Sprawozdanie z działalności
Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
za 2005 r.

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
64-100 Leszno
ul. Rynek 8

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających
samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich
sprawozdań)
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie nie posiada wewnętrznych
jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie bilans.

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD.
PKD 9133Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie
sklasyfikowana

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego
rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny
w systemie REGON.
Nazwa sądu: Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000044643
Data wpisu 23.10.2001r.
Nr NIP 697-20-00-189
Regon 411144488

5. Dane dotyczące Członków Zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja):
Donata Majchrzak-Popławska - Przewodnicząca TKOPD,
zam. w Lesznie ul. Os.Wieniawa 57/4
Urszula Osiejewska - Wiceprzewodnicząca TKOPD
zam. w Lesznie ul.Grunwaldzka 89/4
Agnieszka Barbara Demska – Chudy - Wiceprzewodnicząca TKOPD
zam. w Lesznie ul. Powstańców Śląskich 2
1

Anna Karolina Piotrowska – Sekretarz
zam. Leszno ul. Niemiecka 18/7
Marek Jacek Pawełkiewicz - Skarbnik
zam. w Lesznie ul. Jagodowa 10
Maria Grażyna Małolepsza - Członek
zam. w Lesznie ul. B Chrobrego 40
Zofia Stanisława Pokrywka - Członek
zam. w Lesznie, ul. 17-Stycznia 82

6. Określenie celów statutowych organizacji z podaniem realizacji celów statutowych.

Działalność Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka jest określona statutem
Komitetu Ochrony Praw Dziecka z dnia 23 listopada 2001r. Zgodnie z art. 10 statutu:
nadrzędnym celem Komitetu Ochrony Praw Dziecka jest ochrona praw i interesów dziecka.
Dla realizacji ochrony dziecka, jego praw i interesów KOPD podejmuje następujące
działania:
• prowadzi działalność interwencyjną, kontrolną i profilaktyczną,
• upowszechnia znajomość praw dziecka, ujawnia ich naruszanie w życiu rodzinnym i
społecznym,
• podejmuje inicjatywy i działania na rzecz doskonalenia systemu ochrony praw
dziecka,
• broni praw indywidualnych i zbiorowych dziecka, dba o prawidłowe stosowanie
wobec dziecka przepisów prawa,
• inicjuje i rozwija specjalistyczne formy pomocy rodzinie, prowadzi własne placówki
jak: ośrodki interwencji kryzysowej i inne,
• organizuje i prowadzi placówki wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży,
• podejmuje wszelkie inne działania zmierzające do ochrony interesów dziecka.
Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego – TKOPD w Lesznie
/zgodnie z aktualnym wpisem do KRS/:
I.

Odpłatna działalność statutowa:
1. Całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieży (prowadzenie
placówek takich jak: ośrodki interwencyjne, opiekuńczo-wychowawcze,
interwencji kryzysowej i inne).
2. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem (prowadzenie placówek takich jak:
ośrodki interwencyjne, opiekuńczo-wychowawcze, interwencji kryzysowej i
inne).
3. Pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania (prowadzenie działalności
interwencyjnej, kontrolnej i profilaktycznej; upowszechnianie i obrona praw
dziecka, ujawnianie ich naruszenia w życiu rodzinnym i społecznym; dbanie o
prawidłowe stosowanie wobec dziecka przepisów prawa; podejmowanie
inicjatyw i działań na rzecz doskonalenia systemu ochrony praw dziecka;
inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy rodzinie;
organizowanie i prowadzenie placówek wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i
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młodzieży; podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do ochrony
interesów dziecka).

II.

Nieodpłatna działalność statutowa:
1. Całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieży (prowadzenie
placówek takich jak: ośrodki interwencyjne, opiekuńczo-wychowawcze,
interwencji kryzysowej i inne).
2. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem (prowadzenie placówek takich jak:
ośrodki interwencyjne, opiekuńczo-wychowawcze, interwencji kryzysowej i
inne).
3. Pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania (prowadzenie działalności
interwencyjnej, kontrolnej i profilaktycznej; upowszechnianie i obrona praw
dziecka, ujawnianie ich naruszenia w życiu rodzinnym i społecznym; dbanie o
prawidłowe stosowanie wobec dziecka przepisów prawa; podejmowanie
inicjatyw i działań na rzecz doskonalenia systemu ochrony praw dziecka;
inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy rodzinie;
organizowanie i prowadzenie placówek wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i
młodzieży; podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do ochrony
interesów dziecka).

