
Kalendarium najważniejszych działań i 

wydarzeń z historii CPK 

       

       W 1995 roku 

 5 stycznia otwarcie biura Fundacji w wynajętym lokalu przy ulicy Emilii Plater 55 
 Opracowałyśmy i wydałyśmy broszurę na temat praw kobiet w konstytucji, 

zawierającą rekomendacje dotyczące konstytucyjnych gwarancji praw kobiet i 
konkretne propozycje przepisów dotyczących praw reprodukcyjnych oraz równości 
kobiet i mężczyzn. Nasze propozycje uzyskały poparcie Pełnomocnika Rządu ds. 
Kobiet oraz organizacji działających w Forum Współpracy z Pełnomocnikiem i 
częściowo zostały wprowadzone do konstytucji. Na przykład, dzięki naszym 
zaleceniom zakres art. 33 (1), określającego dziedziny życia, w których konstytucja 
gwarantuje równe prawa kobiet i mężczyzn, poszerzono o „życie rodzinne”.   

 Zainicjowałyśmy kampanię na rzecz zniesienia odpłatności za obdukcje wystawiane 
przez lekarzy sądowych. CPK wystosowało w tej sprawie list do Ministra Zdrowia i 
Opieki Społecznej oraz do Rzecznika Praw Obywatelskich zwracający uwagę na fakt, 
że odpłatność za obdukcje narusza szereg konstytucyjnie gwarantowanych praw 
człowieka. 

 Przygotowałyśmy rozdział na temat przemocy wobec kobiet do raportu  polskich 
organizacji pozarządowych na konferencję ONZ na temat  Kobiet w Pekinie.   

 Wzięłyśmy udział w Konferencji ONZ na temat Kobiet w Pekinie.  
 Zorganizowałyśmy pierwszy „Trybunał w sprawie Przemocy wobec Kobiet” podczas 

kampanii „16 Dni Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć”. 
 We współpracy z Network of East Women uruchomiłyśmy program ”East- East Legal 

Coalition”. 

 

        W 1996 roku 

 Opracowałyśmy pierwszy poradnik z serii „Poznaj swoje prawa” adresowany do 
kobiet, które doznały przemocy z rąk męża lub partnera. W następnych latach ukazało 
się 15 kolejnych poradników z tej serii, które trafiły do rąk wielu tysięcy kobiet.    

 Opracowałyśmy projekt nowych przepisów kodeksu karnego i kodeksu postępowania 
karnego, a wśród nich propozycję wprowadzenia nakazów ochronnych i nakazów 
określonego postępowania dla sprawców przemocy w rodzinie.   

 Zorganizowałyśmy we współpracy z OBWE międzynarodową konferencję na temat 
prawnych i instytucjonalnych gwarancji równouprawnienia kobiet na rynku pracy. 

 Realizowałyśmy wspólnie z Network of East Women programu ”East- East Legal 
Coalition”, w ramach którego postał raport o sytuacji prawnej Kobiet w krajach 
Europy Wschodniej I Środkowej. Organizowałyśmy także staże dla młodych 
prawniczek w USA. 

 Uruchomiłyśmy pierwszą stronę internetową Centrum Praw Kobiet. 

 

 



W 1997 roku 

 Opracowałyśmy pierwszy program szkoleń i materiały szkoleniowe dla policji; 
zorganizowałyśmy i przeprowadziłyśmy (we współpracy z Komendą Główną Policji) 
pięć szkoleń dla funkcjonariuszy policji na temat przemocy wobec kobiet. Program 
szkoleń został później dostosowany do potrzeb innych grup zawodowych, takich jak 
prokuratorzy, prawnicy, pracownicy socjalni i nauczyciele. Szkolenia były 
finansowane ze środków Ambasady Amerykańskiej. 

 Opracowałyśmy projekt kompleksowej ustawy o przemocy w związkach intymnych. 
 Wzięłyśmy udział w spotkaniu kobiet z Europy Wschodniej organizowanym przez 

„Vital Voices in New Democracies” z udziałem m.in. Hilary Clinton 
 Utworzyłyśmy telefon zaufania dla kobiet, które padły ofiarą przemocy lub 

dyskryminacji. 
 Zorganizowałyśmy w Sądzie Rejonowym w Warszawie drugi Trybunał w sprawie 

Przemocy wobec Kobiet z udziałem około 250 osób. 

 

        W 1998 roku 

 Opracowałyśmy pierwszy program współpracy międzyinstytucjonalnej na podstawie 
tzw. modelu Duluth. 

 Opracowałyśmy i wprowadziłyśmy w życie pierwszy w Polsce model współpracy 
pomiędzy CPK, policją, prokuraturą i innymi organami samorządu lokalnego w jednej 
z dzielnic Warszawy. 

