Sprawozdanie z działalności Fundacji za 2013 rok

Nazwa fundacji
Fundacja Centrum Praw Kobiet

Siedziba i adres:
Warszawa, ul. Wilcza 60 m. 19

Adres poczty elektronicznej:

temida@cpk.org.pl

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym:
22 grudnia 1994 roku

Wpis do KRS pod numerem

0000188 668

wpisana do KRS jako Organizacja Pożytku Publicznego
22 grudnia 2006

REGON

010840212

Dane dotyczące członkiń Zarządu Fundacji
(imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym)


Nowakowska Urszula



Otręba Liliana



Bartosińska Monika (do 30.1.2013)



Rudnicka Anna (od 29.3.2013)

Celem statutowym Fundacji jest działanie na rzecz:
1. równego traktowania kobiet i mężczyzn w prawie, w praktyce jego stosowania oraz w
życiu społecznym, politycznym, gospodarczym i w rodzinie;
2. przeciwdziałania wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet oraz
wykluczeniu społecznemu w szczególności ze względu na wiek, niepełnosprawność,
status społeczny i majątkowy, przekonania, rasę, narodowość i orientację seksualną;
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3. przeciwdziałania bezrobociu kobiet oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji
zawodowej kobiet oraz równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy;
4. przeciwdziałania patologiom społecznym w tym w szczególności przemocy w
rodzinie, alkoholizmowi oraz ich skutkom, które bezpośrednio bądź pośrednio
dotykają kobiet;
5. poszerzania

dostępu

do

informacji,

poradnictwa

i

pomocy prawnej

oraz

psychologicznej w szczególności dla kobiet ofiar przemocy i dyskryminacji;
6. edukacji w szczególności w zakresie postrzegania praw kobiet jako praw człowieka,
przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, równego stratusu
kobiet i mężczyzn , praw kobiet w sferze prokreacji oraz idei integracji europejskiej;
7. profilaktyki i promocji zdrowia kobiet w tym w szczególności zdrowia psychicznego i
prokreacyjnego oraz dostępu do edukacji seksualnej;
8. budowania społeczeństwa obywatelskiego, w tym tworzenia warunków dla większej
społecznej i politycznej aktywności kobiet;
9. rozwijania dialogu społecznego z organami władzy publicznej, w szczególności z
instytucjami zajmującymi się na szczeblu centralnym i lokalnym problematyką rynku
pracy, przeciwdziałania przemocy, patologiom społecznym, dostępem do wymiaru
sprawiedliwości oraz działaniami na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn.
ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Z PODANIEM
REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH, A TAKŻE OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ
PRAWNYCH W JEJ DZIAŁALNOŚCI O SKUTKACH FINANSOWYCH
W okresie sprawozdawczym Centrum Praw Kobiet kontynuowało swoją działalność
statutową prowadzoną w siedzibie głównej Fundacji w Warszawie przy ul. Wilczej 60/ 19
oraz w Warszawie w lokalu przy ul. Pięknej 66A a także lokalu gdzie mieści się
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia ( adres utajniony). Fundacja prowadziła swoją działalność
również w swpocj jednostkach terenowych w znajdujących się w Łodzi, Gdańsku,
Wrocławiu, Świdnicy, Żyrardowie i w Grójcu. Cele statutowe Fundacji były realizowane
poprzez następujące projekty:

Warszawa:


Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Kobiet Ofiar Przemocy w
Rodzinie - Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
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Udzielanie specjalistycznej pomocy osobom dorosłym doznającym przemocy w
rodzinie



Działania informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe podejmowane na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie



Ujawnianie i zwalczanie dyskryminacji kobiet w procesie orzekania i
wykonywania kary (Revealing and adressing Discrimination against Women in
Sentencing and in Prison/ - Open Society Institute



SILNA - budowanie potencjału osób pracujących z kobietami osadzonymi, z
historią przemocy i nadużyć STRONG – capacity building on female prisoners
with a history of violence and abuse - Unia Europejska Program Daphne III



Centrum Sprawiedliwości Rodzinnej (Family Justice Centers Europe) -

Unia

Europejska program Daphne


EQUAL – ochrona Kobiet przed przemocą i dyskryminację ze względu na płeć …
(EQUAL: Protection of women against gender based violence and discrimination =
stronger WRC, better laws, wider access to specialized services, empowered
women and sensitive free of gender based stereotypes and prejudices decision
makers and society) - Open Society Institute ( wszystkie oddziały)



Prawnicy przeciw przemocy wobec Kobiet: Instytut Spraw Publicznych (PAFW) (
wszystkie oddziały)



Budowanie Niezależności Finansowej Kobiet – Fundacja Bankowa im. L.
Kronenberga( wszystkie oddziały)



Interwencja na rzecz Kobiet – Ministerstwo Sprawiedliwości ( wszystkie oddziały)
Gdańsk



Niezbędnik wolontariusza CPK - Gmina Miasto Gdańsk



Porady prawne i psychologiczne dla kobiet doświadczających przemocy i
dyskryminacji - Gmina Miasto Gdańsk



Klub dla kobiet – ofiar przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym- Gmina
Miasto Gdańsk



Szkoła Aktywnych Kobiet - Unia Europejska – POKL

Łódź
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Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

- Działania

wspierające dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin - Miasto Łódź—
Urząd Miasta Łodzi


Wsparcie dla kobiet w kryzysie - RCPS Łódź Województwo Łódzkie



Prowadzenie jednostki specjalistycznego poradnictwa – MOPS Łódź
Wrocław



Model

Wsparcia

jako

innowacyjne

narzędzie

wzmacniające

współprace

publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców
dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym - Unia Europejska POKL


Pomoc psychospołeczna i prawna ofiarom przemocy domowej oraz osobom w
sytuacji kryzysowej (1223)- Gminą Wrocław -



Wspieranie działalności ośrodków poradnictwa obywatelskiego oraz wrocławskich
mediacji w 2013 roku (1216)- współpraca z radą Osiedla Ołbin – Gmina Wrocław



Prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem
zaufania - Gminą Miasto Świdnica
Żyrardów



Przeciwdziałanie

uzależnieniom

i

patologiom

społecznym

poprzez

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - Urząd Miasta Żyrardowa
W ramach powyższych projektów oraz pozostałej działalności statutowej realizowane
były następujące działania:

1.

MONITOROWANIE

STOSOWANIA

PRAWA

I

DZIAŁANIA

W

SFERZE

LEGISLACYJNEJ
W 2013 roku Centrum Praw Kobiet podjęło liczne działania monitorujące stosowanie prawa z
punktu widzenia praw kobiet i równego traktowania oraz mające na celu wypracowanie i
wdrożenie zmian legislacyjnych związanych m.in. z koniecznością dostosowania polskiego
prawa do wymogów Europejskiej Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy
wobec kobiet i przemocy domowej.
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Ad. Monitorowania stosowania prawa
Działania w tym zakresie były prowadzone w następujących formach:
 udział przedstawicielek CPK w sprawach sądowych
 analizowanie skarg zgłaszanych przez klientki za pośrednictwem listów, telefonu oraz
w kontaktach bezpośrednich
 udział w pracach 5 Zespołów Interdyscyplinarnych na terenie Warszawy oraz w ZI w
Łodzi
 zorganizowanie grup focusowych z klientkami Fundacji na temat ich oceny
funkcjonowania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
 petycja w obronie policjantki – nierówne traktowanie ze względu na płeć;
 wysyłanie listów interwencyjnych, opinii i stanowisk Fundacji w sprawach klientek
 spotkanie z Court Watch na temat współpracy przy monitorowaniu pracy sądów ( 8
maja)
Ad. Działania w sferze legislacyjnej Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie
Działania w sferze legislacyjnej były podejmowane w następujących obszarach:

1) Europejska Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i
przemocy domowej
CPK aktywnie działało na rzecz ratyfikacji Konwencji. Przygotowałyśmy dokument
wskazujący na obszary wymagające dostosowania polskich rozwiązań prawnych i
instytucjonalnych do zapisów Konwencji niezbędne do dostosowania. Przy każdej możliwej
okazji ( spotkania, konferencje z udziałem przedstawicielami władzy ustawodawczej i
wykonawczej, kontakty z mediami) apelowałyśmy o ratyfikację Konwencji oraz
wskazywałyśmy na obszary wymagające zmian, w tym m.in. dotyczących oceny ryzyka,
trybu ścigania i definicji gwałtu, nakazu opuszczenia domu, zakazu zbliżania się jako
uprawnienia policji. 14 października Fundacja CPK we współpracy z biurem Rady Europy
oraz Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania i Wydziałem Prawa
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Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowała konferencję dotyczącą oceny polskich
rozwiązań prawno –instytucjonalnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy wobec
kobiet w odniesieniu do

standardów Konwencji. W ramach kampanii 16 dni przeciw

przemocy ze względu na płeć, CPK przygotowało m.in. apel do premiera oraz Marszałek
Sejmu domagający się wprowadzenia procedur oceny ryzyka oraz innych środków prawnych,
które pozwoliłyby na skuteczniejszą ochronę kobiet przez eskalacją przemocy, w tym
zabójstwami – wymóg konwencji.
2) Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Krajowy Program
CPK aktywnie działało na rzecz przygotowania nowego Krajowego Programu Działań na
Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie, w celu dostosowania naszych rozwiązań do wymogów Konwencji.
Przedstawicielka CPK uczestniczyła w pracach Krajowego Zespołu Monitorującego, który
pracowała nad programem oraz nowelizacją ustawy. CPK przygotowało konkretne
propozycje zmian legislacyjnych, dotyczące m.in. poszerzenia definicji przemocy domowej o
przemoc ekonomiczną, oceny ryzyka, nakazu opuszczenia domu – jako uprawnienia dla
policji, zmiany funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych. Przedstawicielka CPK wzięła
także udział w pracach Komisji Sejmowej przyjmującej sprawozdanie rządu z Realizacji
Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

3) Przemoc seksualna
CPK aktywnie działało na rzecz zmiany trybu ścigania gwałtu oraz zmiany definicji
przestępstwa zgwałcenia w kodeksie karnym. Prezentując stanowisko Fundacji podczas
licznych spotkań organizowanych m.in. przez Pełnomocnika Rządu ds. Równego
Traktowania oraz konferencji odwoływałyśmy się do standardów przyjętych w Europejskiej
Konwencji. Zmiana trybu ścigania gwałtu została wprowadzona do polskiego prawa.