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie powstał z inicjatywy grupy
pedagogów, psychologów i nauczycieli, którzy w swojej codziennej pracy spotykali się z
naruszaniem praw dziecka.
Starania o utworzenie Oddziału KOPD w Lesznie rozpoczęły się w 1996r.
TKOPD został powołany Uchwałą Zarządu Krajowego KOPD z dnia 18 marca 1997r.
Po ponad rocznej działalności rozpoczęliśmy starania o nadanie osobowości prawnej,
którą uzyskaliśmy 9 grudnia 1999r.
24 czerwca 2004r. nasze stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku
publicznego.
Obecnie nasz oddział liczy 21 członków-wolontariuszy: pedagogów, psychologów,
nauczycieli, pedagoga pracy socjalnej, socjologów, ekonomisty.
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie w 2005r. podejmował
następującą działalność:
1/ INTERWENCYJNĄ:
 Pełnienie dyżurów interwencyjno-mediacyjne.
Jeden dzień w tygodniu członkowie TKOPD pełnią dyżur interwencyjno-mediacyjny,
podczas którego są przyjmowane dzieci, młodzież oraz dorośli-rodzice, którzy mają problemy
psychologiczno-pedagogiczne, wychowawcze, prawne. Podejmowane są także mediacje
pomiędzy rodzicami, które dotyczą głównie konfliktów rozwodowych i kontaktów z dziećmi.
 Przedstawianie stanowisk w sprawach dotyczących dobra dziecka wobec różnych
instytucji.
Członkowie KOPD (pedagodzy i psycholodzy) sporządzali stanowiska (głównie na potrzeby
spraw sądowych) dotyczące sytuacji dzieci. Informacje te były pisane pod kątem dobra
dziecka w następujących sprawach: konflikt rozwodowy między rodzicami, przemoc
stosowana przez jednego z rodziców, problemy socjalno-bytowe rodziny, pozostawianie
dziecka bez opieki. Poprzez takie informacje zwracaliśmy się z prośbą do różnych instytucji
(zwłaszcza sądów) o podjęcie interwencji w sprawach dzieci.
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Sporządzanie opinii psychologiczno-pedagogicznych dotyczących dobra dzieci na
potrzeby sądu.
Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Lesznie zlecał naszemu stowarzyszeniu
sporządzanie opinii psychologiczno-pedagogicznych dotyczących sytuacji dzieci. Opinie te
były wydawane po przeprowadzeniu stosownych badań psychologicznych członków rodziny
i/lub mediacji pomiędzy rodzicami dzieci. W 2005r. wydaliśmy 11 tego rodzaju opinii.
 Prowadzenie mediacji pomiędzy rodzicami dotyczących kontaktów/spotkań dzieci z
rodzicem, który nie sprawuje bezpośredniej opieki nad nim oraz organizowanie tego
rodzaju spotkań.
W 2005r. członkowie TKOPD prowadzili spraw dotyczących sprawowania opieki nad
dziećmi i kontaktów dzieci z rodzicem, który nie sprawuje bezpośredniej opieki nad nimi.
Spotkania te miały miejsce w siedzibie TKOPD przy Rynku 8 lub w siedzibie Ośrodka
Interwencji Kryzysowej przy ul. Niepodległości 27 c i często poprzedzone były pracą
terapeutyczną z dziećmi i ich rodzicami.