 Zorganizowałyśmy pierwsze szkolenie z samoobrony dla kobiet. 
 Wzięłyśmy udział w powołaniu Forum Współpracy Organizacji Pozarządowych z 

Parlamentarną Grupą Kobiet. 
 Opracowałyśmy i wydałyśmy poradniki z serii „Poznaj swoje prawa”, na temat 

rozwodów oraz praw kobiet na rynku pracy. 
 Uzyskałyśmy w drodze przetargu w Gminie Centrum lokal na uruchomienie  

schroniska dla kobiet – ofiar przemocy. 
 Przystąpiłyśmy we współpracy z Women, Law and Development International z 

Waszyngtonu do realizacji projektu dotyczącego wpływu procesu transformacji na 
sytuację kobiet na polskim rynku pracy. 

 Opracowałyśmy bazę danych klientek Fundacji. 
 Zorganizowałyśmy we współpracy z OSI i programem kobiecym Fundacji Batorego 

międzynarodowe szkolenie na temat praw kobiet jako praw człowieka. Dzięki 
szkoleniu powstały pierwsze lokalne oddziały Centrum Praw kobiet w Łodzi, 
Częstochowie i Gdańsku.  

 Zorganizowałyśmy Międzynarodowy Trybunał ds. Przemocy wobec Kobiet. 

 

        W 1999 roku 

 Przeprowadziłyśmy badania, przygotowałyśmy i opublikowałyśmy raport na temat 
wpływu prywatyzacji na sytuację kobiet w Polsce. 

 Utworzyłyśmy oddziały CPK w Krakowie i w Warce. 
 Uruchomiłyśmy pierwsze, prowadzone przez CPK schronisko dla maltretowanych 

kobiet w Warszawie. 



 Zorganizowałyśmy pierwszą „Szkołę Praw Człowieka" dla rzeczniczek praw kobiet. 
 Opublikowałyśmy pierwszą książkę zawierającą historie życia kobiet, które  

doświadczyły przemocy w rodzinie pod tytułem „Historie prawdziwe”. 
 Zorganizowałyśmy kampanię „Kocha, nie bije – bije, musi odejść” na rzecz przyjęcia 

przepisów umożliwiających usunięcie sprawcy przemocy z domu (pocztówki do 
rządu, protesty, pikiety). 

 Zainicjowałyśmy cykl cotygodniowych spotkań edukacyjnych dla kobiet pod nazwą 
„Poznaj swoje prawa”. 

 

        W 2000 roku 

 Opublikowałyśmy pierwszy numer pisma Centrum Praw Kobiet pt. "Prawo i Płeć". 
 Opublikowałyśmy pierwszy kompleksowy raport na temat sytuacji kobiet w Polsce pt. 

"Kobiety w Polsce latach 90" (w języku polskim i angielskim). 
 Opublikowałyśmy książkę na temat równości kobiet i mężczyzn w prawodawstwie 

Rady Europy i Unii Europejskiej. W publikacji zamieściłyśmy wszystkie prawnie 
wiążące dokumenty obu organizacji oraz wyroki Trybunału Praw Człowieka w 
Strasburgu (drugie wydanie ukazało się w 2001 roku). 

 Przedstawicielka CPK wzięła udział w Sesji Zgromadzania Ogólnego ONZ „Pekin + 
5” 

 

        W 2001 roku 

 Rozpoczęłyśmy współpracę z więzieniem kobiecym w Lublińcu. CPK przeprowadziło 
wywiady z kobietami, które zabiły swoich oprawców. Kobietom tym zaoferowałyśmy 
także pomoc psychologiczną i prawną.   

 Zorganizowałyśmy we współpracy z Parlamentarną Grupą Kobiet kolejny Trybunał 
ds. Przemocy wobec Kobiet, który odbył się w budynku Sejmu i poświęcony był 
kwestii zabójstw związanych z przemocą w rodzinie. Poprawiony projekt CPK ustawy 
o przemocy wobec kobiet w bliskich związkach przekazałyśmy członkom parlamentu, 
którzy wzięli udział w posiedzeniu Trybunału. 

 Zakupiłyśmy dzięki wsparciu Fundacji Levis Strauss samochód i rozpoczęłyśmy 
realizację projektu "Objazdowe Centrum Praw Kobiet". Celem projektu było 
zapewnienie pomocy kobietom z małych miast i terenów wiejskich. 

 Brałyśmy udział (na zaproszenie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i 
Mężczyzn) w pracach nad przygotowaniem Krajowego Programu Działań na rzecz 
Kobiet. CPK uczestniczyło w szczególności w przygotowaniu części dotyczącej 
przemocy wobec kobiet oraz praw kobiet jako praw człowieka. 

 Uczestniczyłyśmy (na zaproszenia Izabeli Jarugi Nowackiej - Pełnomocnika Rządu 
ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn) w grupie roboczej pracującej nad pierwszym 
projektem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. CPK przygotowało i 
przedstawiło liczne propozycje rozwiązań ustawowych. 