4) Przemoc ekonomiczna
CPK aktywnie działało na rzecz promocji pojęcia przemocy ekonomicznej oraz innych
rekomendacji CPK wypracowanych w projekcie „ Od przemocy ekonomicznej do
niezależności” odnoszących się do przemocy ekonomicznej.
10 kwietnia przedstawicielka CPK wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym przez
Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, podczas którego zaprezentowane zostały
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propozycje CPK dotyczące przemocy ekonomicznej. CPK przygotowało dokument
programowy dotyczący działań lobbystycznych w tym zakresie oraz współpracy z innymi
podmiotami. 20 listopada zorganizowano we współpracy z Krajową Radą Komorniczą
konferencję prasową podczas, której zaprezentowane zostały propozycje zamian mających
doprowadzić do skuteczniejszej egzekucji alimentów.
Wybrane spotkania lobbystyczno-konsultacyjne – Warszawa
 23 stycznia 2013-udział w spotkaniu konsultacyjnym zorganizowanym przez Fundację
Helsińską na temat upowszechniania wytycznych ONZ dotyczących przestrzegania
praw człowieka w prowadzonej działalności gospodarczej. Urszula Nowakowska
podkreślała kwestie związane z ochroną i wsparciem przez pracodawców kobiet
doświadczających przemocy domowej, w tym ekonomicznej
 30 stycznia 2013- udział w konsultacjach zorganizowanych przez Pełnomocnika ds
Równego Traktowania na temat zwalczania przemocy wobec Kobiet o przemocy
domowej. Urszula Nowakowska mówiła m.in. o konieczności włączenia do polskiego
prawa pojęcia przemocy ekonomicznej oraz ścigania gwałtu z urzędu i zmiany
definicji przestępstwa zgwałcenia.
 11 luty 2013 – doroczne spotkanie koalicji antydyskryminacyjnej dotyczące planu
pracy na rok 2013;
 12 luty 2013 spotkanie robocze z rzecznikiem Krajowej Rady Komorniczej dotyczące
współpracy z CPK w zakresie przemocy ekonomicznej
 26 luty 2013 – udział w spotkaniu Krajowego Zespołu Monitorującego Wdrażanie
Krajowego Programu Działań na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie2 luty
2013 – spotkanie z dyrektorem Zakładu karnego dla Kobiet w Warszawa – Grochów
podczas, którego poruszono m.in. kwestie związane z pomocą dla kobiet
doświadczających przemocy, które odbywają karę pozbawienia wolności
 15 marca 2013 – spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami biura Rzecznika Praw
Obywatelskich związane z badaniami i raportem Rzecznika na temat przemocy
domowej. Urszula Nowakowska zwracała uwagę m.in. na kwestie uwzględnienia w
badaniach i raporcie problemu przemocy ekonomicznej
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 20 marca 2013 – udział w konsultacjach organizowanych przez Ministerstwo Pracy
ma temat godzenia życia rodzinnego i zawodowego – przedstawicielka CPK
podkreślała szczególną sytuację kobiet doświadczających przemocy.
 10 kwietnia 2013 – udział Pavliny Suchankovej w konsultacjach zorganizowanych
przez Pełnomocnika ds Równego Traktowania na temat przemocy ekonomicznej.
Prezentacja projektu oraz rekomendacji CPK w zakresie zmian legislacyjnych w tym
zakresie
 19-21 maja 2013 –udział w spotkaniu Krajowego Zespołu Monitorującego Wdrażanie
Krajowego Programu Działań na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 27-28 maja 2013 – udział w konsultacjach zorganizowanych przez Pełnomocnika ds
Równego Traktowania na temat projektu badań dotyczących kosztów związanych z
przemocą wobec kobiet. Urszula Nowakowska podkreślała konieczność włączenia do
badania kosztów również kwestii związanych z przemocą ekonomiczną.
 28 maja 2013 – spotkanie robocze z przedstawicielami Krajowej Rady Komorniczej
oraz klientkami CPK dotyczące prowadzenia wspłnej strony internetowej na temat
alimentów


10 i 17 lipca 2013 – grupy fokusowe z klientkami Fundacji na temat rozwiązań
systemowych dotyczących zwalczania przemocy domowej oraz poprawy jakości
usług CPK; wiele z nich podkreślało znaczenie kompleksowości naszej pomocy, w
tym warsztatów i doradztwa finansowego;

 17 lipca 2013 – podpisanie porozumienia o współpracy z Krajową Radą Komorniczą
 29 lipca 2013 – spotkanie z komornikami oraz doradcami CPK na temat współpracy
przy propozycjach zmian legislacyjnych
 5 sierpnia 2013 – spotkanie w BCC na temat współpracy z pracodawcami
 30 września – 1 października 2013 – udział U. Nowakowskiej w posiedzeniu
Krajowego Zespołu Monitorującego -obradowano nad nowelizacją ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 25 października 2013 – spotkanie z przedstawicielami Sądu Okręgowego w
Warszawie na temat możliwości współpracy z CPK przy wspieranie ofiar na terenie
sądu
 4 listopada 2013 – spotkanie Urszuli Nowakowskiej oraz Jadwigi Żywolewskiej
Ławniczak z z-cą Prokuratora Generalnego, prokurator Marzeną Kowalską dotyczące
współpracy przy realizacji projektu Family Justice Center; Urszula Nowakowska
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poruszała m.in. problem małej aktywności prokuratorów w zabezpieczaniu kobiet
przed przemocą ekonomiczną i przekazała ulotki dotyczące przemocy ekonomicznej.
 12-13 listopada 2013 – udział Urszuli Nowakowskiej w spotkaniu w Wiedniu grupy
zarządzającej Europejską Siecią Kobiet przeciw Przemocy, podczas, której
dyskutowano plany WAVE; U. Nowakowska poruszała m.in. problematykę
przemocy ekonomicznej i działań na rzecz niezależności ekonomicznej kobiet
doświadczających przemocy domowej.
 20 grudnia 2013- spotkanie Urszuli Nowakowskiej oraz członka rady projektu FJC
Marka Balickiego z vice prezydentem Warszawy na temat współpracy przy projekcie
powołania w Warszawie FJC.
Ponadto odbyło się kilka spotkań indywidualnych z parlamentarzystkami oraz
przedstawicielami biznesu i organizacji pozarządowych mających na celu budowanie
poparcia dla proponowanych przez CPK zmian legislacyjnych. Propozycje zmian
legislacyjnych były także konsultowane ze współpracującymi z CPK prawnikami.

DZIAŁANIA WYDAWNICZE
Rok 2013 był rokiem intensywnych działań wydawniczych – zaktualizowano i wydano liczne
ulotki, poradniki i niezbędniki.
Wydano i upowszechniano następujące poradniki:


Poznaj swoje prawa – jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej- poradnik ten zawiera
podstawowe informacje dotyczące praw osób pokrzywdzonych w wyniku przemocy
domowej oraz możliwości ochrony przed sprawcą i egzekwowania należnych osobie
pokrzywdzonej praw w kontaktach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości.



Poznaj siebie i swój związek- Jak uwolnić się z krzywdzącego związku; poradnik ten
zawiera praktyczne informacje dotyczące funkcjonowania w związku, w którym
występuje przemoc, planowania odejścia od sprawcy, radzenia sobie z uczuciami
własnymi i dzieci.



Poznaj swoje prawa – jeśli chcesz się rozwieść - poradnik ten zawiera podstawowe
informacje dotyczące rozwodu, ze szczególnym uwzględnieniem orzekania rozwodu
w przypadku przemocy w rodzinie, wzory pism, pozwów
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Poznaj swoje prawa – alimenty i inne świadczenia rodzinne – poradnik zawierający
informacje prawne dot. alimentów, drogi prawnej do ich przyznania i egzekwowania

Wydano i upowszechniano następujące ulotki


Przemoc domowa – Powiedz Nie (aktualizacja), ulotka ta dotyczy psychologicznych
aspektów związanych z przemocą w rodzinie, zawiera m.in. prosty test pozwalający
zdiagnozować czy w związku dochodzi do przemocy, opisuje formy przemocy,
charakterystykę związku, w którym występuje przemoc, informacje dotyczące
budowania planu bezpieczeństwa.



Przemoc domowa – Masz prawo (aktualizacja), ulotka ta dotyczy prawnych aspektów
związanych z przemocą w rodzinie. Zawiera napisane praktycznym językiem
informacje o prawach osób pokrzywdzonych i możliwościach ich dochodzenia.



Przemoc domowa- Przerwij milczenie (aktualizacja), ulotka ta jest skierowana do
młodzieży i zawiera praktyczne informacje dotyczące przemocy domowej i
możliwości uzyskania pomocy.



Przemoc ekonomiczna- zadbaj o siebie ( nowa), ulotka jest skierowana do starszych
kobiet i zawiera informacje dotyczące przemocy ekonomicznej zarówno w związku
jak i przemocy doznawanej ze strony dzieci i wnuków. Ulotka zawiera także
pozytywny przekaz pokazujący, że nawet w starszym wieku kobiety mogą budować
swoje relacje z mężem i dziećmi na partnerskich zasadach oraz, że mają prawo do
realizacji własnych marzeń i pragnień.



Przemoc domowa- Ja, Ty, My – reagujmy (nowa), ulotka ta jest skierowana do
świadków i bliskich kobiet doznających przemocy domowej. Zawiera podstawowe
informacje dotyczące przemocy domowej, oraz wskazówki jak należy rozmawiać i
pomagać osobom doznającym przemocy domowej.



