
S p r a w o z d a n i e   m e r y t o r y c z n e 
Klubu Kiwanis Kobieta 2000 

za okres 2006 r. 
 

I. Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze poŜytku publicznego w zakresie: 
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej  sytuacji  Ŝyciowej oraz wyrównywanie szans  

tych rodzin i osób; 
2. działalności charytatywnej; 
3. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej 
 i kulturowej; 

4. ochrony i promocji zdrowia; 
5. działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 
6. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagroŜonych zwolnieniem z 

pracy; 
7. upowszechniania  i ochrony praw  kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet 

 i męŜczyzn; 
8. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
9. nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 
10. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieŜy; 
11. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 
12. upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 
13. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; 
14. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 

takŜe działań wspomagających rozwój demokracji; 
15. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 
16. promocji i organizacji wolontariatu; 
17. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe w zakresie określonym w pkt.1-17  
 

II. Celami działalności Stowarzyszenia są: 
1. Integracja środowisk kobiecych. 
2. Wspieranie wszelkich inicjatyw słuŜących rozwojowi, zainteresowań  i uzdolnień kobiet. 
3. Promowanie członkiń szczególnie uzdolnionych. 
4. Pogłębianie wiedzy na temat polityki UE oraz polskiego ustawodawstwa  w zakresie 

równego statusu kobiet i męŜczyzn. 
5.  Podejmowanie  działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego. 
6. Organizacja spotkań z ludźmi prezentującymi róŜne dziedziny Ŝycia. 
7. Przeciwdziałanie przemocy i patologiom społecznym 
8. Poprawa jakości Ŝycia dzieci i ich rodzin. 
9. Profilaktyka i rehabilitacja kobiecych chorób nowotworowych. 
10. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 
11. Działalność charytatywna i pomoc społeczna. 

 
III. Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez:  

1. Współdziałanie z właściwymi instytucjami: 
• państwowymi, prywatnymi oraz samorządowymi i społecznymi. 

2. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i wydawniczej; 
3. Współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą; 
4. Tworzenie lobby prowadzące do realizacji, potrzeb i oczekiwań kobiet; 
5. Organizację: szkoleń, spotkań, prelekcji, pokazów, konkursów, przeglądów, festynów, 

loterii, imprez kulturalnych itp.; 
6. Organizowanie imprez charytatywnych w celu pozyskania środków finansowych na 

działalność statutową; 
7. Wykorzystywanie fachowej wiedzy specjalistów z róŜnych dziedzin Ŝycia; 



8. Inicjowanie działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji chorób nowotworowych; 
9. Integrację z osobami niepełnosprawnymi. 
10. WyraŜanie opinii o istotnych sprawach dotyczących Ŝycia codziennego; 
11. Współpracę ze środkami masowego przekazu; 
 

IV. Realizując cele zawarte w ust. I, Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną 
działalność poŜytku  publicznego zgodnie z zakresem określonym w Polskiej Klasyfikacji 
Działalności, jako: działalność wydawniczą, artystyczną i literacką działalność gdzie indziej 
niesklasyfikowaną, działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej 
niesklasyfikowana, kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowane, działalność związaną z ochroną zdrowia ludzkiego, pomocą społeczną 
pozostałą bez zakwaterowania. 
 
V.  W 2006 r. działalnością stowarzyszenia kierował Zarząd w składzie: 
 Prezes – Ewa Jabłońska 
 Wiceprezes –  Danuta Dawidowicz 
 Skarbnik – Anna Bzowa 
 Sekretarz – Maria Borkowska 
 Członek – Anetta Bikowska 
 
VI. w 2006r. odbyło się 15 posiedzeń Zarządu oraz 12 zebrań ogólnych protokołowanych w 
księdze protokołów, na których opracowywano i rozpatrywano wiele spraw  związanych z 
celami stowarzyszenia i zgodnych ze Statutem a dotyczyły one w szczególności: 
 
1) przygotowania i przedstawienia na zebraniach ogólnych i tematycznych materiałów m.in.: 

- plany pracy, wnioski, uchwały, terminarz spotkań, harmonogramy działań, programy  
(dokumentacja), projekt statutu – aktualny zatwierdzono 19.01.2006 r. 

