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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 osób z  chorobami 

nowotworowymi; 
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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 2008 r. działalnością stowarzyszenia kierował Zarząd w składzie: 
 Prezes – Ewa Jabłońska 
 Wiceprezes –  Danuta Dawidowicz 
 Skarbnik – Anna Bzowa 
 Sekretarz – Maria Borkowska 
 Członek – Anetta Bikowska 
 
VI. w 2008r. odbyło się 8 posiedzeń Zarządu oraz 5 zebrań ogólne protokołowanych w 
księdze protokołów ora 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 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),  

- promocyjne – promujące działalność Stowarzyszenia to: ulotki, programy informacyjne 
oraz relacje z imprez organizowanych przez Klub w TV-kablowej oraz  artykuły w prasie 
lokalnej i regionalnej, nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami administracji 
publicznej i jednostkami samorządowymi oraz innymi 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  2008r. Kostiumowy Bal karnawałowy 2.100,-zł. 

- w wyniku ogłoszonego przez Burmistrza Choszczna konkursu na wykonanie zadania 
publicznego otrzymałyśmy dofinansowanie z budŜetu gminy 1.000,- zł. - na organizację 
Sceny Bez Barier, oraz  6.000,- tys.zł. na kontynuowanie programu edukacyjno-
prewencyjnego STOPEK , 

- otrzymałyśmy równieŜ dofinansowanie z funduszy PFRON - 7.000,-zł.  
- środki na działalność statutową pozyskiwałyśmy równieŜ od sponsorów  indywidualnych 

jak równieŜ z przekazanego podatku 1% - 14.858,86zł. - ogólnie przychody z 
działalności statutowej nieodpłatnej poŜytku publicznego wyniosły w 2008r. -  
39.796,00  

- ze składek członkowskich uzyskałyśmy przychód 3.405,- zł 
3) realizowane projekty i programy w 2008r.  

- w 2008r. wraz z Powiatową Komendą Policji w Choszcznie i Choszczeńskimi 
Przedszkolami, przy pomocy finansowej Urzędu Miejskiego w Choszcznie 
kontynuowałyśmy Program prewencyjny z zakresu bezpieczeństwa dla dzieci od 3-6 
lat  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.  

4) działalność charytatywna 
- w ramach Europejskiego Programu Pomocy śywnościowej NajuboŜszym (PEAD) przy 

współdziałaniu z Koszalińskim Bankiem śywności i  Miejsko-Gminnymi Ośrodkami 
Pomocy Społecznej przekazałyśmy artykuły Ŝywnościowe na kwotę 333.192,70 zł. 
Pomocą objętych zostało około 9 tys. osób z ubogich rodzin powiatu choszczeńskiego 
podopiecznych MGOPS z Choszczna, Bierzwnika, Drawna, Krzęcina, Recza i Pełczyc 
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- Z okazji Mikołajek przygotowałyśmy gry i zabawy ze STOPKIEM oraz paczki ze 
słodyczami i owocami dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Starym Klukomiu. 

- przekazałyśmy 1.000,- zł. pomocy dla dzieci znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji 
rodzinnej, ze względu na długotrwałą chorobę ich mamy i przebywającą w szpitalu 
(Magdalena Bujacz). 

- przekazałyśmy z okazji 40-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
upominki oraz pomoce dla dzieci  

- przekazałyśmy 200,- zł. na leki dla Jakuba Carewicza chorego na muskowiscydozę. 
- przekazałyśmy 5.000,- zł firmie PHU ORTO-PROT Świebodzina na wykonanie protezy 

modularnej stosowanej przy wyłuszczeniu w stawie biodrowym dla Zbigniewa 
Węglarskiego 

5) działalność kulturalno – oświatowa  
- 20 maja 2008r. zorganizowałyśmy juŜ po raz dziesiąty Przegląd Form Estradowych i 

Teatralnych dla Osób Niepełnosprawnych SCENA BEZ BARIER. Uczestniczyło w nim 
128 dzieci niepełnosprawnych. 

-  Systematycznie uczymy się, a takŜe promujemy i wspieramy osiągnięcia zawodowe i 
społeczne naszych koleŜanek np. 

- wspieramy imprezy sportowe i rekreacyjne organizowane przez przedszkola i szkoły 
- uczestniczymy w pracach Punktu Interwencyjno-Mediacyjnego działającego przy PCPR 

w Choszcznie realizującego program „Pomoc dzieciom i rodzinie” 
 

VII. Działalno ść 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 teŜ o naszej działalności pisała prasa lokalna. 
 
VIII. Finanse Stowarzyszenia w złotych.  

Przychody z działalności statutowej:     365.756,60  
składki brutto określone statutem             3.405,00 

 
Przychody z działalności statutowej   
  nieodpłatnej poŜytku publicznego                               14.300,00 

              w tym: 
- dotacja UM Choszczno                                                      7.000,00 
- dotacja PFRON                                                                  7.000,00 
- darowizny indywidualne                                                       300,00 
 
- Przychody z 1 %              14.858,00 
 

 
Pozostałe przychody określone statutem           333.192,70 

w tym: 
Ŝywność z KBś (PEAD)                                                    333.192,70 

   
 

 
Koszty realizacji działalności statutowej 
nieodpłatnej poŜytku publicznego łącznie     361.136,41 
 
 
       

Anna Bzowa – Skarbnik,             Ewa Jabłońska-Prezes 
 
Choszczno, dnia 18 lutego 2009r. 
 