 Opracowałyśmy projekt ustawy o zwalczaniu gwałtu, zawierający między innymi 
propozycję rozszerzenia definicji gwałtu jako „współżycia bez zgody” oraz 
propozycję ścigania tego przestępstwa z urzędu.   

 



        W 2002 roku 

 Kontynuowałyśmy szkolenia na temat przemocy wobec kobiet dla przedstawicieli 
policji i prokuratury oraz innych instytucji odpowiedzialnych za zwalczanie przemocy 
wobec kobiet. Przeprowadziłyśmy 7 szkoleń wyjazdowych oraz dwa na terenie 
Warszawy. 

 Przeprowadziłyśmy drugi cykl szkoleń rzeczniczek praw kobiet w ramach 
uruchomionej przez CPK w 1999 roku Szkoły Praw Kobiet jako Praw Człowieka. 

 Zorganizowałyśmy 30 spotkań z serii „Poznaj swoje prawa”, z których większość 
odbyła się w małych miejscowościach. Podczas spotkań dystrybuowane były 
poradniki i ulotki CPK poświęcone problematyce poruszanej podczas spotkania. 

 Przedstawicielka CPK brała udział w pracach grupy roboczej nad zmianami w 
kodeksie pracy dotyczącymi przeciwdziałania dyskryminacji i molestowaniu 
seksualnemu w miejscu pracy. Wypracowane przepisy zostały następnie zgłoszone 
przez Pełnomocnika rządu ds. Równego Statusu i przyjęte jako poprawki rządowe do 
kodeksu pracy. 

 Kontynuowałyśmy działania na rzecz przyjęcia wypracowanego przez CPK projektu 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w związkach intymnych. Fundacja zbierała 
podpisy pod apelem, który przekazałyśmy wiceministrowi sprawiedliwości. Projekt 
ustawy był również przedmiotem rozmów z Pełnomocnikiem rządu ds. Równego 
Statusu Kobiet i Mężczyzn, wicemarszałkami Sejmu i Senatu oraz Parlamentarną 
Grupa Kobiet. 

 Opracowałyśmy i rozpowszechniałyśmy ulotki „Nie musisz się na to godzić” (w 
nakładzie 20 000 egz.) oraz trzy nowe poradniki z serii „Poznaj swoje prawa” (w 
łącznym nakładzie 12.000 egzemplarzy). 

 

W 2003 roku 

 Zorganizowałyśmy 14 szkoleń na temat przemocy seksualnej. W szkoleniach wzięło 
udział około 700 funkcjonariuszy policji z całego kraju. 

 Przeprowadziłyśmy 9 szkoleń na temat budowania koalicji lokalnych przeciw 
przemocy. Uczestnikami szkoleń byli funkcjonariusze policji, prokuratorzy, 
przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej i kuratorzy. 

 Zaktualizowałyśmy i opublikowałyśmy (w nakładzie 1.000 egzemplarzy) raport na 
temat sytuacji kobiet pod tytułem "Kobiety w Polsce 2003". 

 Zorganizowałyśmy we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Statusu 
Kobiet i Mężczyzn kolejny Trybunał ds. Przemocy wobec Kobiet poświęcony 
zabójstwom w rodzinie i związkach intymnych. 

 Zorganizowałyśmy dwanaście otwartych spotkań edukacyjnych z cyklu „Poznaj swoje 
prawa”. Tematy spotkań obejmowały: alimenty, rozwody, przemoc w rodzinie, 
zgwałcenia, majątek wspólny i odrębny współmałżonków, zobowiązania finansowe 
współmałżonków, podział majątku, władzę rodzicielską, opiekę nad dziećmi, ustalenie 
ojcostwa i prawo pracy. 

 Zorganizowałyśmy we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Statusu 
Kobiet i Mężczyzn seminarium poświecone zmianom ustawodawczym w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz V Trybunał ds. Przemocy wobec Kobiet 
poświęcony zabójstwom w rodzinie i związkach intymnych. Trybunał ten odbył się w 
Kancelarii Prezesa rady Ministrów. 

 Zorganizowanie pod stacją metra Centrum ulicznego happeningu „ Niemi 
Świadkowie” poświęconego pamięci kobiet zamordowanych  przez męża lub partnera. 



 Przeprowadziłyśmy kolejną kampanię w ramach „16 Dni Przeciw Przemocy wobec 
Kobiet”. Ważnym elementem kampanii był spot telewizyjny „DOM TO NIE RING. 
KONIEC Z PRAWEM PIĘŚĆI”, emitowany w kilku stacjach telewizyjnych. CPK 
wydrukowało i rozesłało 6000 kartek pocztowych z hasłem kampanii oraz z apelem do 
ministerstwa sprawiedliwości o wprowadzenie takich zmian w prawie, które 
pozwoliłyby skuteczniej chronić ofiary przemocy w rodzinie oraz sprawić, aby to nie 
ofiara, ale sprawca był zmuszony opuścić dom. W ramach kampanii w Warszawie 
wywiesiłyśmy również około 100 „citylightów” i 600 plakatów z głównym hasłem 
kampanii. 