- promocyjne – promujące działalność Stowarzyszenia: ulotki, na bazie archiwalnych 
materiałów opracowano film nt. 10-lecia Klubu, programy w TV-kablowej, art. w prasie 
miejscowej i lokalnej, nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami administracji 
publicznej i innymi jednostkami organizacji, w tym organizacji pozarządowych;  

- w marcu 2006r. Stowarzyszenie zostało członkiem organizacji międzynarodowej pn. 
Kiwanis International – naszym partnerem jest klub z Belgii w miejscowości Gent. 

- w grudniu 2006r. – członkinie klubu uczestniczyły w kursie komputerowym 
zorganizowanym przez firmę komputerową z funduszy EFS 

- stowarzyszenie posiada swoją stronę internetową www.kobieta2000.pl  
 
2) pozyskiwanie środków finansowych: 

- w celu pozyskania środków finansowych zorganizowano 2 imprezy charytatywne (Bal 
karnawałowy i Biesiadę) 

- w wyniku ogłoszonego przez Burmistrza Choszczna konkursu otrzymałyśmy 
dofinansowanie do projektów z budŜetu gminy.(7tys.zł) 

- otrzymałyśmy równieŜ dofinansowanie z funduszy PFRON (3tys.zł.), KIWANIS (896zł.) 
oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (5tys.zł) 

- środki na działalność statutową pozyskiwałyśmy równieŜ od sponsorów  indywidualnych 
jak równieŜ z przekazanego podatku 1% (213,90zł.) - ogólnie przychody z działalności 
statutowej nieodpłatnej poŜytku publicznego wyniosły w 2006r. -  26109,49  

 
3) realizowane projekty i programy  

- 31 maja 2006r. w ramach autorskiego programu profilaktycznego – pod nazwą 
„Bezpieczne dziecko, świadoma młodzieŜ” przy współudziale Rejonowej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Choszcznie i GBS Choszczno utworzyłyśmy przy ul. Jagiełły 2, 
osiedlowy plac zabaw dla dzieci. 

- od listopada 2006r. uczestniczymy w projekcie „Praca w posagu – model wychodzenia 
z rodzinnego bezrobocia na wsi”- celem projektu jest wyrównywanie szans zatrudnienia 
i ułatwienie wejścia na rynek pracy osobom z terenów wiejskich, 



- w 2006r. jesteśmy Partnerem Lokalnym Organizacji Pozarządowych w  II etapie 
Programu „Partnerzy Lokalni: wiedzie ć – działać - rozwijać”  realizowanego przez 
KCWIS Koszalin  finansowanego ze środków FIO oraz Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Społecznych - celem II 
etapu programu jest zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych działających na 
naszym terenie i utworzenie sieci Partnerów Lokalnych wspomagających rozwiązywanie 
najwaŜniejszych problemów społeczności z terenu powiatu przez organizacje 
pozarządowe.  

- od października 2006r. realizujemy Program „Działaj Lokalnie V”-  w ramach tego 
programu zorganizowałyśmy Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych w 
Choszcznie – biuro odpowiednio wyposaŜone i przystosowane do organizowania szkoleń 
celem Programu jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół rozwiązywania 
problemów i zaspokajania potrzeb oraz pobudzanie Ŝyciowych aspiracji społeczności celu 
zdobywania wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności w zakresie działań 
promocyjnych dotyczących realizacji projektów, a takŜe szerszych moŜliwości 
organizacyjnych na pozyskiwanie środków na działalność charytatywną. 
Zorganizowałyśmy w tym celu spotkanie na którym powołano koalicję współpracy.  

- w 2006r. wraz z Powiatową Komendą Policji w Choszcznie i Choszczeńskimi 
Przedszkolami, przy pomocy finansowej Urzędu Miejskiego w Choszcznie 
kontynuowałyśmy Program prewencyjny z zakresu bezpieczeństwa pn. „STOPEK”-  
odbyły się spotkania w przedszkolach promujące zasady zachowania bezpieczeństwa w 
róŜnych sytuacjach Ŝyciowych i losowych – pozyskane środki wykorzystane zostały na  
materiały edukacyjne, nagrody w konkursach. Projekt zrealizowałyśmy we współpracy z 
Komendą Powiatową Policji w Choszcznie, szkołami i przedszkolami. 