2/ EDUKACYJNĄ:
 Propagowanie Konwencji o Prawach Dziecka.
Wolontariusze TKOPD w Lesznie propagowali prawa dziecka i Konwencję o Prawach
Dziecka wśród dzieci i młodzieży oraz nauczycieli. Propagowanie praw dziecka wśród dzieci
i młodzieży odbywało się podczas pogadanek i warsztatów na godzinach wychowawczych w
szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 Szkolenie osób (psychologów, pedagogów, nauczycieli, pracowników socjalnych,
kuratorów sądowych) w zakresie pierwszej interwencji i diagnozy dzieci
wykorzystywanych seksualnie.
W 2005r. zorganizowaliśmy warsztaty z pierwszej interwencji i diagnozy dzieci
wykorzystywanych seksualnie dla dwóch grup (w sumie uczestniczyło w nich 28 osób).
Warsztatami tymi objęliśmy nauczycieli przedszkolnych z dwóch leszczyńskich przedszkoli:
10 i 13 oraz pracowników pomocy społecznej, szkół, Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego,
MCP „Alternatywa” i kuratorów sądowych.
 Prowadzenie
profilaktycznych
warsztatów
umiejętności
wychowawczych
zapobiegających przemocy fizycznej, psychicznej i emocjonalnej wobec dzieci pod nazwą
„Wychowanie bez porażek, czyli Szkoła dla Rodziców”.
Członkowie (psycholog i socjolog) prowadzili warsztaty dla rodziców chcących doskonalić
więzi emocjonalne ze swoimi z dziećmi. Celem warsztatów było zapobieganie patologiom
rodzinnym i społecznym poprzez wzmacnianie i rozwijanie prawidłowych więzi rodzinnych
oraz doskonalenie (bądź ich nauczenie) umiejętności wychowawczych rodziców w celu
osiągnięcia lepszego porozumienia ze swoimi dziećmi. W ubiegłym roku odbyły się dwie
edycje „Szkoły...”, w których w sumie wzięło udział ponad 30 rodziców. Każda z grup
uczestniczyła w siedmiu-ośmiu warsztatach. Tematy były zróżnicowane i zależały od
konkretnych potrzeb rodziców, jednak zazwyczaj obejmowały następujący zakres:
- Kochać i wymagać – koncepcja wychowania dziecka.
- Jak pomóc dzieciom by radziły sobie z własnymi uczuciami?
- Jak zachęcać dziecko do współpracy?
- Kary i nagrody – wychowanie do samodyscypliny.
- Rodzic ma problem z zachowaniem dziecka.
- Jak uwolnić dziecko od grania ról?
- Trudne aspekty rodzicielstwa – jak radzić sobie z własną złością, lękiem,
rozczarowaniem?
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3/ PROFILAKTYCZNĄ:
 Prowadzenie teatrzyków profilaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym pod tytułem
„Pamiętajmy, o siebie dbajmy!”.
W 2005r. nasze stowarzyszenie przeprowadziło teatrzyki profilaktyczne dla 4 grup dzieci
przedszkolnych w wieku 5-6 lat. W sumie wzięło w nich udział 178 dzieci. Teatrzyki te mają
na celu nauczenie dzieci, w jaki sposób mogą same dbać o swoje bezpieczeństwo w różnych
sytuacjach zagrażających np. zabawy na podwórku, zaczepianie przez starsze dzieci,
zaczepianie przez nieznajome osoby dorosłe.
4/ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ:
 Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z matkami będących w kryzysowej sytuacji.
W tygodniowym wypoczynku w Wisełce nad Bałtykiem uczestniczyło 7 kobiet i 17 dzieci.
Podczas wypoczynku kobiety i dzieci korzystały z kąpieli słonecznych i morskich, wycieczek
pieszych, zwiedzania atrakcyjnych miejsc w Międzyzdrojach. W trakcie pobytu w Wisełce
pedagog organizował w godzinach popołudniowych zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla
kobiet. Podczas zajęć rozmawiano o: wzajemnych kontaktach z dziećmi, trudnych sytuacjach
w kontakcie z nimi, o tym, jak rozmawiać z dziećmi i jak pomóc im w różnych sytuacjach.
Kobiety i dzieci podczas wyjazdu uczyły się, jak można spędzać wspólnie czas w sposób
atrakcyjny.
 Zorganizowanie trzydniowej wycieczki dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie do
Karpacza w dniach r.
W trzydniowej wycieczce do Karpacza wzięło udział 28 dzieci. Dzieci te były uczniami
Zespołu Szkół Specjalnych w Lesznie. Wszystkie dzieci biorące udział w wycieczce
pochodziły z rodzin o bardzo niskim statusie materialnym, dotkniętych przynajmniej jedną z
dysfunkcji takich, jak: bezrobocie, alkoholizm, przemoc, niepełnosprawność umysłowa,
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Z 28 dzieci biorących udział w
wycieczce 21 pochodziła z terenów wiejskich, z których muszą codziennie dojeżdżać do
szkoły, a w miejscu ich zamieszkania brakuje jakichkolwiek zorganizowanych form
spędzania czasu wolnego. Wycieczka ta była więc dla nich jedną z niewielu możliwości
poznania innego regionu kraju (w tym przypadku okolic Karpacza i Karkonoszy).
Podczas tej wycieczki dzieci realizowały następujący program:
- zwiedzanie dawnej kopalni uranu (aktualnie muzeum górnictwa i inhalatorium) w
Kowarach,
- zwiedzanie „Miasteczka Western City” w Ścięgnach wraz z obejrzeniem przedstawienia
„Napad na bank”, jazdą konną itp.
- zwiedzanie skoczni narciarskiej „Orlinek”,
- wyjście na deser lodowy do restauracji „Duch Gór”,
- wieczorem - wjazd wyciągiem krzesełkowym na Kopę,
- wejście szlakiem turystycznym na Śnieżkę,
- gorąca herbata w Obserwatorium meteorologicznym na Śnieżce,
- zwiedzenie Kaplicy Św. Wawrzyńca na Śnieżce,
- zejście ze Śnieżki do Karpacza z odpoczynkiem w Schronisku „Samotnia”,
- zwiedzenie Świątyni Wang,
- wyjazd do Szklarskiej Poręby i odwiedziny w „Starej Chacie Walońskiej”, w której dzieci
brały udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej oraz posiliły się samodzielnie upieczonymi
kiełbaskami,
- wieczorem – zajęcia edukacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień, zajęcia o charakterze
integracyjnym, dyskoteka
- w drodze powrotnej do Leszna zwiedzenie Wodospadu Szklarka.
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Pomoc w pozyskaniu środków finansowych na przygotowanie drobnych paczek
świątecznych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
Paczki te zostały przygotowane przez nauczycieli i pedagogów dla uczniów Zespołu Szkół
Specjalnych w Lesznie.