 Przygotowałyśmy i wydałyśmy nową ulotkę w ramach kampanii: DOM to NIE 
RING" (w nakładzie 10.000 egzemplarzy). 

 Zaktualizowałyśmy i wydałyśmy w nakładzie 20.000 egzemplarzy ulotkę 
„Przerwijmy  zmowę milczenia" dotyczącą reagowania na przypadki przemocy w 
rodzinie.  

        

        W 2004 roku 

 Rozpoczęłyśmy realizację projektu „Unia Europejska dla kobiet ze 
zmarginalizowanych środowisk społecznych” skierowanego do kobiet 
niepełnosprawnych i  kobiet z terenów wiejskich. Celem projektu było przybliżenie 
kobietom korzyści płynących z przystąpienia do UE, omówienie zmian w przepisach 
prawnych związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej oraz zapewnienie 
 dostępu do pomocy prawnej.  W ramach projektu odbyło się 20 spotkań w rożnych 
miastach, a także szkolenie rzeczniczek praw kobiet. 

 Przeprowadziłyśmy szkolenia dla młodych prawników (studentów, aplikantów 
adwokackich, prokuratorów i asesorów sądowych) w zakresie prawnych i 
psychologicznych aspektów problemu przemocy w rodzinie. (W szkoleniach udział 
wzięło łącznie 288 osób.) 

 Ponadto w tym samym roku ukazały się następujące publikacje i ulotki: 

1. Wygrać starość – poradnik dla kobiet pełnych życia i werwy. 
2. Pokonywanie barier – poradnik dla kobiet niepełnosprawnych i ich bliskich. 
3. Wieś równych szans – poradnik dla kobiet wiejskich. 
4. Praca w Unii Europejskiej (ulotka). 
5. Edukacja w Unii Europejskiej ( ulotka). 
6. Przemoc wobec kobiet – mężczyźni mówią „nie” ( ulotka). 

 

 Przedstawicielka CPK uczestniczyła w grupie roboczej utworzonej przez 
Pełnomocniczkę Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. Zadaniem grupy 
było przygotowanie rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie. 

 Przeprowadziłyśmy badania na temat stosowania prawa karnego w sprawach o 
przemoc wobec kobiet. Ich integralną częścią była ankieta na temat postaw sędziów 
wobec zjawiska przemocy wobec kobiet oraz badanie akt i uzasadnień w sprawach o 
znęcanie się nad rodziną. 

        



        W 2005 roku 

 Uzyskałyśmy trzyletnią dotację (ponad 600.000 euro) z unijnego programu  EQUAL 
na projekt "Praca i godność kobiet ofiar przemocy". CPK zarządzało projektem, który 
był realizowany we wspólpracy z 11 instytucjami partnerskimi.  

 Zainicjowałyśmy utworzenie pierwszej grupy teatralnej w zakładzie karnym dla kobiet 
w Lublińcu. 

 Zorganizowałyśmy wyjazd na festiwal teatru terapeutycznego w Lubljanie (Słowenia) 
ze sztuką przygotowaną przez kobiecą grupę teatralną z zakładu karnego w Lublińcu. 

 Utworzyłyśmy pierwsze grupy teatralne w Warszawie i Łodzi. 

 

        W 2006 roku 

 Wystawiłyśmy pierwszą sztukę terapeutyczną w Warszawie (pt. Pasja czyli obrzęd 
zdjęcia masek ofiarnych) i w Łodzi (pt. Czy mogę coś powiedzieć?). 

 Opracowałyśmy i opublikowałyśmy raport pt. „Przemoc w rodzinie a wymiar 
sprawiedliwości”. 

 Zredagowałyśmy i opublikowałyśmy dwa numery pisma „Prawo i Płeć”; niezbędnik 
pt. „Przemoc wobec dzieci w rodzinie; „Niezbędnik nauczyciela”; „Niezbędnik 
policjanta” oraz następujące poradniki: „Wszystko o dziedziczeniu” (3000 egz); 
„Jeśli jesteś ofiarą gwałtu” (3000 egz.); „Przemoc wobec kobiet w rodzinie” (2000 
egz.); „Jeśli jesteś ofiarą przemocy” (5000 egz.); Wszystko o alimentach i  
świadczeniach rodzinnych” (4000 egz.); „Sprawy mieszkaniowe” (3000 egz.); 
Wszystko o egzekucji (3000 egz.); Jak dogadać się we dwoje (3000 egz.) 

o Utworzyłyśmy przy oddziale CPK w Łodzi spółdzielnię socjalną w ramach 
projektu „Praca i Godne życie dla kobiet ofiar przemocy”. 

