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Klubu Kiwanis Kobieta 2000

za okres 2007 r.

I. Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze pożytku publicznego w zakresie:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej  sytuacji  życiowej 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 zagrożonych zwolnieniem z

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

 i mężczyzn;
8. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
9. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
10. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
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

także 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 służących 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 mężczyzn.
5.  Podejmowanie  działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.
6. Organizacja spotkań z ludźmi prezentującymi różne dziedziny życia.
7. Przeciwdziałanie przemocy i patologiom społecznym
8. Poprawa jakości życia 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 różnych dziedzin życia;



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

IV.  Realizując  cele  zawarte  w  ust.  I,  Stowarzyszenie  prowadzi  odpłatną  i  nieodpłatną
działalność  pożytku   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 2007 r. działalnością stowarzyszenia kierował Zarząd w składzie:
Prezes – Ewa Jabłońska
Wiceprezes – Danuta Dawidowicz
Skarbnik – Anna Bzowa
Sekretarz – Maria Borkowska
Członek – Anetta Bikowska

VI. w 2007r. odbyło się 18 posiedzeń Zarządu oraz 24 zebrania ogólne protokołowane w
księdze protokołów. Na zebraniach 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 to: ulotki, programy informacyjne

oraz relacje z imprez organizowanych przez Klub w dwóch TV-kablowych oraz  artykuły
w  prasie  lokalnej  i  regionalnej,  nawiązywanie  kontaktów  z  przedstawicielami
administracji  publicznej  i  innymi  jednostkami  samorządowymi  oraz  organizacjami
pozarządowymi; 

- stowarzyszenie posiada swoją stronę internetową www.kobieta2000.pl 

2) pozyskiwanie środków finansowych:
- w celu  pozyskania  środków finansowych  zorganizowano 1  imprezę  charytatywną   w

styczniu Kostiumowy Bal karnawałowy,
- w wyniku  ogłoszonego przez  Burmistrza  Choszczna  konkursu  na  wykonanie  zadania

publicznego otrzymałyśmy dofinansowanie  z  budżetu  gminy 750 zł.  -  na  organizację
Sceny  Bez  Barier,  oraz   5  tys.zł.  na  kontynuowanie  programu  edukacyjno-
prewencyjnego,

- otrzymałyśmy również dofinansowanie z funduszy PFRON (5.300,-zł.), 
- otrzymałyśmy  z  funduszu  FIO  z  Koszalińskiego  Centrum  Wspierania  Inicjatyw

Społecznych 1.500 zł. na remont siedziby,
- środki na działalność statutową pozyskiwałyśmy również od sponsorów  indywidualnych

jak  również  z  przekazanego  podatku  1%  (4,203,86zł.) -  ogólnie  przychody  z
działalności  statutowej  nieodpłatnej  pożytku  publicznego  wyniosły  w  2007r.  -
39.796,00 

3) realizowane projekty i programy 
- od listopada 2006r. do 31 grudnia 2007r. uczestniczyłyśmy 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,

- do czerwca 2007r. byłyśmy Partnerem Lokalnym Organizacji Pozarządowych w  II etapie
Programu  „Partnerzy  Lokalni:  wiedzieć  –  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
najważniejszych  problemów  społeczności  z  terenu  powiatu  przez  organizacje
pozarządowe. 

- do 30 września 2007r. realizowałyśmy Program „Działaj Lokalnie V”- w ramach tego
programu  zorganizowałyśmy  Powiatowe  Centrum  Organizacji  Pozarządowych  w
Choszcznie – biuro odpowiednio wyposażone i przystosowane do organizowania szkoleń
celem  Programu  jest  aktywizowanie  lokalnych  społeczności  wokół  rozwiązywania
problemów i zaspokajania potrzeb oraz pobudzanie życiowych aspiracji społeczności celu
zdobywania  wiedzy  i  doskonalenia  swoich  umiejętności  w  zakresie  działań
promocyjnych  dotyczących  realizacji  projektów,  a  także  szerszych  możliwości
organizacyjnych  na  pozyskiwanie  środków  na  działalność  charytatywną.
Zorganizowałyśmy w tym celu spotkanie na którym powołano koalicję współpracy. 

- w  2007r.  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
różnych sytuacjach życiowych i losowych – pozyskane środki wykorzystane zostały na
materiały edukacyjne, nagrody w konkursach. 

4) działalność charytatywna
- w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej Najuboższym (PEAD) przy

współdziałaniu  z  Koszalińskiego  Banku  Żywności  i   Powiatowego  Centrum Pomocy
Rodzinie w Choszcznie  przekazałyśmy artykuły żywnościowe na kwotę 244.007,80 zł.
Pomocą  objętych zostało około 9 tys. osób z ubogich rodzin powiatu choszczeńskiego
podopiecznych Miejsko Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.

- Z okazji  Mikołajek przygotowałyśmy paczki dla dzieci z Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej.

- przekazałyśmy 500 zł.  na  Fundację  Pomocy  Dzieciom z  Chorobą  Nowotworową  dla
Justynki,

- przekazałyśmy 500 zł. na Fundację Dzieciom „Zdążyć z pomocą” z przeznaczeniem na
leczenie Gabrysi.

- przekazałyśmy 1000 zł.  dla rodziny wielodzietnej ze Zwierzynia na zakup odzieży na
zimę,

- przekazałyśmy 600 zł. na śniadania dla dzieci z biednych rodzin w  Szkole Podstawowej
w Pełczycach.

5) działalność kulturalno – oświatowa 
- 22 maja 2007r. zorganizowałyśmy już  po raz dziewiąty Przegląd Form Estradowych i

Teatralnych dla Osób Niepełnosprawnych SCENA BEZ BARIER .
- Systematycznie uczymy się,  a  także promujemy i  wspieramy osiągnięcia zawodowe i

społeczne naszych koleżanek np.
- wspieramy imprezy sportowe i rekreacyjne organizowane przez przedszkola i szkoły

VII. Działalność Stowarzyszenia, 

Wszystkie omówione w sprawozdaniu formy naszej działalności udokumentowane są w księdze
protokołów,  kronice  klubu,  opracowaniach  (programy,  harmonogramy)  oraz  nagraniach
medialnych i dokumentacji finansowej. Wiele też o naszej działalności pisała prasa lokalna.



VIII. Finanse Stowarzyszenia w złotych. 
Przychody z działalności statutowej:    246 442,80 
składki brutto określone statutem           2 435,00

Przychody z działalności statutowej  
nieodpłatnej pożytku publicznego                               39 796,00

w tym:
program Praca w Posagu       14 052,00 
dotacja z Działaj Lokalnie                                                 4 878,20
dotacja UM Choszczno                                                      5 750,00
dotacja PFRON                                                                  5 300,00
darowizny indywidualne                                                       450,00
środki własne                                                                      9 365,80

Pozostałe przychody określone statutem      204 211,80
w tym:

żywność z KBŻ (PEAD)                                                204 211,80

Koszty realizacji działalności statutowej
nieodpłatnej pożytku publicznego łącznie    240 558,57

Anna Bzowa – Skarbnik, Ewa Jabłońska-Prezes

Choszczno, dnia 25 lutego 2008r.