5/ PROJEKT „OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ”:
2005r. był szóstym rokiem funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lesznie.
Możemy z całą pewnością stwierdzić, że projekt jest wdrożony i jest realizowany. Sprawy,
które w poprzednich czterech latach funkcjonowania projektu zostały rozpoczęte, są obecnie
kontynuowane i udoskonalane. Projekt osiągnął pewną stabilizację. Uważamy, że cel
projektu, jakim była poprawa psychospołecznej sytuacji dzieci i kobiet znajdujących się w
trudnej sytuacji życiowej ze względu na doznawaną przemoc w środowisku rodzinnym (ze
strony męża/partnera i ojca), a przez to poprawa jakości funkcjonowania całej rodziny, został
osiągnięty.
Sądzimy, że zostały zrealizowane także cele szczegółowe projektu:
- przerwanie eskalacji przemocy domowej, która dotyka kobiety i dzieci,
- zmiana/polepszenie jakości funkcjonowania rodzinnego, zawodowego i
społecznego kobiet doznających przemocy,
- zwiększenie liczby kobiet radzących sobie w sytuacjach doznawanej przemocy,
- zmniejszenie psychicznych następstw u kobiet i dzieci doznających przemocy,
- podniesienie świadomości prawnej kobiet doznających przemocy,
- integracja środowiska kobiet doznających przemocy,
- wyrównanie szans życiowych kobiet i dzieci doznających przemocy.
Zostały również osiągnięte cele pośrednie, do których zaliczyliśmy:
- nawiązanie lepszej współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami, które w
swojej pracy spotykają się z ofiarami przemocy domowej,
- doskonalenie umiejętności oraz metod i form pracy personelu realizującego
projekt,
- edukacja społeczeństwa na temat przemocy i możliwości pomocy jej ofiarom.
Jednak z pewnością nie możemy powiedzieć, że udało nam się pomóc wszystkim
zgłaszającym się osobom, ponieważ istnieją pewne obiektywne przeszkody i ograniczenia,
które utrudniają przebieg procesu pomocy i wychodzenia z trudnej sytuacji (są to głównie
trudności natury prawnej).
Beneficjentami projektu były następujące kategorie osób:
Adresatami projektu były następujące kategorie osób:
• Kobiety i dzieci w sytuacji przemocy lub innej sytuacji kryzysowej mieszkające w
hostelu „Ośrodka Interwencji Kryzysowej”.
• Kobiety i dzieci w sytuacji przemocy oraz rodziny (głównie małżeństwa) będące w
sytuacji kryzysowej korzystające z pomocy ambulatoryjnej (porady, konsultacje,
terapie, mediacje, negocjacje, wsparcie itp.) świadczonej przez „Ośrodek Interwencji
Kryzysowej”.
• Kobiety i dzieci w sytuacji przemocy uczestniczące w grupach wsparcia i zajęciach
edukacyjnych.
• Rodziny korzystające z porad telefonicznych i listowych.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. do Ośrodka Interwencji Kryzysowej
zostało przyjętych z terenu miasta Leszna: 47 kobiet i 39 dzieci (razem 86 osób).
W tym czasie sytuacja mieszkaniowa wyjaśniła się u 35 kobiet i 27 dzieci, z czego:
a) do męża/partnera i wspólnego mieszkania wróciło 22 kobiety z 13 dziećmi,
b) do domu, ale bez męża/partnera wróciły 2 kobiety z 6 dzieci,
c) nowe mieszkanie lub pokój bez męża/partnera wynajęło 6 kobiety z 6 dzieci,