Przemoc ekonomiczna – uwolnij się – dodruk ulotki o przemocy ekonomicznej

Wydano i upowszechniano następujące niezbędniki dla profesjonalistów:


Niezbędnik dla policji – Urszula Nowakowska, Ewa Bieńkowska



Niezbędnik dla prokuratorów -Urszula Nowakowska, Ewa Bieńkowska



Niezbędnik dla sędziów -Urszula Nowakowska, Jadwiga Żywolewska - Ławniczak
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Niezbędnik dla pracowników socjalnych - Urszula Nowakowska, Karolina Mermer,
Grzegorz Wrona



Niezbędnik dla nauczycieli - Urszula Nowakowska, Agnieszka Bruś, Grzegorz Wrona



Niezbędnik dla funkcjonariuszy służby więziennej – Urszula Nowakowska, Andrzej
Dominiczak

Raport na temat orzecznictwa w sprawach o zabójstwa związane z przemocą w rodzinieRaport został opracowany w oparciu o badania akt, oraz wywiady prowadzone z kobietami
skazanymi za zabójstwa swoich mężów i partnerów w związku z wcześniejszą przemocą oraz
mężczyznami, którzy zabili swoje żony i partnerki wobec, których stosowali wcześniej
przemoc.
Wszystkie wydane w 2013 roku ulotki, poradniki i niezbędniki zostały opublikowane na
stronie WWW.cpk.org.pl za pomocą oprogramowanie issue.pl Nowe materiały umieszczane
na naszej stronie często wyświetlano i pobierano. Większość czytelników znajdowało się na
terenie Polski, jednak istotna część z Wielkiej Brytanii i w innych krajach, najczęściej
europejskich.

KAMPANIA 16 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY.
W ramach Kampanii CPK zorganizowało następujące przedsięwzięcia:
Zorganizowanie Apelu Poległych
25 listopada 2013 , w dniu otwarcia międzynarodowej kampanii 16 dni przeciwko przemocy
ze względu na płeć Fundacja zorganizowała „Apel Poległych” poświęcony pamięci kobiet
zamordowanych w związku z przemocą domową. Apel oparty był na scenariuszu
przygotowanym przez Dagnę Ślepowrońską, a udział w nim wzięły zarówno klientki CPK jak
i współpracownice i współpracownicy opowiedziani za poszczególne aspekty zorganizowania
apelu. Wydarzeniem towarzyszącym Apelowi była instalacja figur kobiecych ubranych na
czarno z leżącymi u ich stóp klepsydrami zawierającymi imiona kobiet, które zostały
zamordowane, miejsce i datę ich śmierci oraz sposób w jaki doszło do tej tragedii. Podczas
Apelu rozdawano ulotki i zbierano podpisy pod petycją skierowaną do władzy ustawodawczej
i wykonawczej dotyczącą zmian w prawie, które pozwoliłyby zapewnić skuteczniejszą
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ochronę kobiet przed przemocą. Podczas Apelu zebrano około 100 podpisów i rozdano
kilkaset ulotek. Pod elektroniczną wersją apelu zebrano kilkaset podpisów.
Konkurs – „WYRÓŻNIENIE BIAŁEJ WSTĄŻKI”
Przedmiotem konkursu zorganizowanego we współpracy z Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej
Porozumienie bez Barier był wybór mężczyzny, który w szczególny sposób zasłużył się
pomagając kobietom, reagując na różne formy przemocy i dyskryminacji wobec nich w
kategoriach wymiar sprawiedliwości, organy ścigania, pracodawca, instytucja publiczna,
osoba prywatna/sponsor i media. Przyznawane jest również Wyróżnienie specjalne. Na Gali
2.12.2013 w Teatrze Kamienica w Warszawie ogłoszono wyniki i nazwiska laureatów IV.
edycji.
Trybunał ds. Przemocy wobec Kobiet
9 grudnia 2013 – CPK zorganizowało w Sali konferencyjnej Sejmu X Trybunału ds.
Przemocy wobec Kobiet, który był poświęcony zabójstwom popełnianym przez kobiety w
związku z przemocą w rodzinie; wśród prelegentów były posłanki z różnych ugrupowań oraz
przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Generalnej, Komendy Głównej
Policji, Służby Więziennej i świata nauki; bohaterkami Trybunału były kobiety skazane za
zabójstwo z ZK w Lublińcu i w Opolu; w wielu prezentowanych historiach pojawiał się
problem przemocy ekonomicznej oraz bariery jaką jest zależność ekonomiczna w odejściu od
stosującego przemoc partnera;

Wystawianie spektaklu terapeutycznego
Bardzo

ważnym

elementem

działań

edukacyjnych

było

wystawianie

spektakli

terapeutycznych przygotowanych przez klientki CPK w ramach zajęć terapeutycznoteatralnych przy zastosowaniu innowacyjnej autorskiej metody TEATRU OBRZĘDOWEGO.
Uwieńczeniem całorocznej pracy grupy kobiet z doświadczeniem przemocy było
przedstawienie zrealizowane na podstawie scenariusza Dagny Ślepowrońskiej i muzyki
Katarzyny Szurman i Katarzyny Żtomirskiej pt. Kotek i myszka. Odbyło się 13 grudnia 2013
r. w teatrze Scena Lubelska w Warszawie przy udziale ok. 120 osób na widowni.
Inne działania w ramach Kampanii
Dodatkowe dyżury prawników, którzy przyjmowali bez uprzednich zapisów.
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Cykl spotkań otwartych z serii

„Poznaj swoje prawa” skierowany do kobiet i

uświadamiający o przysługującym im prawach i sposobie ich egzekwowania i odbywał się w
Warszawie dniach:
 27.11.2013 Otwarte spotkanie z prawniczką CPK
 28.11.2013 Spotkanie z komornikiem na temat Praw i obowiązków komornika i
Eksmisji
 29.11.2013 Przygotowanie psychologiczne do rozprawy sądowej
 5.12.2013 Procedura cywilna: Co powinnaś wiedzieć przed pójście do sądu w związku
z możliwością uzyskania cywilnego nakazu opuszczenia domu
 9.12.2013 Procedura karna: Co powinnaś wiedzieć przed pójście do sądu

WARSZTATY SAMOOBRONY
W dniach 20-21.4.2013, 29.-30.6.2013 oraz 21.09. -22.9.2013 odbyły się warsztaty WenDo
dla 27 kobiet.
Z kolei w maju i czerwcu zorganizowano również zajęcia z Krav Magi – dla 10 klientek.
Głównym celem warsztatów było wzmocnienie kobiet, podniesienie ich możliwości obrony
przed przemocą fizyczną, psychiczną, słowną, seksualną, ekonomiczną. Wen Do wyrasta z
przekonania, że nikt nie ma prawa naruszać granic kobiet – to znaczy naruszać ich poczucia
bezpieczeństwa, swobody, prawa do podejmowania własnych decyzji, wypowiadania się,
prawa do życia wolnego od przemocy i przymusu. Wen Do łączy techniki samoobrony
fizycznej z asertywnością. Dzięki WENDO uczestniczki zyskały świadomość własnej siły,
poczucie sprawczości, wiedzę na temat praw i możliwości, umiejętność asertywnego
reagowania na przemoc.
INNE DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Szkolenia rzeczniczek
Przygotowano autorski program i przeprowadzono szkolenia dla kobiet, które chciałyby się
zaangażować we współpracę z Fundacją w charakterze rzeczniczek wspierających
pokrzywdzone kobiety. W szkoleniu brały m.in. kobiety, którym udało się wyzwolić z
krzywdzącego związku, uregulować własne sprawy, które chcą wesprzeć inne kobiety,
przekazując im swoją praktyczną wiedzę i wsparcie na drodze do odbudowania życia
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wolnego od przemocy. Ich rolą jest m.in. wsparcie pokrzywdzonych kobiet w kontaktach z
instytucjami oraz towarzyszenie im podczas rozpraw sądowych. Przeszkolono 20 osób.
Spotkania edukacyjne dla kobiet z cyklu Poznaj swoje prawa m.in. 5 spotkań dla łącznie
73 uczestniczek w następujących terminach:
•

26 .2.2013 godz. 17:30 ALIMENTY, w którym wzięło udział 16 kobiet

•

1.3.2013 godz. 17:30 EKSMISJA 19 kobiet

•

25.4.2013 godz. 17:30 EGZEKUCJA należności - jak odzyskać swoje pieniądze? 11

kobiet
•

23.5.2013 godz. 17:30: ALIMENTY - ich rola społeczna, sposób dochodzenia -

postępowanie przed Komornikiem, Fundusz Alimentacyjny dla 15 kobiet
•

26 .9.2013 godz. 17:30 ALIMENTY, w którym wzięło udział 12 kobiet

Strona Internetowa, media społecznościowe
W dalszym ciągu nasze działania upowszechniano za pomocą własnych mediów. Liczba
fanów naszego profilu na Facebooku wzrosła dwukrotnie do ponad 2500 na koniec roku
kalendarzowego.
Naszą podstawową stronę internetową odwiedzało średniomiesięcznie ponad 42.000
internautów i internautek.