 
4) działalność charytatywna 

- w ramach Europejskiego Programu Pomocy śywnościowej NajuboŜszym (PEAD) przy 
współdziałaniu z Koszalińskiego Banku śywności i  Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Choszcznie  przekazałyśmy artykuły Ŝywnościowe na kwotę 293181,32 
zł.tys. Pomocą objętych zostało około 8900 osób z ubogich rodzin powiatu 
choszczeńskiego podopiecznych Miejsko Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej. 

- zorganizowałyśmy Noworoczną Dyskotekę dla dzieci z rodzin ubogich i znajdujących się 
w trudnej sytuacji materialnej z klas 0 – II. Wręczyłyśmy paczki, przygotowałyśmy 
słodki poczęstunek. Salę udostępnił nieodpłatnie właściciel kawiarni „Jola”. Paczki 
ufundowali sponsorzy. 

- przygotowywałyśmy i wręczałyśmy paczki dla Oddziału Choszczeńskiego Polskiego 
Związku Niewidomych.  

- W grudniu 2006 r. byłyśmy „mikołajkowymi” gośćmi w choszczeńskim szpitalu na 
Oddziale Dziecięcym – wręczyłyśmy chorym dzieciom „paczkę niespodziankę” ze 
słodyczami, tablicą i artykułami plastycznymi. KaŜde dziecko otrzymało teŜ lalkę 
„KIWANISK Ę” – jest to lala, na której lekarz moŜe w formie plastycznej wytłumaczyć 
dziecku jego chorobę a jednocześnie zniwelować „awersję” do siebie i choroby. 

 
5) działalność kulturalno – oświatowa  

- 22 maja 2006r. zorganizowałyśmy juŜ po raz ósmy Przegląd Form Estradowych i 
Teatralnych dla Osób Niepełnosprawnych SCENA BEZ BARIER  . 

- Systematycznie uczymy się, a takŜe promujemy i wspieramy osiągnięcia zawodowe i 
społeczne naszych koleŜanek np. 
• w związku z XX-leciem działalności artystycznej w Klubie Plastyka „Impresja” przy 

CHDK w Choszcznie naszej koleŜanki klubowej Barbary Widła uczestniczyłyśmy  
w jubileuszu. 

• wzięłyśmy czynny udział w wyborach samorządowych 2006r.   
• uczestniczyłyśmy w nadanie imienia w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Choszcznie 
• wspieramy imprezy sportowe i rekreacyjne organizowane przez przedszkola i szkoły 
• kol. E. Jabłońska uzyskała Certyfikat Rzeczniczki Praw Kobiet – odbyła szkolenie 

zorganizowane przez Centrum Praw Kobiet w Warszawie 



• kol. E. Datoń i I. Kwiecińska zdobyły Certyfikat I Stopnia Samoobrony psychicznej i 
fizycznej w ramach projektu WenDo – Toruń –. 

• K. Michalak i Z. Banaszek odbyły szkolenia nt. pozyskiwania 1% podatku na rzecz org. 
poŜytku publicznego  

• 27.04.06 r. – przekazałyśmy środki na śniadania dla ucznia Szkoły Nr 3 
• Współpracujemy 

- wspomogliśmy finansowo potrzebujące dzieci:  
• Anna Lutyńska – na dializowanie 
• Daria Zając – wymaga przeszczepu szpiku kostnego  
• Patryk Paszko dofinansowałysmy zakup aparatu słuchowy 
• Adaś Rawdanowicz – dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego  
• Franas – zakup kołdry i pościeli  
• Ewa Nowak – dofinansowanie rehabilitacji po operacji  
• Klub Hokejowy – dofinansowanie obozu w Międzywodziu 
• Paszko Kamil – dofinansowanie na zakup komputera dla głuchego dziecka 
• Szkoła Podst. Nr 1 – dofinansowanie do śniadań (200 zł) 
• Związek Niewidomych – dofinansowanie obozu rehabilitacyjnego (200 zł) 

 
6) ramach Programu pn. „Działalność na rzecz profilaktyki kobiecych chorób 
nowotworowych” w kwietniu 2006r przeprowadziłyśmy kolejną akcję badań 
mammograficznych – przebadanych zostało  w Mammobusie 150  kobiet z terenów wiejskich. 
 