6

d) z rodziną lub u znajomych zamieszkały 2 kobiety,
e) mieszkanie komunalne otrzymała 1 kobieta z 2 dzieci,
f) 1 kobieta opuściła Ośrodek i nie poinformowała, dokąd się udaje,
g) 1 kobieta została skierowana do szpitala.
Średni czas pobytu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej dla jednej rodziny wyniósł w 2005r.
40 dni tj. niecałe 5 tygodni.
W formie ambulatoryjnej OIK udzielił pomocy następującej liczbie klientów:
a/ jednorazowo osobiście przyjęliśmy 154 osoby,
b/ pomocą długofalową objętych było 103 rodzin.
W sumie pracownicy OIK w okresie sprawozdawczym udzielili:
a/ 1132 porad, interwencji, terapii i mediacji,
b/ 175 porady telefoniczne,
c/ 173 porady prawne.
W okresie sprawozdawczym odbyła się następująca ilość spotkań grupowych:
[1]
grupa techniczno – organizacyjna, podczas której omawiane są wszystkie sprawy
dotyczące funkcjonowania kobiet i dzieci w OIK: podział dyżurów sprzątania, zakup
środków czystości, dokonanie napraw zepsutych sprzętów – 34 spotkania ,
[2]
grupa poszerzająca samoświadomość kobiet tzw. „Gdzie jestem”, podczas której
kobiety mieszkające w hostelu pod kierunkiem pedagoga zastanawiają się, co zmienił w
ich życiu pobyt w Ośrodku, co udało im się załatwić w ciągu ostatniego czasu, jakie są ich
oczekiwania w stosunku do personelu Ośrodka i czy personel może je zrealizować – 31
spotkań,
[3]
grupa „Wsparcie” dla kobiet, poszerzająca umiejętności radzenia sobie w sytuacji
przemocy lub innej sytuacji kryzysowej połączona z grupą „Supeł” dla kobiet, które
kiedyś mieszkały w OIK i obecnie potrzebują doraźnego wsparcia (na tę grupę często
zapraszani są goście z innych instytucji czy organizacji) – 10 spotkań,
[4]
grupa kształcąca umiejętności wychowawcze poprzez blok warsztatów
profilaktycznych zapobiegających przemocy wobec dzieci pod nazwą „Wychowanie bez
porażek, czyli, szkoła dla rodziców” (dla kobiet mieszkających w hostelu oraz tych, które
pozostają w swoim środowisku) – 9 spotkań,
[5]
grupa edukacyjno-terapeutyczna oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z
rodzin dotkniętych kryzysem – 25 spotkań,
[6]
zajęcia terapii zajęciowej i muzykoterapii dla dzieci i ich matek – 8 spotkań.

7. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności mających skutki prawne.
UMOWA NR 2/2820/02/05
Zawarta w dniu: 14.01.2005r..
Pomiędzy: Miastem Lesznem reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Leszna Pana
Tomasza Malepszego a Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
Przedmiot umowy:
wsparcie realizacji zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lesznie
Przekazane środki finansowe: 30.000 PLN
UMOWA NR 1/2005
Zawarta w dniu: 09.02.2005r.
Pomiędzy: Panem Tomaszem Malepszym – Prezydentem Miasta Leszna

7

a Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
Przedmiot umowy:
wsparcie realizacji zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lesznie.
Przekazane środki finansowe: 191.195,00 PLN
UMOWA DZIERŻAWY
Zawarta w dniu: 31.12.2004r.
Pomiędzy:
Panem
Tomaszem
Malepszym
– Prezydentem
Miasta Leszna
/Wydzierżawiającym/ a Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
/Dzierżawcą/
Przedmiot umowy:
Wydzierżawiający oddaje w dzierżawę drugie piętro nieruchomości położonej w Lesznie przy
ul. Niepodległości 27 c wraz z wyposażaniem do używania i pobierania pożytków w celu
prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej
Czynsz dzierżawy: 1.616,00 PLN/miesięcznie
UMOWA NR PS.I-12.9016/1-48/05
Zawarta w dniu: 01.03.2005r.
Pomiędzy: Wojewodą Wielkopolskim – Andrzejem Nowakowskim
a Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
Przedmiot umowy:
Zleceniodawca zleca TKOPD w Lesznie realizację programu: „Wielkanoc 2005” –
aktywizacja lokalnych środowisk na rzecz osób potrzebujących pomocy w szczególności
dzieci z rodzin ubogich poprzez propagowanie tradycji świątecznych.
Przekazane środki finansowe: 2.000 PLN
UMOWA NR PS.I-12.9016/2-9/05
Zawarta w dniu: 01.04.2005r.
Pomiędzy: Wojewodą Wielkoplskim – Andrzejem Nowakowskim
a Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
Przedmiot umowy:
Zleceniodawca zleca TKOPD w Lesznie realizację zadania świadczenia usług socjalnych w
ramach programu: „Realizacja zadań świadczonych na rzecz ochrony praw kobiet w
szczególności poprzez aktywizację środowisk kobiecych, edukację oraz przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie”.
Przekazane środki finansowe: 6.000,00
UMOWA NR 3/2005
Zawarta w dniu: 20.04.2005r.
Pomiędzy: Powiatem Leszczyńskim działającym przez Zarząd Powiatu reprezentowany przez
Pana Zbigniewa Haupta – Starostę Leszczyńskiego i Pana Zenobiusza Wyrodka – Wice
starostę Leszczyńskiego a Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
Przedmiot umowy:
Zleceniodawca zleca TKOPD w Lesznie realizacje zadania w zakresie pomocy społecznej
polegającego na: wyrównanie szans rodzin szczególnie wymagających pomocy porzez
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świadczenie porad, interwencji, mediacji i terapii w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w
Lesznie.
Przekazane środki finansowe: 1.900 PLN
UMOWA NR PS.I-5.9016/10-39/05
Zawarta w dniu: 10.10.2005r.
Pomiędzy: Wojewodą Wielkopolskim – Andrzejem Nowakowskim
a Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
Przedmiot umowy:
Zleceniodawca zleca TKOPD w Lesznie realizację zadań w zakresie pomocy społecznej
polegających na prowadzeniu specjalistycznej pomocy psychologicznej dla kobiet
dotkniętych przemocą domową w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej
Przekazane środki finansowe: 9.600 PLN
UMOWA