Wykres miesięczny: rok 2013



63007
43207

55922

86256

97920

13600 23520

Sty

Lut

Mar

Kwi

Maj

Cze

Lip

28957

21370

25815

30508

30714

Sie

Wrz

Paź

Lis

Gru

Na stronie www.finanse.cpk.org.pl publikowane były newsy dot. finansów osobistych,
średnio 3 miesięcznie. Zainteresowanie stroną z pewnymi wahaniami wzrasta – ilość
odwiedzin w 2013 roku sięgnęła prawie 30.000:
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Wykres miesięczny: rok 2013
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ilość odwiedzin: 29840 , min: 1015, średnio: 2487 (12), max: 3597

Szkolenia i pogadanki finansowe
We wszystkich oddziałach organizowane były Szkolenia i pogadanki finansowe dla Kobiet i
dziewcząt. W przypadku warsztatów dla Kobiet z zarządzania finansami osobistymi
realizowano program obejmujący takie zagadnienia jak: planowanie przyszłości finansowej;
tworzenie i zarządzanie budżetem domowym; możliwości zabezpieczenia się przed długami
męża/partnera; oddłużanie, drobne inwestycje, lokaty, zabezpieczenie finansowe; drobne
inwestycje, lokaty, ubezpieczenie finansowe; zabezpieczanie przyszłości finansowej dziecka
itp. Odbyły się również liczne spotkania skupione na poszczególnych aspektach finansów
osobistych takie jak alimenty.
Warsztaty finansowe dla dziewcząt z kolei skupione na wpojeniu dziewczętom ze środowisk
marginalizowanych lub zagrożonych marginalizacją odpowiednich postaw niezależności
finansowej, budowania relacji na zdrowych zasadach finansowych i kompendium wiedzy na
temat tworzeniem budżetu nastolatki, zarządzaniem nim i podstawowe informacje dot.
produktów finansowych.
Łącznie w 2013 roku przeszkolono 358 kobiet podczas 215 h szkoleń
godzin
szkolenio

miesjce
realizacji

data

wych

godzin

ilość

zajęć -

szkoleniow

uczestnic

trenerzy

ych zajęć -

Prowadząca/cy

zek

zewnętrzn

wewn.

zajęcia

15

i

Łódź

16.2.2013

6

6

Anna Stefaniak
Robert Damski,

Warszawa 26.02.2012; godz. 17:30
- Piękna

ALIMENTY

komornik,
16

3

wolontariusz
Robert Damski,

Warszawa 1.3.2013; godz. 17:30
- Piękna

EKSMISJA

komornik,
19

3

wolontariusz
Katarzyna

Żyrardów

2 i 8 marca

6

6

Tarnowska

9

6

Anna Stefaniak

gr I - 8 i 15 marca godz 17.00Łódź

20.0
czwartki 7.,14,21 i może

Warszawa jeszcze 28.3. godz. 17:30-20
- Piękna

grupa kobiety II

Katarzyna
12

9

Tarnowska
Edyta Błażej,

Warszawa soboty 9., 16., i 23.3. godz.
- Piękna

10-13 grupa kobiety I

Pavlina
14

12

6

Suchankova

17.00

6

6

Anna Stefaniak

Wrocław

2 i 16 marca 2013 r.

16

6

Joanna Nogal

Wrocław

12 i 15 marzec 2013 r.

7

6

Joanna Nogal

Wrocław

19 i 22 marzec 2013

11

6

Joanna Nogal

gr.II- 16 marca godz 11.00 Łódź

Dominika
Kostrzewa i Alicja
Gdańsk

9 kwietnia

5

6

Rosicka
Dominika

Sopot

11-12 kwietnia

15

6

Kostrzewa i Alicja

16

Rosicka
Katarzyna
Kampinos czw. 18.4. i 25.4. 15-18

4

6

Tarnowska
Katarzyna

Lazy

piątek 19.4. i 26.4. 15-18

7

6

Tarnowska
Dominika
Kostrzewa i Alicja

Rumia

25 kwietnia

12

6

Rosicka
Katarzyna

Teresin

26.4. 17-20

13

25.4.2013

16

3

Tarnowska

Warszawa
- Piękna

3

komorniczka
Katarzyna

Żyrardów 17.4.2013

6

6

Tarnowska
Katarzyna

Ożarów

22.4. i 29.4.2013

4

6

Tarnowska

8

9

Anna Stefaniak

7

6

Anna Stefaniak

Piątki:
05.04.2013,12.04.2013,19.04.2
Łódź

013 godz. 17:00-20.00
Sobota 20.04.2013 godz.

Łódź

11:00-17:00
9 maja 2013 majątek wspólny
a odpowiedzialność za długi w

Wrocław

małżeństwie i konkubinacie

8

2

prawnik

Łubiec k.
Leszna
Oddział
Dziennego
Pobytu
Wrocław

Katarzyna
17.5.2013

12

5

Tarnowska

16.5. i 19.5.2013

6

6

Joanna Nogal
Dominika

Gdańsk

16.5.2013

11

6

Kostrzewa i Alicja

17

Rosicka
Warszawa 21.05 Jak założyć fundację lub
- Piękna

wykonawca zewn.

stowarzyszenie?

4

2

Wolont.

23 maja 2013

15

3

komorniczka

Warszawa
- Piękna

Dominika
Kostrzewa i Alicja
Rumia

23 maja 2013

6

6

Rosicka

Warszawa
- Piekna
ALIMENT
Y

komorniczka 26 .9.2013 godz. 17:30

12

3

wolontariuszka
Katarzyna

Sochaczew 10/2013

15

6

Tarnowska
Katarzyna

Żyrardów 10/2013

20

6

Tarnowska

OPS
Warszawa

Katarzyna

Targówek 14.11. i 15.11.2013

6

9

Tarnowska

Warszawa
schronisko
dla ofiar

Katarzyna

przemocy 14.11.i 21.11.2013

9

8

Tarnowska

Warszawa
- Piękna

Katarzyna
16.11. 2013

6

6

Tarnowska

Warszawa
- Piękna
Obowiązki

komorniczka -

komornika 28.11.2013

3

Warszawa
- Piękna

wolontariuszka
Katarzyna

18.12. 2013

9

6

Tarnowska

18

361

187

34

W 2013 roku zrealizowano również łącznie 14 warsztatów dla 241 dziewcząt.

ilość

godzin

uczestnic szkoleniowyc
miejsce

data

h zajęć

zek

prowadząca/y

25 luty 2013 r. i 04
marzec 2013 r. (2
Wrocław

razy po 3 godziny)

11

6 Joanna Nogal

Żyrardów

1.3.2013

23

3 Katarzyna Tarnowska

7

3 Katarzyna Tarnowska

9

3 Katarzyna Tarnowska

34

3 Katarzyna Tarnowska

15 kwietnia 13 :30 do
Ożarów I.grupa

15:15
16 kwietnia 13 :30 do

Ożarów II.grupa

15:15

Teresin

23.4.2013

Dominika Kostrzewa i
Sopot

11-12 kwietnia

7

6 Alicja Rosicka
Dominika Kostrzewa i

Rumia

18 kwietnia

12

6 Alicja Rosicka

Łodzi ul Drewnowska 6 maja 2013

8

6 Anna Stefaniak

12

6 Anna Stefaniak

Miejski Ośrodek
Wychowawczy w
ZSZ w Poddębicach

7 maj 2013 r.

Technikum w

2 grupy środa 15 maja

Chodakowie

2013

39

3 Katarzyna Tarnowska

LO w Chodakowie

2 grupy - 16 maj 2013

24

6 Katarzyna Tarnowska

Szkoła zawodowa w

2 grupy; 22 maja

Chodakowie

2013

20

5 Katarzyna Tarnowska

3 czerwca

15

6 Anna Stefaniak

Gimnazjum nr 40
Łódź 93-130
ul. Kaliska 25/27.
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Załusków

10/2013

20

3 Katarzyna Tarnowska

Lekcje angielskiego ( Łódź, Warszawa)
 Konwersacje - język angielski- prowadzi A Musiałowicz- razem30 spotkań ( łódź)
 zajęcia językowe –dwie grupy języka niemieckiego Marta Adamska (łódź)
 Od kwietnia prowadzone były cotygodniowe zajęcia z języka angielskiego (
Warszawa)

Inne działania edukacyjne w oddziałach Fundacji

GDAŃSK
o 27.06.2013 r. – Warsztaty przybliżające przepisy prawa rodzinnego: Przemoc w
świetle prawa karnego. Jak się może skutecznie bronić ofiara przemocy. Szkolenie w
ramach projektu „Klub dla Kobiet – ofiar przemocy z problemem alkoholowym”
finansowanego przez Gminę Miasta Gdańska.
o Prowadzenie szkolenia pt. "Perswazja językowa - jak mówić, aby wygrać?" w ramach
projektu „Klub dla Kobiet” dn 1.07.2013 r.
o Prowadzenie warsztatów z perswazji językowej "Jak radzić sobie na rynku pracy?" w
ramach projektu "Klub dla Kobiet" dn. 2.07.2013 r.
o Prowadzenie szkolenia "Rozwód jako skutek przemocy. Jak się może skutecznie
bronić ofiara przemocy" w ramach projektu "Klub dla Kobiet" w dniach 4 i
18.07.2013 .
o 4.09.2013 r. - Warsztaty z kompetencji rodzicielskich w ramach projektu "Klub dla
Kobiet".
o 26.09.2013 r. - Warsztaty psychoedukacyjne: "Jak ja widzę siebie, jak widzą mnie
inni" w ramach projektu "Klub dla Kobiet".
o Warsztaty "Jak zwiększyć poczucie własnej wartości" prowadzone przez Urszulę
Bilską w dn. 2-3.10.2013 r.

20

o Warsztaty kosmetyczne "Metamorfoza" prowadzone przez firmę "Mary Kay" dla
klientek Centrum Praw Kobiet - Oddział w Gdańsku, w dn. 07.10.2013 r.
ŁÓDŹ
 Odbyły się 32 spotkania informacyjno-edukacyjne dotyczące problemów uzależnienia,
przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, wychodzenia z relacji
współuzależnienia, 4 spotkania prowadzone także przez prawniczkę pt „Jak radzić
sobie w sądzie”
 Zajęcia psychologiczne warsztatowe „1 mały krok” Odbyły się 11warsztatów
prowadzonych przez psycholożkę Annę Stefaniak oraz spotkanie terapeutkę
uzależnień M Rożniatą.