7) Spotkania, uroczystości, imprezy rekreacyjne oraz działalność rozrywkowa: 

- wyjazdy do teatru i operetki – m.in. na występ Chóru Aleksandrowa i Balet „BieroŜka” 
oraz Teatru „Czarny kot Rudy” 

- „Walentynki” – spotkania w klubie, a takŜe wyjazdy do teatru 
- Dzień Kobiet – uroczyste spotkania klubowe; wyjazd na Rewię kabaretową 
- Spływy kajakowe – odbyły się w lecie 2005 i 2006r. 
- Uczestniczyłyśmy w okolicznościowych koncertach muzycznych organizowanych przez 

Szkołę Muzyczną I Stopnia w Choszcznie 
- Wspólne wyjście na basen 
- 26 – 29.01.2006r. – wyjazd do Szklarskiej Poręby na wypoczynek 
- uroczysta Wigilia w klubie i w 2006r. w Wardyniu z Kołami Gospodyń Wiejskich 
- rajdy rowerowe 
- uroczyste 10-lecie Klubu Kiwanis Kobieta 2000, z tej okazji oddałyśmy do uŜytku plac 

zabaw dla dzieci, odbyło się jubileuszowe spotkanie z byłymi członkiniami  
i zaproszonymi gośćmi; władze terytorialne uhonorowały nas odznaczeniami; 
wyemitowany został film o naszej działalności za okres 10 lat; odbyła się teŜ biesiada 
jubileuszowa, z której dochód przeznaczony został na cele statutowe. 

 
VII. Działalno ść Stowarzyszenia, uznawane i popierane są przez całe środowisko lokalne, oraz 
władze samorządowe. Za naszą dziesięcioletnią działalność  otrzymałyśmy odznaczenia  
i wyróŜnienia, najbardziej jednak cenimy sobie wdzięczność tych, którym pomagamy.  
Nie wszystko jednak udało nam się zrealizować, np. nie udało nam się utworzyć Klubu RóŜowej 
WstąŜki i Gabinetu MasaŜu Limfatycznego. 
Wszystkie omówione w sprawozdaniu formy naszej działalności udokumentowane są w księdze 
protokołów, kronice klubu, opracowaniach (programy, harmonogramy) oraz nagraniach 
medialnych i dokumentacji finansowej. Wiele teŜ o naszej działalności pisała prasa lokalna. 
 
VIII. Finanse Stowarzyszenia w złotych.  

Przychody z działalności statutowej:     322 695,81  
składki brutto określone statutem             3 405,00 

 
Przychody z działalności statutowej   
nieodpłatnej poŜytku publicznego                               26109,49 



w tym: 
dotacje z KIWANIS             896,10 
dotacja z Działaj Lokalnie                                              5000,00 
dotacja UM Choszczno                                                   7000,00 
dotacja PFRON                                                               3000,00 
darowizny indywidualne                                                 1546,00 
środki własne                                                                   8667,39 

 
Pozostałe przychody określone statutem     293 181,32 

w tym: 
  Ŝywność z KBś (PEAD)                                             292 967,42 
  1% podatku dochodowego os.fiz.            213,90 
 
Koszty realizacji działalności statutowej 
nieodpłatnej poŜytku publicznego łącznie     317 183,58 
 
świadczenia pienięŜne          23 311,61 
Plac Zabaw              9194,00 
Działaj Lokalnie             1026,50 
Scena bez barier             7091,11 
Stopek               6000,00 
 
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych         

świadczenia pienięŜne     293 871,97  
śywność KBś (PEAD)     292 967,42 
koszty własne              904,55 

Koszty administracyjne          8 862,10 
zuŜycie materiałów i energii            817,39 
usługi obce           3 277,08 
podatki i opłaty          1 136,49 
pozostałe koszty          3 631,14 

 
       

Anna Bzowa – Skarbnik, Ewa Jabłońska-Prezes 
 
Choszczno, dnia 25 stycznia 2007r. 
 