NR PS.I-7.9016/12-90/05

Zawarta w dniu 8.11.2005r.
pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim – Andrzejem Nowakowskim
a Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Lesznie a Terenowym Komitetem
Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
Przedmiot umowy:
Zleceniodawca zleca TKOPD w Lesznie realizację zadań w zakresie pomocy społecznej
polegających na : Mikołaj 2005 – wspólne świętowanie
Przekazane środki finansowe: 4.000PLN
UMOWA NR 33
Zawarta w dniu 28.11.2005r.
Pomiędzy: Miastem Lesznem reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Leszna Pana
Tomasza Malepszego a Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
Przedmiot umowy:
Zleceniodawca zleca TKOPD w Lesznie realizacje zadań w zakresie pomocy społecznej
mających na celu realizacje zadania : wsparcie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej
Przekazane środki finansowe: 32.130 PLN
UMOWA NR 15803
Zawarta dnia 24.05.2005 r.
Pomiędzy Fundacją im. St.Batorego a Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w
Lesznie
Przedmiot umowy:
Poradnictwo prawne w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w okresie od 1.06.2005 do
31.05.2006r.
Przekazane środki finansowe: 9.000 PLN
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8. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej.
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie nie prowadzi działalności
gospodarczej.
9. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów w roku 2005.
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka rozpoczął działalność 18.03.1997r.,
natomiast prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej od 1 marca 2000r.
Strukturę głównych źródeł przychodów (źródeł finansowania) obrazuje poniższa tabela:
L.P. Wyszczególnienie
Przychody
%
Budżet Gminy

253.325,00

79,67

1.

dotacja z Urzędu Miasta

191.195,00

60,13

2.

dotacja z Funduszu Antyalkoholowego

30.000,00

9,43

3.

dotacja z Urzędu Miasta

32.130,00

10,11

Budżet państwa

26.110,00

8,21

4.

dotacja z Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu

21.600,00

6,79

5.

dotacja z TKOPD - wspólna umowa z
UW Poznań

2.610,00

0,82

6.

dotacja z Powiatowego
Pomocy Rodzinie w Lesznie

1.900,00

0,60

Świadczenia odpłatne

6.379,50

2,01

7.

opłaty za wydane opinie sądowe

3.429,00

1,08

8.

opłaty za pobyt w OIK

1.170,50

0,37

9.

szkolenia

1.780,00

0,56

Pozostałe przychody

32.137,58

10,11

10.

składki członkowskie

24,00

0,01

11.

darowizny

23.113,58

7,27

12.

dotacja z Fundacji im. St. Batorego

9.000,00

2,83

317.952,08

100,00

Centrum

RAZEM
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10. Informacja o wysokości kosztów ponoszonych w roku 2005.