WROCŁAW
W 2013 roku we Wrocławiu zostały zorganizowane następujące szkolenia:
 22.02.2013 - dla wolontariuszek CPK Wrocław – 6 osób
 04.03.2013 - we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów
Medycyny w ramach projektu DAPHNE dla studentów medycyny - 13 osób
 13.03.2013 - we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów
Medycyny w ramach projektu DAPHNE dla studentów Medycyny – 10 osób
 2 szkolenia dla specjalistów „Rozpoznawanie i przeciwdziałanie przemocy w
rodzinie”:
 11.10.2013 – dla prawników – 4 uczestniczki
 25.10.2013 – dla pedagogów - 4 uczestniczki
 29.11.2013 – szkolenie z przeciwdziałania przemocy domowej dla studentów prawa
na Uniwersytecie Wrocławskim w ramach 16 dni przeciwdziałania przemocy


13.12.2013 - szkolenie z przeciwdziałania przemocy domowej dla studentów
psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim w ramach 16 dni przeciwdziałania
przemocy
Szkolenia z serii „Poznaj swoje prawa”:



9.05.2013 – Majątek wspólny – 8 uczestniczek



6.06.2013 – Alimenty – 9 uczestniczek
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 04.07.2013 – Spadek – 5 uczestniczek
 21.10.2013 – Konkubinat – 3 uczestniczki
 28.10.2013 – Rozwiązywanie sporów na drodze sądowej – 4 uczestniczki
Partnerski projekt pt: „MODEL WSPARCIA
W 2013 roku w oddziale CPK we Wrocławiu był kontynuowany projekt Pt: „MODEL
WSPARCIA -

jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i

niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym
zespołom interdyscyplinarnym w partnerstwie z Gminą Wrocław (Lider) reprezentowaną
przez Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu oraz firmę Biurovita sp. z o.o. (Partner
2). (01.01. – 31.12.2013r.). Projekt ten umożliwia przygotowanie i przetestowanie metod
skutecznej pracy z niezatrudnionymi kobietami po 50 roku życia doświadczającymi przemocy
w środowisku domowym. Celem głównym projektu było poszerzenie katalogu narzędzi
stosowanych przez Zespoły Interdyscyplinarne w ramach wzmocnienia współpracy
publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców. W ramach
projektu zorganizowano w 2013 roku m.in. Forum Dyskusyjne na którym min. podsumowano
badania przeprowadzone w grudniu 2012 r. Przedstawiono opinie, oceny na temat
przydatności funkcji tzw. Koordynatora Wsparcia uzyskane od członków Zespołów
Interdyscyplinarnych.
Interdyscyplinarnych.

Przedstawiono
Zorganizowano

charakterystykę
dwa

spotkania

badanych

informacyjne

Zespołów

skierowane

do

potencjalnych użytkowników Modelu Wsparcia, które odbyły się: 27 lutego 2013 r. i 22
marca 2013 r. w celu poznania potrzeb, opinii i sugestii wynikających z codziennej praktyki
potencjalnych użytkowników Modelu Wsparcia tj. osób pracujących min. nad aktywizacją
społeczno – zawodową grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,
w tym również osób doświadczających przemocy w rodzinie.
W lipcu 2013 formalnie rozpoczął się 2 etap realizacji projektu pn. ”Testowanie wdrażanego
Modelu Wsparcia. Wybrano 3 osoby do pracy na tym stanowisku, oraz 12 niezatrudnionych
kobiet w wieku 50+ doświadczających przemocy, objęte pilotażowym projektem.

ŻYRARDÓW
filia CPK w Żyrardowie w 2013 r. zorganizowała następujące działania i spotkania
edukacyjne:
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Spotkania z cyklu Poznaj swoje prawa: 5 spotkań po 1,5godziny dla 30 pań



Grupowe poradnictwo zawodowe – 3 dwugodzinne warsztaty dla grupy 10 pań.

3. KONTAKTY Z MEDIAMI

WARSZAWA:


18 stycznia - TVP o przemocy domowej dla oraz konsultacje dla producentów na
temat przemocy



30 stycznia – Newsweek – wypowiedź na temat dyskryminacji kobiet w
nietradycyjnych zawodach;



4 lutego– Radio 4 o przemocy wobec kobiet



13 lutego– wywiad z Urszulą Nowakowską o przemocy ekonomicznej http://pytanienasniadanie.tvp.pl/10060678/kobiecy-punkt-widzenia/kobiety-ofiaramiprzemocy-ekonomicznej



13 lutego – Radio tkfm o akcji “Nazwywam się million” i przemocy wobec kobiet



13 lutego- Wysokie Obcasy – wywiad z Urszulą Nowakowską o przemocy wobec
kobiet http://www.wysokieobcasy.pl/wysokieobcasy/1,53664,13321966,Maz_nie_dal_pieniedzy_na_buty__Przemoc_to_nie_tylko.
html



14 lutego – TVP Polsat o przemocy wobec kobiet ( Hanna Dunowska)



14 lutego– TVP 2 o przemocy wobec kobiet ( Hanna Dunowska)



19 lutego– Gazeta Olsztyńska – o przemocy seksualnej



20 lutego- Dzień Dobry TVN o przemocy seksualnej ( Urszula Nowakowska)



http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/historia-zgwalaconej-17-latki,4873.html



24 lutego– Gazeta Prawna o przemocy ekonomicznej Urszula Nowakwoska, Pavlina
Suchankova oraz klientka CPK http://kobieta.dziennik.pl/twojeemocje/artykuly/420236,kobiety-w-zlotych-klatkach.html



1 marca– Gazeta Wrocławska o przemocy seksualnej



8 marca o przemocy ekonomicznej http://www.rozbrat.org/publicystyka/kontrolaspoeczna/3895-o-przemocy-ekonomicznej-wobec-kobiet



13 marca- Ekspres Bydgoski o przemocy ekonomicznej ( Urszula Nowakowska)



13 marca– Portal zwiazkowy o przemocy ekonomicznej
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http://ozzip.pl/teksty/publicystyka/spoleczenstwo/item/1537-przemoc-ekonomicznawobec-kobiet


22 marca– Dzień dobry TVN o przyznawaniu przez sądy kontaktów z dziećmi
sprawcom przemocy ( Urszula Nowakowska)
http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/bite-kobiety-traca-dzieci,80904.html



28 marca – Dzień dobry TVN o odpowiedzialnym ojcostwie ( Urszula Nowakowska
I rappper Bęsio) http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/nie-opuszczaj-mnie-i-szanujmoja-mame,81577.html



3 kwietnia- Polskie Radio o odpowiedzialnym ojcostwie ( Urszula Nowakowska I
rappper Bęsiu http://www.polskieradio.pl/7/163/Artykul/815580,Badz-mezczyzna-nieopuszczaj-ich



29 kwietnia - Wirtualna Polski o przemocy ekonomicznej :
http://dzieci.pl/kat,1024231,title,Niebezpieczna-przemocekonomiczna,wid,15534759,wiadomosc.html?smgputicaid=610945



24 maja- TVP Rodin – o CPK działaniach na rzecz kobiet



3 czerwca– Gazeta Opolska – o nierównym traktowaniu kobiet i mężczyzn w policji
http://opole.gazeta.pl/opole/1,35114,14031914,Po_aferze_w_opolskiej_policji__Od_k
omendanta_wymagamy.html



7 czerwca– Polsat TVP o dyskryminacji kobiet w policji



13 czerwca- TVP Rodin – o działalności CPK



20 czerwca– TVP2 o przemocy domowej ( Urszula Nowakowska)



22 czerwca– TVP 1 Komentarz CPK do raportu WHO na temat przemocy wobec
kobiet ( Joanna Barlińska)



23 czerwca– Polskie radio TOK FM o przemocy ekonomicznej : Urszula
Nowakowska



9 sierpnia- TVN 24 o przemocy seksualnej w Wielkiej Brytanii



11 sierpnia– TVP I Wiadomości - o gwałtach



2 września - TVP Wiadomości o przemocy seksualnej



22 września- Nowa Trybuna Opolska – o gwałtach
http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130922/REPORTAZ/130929968



25 października– TVP Polonia o gwałtach



7 października- http://www.niebieskalinia.pl/warszawa/aktualnosci-iwydarzenia/4856-debata-pt-standardy-rady-europy-dotyczace-przemocy-wobec-
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kobiet-oraz-przemocy-domowej-w-polskim-prawie-i-praktyce


8 października http://wyborcza.pl/1,75248,14741843,Bohaterka_seksafery_stracila_stanowisko__Poli
cja_.html



21 października - o Kampanii Białej Wstążki
http://blogi.dziennikzachodni.pl/zdrowieodadoz/2013/10/21/zawala-jolantakwasniewska-z-grupa-kobiet-szukaja-porzadnych-mezczyzn/



21 października - http://www.brpo.gov.pl/pl/content/debata-standardy-rady-europydotyczace-przemocy-wobec-kobiet-oraz-przemocy-domowej-w-polskim



22 października - o Konferencji z Radą Europy i konwencji
http://rownoscplci.pl/aktualnosci,1,74.htm



21 września- http://krzysztofmroz.blog.onet.pl/2013/10/20/iv-edycja-konkursuwyroznienie-bialej-wstazki-tegoroczne-haslo-kampanii-brzmi-przemoc-dotyczykobiet-w-kazdym-wieku/



21 października – Radio Kielce – dyskryminacja kobiet na rynku pracy



21- października
http://kobieta.dlastudenta.pl/artykul/Wyroznienie_Bialej_Wstazki_ruszaja_zgloszenia,
100232.html



22 października - na temat sprawców zabójstw kobiet, odwołanie do badań CPK
http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/artykuly/1558921,1,mezowie-ktorzy-potrafiazabic.read ( Dominiczak)



23 października - http://kobiety.szejnfeld.pl/2013/10/23/ruszyla-iv-edycja-konkursu%E2%80%9Ewyroznienie-bialej-wstazki%E2%80%9D/



16 listopada - o współpracy z CPK stowarzyszenia Karate
http://okinawakarate.pl/index.php?menu=



18 listopada – Radio Poznań o alimentach



18 listopada – o alimentach
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/malopolska/1295460-komornicy-wsprawach-o-alimenty-najwazniejsze-jest-dobro-dziecka.html