o Zorganizowałyśmy dwa szkolenia dla rzeczniczek i lokalnych liderek praw 
kobiet. Pierwsze z nich, z udziałem 20 uczestniczek, adresowane było do 
kobiet z terenów wiejskich i małych miast woj. Mazowieckiego, zatrudnionych 
w strukturach samorządowych oraz do lokalnych działaczek środowisk 
kobiecych. Szkolenie drugie skierowane było do lokalnych liderek grup 
samopomocowych. Udział w nim wzięło 22 kobiety z woj. mazowieckiego, 
które miały osobiste doświadczenie z przemocą i które deklarowały chęć 
pomocy innym, bądź mogły pochwalić się działalnością na rzecz kobiet ofiar 
przemocy. 

o Zorganizowałyśmy osiemnaście otwartych spotkań edukacyjnych dla kobiet w 
kilkunastu miejscowościach woj. mazowieckiego (w Węgrowie, Mińsku 
Mazowieckim, Białobrzegach, Mogielnicy, Pułtusku, Maciejowicach, 
Okuniewie, Dębach Wielkich, Szydłowcu, Orońsku, Warszawie (2 spotkania), 
Siennicy (2) Wiązownej, Radziejowicach, Mszczonowie). 

o Przeprowadziłyśmy osiem szkoleń na temat przemocy wobec kobiet dla 
przedstawicieli mazowieckich służb publicznych (pracowników socjalnych, 
pedagogów i policjantów), jedno czterodniowe szkolenie na temat wspólpracy 
międzynarodowej (w Halinowie) oraz 4 szkolenia dla nauczycieli i pedagogów 
szkolnych z Latowicz, Siedlec, Radziejowic i Międzyborowa.  

o Zorganizowałyśmy szkolenia i warsztaty integracyjne oraz grupy rozwoju 
osobistego dla beneficjentek projektu Equal „Praca i godne życie dla kobiet 
ofiar przemocy” (joga, samoobrona wendo dla kobiet i dziewcząt, 
improwizacja taneczna, warsztaty umiejętności wychowawczych i warsztat 



metodą „ruchu rozwijającego”). Zorganizowałyśmy ponadto spotkanie 
wigilijne dla dzieci beneficjentek projektu. Jego główną częścią był program 
artystyczny przygotowany przez studentów i studentki Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (partnera projektu). 

o Zorganizowałyśmy i przeprowadziłyśmy warsztaty umiejętności 
wychowawczych oraz kursy asertywności dla pozostałych klientek CPK. W 
oddziale w Łodzi prowadzone były dodatkowo zajęcia z jogi.  

o W ramach projektu „Praca i godne życie dla kobiet” CPK zawiązało trzy 
Partnerstwa: „Women between migration and reconciliation” – 1 partner; 
„Trans-Conciliation” – 2 partnerów oraz „Women Now!” – 3 partnerów. 

o Zorganizowałyśmy dwie konferencje międzynarodowe w Warszawie i 
uczestniczyłyśmy w trzech konferencjach zagranicznych: w Neapolu, Marsylii 
i Castelnaudary (koło Tuluzy). 

o Opracowałyśmy i wystawiłyśmy pierwszą sztukę terapeutyczną Pasja czyli 
obrzęd zdjęcia masek ofiarnych w Warszawie i w Łodzi czy mogę coś 
powiedzieć. 

o Opublikowałyśmy i wydałyśmy dwa numery pisma „Prawo i płeć”. 

 

        W 2007 roku 

 Przygotowałyśmy (w ramach projektu EQUAL) dwa raporty: na temat wpływu 
przemocy domowej na sytuację kobiet na rynku pracy  oraz na temat związku 
pomiędzy emigracją kobiet i przemocą domową. 

 Teatr terapeutyczny CPK wziął udział w kilku festiwalach teatralnych (w latach 2007-
2011). 

 Opracowałyśmy i opublikowałyśmy poradniki na temat przemocy wobec kobiet 
adresowane do policjantów, prokuratorów, sędziów, psychologów, pracowników 
socjalnych, nauczycieli, lekarzy, pracowników schronisk i pracodawców. 

 Zorganizowałyśmy i przeprowadziłyśmy szkolenia dla policji w Warszawie (2), 
Małkini Górnej, Sierpcu, Sieradzu, Pułtusku, Sokołowie Podlaskim, Płońsku, 
Bytowie, Wejherowie, Pruszczu Gdańskim). 

 Zorganizowałyśmy szkolenia na temat przemocy wobec dzieci w rodzinie dla 
nauczycieli i pedagogów (w Żyrardowie, Małkini Górnej, Rawie Mazowieckiej, 
Osuchowie, Józefowie i Warszawie).   

