Stowarzyszenie pomocy kobietom w kryzysie
„Związek Maryjny”
ul. 1 Maja 12; 57-256 Bardo Śl.
Zał. nr 2 do protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia z dn. 06.09.2022r.

Bardo, 06 września 2022r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
POMOCY KOBIETOM W KRYZYSIE
„ZWIĄZEK MARYJNY”
Z SIEDZIBĄ W BARDZIE
ZA ROK 2021

I. STRUKTURA I WŁADZE STOWARZYSZENIA
ORAZ DZIALALNOŚĆ STATUTOWA
1. Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie pomocy kobietom w kryzysie „Związek Maryjny”
z siedzibą w Bardzie, ul. 1 Maja 12.
2. Rejestracja i numer KRS: 14.10.2004, Nr KRS: 0000219599
3. REGON: 891552407
4. Skład Zarządu:
Przewodnicząca Zarządu (Prezes) – Iwona Frendenberg
Zastępca Przewodniczącej (Wice Prezes) – Anna Seweryniak
Sekretarz Zarządu – Małgorzata Nytko
5. Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodnicząca Komisji – Karolina Perchał
Zastępca Przewodniczącej – Joanna Mokrzycka
Sekretarz – Małgorzata Karasińska
Cele statutowe Stowarzyszenia określone w Statucie to:
1. pomoc dziewczętom, kobietom i ich dzieciom zagrożonym lub dotkniętym przemocą
domową
2. pomoc dziewczętom, kobietom i ich dzieciom będącym w sytuacji kryzysu – choroby,
nagłych sytuacji losowych itp.
3. pomoc wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych
4. troska o dziewczęta, kobiety i ich dzieci, będące w trudnej sytuacji życiowej, społecznej,
psychicznej i duchowej
II. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
Na dzień 31 grudnia 2021r. Stowarzyszenie liczyło 20 członków. W roku 2021 nie zaszły zmiany w
składzie osobowym członków Stowarzyszenia.
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III. PRACE ZARZĄDU











Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia w roku 2021 odbyły się cztery razy;
Podjęte zostały 3 Uchwały Zarządu;
Przygotowano i przeprowadzono jedno Zwyczajne Walne Zgromadzenie;
Wykonano sprawozdania za 2021r: do wszystkich instytucji, wobec których OPP mają
obowiązek sprawozdawczy;
Prowadzono działania informacyjne i reklamowe dotyczące Stowarzyszenia
i jego działalności – odnośnie 1%, wśród których najważniejszą było rozprowadzanie ulotek
i kalendarzy z danymi Stowarzyszenia oraz aktualizacji informacji na stronie internetowej i
Facebooku;
Kontynuacja decyzji refundacji leków dla Klientki z ubiegłego roku;
Rozwój działalności Sali Integracji Sensorycznej i Gabinetu ASLAN;
Podpisanie porozumień z powiatami: strzelińskim, legnickim i kłodzkim na rok 2021;
Dalsze działania związane z pandemią koronawirusa w zależności od rozwoju sytuacji
(dodatkowe regulaminy sanitarne i zasady bezpieczeństwa (dezynfekcja, środki i sposoby;
obostrzenia pracy OIK, Hostelu i Gabinetu ASLAN itp. ).
IV. WALNE ZGROMADZENIE

W roku sprawozdawczym odbyło się jedno Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10.06.2021.
V. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
STOWARZYSZENIA „ZWIĄZEK MARYJNY” w roku 2021
Stowarzyszenie
pomocy
kobietom
w
kryzysie
„Związek
Maryjny”
w użyczonych na drodze umowy ze Zgromadzeniem Sióstr Maryi Niepokalanej pomieszczeniach
domu przy ul. 1 Maja 12 w Bardzie prowadzi działalność statutową na rzecz kobiet i ich rodzin.
Działalność ta realizowana była przez:
1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej „Nadzieja” dla ofiar przemocy i handlu ludźmi wraz z
Hostelem, obejmujący swoją pomocą mieszkańców powiatu ząbkowickiego.
2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej „Nadzieja” dla ofiar przemocy wraz z Hostelem,
obejmujący swoją pomocą mieszkańców powiatów legnickiego,
strzelińskiego i
kłodzkiego.
Ośrodek czynny był przez cały rok we wszystkie dni tygodnia
a Hostel całą dobę. Pomoc stacjonarna i „dochodząca” (ambulatoryjna) świadczona była
według potrzeb klientów i naszych możliwości. W każdym dniu tygodnia możliwa była
wizyta u psychologa, co dwa tygodnie dyżurował prawnik, pedagog służył pomocą
mieszkańcom Hostelu na bieżąco. Dodatkowo, w związku z reżimem sanitarnym pandemii
covidowej, dla klientów tego oczekujących dostępna była pomoc zdalna – telefon, e-mail,
gdzie dyżurowali nasi specjaliści według podanego wcześniej harmonogramu.
3. Dla wszystkich dostępny był także telefon interwencyjny czynny całą dobę przez 7 dni w
tygodniu. Wiele osób korzysta z naszych porad telefonicznych, także wówczas, gdy nie są
bezpośrednio
naszymi
klientami
a
dzięki
naszej
pomocy
i informacji trafiają do właściwego miejsca. Czasami są to też osoby z odległych terenów
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Polski, które dziękują nam za pomoc – telefoniczną rozmowę i wsparcie lub
ukierunkowanie poszukiwań w swoim terenie.
4. Ponadto prowadzona była działalność interwencyjno-terapeutyczna w Punktach Interwencji
Kryzysowej w trzech miejscach: Stoszowice, Ciepłowody, Złoty Stok oraz w uzasadnionych
przypadkach – pomoc psychologiczna wyjazdowa do domu klienta.
5. W
ramach
prowadzonej
działalności,
oprócz
umowy
o
współpracy
ze Zgromadzeniem Sióstr Maryi Niepokalanej, mamy podpisaną umowę na wykonanie
zadania
z
Powiatem
Ząbkowickim
na
5 lat (do końca 2023r), z Powiatem Strzelińskim, Legnickim i Kłodzkim Porozumienia na
rok (do 31.12.2021).
6. Stowarzyszenie w roku 2021 było miejscem pracy dla 6 osób. Zatrudniamy
3 psychologów w różnych wymiarach godzin (w tym jednego na stanowisku dyrektora a
jednego na umowę zlecenie), jednego pedagoga, jednego pedagoga resocjalizacji. Z
prawnikiem mamy umowę ryczałtową na czas nieokreślony, a sprawy budżetowe prowadzi
Biuro rachunkowe, na podstawie stosownej umowy.
W połowie roku nastąpiła zmiana w zatrudnieniu i na miejsce Pani, która zrezygnowała z
pracy na pełny etat (rozwiązanie umowy za porozumieniem stron) zatrudniono innego
pracownika na pół etatu na to samo stanowisko na umowę czasową.
7. Wszystkie „zestawienia liczbowe” i statystyczne powyższej działalności umieszczone są w
sprawozdaniu
całorocznym
stowarzyszenia
za
rok
2021
i podanym do wglądu uczestnikom Walnego Zgromadzenia.

8. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA
POMOCY KOBIETOM W KRYZYSIE „ZWIĄZEK MARYJNY” Z SIEDZIBĄ W BARDZIE ZA
ROK 2021
Sprawozdanie znajduje się w załączonym Bilansie, Rachunku wyników i Dodatkowych
informacjach i objaśnieniach.
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