19 listopada - Radio PR 24 o alimentach ( Marta Krawczynska)



20 listopada –o alimentach i współpracy CPK z komornikami
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/747297,prawo-alimentacyjne-komornicy-chcazmiany-ustawy-o-pomocy-osobom-uprawnionym-do-tych-swiadczen.html
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20 listopada - http://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/tanio-zmusza-dluznikaby-zaczal-placic,1967942,4141



20- listopada
http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/komornicy;chca;zmiany;prawa
;alimentacyjnego,142,0,1425294.html



22 listopada - TVP Polsat – komentarz do historii kobiet uwięzionych w Londynie
przez 30 lat



22 listopada - TVP Superstacja – o uzaleznieniach kobiet



23 - http://facet.onet.pl/nie-badz-obojetny-wobec-przemocy/3xghr ( Hanna
Dunowska)
http://www.feminoteka.pl/readarticle.php?article_id=1307
25- listopada - http://www.przeciwprzemocy.pl/projekty-fundacji/ocaleni-odprzemocy/225-apel-poleglych-w-holdzie-kobietom-zamordowanym-w-zwiazku-zprzemoca-w-rodzinie
25- listopada - http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/apel-poleg-ychw-ho-dzie-ofiarom-przemocy-w-rodzinie
25 listopada - TVP Polsat Uwiezione kobiety w Wielkiej Brytanii komentarz
25 listopada - Polsat o apelu poległych zorganizowanym przez CPK
25 listopada - Radio tkfm o apelu poległych zorganizowanym przez CPK
26- listopada
http://watchdog.org.pl/124,1291,odpowiedzialnosc_panstwa_za_zabojstwa_kobiet.ht
ml
http://www.kampaniespoleczne.pl/aktualnosci,6379,apel_rozpoczal_dni_dla_kobiet,2
27 listopada - r Radio RDC - http://www.rdc.pl/publikacja/wieczorne-polakowrozmowy-o-starzejacej-sie-polskiej-energetyce-chorobach-pluc-i-przemocy-wobeckobiet/ ( Nowakowska, Dunowska)



28 listopada – Radio TKFM o kampanii 16 dni i działanich CPK , w tym o apelu
poległych
ww.tokfm.pl/Tokfm/1,103085,15039165,_Kiedy_ofiara_chce_odejsc__przemoc_eskal
uje____trwa.html



28 listopada - Gazeta Wyborcza
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,15039165,_Kiedy_ofiara_chce_ode
jsc__przemoc_eskaluje____trwa.html?order=najfajniejsze_odwrotnie
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28 listopada - wywiad na jednym z najbardziej popularnych portal na temat przemocy
wobec kobiet ( Urszula Nowakowska)
http://kobieta.onet.pl/zdrowie/psychologia/urszula-nowakowska-ofiary-musza-bycgrzeczne/ggqsz



28 listopada - http://www.mops.bedzin.pl/index.php/component/content/article/7aktualnosci/188-otwarte-seminarium-znam-swoje-prawa-nie-akceptuje-przemocy



30 listopada – TVP Superstacja o prostytucji



2 grudnia
http://www.wiadomosci24.pl/artykul/wyroznienie_bialej_wstazki_fundacji_porozumi
enie_bez_barier_289619.html



2 grudnia - http://tvp.info/informacje/ludzie/reaguja-na-przemoc-wobec-kobietzostali-wyroznieni/13199210



3 grudnia – o kampanii Białej Wstązki http://starsirodzice.pl/santor-kwasniewskafelicjanska-przeciwko-przemocy



KGP - http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/92942,quotWyroznienie-BialejWstazkiquot.html



Komenda Stołeczna
http://www.policja.waw.pl/portal/pl/110/26946/quotWyroznienie_Bialej_Wstazkiquot
.html



http://www.polsat.pl/O_Nas,2860/Aktualnosci__,2866/Adam_Kuklewicz_I_Michal_B
eblo_Z_Programu_Interwencja_Nagrodzeni_Biala_Wstazka_Fundacji_Jolanty_Kwas
niewskiej_Oraz_Fundacji_Centrum_Praw_Kobiet,1329974/index.html



Komenda wojewódzka - wp.radom.pl/wyroznienie-acirc-bialej-wstazki-acirc-dlazyrardowskiego-policjanta,pa1,11312,0



http://www.fronda.pl/a/niesamowita-reakcja-dzieci-na-zdjecia-fundacji-pro-jezu-cooni-zrobili,32438.html?page=4&



4 grudnia - nawiązka dla CPK http://www.tokfm.pl/blogi/oqu/2013/11/abp_jozef_michalik_pozwany_przez_malgorzate_marenin/1?b=1&order=
najfajniejsze_odwrotnie



5 grudnia – Radio I o przemocy wobec kobiet i kampanii 16 dni
http://www.polskieradio.pl/9/396/Artykul/994990,Przemoca-chca-przejac-wladzenad-kobieta-Sama-sie-prosila



6 grudnia – wypowiedź Urszuli Nowakowskiej na portalu Pełnomocnika Rządu
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https://rownetraktowanie.gov.pl/.../dzien-13-kiedy-przemoc-konczy-sie-s.


7 grudnia - tvp.pl/tvp-regionalna/aktualnosci/spoleczenstwo/w-poniedzialek-10trybunal-do-spraw-przemocy-wobec-kobiet/13252213



8- grudnia TVP Kultura - Anna Rudnicka o przemocy wobec kobiet
http://vod.tvp.pl/audycje/kultura/kultura-glupcze/wideo/08122013/13044936



9 grudnia - http://codziennikfeministyczny.pl/wydarzenia/wydarzenie/trybunal-sprawprzemocy-wobec-kobiet/



9 grudnia - http://wiadomosci.onet.pl/kraj/nowakowska-to-porazka-systemu-gdyofiara-przemocy-trafia-do-wiezienia/c90x4



9 grudnia http://prawaczlowieka.edu.pl/index.php?dok=e6c790b5c2e4b1307265a91b47820af1b
2aa02c3-d3



9 grudnia – jeden z najpopularniejszych portal wp. pl
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Urszula-Nowakowska-z-Centrum-Praw-Kobietto-porazka-systemu-gdy-ofiara-przemocy-idzie-dowiezienia,wid,16243039,wiadomosc.html?ticaid=1121ec



9 grudnia – Strona Platformy Obywatelskiej – o Trybunale ds Przemocy wobec
Kobiet http://klub.platforma.org/aktualnosci,article,x-trybunal-do-spraw-przemocywobec-kobiet--wideo-,2248.html



O Trybunale ds Przemocy http://www.youtube.com/watch?v=OZmcdKiNsOQ
9 - grudnia TVP Polsat – on Tribunal on Violence against women



9 – grudnia- TVP Regionalna – o Trybunale ds Przemocy



9 – TVP Wiadomości - o Trybunale ds Przemocy



9 grudnia - http://niusownia.pl/2013/12/09/urszula-nowakowska-z-centrum-prawkobiet-to-porazka-systemu-gdy-ofiara-przemocy-idzie-do-wiezienia/



10 grudnia – portal Krajowej Służby Więziennej – o Trybunale ds Przemocy
http://www.sw.gov.pl/pl/aktualnosci/news,20228,sluzba-wiezienna-przeciw.html



10 grudnia - http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennejopole/news,20239,swiadectwa-sprawczyn--ofiar.html



10 grudnia - portal lewicy – o Trybunale ds Przemocy lewica24.pl/polska/3979-xtrybunal-ds-przemocy-wobec-kobiet-gdzie-sa-sluzby-na-wczesnym-etapieprzemocy.html



11 grudnia - http://www.polskieradio.pl/7/163/Artykul/1000527,Przemoc-domowa-
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Lekarz-rodzinny-moze-pomoc


18 grudnia - acet.onet.pl/zabilem-zone/vqp9x



18 grudnia - TVN Fakty – o prawach reprodukcyjnych w zwiazku ze sprawą Pani
Szpak



31 – grudnia- Gazeta bydgoska ambicje i oczekiwania kobiet

GDAŃSK
o 7.06.2013 r. – udzielenie wywiadu dla „Dziennika Bałtyckiego” – „Kod Kobiety”.
o 8.06.2013 r. – udzielenie wywiadu dla „Dziennika Bałtyckiego” – relacja z otwarcia
nowej siedziby CPK – Oddział w Gdańsku.
o 24.06.2013 r. – wywiad do Radia Gdańsk na temat przemocy wobec kobiet i
działalności Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku.