 Zorganizowałyśmy szkolenia na temat przemocy w rodzinie dla lokalnej kadry 
pomocy społecznej (w Warszawie, Sierpcu, Grodzisku Mazowieckim, Łasku, 
Wyszkowie, Bytowie, Garwolinie, Nowym Dworze Mazowieckim, Płońsku, 
Gorzkowicach, Głownie, Aleksandrowie Łódzkim, Tczewie, Pszczółkach i Lęborku). 

 Zorganizowałyśmy szkolenia z zakresu polskiego prawa rodzinnego dla pracowników 
pomocy społecznej (w Szydłowcu, Wyszkowie, Garwolinie, Nowym Dworze 
Mazowieckim, Wieruszowie). 

 Zorganizowałyśmy szkolenia w zakresie budowania lokalnych koalicji przeciw 
przemocy i dyskryminacji (w Józefowie, Mszczonowie Jednorożcu, Jedliczu). 

 Zorganizowałyśmy warsztat dla pracowników socjalnych pod nazwą „Standardy pracy 
i rola pracowników socjalnych w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”. Podczas 
spotkania zebrałyśmy informacje, które były pomocne w przygotowaniu 
„niezbędnika” dla pracowników socjalnych. 

 Zorganizowałyśmy warsztat dla pracowników schronisk i innych placówek, w których 
przebywają kobiety doświadczające przemocy. 



 Przeprowadziłyśmy w Warszawie szkolenia dla lokalnych liderek i rzeczniczek Praw 
Kobiet. W szkoleniu udział wzięły 22 kobiety, które same doświadczyły przemocy w 
rodzinie i które chciałyby rozpocząć działalność na rzecz ofiar tej przemocy. 

 Zorganizowałyśmy 26 otwartych spotkań edukacyjnych dla kobiet z cyklu „Poznaj 
swoje prawa” (w Warszawie – 4 spotkania, Jedlińsku, Kowalu, Promnie, Goszczyniu, 
Mirowie, Chlewiskach, Puszczy Mariańskiej, Wiskitkach, Baranowie, Jednorożcu, 
Grodzisku Mazowieckim, Jaktorowie, Sochaczewie, Teresinie, Wrocławiu – 4 
spotkania i Łodzi – 10 spotkań) 

 Opracowałyśmy i opublikowałyśmy 11 nowych poradników i „niezbędników” dla 
kobiet, lekarzy, psychologów, policjantów, prokuratorów i pracowników schronisk. 
Zredagowałyśmy i wydałyśmy 9 numer pisma „Prawo i Płeć”.   

 Zorganizowałyśmy w Warszawie i w Łodzi szkoleń na temat aktywnego 
poszukiwania pracy i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

 Rozpoczęłyśmy świadczenie indywidualnego poradnictwa dla osób rozpoczynającą 
działalność gospodarczą. 

 Zorganizowałyśmy cykl spotkań informacyjnych dot. spółdzielni socjalnych oraz 
warsztat  w Białobrzegach dla kobiet z Warszawy zainteresowanych utworzeniem 
spółdzielni socjalnej. 

 Opracowałyśmy propozycje nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu w rodzinie.  
 Przeprowadziłyśmy rozmowy z  przedstawicielami urzędu miasta, przedstawicielami 

Forum Dialogu Społecznego i innych organizacji pozarządowych na temat 
efektywniejszego podziału zadań z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania 
przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć pomiędzy służbami publicznymi i 
organizacjami pozarządowymi w celu efektywniejszego wykorzystania istniejących 
zasobów i oraz lepszej realizacji zamierzonych celów. 

 Zorganizowałyśmy kolejny „Trybunał ds. Przemocy wobec Kobiet pod nazwą 
„Kobiety oskarżają”. 

 Wystawiłyśmy instalację „Niemi Świadkowie” przed budynkiem urzędu Dzielnicy 
Warszawa Wola. 

 Wystawiłyśmy przygotowany przez teatr terapeutyczny CPK spektakl pod tytułem. 
„Pasja – obrzęd zdjęcia masek ofiarnych” (w Warszawie – 4 spektakle, w Węgajtach, 
Lublińcu i Wrocławiu).   

 

W 2008 roku 

 Opracowałyśmy książkę i wyprodukowałyśmy film dokumentalny pod tytułem 
“Wybieram życie”. Książka i film oparte zostały na historiach życia kobiet, które 
doświadczyły przemocy z rąk swoich mężów lub partnerów. 

 Opublikowałyśmy również książkę pod tytułem „Taniec wysokiego ryzyka”, 
zawierającą historie kobiet, które doświadczały przemocy w rodzinie.  

 Opracowałyśmy kompleksowy modelu zapobiegania i zwalczania przemocy wobec 
kobiet. Dokument został włączony do ksiązki „Wybieram życie”. 

 Opublikowałyśmy „niezbędniki” na temat przemocy domowej wobec kobiet dla 
lekarzy, psychologów, policjantów, prokuratorów, pracowników socjalnych, 
pracowników schronisk, sędziów i pracodawców.   