Koszty ponoszone przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka związane są wyłącznie z
prowadzoną działalnością statutową.
Strukturę kosztów przedstawiono w poniższej tabeli:
Koszty według rodzajów
Kwota
Koszty realizacji zadań statutowych
działalności odpłatnej
- szkolenie dla pedagogów
szkolnych
- wyposażenie OIK
- wyżywienie dla kobiet
- podroże służbowe
- koszty administracyjne
Koszty związane z realizacją zadań
statutowych
działalności
nieodpłatnej
Z tego:- zakup pomocy dydaktycznych
- zakup środków żywności i
art. higienicznych,
- obsługa prawna
- szkolenia pracowników
- podróże służbowe
- organizacja wypoczynku dla
dzieci
- zakup paczek
świątecznych dla dzieci
Koszty administracyjne
1. Zużycie materiałów i energii
2. Usługi obce ( czynsz, monitoring,
opłaty
pocztowe,
bankowe,
remontowe, telekomunikacyjne)
3. Podatki i opłaty
4.Wynagrodzenia
5. Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
6. Pozostałe koszty administracyjne
RAZEM statutowe i administracyjne
działalności statutowej odpłatnej i
nieodpłatnej
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5.115,05

% kosztów ogółem
1,67

1.522,24

0,50

1.132,84
422,35
678,47
1.359,15
44.442,04

0,37
0,14
0,22
0,44
14,49

5.572,55
18.389,32

1,82
6,00

4.671,54
3.651,19
1.157,44
5.000,00

1,52
1,19
0,38
1,63

6.000,00

1,95

257.085,24
19.098,04
53.625,11

83,84
6,23
17,49

1.943,88
150.752,61
29.504,01

0,64
49,16
9,62

2.161,59
306.642,33

0,70
100,00

11. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy
zawodowe.
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w roku 2005 zatrudniał ogółem 10 osób
w tym:
•

na podstawie umowy o pracę - 7 osób ( 1 socjolog, pedagog pracy socjalnej,
2 psychologów, pedagog, 2 księgowe ),

•

na podstawie umów cywilno-prawnych
sprzątaczka),

•

prawnik prowadzi działalność gospodarczą i wystawiał rachunki za porady prawne
zgodnie z zawartą umową.

-

3 osób ( pedagog-terapeuta, psycholog,

Przeciętne zatrudnienie wg grup zawodowych przedstawia się następująco:

L.P.

Nazwa grupy zawodowej

Przeciętne miesięczne Zatrudnienie
zatrudnienie w 2005r. W osobach
w przeliczeniu
na etaty

1.
Socjolog
2.
Psycholog
3.
Pedagog pracy socjalnej
4.
Pedagog terapeuta
5.
Pedagog
5.
Księgowa
6.
Specjalista ds. kadr
7.
Specjalista ds. organ.-admin.
8.
Sprzątaczka
RAZEM

1,00
1,85
1,00
0,25
1,00
0,50
0,25
0,25
0,25
6,60

1
3
1
1
1
1,50
0,25
0,25
1
10

12. Informacja o wynagrodzeniach wypłaconych w 2005r.:
Kwota ogółem wypłaconych wynagrodzeń
z tego z tytułu :
- umowy o pracę:
- umów zlecenia

150.752,61 zł
126.492,61 zł
24.260,00 zł

Wypłacono nagrody w kwocie

9.410,- zł.

W roku 2005 pracownicy otrzymali świadczenia urlopowe w kwocie 3.652,32 zł.
Członkowie zarządu i innych organów stowarzyszenia w roku 2005 nie otrzymali żadnych
wynagrodzeń.
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13. Stowarzyszenie Terenowy Komitet Ochrony Praw dziecka w Lesznie nie udzielał w roku
2005 żadnych pożyczek.
14. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie posiada lokatę
terminową w kwocie 10.000,- zł. Rachunek bieżący na którym gromadzimy środki na
bieżącą działalność obsługiwany jest przez BZ WBK Oddział w Lesznie.

15. Nie posiadamy obligacji , udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego.

16. Nie posiadamy żadnych nieruchomości.
17. W roku 2005 nabyliśmy 1 środek trwały (pow. 3.500 zł) notebook
o wartości 4.526,20 zł. oraz pozostałe środki trwałe( pon.3.500 zł): kamera ze statywem,
i monitor do komputera.

18.Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 ze zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra
Finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla
niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności
gospodarczej ( Dz. U. Nr 137, poz.1539 z późniejszymi zmianami) sporządza za
2005r. następujące sprawozdania finansowe:
1.
2.
3.
4.

Wprowadzenie do sprawozdania
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informację dodatkową.

Suma bilansowa aktywów i pasywów za 2005r wyniosła 39.334,79 zł.
Zobowiązań na 31.12.2005r. TKOPD nie posiada.
W roku 2005r. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka otrzymywał dotacje na
realizację zadań (programów) i w związku z tym był zobowiązany do sporządzania
sprawozdań na podstawie rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 29.10.2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadana publicznego,
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z
wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 193, poz. 1891 ), dla:
1/
2/
3/

Urzędu Miasta w Lesznie
Wojewody Wielkopolskiego
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie,
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19. Informacje o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i
samorządowe oraz przychodach, kosztach i wynikach działalności prowadzonej w
roku obrotowym.