ŁÓDŹ
6 październik - http://nocotytato.org.pl/opieka-nad-dziecmi/frustracja-rodzi-agresje-centrumpraw-kobiet/#.Uut69D15Oxo

WROCŁAW


03.07.2013 – uruchomienie profilu oddziału na FB

ŻYRARDÓW


14 luty – o CPK i przemocy wobec kobiet - “Głos Żyrardowa"



19 luty – Gazeta żyrardowska o CPK i przemocy wobec kobiet
http://www.zyciezyrardowa.pl/index.php?p=artykuly&id=231&s=1



8 marzec - Radio Fama wywiad z Kingą Ciecierską, dyrektorką CPK Żyrardów
http://www.youtube.com/watch?v=NNSuXiyc9Bw&feature=youtu.be



13 marzec – radio Bogoria o CPK i przemocy wobec kobiet



20 marzec – radio Bogoria o CPK i przemocy wobec kobiet



16 maj –o koncercie zorganizowanym w Żyrardowei i CPK
artykuł - relacja z koncertu w gazecie "Murowane Klimaty" nr 27 maj 2013
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4. PORADNICTWO INDYWIDUALNE –
W roku 2013 realizowane były porady bezpośrednie jak i mailowe, listowne, telefoniczne prawne, psychologiczne, socjalno-zawodowe, socjalno-finansowe. Prowadzony był Telefon
zaufania STOP i całodobowo działał telefon interwencyjny 600.07.07.17.
W Warszawie prowadzono poradnictwo indywidualne w siedzibie CPK przy ul. Wilczej
60 lok/ 19, jak i przy ul. Pięknej 66A lok. 10 i 11, oraz w Specjalistycznym Ośrodku
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
W 2013 roku udzielono: 1257 porad prawnych (w trybie konsultacji bezpośrednich –
osobistych) na rzecz 664 klientek.
Intensywnie pracowała poradnia prawna e-mailowa. Łącznie udzieliliśmy 908 porad
prawnych ta drogą, miesięcznie ilość porad mailowych wyglądała następująco .
czerw lipi sierpi wrzes paździer
styczeń

luty marzec

kwiecień

maj iec

ec

eń

ień

nik

listopad grudzień

75

74

72

74

78

70

67

92

92

70

79

65

Dodatkowo poradnictwo prawne świadczone było drogą telefoniczną w czwartki w godz. 1016 poprzez telefon "Stop" prawny – łącznie udzielono 829 konsultacji, a miesięcznie ilość
porad mailowych wyglądała następująco:
styczeń

91

luty

86

marzec

87

kwiecień

77

maj

66

czerwiec

59

lipiec

60

sierpień

65

wrzesień

49

październik

71

listopad

54

grudzień

64
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Porady psychologiczne
W 2013 roku w Warszawie zrealizowano 1536 konsultacji psychologicznych na rzecz 366
klientek. Dodatkowo psycholożka dziecięca SOW

objęła wsparciem 68 dzieci oraz ich

mamy, poświęcając na spotkania indywidualne z dziećmi (208 godzin), spotkania
indywidualne z matkami (161 godzin), Spotkania grupowe z dziećmi (67 godzin) i Spotkania
matek z dzieckiem (65 godzin), VIT - wideotrening komunikacji (10 godzin).
Prowadzono również konsultacje psychologiczne drogą telefoniczną od poniedziałku do
piątku w godzinach 10.00 – 16.00, z wyłączeniem czwartków za pośrednictwem telefonu
"Stop" - łącznie zrealizowano 868 konsultacji, które w miesiącach rozkładały się następująco:
styczeń
luty

104
76

marzec

104

kwiecień

101

maj

79

czerwiec

69

lipiec

79

sierpień

62

wrzesień

52

październik

49

listopad

57

grudzień
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Funkcjonowała również poradnia mailowa obsługiwana przez psycholożki. Łącznie za
pośrednictwem poczty elektronicznej udzieliliśmy 294 konsultacje na rzecz 198 osób:
styczeń

27

luty

36

marzec

30

kwiecień

16

maj

26

czerwiec

16

lipiec

21

31

sierpień

24

wrzesień

27

październik

21

listopad

34

grudzień
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Porady socjalno-finansowo-zawodowe

Specjalistyczne poradnictwo socjalno-finansowo- zawodowe jest skierowane do klientek,
które w wyniku doznawanej przemocy mają trudną sytuację bytowo - finansową i są zależne
ekonomicznie od sprawcy, co utrudnia im uwolnienie się z krzywdzącego związku.
Konsultantka socjalna jest odpowiedzialna za udzielenie klientkom pomocy w rozwiązywaniu
problemów socjalnych, zawodowych, rodzinnych oraz wsparcia w podejmowaniu nowych ról
i działań zmierzających do zmiany sytuacji i uzyskania niezależności ekonomicznej. W 2013
roku odbyły się w Warszawie 924 konsultacje socjalno-finansowo-zawodowe na rzecz 379
klientek.
Pierwszy kontakt z pokrzywdzonymi kobietami odbywał się zarówno telefonicznie jak i w
relacji bezpośredniej. Jest on niezwykle ważny i często to właśnie od osoby pierwszego
kontaktu zależy czy pokrzywdzona kobieta będzie gotowa skorzystać z oferowanej jej
pomocy specjalistycznej. Osoby pierwszego kontaktu były odpowiedzialne za:
a) udzielanie informacji klientkom o istniejących formach pomocy i możliwościach jej
uzyskania;
b) wstępne zdiagnozowanie stanu bezpieczeństwa i przeprowadzenie oceny zagrożenia
ciężkim uszkodzeniem ciała lub zabójstwem;
c) udzielanie pomocy w budowaniu wstępnego planu bezpieczeństwa w sytuacjach
kryzysowych wymagających podjęcia natychmiastowych działań;
d) podejmowanie w razie potrzeby interwencji w sytuacjach kryzysowych, o ile to
możliwe w porozumieniu z innymi specjalistkami;
e) zebranie wstępnych informacji na temat potrzeb i oczekiwań pokrzywdzonej kobiety;
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f) umawianie klientek na wizyty i organizowanie grafiku przyjęć specjalistów;
W 2013 roku zrealizowano w Warszawie ponad 13.500 kontaktów z ok. 7.500 osobami
Gdańsk
W okresie 1 stycznia 2013 – 31 grudnia 2013 r. w ramach działalności statutowej CPK
udzielonych zostało łącznie:


porad prawnych – 938



porad psychologicznych – 324



porad socjalno-finansowych - 117

Poza tym w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2013 odebrano 1876 telefonów od kobiet w
różnych trudnych sytuacjach życiowych
Grójec
Odbywały się w styczniu i lutym co tydzień dyżury, podczas których udzielono porad
socjalnych w wymiarze 20 klientkom. Od marca w filii wdrożono w filii projekt Ministerstwa
Sprawiedliwości i dyżurów prawnika, doradczyni zawodowej prócz pierwszego kontaktudoradczyni socjalnej. W 2013 specjaliści przyjęli tam przyjęto łącznie 92 klientek, w tym:


prawnik - 22 klientki, 36 konsultacji



doradca zawodowy: 72 klientki podczas 75 spotkań



pierwszy kontakt 123 klientki podczas 126 spotkań

Łódź
Udzielono w okresie sprawozdawczym:


1978 porad prawnych



627 konsultacji psychologicznych



242 konsultacji socjalno-finansowych



350 porady pierwszego kontaktu

Poza tym oddział w Łodzi prowadzi Punkt Informacyjny, gdzie codziennie w godz. 10-18
pełniła dyżury osoba pierwszego kontaktu oraz wolontariuszki i stażystki. Punkt informacyjny
udziela wielu informacji o dostępnej w Łodzi pomocy specjalistycznej w tym usługach
specjalistów. Telefonicznie udzielamy informacji o świadczeniach dostępnych w ramach
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NFZ. Prowadzona była dystrybucje poradników z serii Poznaj swoje prawa. W ramach
prowadzonego Punktu: udzielono 250 informacji telefonicznych miesięcznie, prowadzono
zapisy na porady do prawnika, psychologa, doradcy socjalno-finansowego. Odebrano około
3500 telefonów, udzielono 75 odpowiedzi na zapytania mailowe i listowne.
Wrocław
W 2013 zrealizowano:


porady prawne: 1.461 h (liczba konsultacji: 1221 h; liczba osób korzystających z
porad: 760)



porady psychologiczne 1091 h (liczba konsultacji: 759 h; liczba osób korzystających
z porad: 305)



porady socjalne 92 porad (78 osób)

Telefon oddziału we Wrocławiu pełnił funkcję telefonu zaufania, bądź telefonu
informacyjnego. W sumie udzielono 765 konsultacji (osobiste, telefoniczne, mailowe) i
odebrano 3459 telefonów.
Żyrardów
Intensywne działania podjęła nowo otwarta filia w Żyrardowie. W roku 2013 udzielano:


porady prawne - 336 porad prawnych na rzecz 173 klientek



porady psycholożki - 143 klientek - 425 konsultacji



doradztwo zawodowe - 48 klientek 56 sesji



informacji i wsparcia grupie ok. 280 kobiet podczas 1400 kontaktów

4. GRUPOWE

FORMY WSPARCIA

–

stanowią uzupełnienie indywidualnego

poradnictwa. W 2013 roku realizowane były grupy wparcia dla kobiet - ofiar przemocy
tradycyjne, jak i oparte na pracy z ciałem - choreoterapii, zajęcia relaksacyjne i joga, zajęcia
z języka angielskiego i konwersacje, zajęcia z muzykoterapii, arteterapii i wiele innych.

Warszawa:
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 grupa wsparcia dla mieszkanek SOW, która działała cały rok 2013 - odbyło się 50
godzin grupy wsparcia, co stanowi 25 spotkań dwugodzinnych. Spotkania grupy
terapeutyczno-warsztatowej odbywały się w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia z
częstotliwością raz na dwa tygodnie.
 grupa terapeutyczno- teatralna - grupa 12 kobiet spotykała się regularnie, co piątek w
godzinach 17-21, zrealizowano łącznie 150 godzin zajęć. Na koniec okresu
sprawozdawczego

pracę

zaowocowały powstaniem

scenariusza

i

produkcją

przedstawienia teatralnego Pt. Kotek i myszka, które odbyło się 13.12.2013 w Teatrze
Scena Lubelska przed widownią ponad 120 osób.
 od 16 marca do 20 czerwca 2013 działała grupa wsparcia dla 13 kobiet, która zbierała
się w każdą sobotę w godz. 15-18, łącznie odbyło się 10 spotkań grupy (łącznie 30h).
Grupa ta była poświęcona w wymiarze edukacyjnym problematyce asertywności i
radzenia sobie z sytuacjami przemocowymi. Na kanwie części edukacyjnej i
przygotowanych przez prowadzącą ćwiczeń kontynuowane były rozmowy w oparciu o
osobiste doświadczenia uczestniczek grupy.
 od lipca w zajęciach grupy wsparcia opartej na pracy z ciałem poprzez taniec choreoterapii brało udział 12 osób (wstępny warsztat 6 godzin + co tydzień 2
godziny). Celem była nauka okazywania asertywności poprzez postawę, ruchy ciała,
radzenie sobie z sytuacjami przemocowym i zapobieganie im. Na kanwie części
ruchowej i przygotowanych przez prowadzącą ćwiczeń kontynuowane były rozmowy
w oparciu o osobiste doświadczenia uczestniczek grupy. Grupa rozpoczęła się od 6cio godzinnych zajęć wstępnych w pierwszą sobotę lipca 2013 a kontynuowała pracę
w środy w godz. 19-21 aż do końca roku kalendarzowego. Łącznie odbyło się 22
spotkań plus zajęcia 6-ciogodzinne wstępne (50 h zajęć) .
 od jesieni 2013 prowadzona była Grupa wsparcia przez doświadczoną w tego typu
pracy psycholożkę – Małgorzatę Zamłyńską. Grupa zbierała się raz w tygodniu (we
czwartki wieczorem). Grupa przeznaczona była dla kobiet, które doświadczają
przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej bądź ekonomicznej i nie potrafią
przerwać destrukcyjnej relacji i zmagają się z poczuciem bezradności, lęku, obawy o
własne życie i poczuciem osamotnienia. W

grupie mogły otrzymać wsparcie w

bezpiecznej atmosferze i odbudować zaufanie do innych ludzi oraz lepiej zrozumieć