 Opracowałyśmy i rozprowadziłyśmy ulotki dla  młodzieży zagrożonej przemocą ze 
strony osób bliskich. 



1. Ulotkę psychologiczną pt. „Przemoc domowa – jeśli masz naście lat… Przerwij 
milczenie”. 

1. Ulotkę prawną pt. „ Masz wybór – jeśli masz naście lat…. Razem bez przemocy”. 

 

 Wspólnie z Wolskiej Koalicją na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i 
Poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną nr  14 zorganizowałyśmy Konferencję pod 
nazwą „Przemoc w rodzinie – agresja w szkole ” 

 Zorganizowałyśmy konkurs dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych objętych 
wsparciem Poradni Pedagogiczno- Psychologicznych dzielnicy Warszawa-Wola na 
najlepszy esej na temat równości kobiet i mężczyzn pt. „Prawo mówi, że kobieta i 
mężczyzna są równymi w życiu domowym, zawodowym i społecznym. Jak według 
Ciebie zaprowadzić taką równość w rodzinie?”. 

 Przeprowadziłyśmy osiem pogadanek edukacyjnych dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych  z Warszawy i Łodzi na temat przemocy w bliskich związkach i 
nieagresywnego rozwiązywania konfliktów.     

 Wystawiłyśmy kilkudziesięciu spektakli przygotowanych w ramach programu „Equal 
– Praca i Godne Życie dla Kobiet Ofiar Przemocy. W Warszawy odbyło się 45 
wystawień „Strachów” i premiera spektaklu „Ballada o słodkiej Dafne” w Teatrze 
Wytwórnia. 

 Współpracujący z CPK Teatr z Zakładu Karnego w Lublińcu wystawił sześć spektakli 
swojej sztuki „Węzły życia”. (w Gdańsku, Bytowie, Szczecinie, Katowicach, Lublińcu 
i Częstochowie).      

 Zorganizowałyśmy 2 warsztaty samoobrony Wendo dla uczestniczek projektu z 
Warszawy oraz z Lublińca. 

 W Warszawskim Centrum Medycznym Kształcenia podyplomowego 
zorganizowałyśmy warsztat dla lekarzy pod nazwą „Przemoc w rodzinie aspekty 
medyczne, społeczne i prawne”. 

 Zorganizowałyśmy konferencję podsumowującą projekt Equal „Praca i Godne Życie 
dla Kobiet Ofiar Przemocy. W konferencji wzięli udział przedstawiciele rządu i 
parlamentu oraz instytucji i organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy 
w rodzinie. Podczas obrad wyświetliłyśmy film podsumowujący projekt pt. 
„Wybieram Życie” i wręczyłyśmy nagrodę dla wyróżnionego pracodawcy, który 
wykazał się szczególną wrażliwością na potrzeby kobiet doświadczających przemocy  
w rodzinie.  

 

W 2009 roku 

 Rozpoczęłyśmy realizację adresowanego do młodzieży i nauczycieli programu 
edukacyjnego na temat przemocy w rodzinie i przemocy na randkach. 

 Uzyskałyśmy dotację z Programu DAPHNE (jako jedyna organizacja pozarządowa w 
Polsce). 

 Opracowałyśmy i opublikowałyśmy poradnik psychologiczny pod tytułem “Jak się 
wyzwolić z krzywdzącego związku”. 

 W Parlamencie Europejskim w Brukseli zorganizowałyśmy „wysłuchanie publiczne” 
na temat przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Podczas debaty przedstawicielka 
CPK i uczestniczki debaty panelowej wezwały Unię Europejską do przyjęcia 
dyrektywy w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet.    



 Opracowałyśmy propozycje poprawek do ustawy o zwalczania przemocy w rodzinie i 
prowadziłyśmy lobbing na rzecz ich przyjęcia. Lobbing prowadzony był w koalicji z 
innymi organizacjami, podczas wysłuchania publicznego w Sejmie, w komisjach 
sejmowych i instytucjach rządowych.  

 Zorganizowałyśmy kolejny „Trybunału w sprawie Przemocy wobec Kobiet”. W tym 
posiedzeniu Trybunału, które odbyło się w gmachu sądu, udział wzięło około 300 
osób. Przedstawicielka CPK wezwała do przyjęcia nakazów ochronnych oraz do 
uznania przemocy w rodzinie za okoliczność łagodzącą w przypadku kobiet, które 
zabiją swojego oprawcę, lub za okoliczność zaostrzającą odpowiedzialność w 
przypadku zabójstwa popełnione przez partnera, który stosował przemoc wobec ofiary 
zabójstwa. 

 Zredagowałyśmy i opublikowałyśmy pierwszy, anglojęzyczny numer “Prawa i płci”. 

