne przychody finansowe: 241,90,00 PLN
budżet państwa: 46.230,28 PLN
środki unijne: 174.089,06 PLN
IV.
1. Informacja o poniesionych kosztach:
ogółem 285 149,27 PLN
w tym na:
a) realizację celów statutowych 285 149,27 PLN
b) administrację (czynsze, opłaty, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) 16 977,88 PLN
c) działalność gospodarczą nie dotyczy
d) pozostałe koszty: 6 208,96 PLN
2. Informacja o: liczbie osób zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziałem według
zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w
działalności gospodarczej:
Stowarzyszenie zatrudnia jedynie w ramach projektów finansowanych przez donatorów na
umowy o dzieło i umowy zlecenia. W taki sposób zatrudniałyśmy 11 osób w ramach 3
projektów.
3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez stowarzyszenie z podziałem na :
a) wynagrodzenia w ramach umów o dzieło i umów zleceń: 205.186,21, w tym
wynagrodzenie osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: nie dotyczy
b) nagrody, w tym nagrody osób zatrudnionych wyłącznie
w działalności gospodarczej
nie dotyczy
c) premie, w tym premie osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.
nie dotyczy
d) inne świadczenia, w tym inne świadczenia osób zatrudnionych wyłącznie
w działalności gospodarczej.
nie dotyczy
4. Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych
organów stowarzyszenia oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą
z podziałem na:
a) wynagrodzenia: nie dotyczy
b) nagrody: nie dotyczy
c) premie: nie dotyczy
d) inne świadczenia: nie dotyczy
5. Wysokość udzielonych przez stowarzyszenie pożyczkach:
Nie udzielono.
6. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku, nabyte
obligacje, objęte udziały, nabyte akcje w spółkach prawa handlowego:
Nie dotyczy.
7. Nabyte nieruchomości i pozostałe środki trwałe.
Nie dotyczy
8. Wartość aktywów i zobowiązań.

Aktywa trwałe na początek roku: 0,00 zł, na koniec roku 0,00 zł
Aktywa obrotowe na początek roku: 103.058,90 zł, na koniec roku 36.429,84 zł
Fundusze własne na początek roku 90.640,11, na koniec roku 14105,75
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na początek roku 12.418,79, na koniec roku
22.324,09
9. Umowy dotacyjne w 2010 roku:
• Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem z Ministerstwem
Sprawiedliwości: I/DPC III 524-8/10 oraz DWOiP I-523-50/10
• Dotacja instytucjonalna Fundacji im. Stefana Batorego, numer wniosku: 19643
• BABA-BABIE w terenie – pomoc i edukacja prawna, Fundusz dla Organizacji
Pozarządowych „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie”, nr umowy
FOP09/5/MA/3429
• BABA babie w terenie – poradnictwo prawne i obywatelskie, Minister Pracy i Polityki
Społecznej w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr UDAPOKL.05.04.02-00-262/08-00 z dnia 17 kwietnia 2009 r. oraz aneks nr POKL.05.04.0200-262/08-02
10. Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych
W okresie roku rozliczeniowego dokonano zmiany właściwego Urzędu Skarbowego w
związku ze zmianą adres właściwym urzędem skarbowym jest obecnie dla Lubuskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze.
Załącznikiem do niniejszego sprawozdania jest kopia formularza CIT-8.
11. Informacje o przeprowadzonych kontrolach.
Przeprowadzono kontrolę poprawności realizacji projektów: „Ośrodek Pomocy dla Osób
Pokrzywdzonych Przestępstwem” oraz „BABA babie w terenie – poradnictwo prawne i
obywatelskie”. Wyniki kontroli nie wykazały nieprawidłowości, uchybienia zostały usunięte,
zalecenia wykonane.