Rodzaj zaniechanej Przychody
działalności

Koszty

Wynik

Prowadzenie Ośrodka
Interwencji
Kryzysowej
w
Lesznie(dotacja
z
Urzędu Miasta w
Lesznie)
Prowadzenie
warsztatów i grup
terapeutycznych dla
ofiar
przemocy(dotacja z
Miejskiej
Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych )
Wsparcie działalności
OIK
Wielkanoc 2005 –
śniadanie
wielkanocne
i
upominki dla dzieci(
dotacja z Urzędu
Wojewódzkiego
w
Poznaniu)

191.195,00

191.271,09

-76,09

30.000,00

30.000,00

--

32.130,00

32.142,65

-12,65

2.000,00

2.000,00

--

Paczki świąteczne dla
dzieci „Mikołaj 2005
( dotacja z Urzędu
Wojewódzkiego
w
Poznaniu)
Wyrównanie
szans
rodzin
szczególnie
wymagających
pomocy
poprzez
świadczenie
porad,
interwencji, mediacji i
terapii
w
OIK(
dotacja
z
Powiatowego centrum
Rodzinie w Lesznie)
Od bezradności do
zaradności czyli praca

4.000,00

4.000,00

--

1.900,00

1.909,29

-9,29

9.600,00

9.603,59

-3,59
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z rodziną w kryzysie(
dotacja z Urzędu
Wojewódzkiego
w
Poznaniu)
Prowadzenie
specjalist.
pomocy
psychologicznej dla
kobiet
dotkniętych
przemocą domową(
dotacja z Urzędu
Wojewódzkiego
w
Poznaniu)
(dotacja z Fundacji
im.
St.Batorego)termin wykorzystania
dotacji
01.06.0531.05.06

6.000,00

6.002,74

-2,74

9.000,00

834,64

8.165,36

20. Podatek dochodowy od osób prawnych.
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka jest podatnikiem podatku dochodowego od
osób prawnych. W 2005r. TKOPD nie osiągnął dochodów wymienionych w art. 17
ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a uzyskane dochody były
przeznaczone wyłącznie na działalność statutową. W związku z tym, korzystano ze
zwolnienia z obowiązku comiesięcznego składania deklaracji CIT-2.
Złożono deklarację roczną CIT-8 zgodnie z art. 27 w/w ustawy.
Nie posiadamy żadnych zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

21. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
Deklaracje PIT-4 są składane w okresach miesięcznych. Nie posiadamy żadnych
zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

22. Podatek od towarów i usług.
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie nie prowadzi działalności
gospodarczej, wykonuje usługi zwolnione z podatku VAT. TKOPD nie ma możliwości
dokonywania odliczeń podatku VAT. Składa się miesięczne deklaracje rozliczeniowe
VAT-7.

23. Składki na ubezpieczenie społeczne.
Składki na ubezpieczenie społeczne były odprowadzane terminowo na podstawie
deklaracji sporządzanych comiesięcznie.
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24. W roku 2005 w Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka nieprzeprowadzono
żadnych kontroli.

Sprawozdanie sporządzono na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(Dz.U. Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z
działalności fundacji ( Dz.U. Nr 50 poz. 529 )

Leszno, 15 marca 2006r.
Donata Majchrzak-Popławska
Przewodnicząca TKOPD

Grażyna Hałupka
Główna Księgowa

Urszula Osiejewska
Wiceprzewodnicząca TKOPD

Agnieszka Barbara Demska-Chudy
Wiceprzewodnicząca

Anna Karolina Piotrowska
Sekretarz

Marek Jacek Pawełkiewicz
Skarbnik

Zofia Stanisława Pokrywka
Członek Zarządu

Maria Grażyna Małolepsza
Członek Zarządu
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Wyjaśnienia we wprowadzeniu wymagają min.
• Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zastosowane
metody, przyjęte stawki)
• Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych oraz zapasów,
• Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów,
Przykład: Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:
• Wartości niematerialne i prawne wycenia się według ..............................................
• Środki trwałe wycenia się według ..................................................................
• Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych
stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
amortyzację metodą degresywną stosuje się do ................................, amortyzacje
metodą liniową stosuje się do .................................
• Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco:
 Proszę wypisać poszczególne pozycje wraz z podaniem sposobu
wyceny.
(Można pominąć opis metod wyceny aktywów i pasywów, jeżeli zostaną one zapisane
w informacji dodatkowej)
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