 
        W 2010 roku 

 Zorganizowałyśmy w Warszawie (we współpracy z WAVE) międzynarodową 
doroczną konferencję sieci WAVE na temat przemocy wobec kobiet. 

 Uzyskałyśmy dotację z Ministerstwa Kultury na działalność grupy teatralnej przy 
Centrum Praw Kobiet. 

 Uzyskałyśmy dotację z POKL na projekt „Dafne” oddziału CPK w Łodzi. 
 Opublikowałyśmy książkę na temat terapii teatralnej dla kobiet, które doświadczyły 

przemocy w rodzinie lub bliskim związku. 
 Zainicjowałyśmy i zorganizowałyśmy pierwszy konkurs „Wyróżnienie Białej 

Wstążki”. W konkursie nagradzani są mężczyźni, którzy w szczególny sposób 
zasłużyli się, pomagając kobietom lub reagując na przemoc i dyskryminację kobiet. 
Projekt realizowany jest we współpracy z Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej 
Porozumienie bez barier. 

 

W 2011 roku 

 Podjęłyśmy współpracę z Fundacją Kronenberga, a w jej ramach rozpoczęłyśmy 
realizację kompleksowego programu edukacji finansowej dla kobiet, a w 
szczególności dla ofiar przemocy w rodzinie lub bliskim związku.  

 Zaangażowałyśmy się w sprawę karną przeciwko mężczyźnie, który zabił swoją żonę. 
CPK opracowało i złożyło w sądzie „opinię przyjaciela sądu” w tej sprawie i pokryło 
koszty pomocy prawnej dla syna zamordowanej kobiety.   

 Wystawiłyśmy kolejny spektakl teatru terapeutycznego pt. „Karmik” (w Węgajtach i 
w Warszawie – trzy spektakle). 

 Zorganizowałyśmy wspólnie z Operą Poznańską debatę na temat przemocy wobec 
kobiet.  

 Przedstawicielka CPK wygłosiła wykład dla studentów Prawa Uniwersytetu 
Warszawskiego na temat przemocy wobec kobiet i pracy CPK. 

 Przeprowadziłyśmy warsztat dla pracowników służby więziennej na temat przemocy 
wobec kobiet i przemocy domowej. 

 We współpracy z WAVE wzięłyśmy udział w pracach nad uwagami do  Europejskiej 
konwencji w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. 

 Wzięłyśmy także udział w pracach nad standardami szkoleń w zakresie 
przeciwdziałania przemocy wobec kobiet  oraz nad nowym Krajowym Programem 
dotyczącym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 



o Zorganizowałyśmy galę z okazji drugiej edycji konkursu „Wyróżnienie Białej 
Wstążki”.  Gali towarzyszył panel dyskusyjny pt. „Czy wymiar 
sprawiedliwości jest sprawiedliwy wobec sprawców i ofiar przemocy w 
rodzinie?”.  Podczas uroczystości zbierałyśmy również podpisy pod 
zobowiązaniem mężczyzn do niestosowania przemocy wobec kobiet. 

o W ramach wspólpracy międzynarodowej wzięłyśmy udział w spotkaniu 
partnerskim projektu  DAPHNE  “PROTECT” w Wiedniu, w konferencji 
roboczej w Bonn w ramach programu Daphne  i w dorocznej konferencji 
WAVE w Rzymie. 

o Przedstawicielka CPK wzięła udział w Brukseli w  spotkaniu ze 
Sprawozdawczynią ONZ ds. Przemocy  wobec Kobiet. 

        

        W 2012 roku 

 Uruchomiłyśmy podczas EURO 2012 całodobowy telefon zaufania dla kobiet, które 
doznały przemocy związanej z meczami piłkarskimi. 

 Przygotowałyśmy we współpracy z „Jajkofilm” reklamę społeczną uwrażliwiającą na 
problem przemocy wobec kobiet. 

 Opracowałyśmy petycję do premiera Tuska z apelem o podpisanie i ratyfikację przez 
Polskę Konwencji Rady Europy w sprawie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i 
przemocy domowej.  

 Zainicjowałyśmy działania mające na celu zwrócenie społecznej uwagi na problem 
przemocy ekonomicznej wobec kobiet. Opracowałyśmy i wydałyśmy poradnik oraz 
ulotkę na ten temat. 

 Przeprowadziłyśmy cykl szkoleń na temat zarządzania finansami osobistymi dla 
kobiet. 

 Opracowałyśmy zalecenia i konkretne propozycje zmian legislacyjnych w sprawie 
zwalczania przemocy ekonomicznej i skierowałyśmy do rządu petycję w tej sprawie. 

 Zorganizowałyśmy transmitowaną i wciąż dostępną w Internecie (na You Tube) 
debatę na temat przemocy ekonomicznej.  

 Zorganizowałyśmy we współpracy z fundacją Jolanty Kwaśniewskiej trzecią edycję 
konkursu  „Wyróżnienie Białej Wstążki”  

 