35

na czym polega związek „przemocowy”. Była to grupa półotwarta i miała charakter
wsparciowo – edukacyjny, udział w niej wzięło 14 klientek.
 Grupa arteterapii odbyła się w dniach 5.-6.10.2013 – dla 13 uczestniczek a w dniach
19.-20.10. druga edycja dla 10 uczestniczek, po 10 godzin każda edycja. Prowadzone
były przez

wykwalifikowaną psycholożkę. Panie miały możliwość wyrazić,

rozpoznać i rozładować

poprzez sztukę emocje, jakie odczuwały w związku z

kryzysami różnego rodzaju i lepiej sobie z nimi radzić.
 Zajęcia z Jogi prowadzone głównie w weekendy
Gdańsk:


Prowadzenie grupy wsparcia w ramach projektu "Klub dla Kobiet" w dniach 4,11,18,
25.07.2013 r.



Prowadzenie grupy wsparcia w ramach projektu "Klub dla Kobiet" w dn. 01.08.2013
r., której towarzyszyły warsztaty kosmetyczne dla uczestniczek.



Prowadzenie grupy wsparcia dla kobiet w dn. 10, 17, 24, 31.10.2013 r.



Prowadzenie grupy wsparcia dla kobiet połączonej z terapią ruchem i tańcem w dn.
14.11.2013 r.



Prowadzenie grupy wsparcia dla kobiet w dn. 21 i 28.11.2013 r.

Łódź


Ruch i muzyka – Czesława Szczukowska poprowadziła 28 spotkań w ramach projektu



Wzajemne pomaganie –grupa wsparcia prowadzi Zofia Hasiuk - 15 spotkań



Praca z ciałem (joga) odbyło się 24 zajęć oraz



Ćwiczenia relaksacyjne - prowadziła je Zofia Hasiuk 18 spotkań



Joga - prowadziła Ewa Szymoniak



grupy wsparcia dla kobiet współuzależnionych –M Rożniata



Zajęcia muzyczne –chór dla kobiet prowadziła arteteraputka L. Serwa



Zajęcia wzmacniające i relaks – Anna Stefania

Wrocław
zrealizował w 2013 roku 132 godziny spotkań grupy wsparcia (34 osoby)
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Żyrardów
grupa wsparcia grupa dla średnio 5-8 pań. Łącznie w 213 r. odbyły się 24 spotkania.

5. INTERWENCJA, ASYSTA, ZAPEWNIENIE BEZPIECZNEGO SCHRONIENIA,
INNE – udzielałyśmy kobietom doświadczającym przemocy wsparcie w sytuacji kryzysowej
od towarzyszenia jej w kontaktach z instytucjami (policja, sąd) aż po zapewnienie
bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku dla ofiar przemocy.

Telefon

interwencyjny

Podstawowym

narzędziem

rozpoczynania

interwencji

był

całodobowy telefon interwencyjny 600 07 07 17, obsługiwany przez specjalistki zatrudnione
oraz wolontariuszki. Z telefonem interwencyjnym najczęściej kontaktowały się bezpośrednio
pokrzywdzone kobiety, ale część interwencji podjęto po telefonie od świadków przemocy lub
osób podejrzewających stosowanie przemocy. Część rozmów po zażegnaniu sytuacji
kryzysowej kończyła się skierowaniem do psycholożki, prawniczki CPK lub do specjalistów
z instytucji znajdujących się bliżej miejsca zamieszkania dzwoniącej. Pouczano także
dzwoniące klientki, lub świadków o prawach ofiary przemocy, o procedurze Niebieskiej
karty, sposobie prowadzenia rozmów i udzielania wsparcia ofiarom. Osoby dyżurujące przy
telefonie podejmowały także interwencje telefoniczne na policji, w OPS, korespondowały
mailowo lub listownie z instytucjami w sprawie klientki.
Łącznie w 2013 roku na telefonie interwencyjnym zarejestrowano 668 spraw, z czego
wyniknęło 231 interwencji. W miesiącach ilość spraw rozkładała się następująco:
miesiąc

spraw interwencji

Styczeń

77

luty

82

marzec

79

kwiecień

77

maj

56

czerwiec

30

lipiec

53

sierpień

27

231

37

wrzesień

38

październik

46

listopad

62

grudzień
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ASYSTA Uzupełnieniem i wsparciem działań interwencyjnych było towarzyszenie
pokrzywdzonym kobietom w kontaktach z instytucjami stosującymi prawo najczęściej w
charakterze osoby wspierającej, asystentki ofiary,, osoby zaufania publicznego oraz w
charakterze obserwatorek w sądzie. Ta forma wsparcia jest niezwykle istotna w wypadku
kobiet występujących bez adwokata, gdyż do pewnego stopnia wyrównuje ich szanse oraz
zmniejsza poczucie osamotnienia w kontaktach z instytucjami. Asysta miała miejsce w 2013
roku łącznie 146 razy - Warszawie łącznie 94 razy, w Żyrardowie 28 razy, we Wrocławiu 13
(wyjścia do sądu w charakterze obserwatorek /osób zaufania), oraz w Gdańsku 11 krotnie
podczas rozpraw sądowych w charakterze osoby zaufania publicznego.

INTERWENCJE
W łódzkim oddziale zespół podejmował interwencje w Prokuraturze 2 razy, w MOPS- 5
razy, złożył 5 zawiadomień o przemocy w rodzinie art.207kk. Członkinie zespołu brały też
udział w charakterze świadka w sądzie 4 interwencyjnych sprawach, 3 krotnie składały
zeznania na Policji. Poza tym złożono 5 pism w sprawie klientek, 2 krotnie konieczne były
kontakty z adwokatem z urzędu w sprawach klientek

BEZPIECZNE SCHRONIENIE
W Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla kobiet - ofiar przemocy, i ich dzieci. W 2013 w
Ośrodku zapewniono bezpieczne schronienie kobietom i dzieciom, łącznie w Ośrodku
przebywało 55 kobiet i 68 dzieci. Do Ośrodka przyjmowane były osoby będące ofiarami
przemocy w rodzinie, bez skierowania i bez względu na dochód i status społeczny. 5
mieszkanek (i 10 dzieci) były obcokrajowcami, pochodziły: 2 z Ukrainy, jedna z
Kazachstanu, jedna z Meksyku, jedna z Liberii.
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Kobietom i ich dzieciom zostało zapewnione poczucie bezpieczeństwa. Klientki mieszkające
wraz z dziećmi w Ośrodku miały udzielaną wszechstronną pomoc, a wszelkie ich sprawy były
załatwiane na bieżąco. Osiem mieszkanek rozpoczęło pracę zarobkową i kontynuowało ją.
Szesnaście klientek rozpoczęło terapię indywidualną w Ośrodku i kontynuowało ją. Wiele
spraw urzędowych zostało pomyślnie załatwionych. Trzy mieszkanki otrzymały mieszkania
socjalne z zasobów lokalowych m. st. Warszawy. Osiemnaście klientek usamodzielniło się
powracając do swoich domów, wynajmując mieszkania lub rozpoczynając “nowe życie” w
otrzymanym mieszkaniu z zasobów lokalowych m.st. Warszawy.
DODATKOWE RODZAJE WSPARCIA- dzięki realizacji zadania finansowanego ze
środków Funduszu Pomocy pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego
operatorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości,

wdrożyłyśmy jak dotąd nieoferowane

klientkom, formy wsparcia :
1. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych
Kobiety zgłaszające się do nas często mówiły o poważnych problemach związanych z
naruszaniem

praw pacjenta, z realnym dostępem do świadczeń i nieznajomością

obowiązującego prawa wśród personelu medycznego i służb do których zgłasza się ofiara
przestępstwa. Najczęstszymi problemami była odmowa wystawienia zaświadczenia o stanie
zdrowia ofierze przestępstwa i odmowa skierowania na obdukcję finansowaną z budżetu
państwa przez organy ścigania. Istotną barierą dla wielu naszych klientek w korzystaniu ze
świadczeń zdrowotnych był również brak ubezpieczenia oraz trudności z dostępem do lekarzy
specjalistów w odpowiednim czasie przez osoby ubezpieczone. Część świadczeń nie znajduje
się w wykazie świadczeń gwarantowanych wcale lub NFZ pokrywają tylko część nieraz
wysokiego kosztu leków.
Ofiary przestępstw cierpią nie tylko psychicznie, ale często bez pomocy z Funduszu
doznałyby szkód finansowych w związku z kosztami związanymi z leczeniem skutków
popełnionego na ich szkodę przestępstwa.

Część ofiar zwłaszcza przemocy domowej i

seksualnej, znajdowała się w bardzo złym stanie psychicznym, cierpiała na depresję, zespół
stresu pourazowego oraz inne dolegliwości związane z doznawaną przemocą i wymagały
pilnej interwencji ze strony lekarza – psychiatry lub ginekologa.
W ramach zadania finansowanego z Funduszu sfinansowaliśmy m.in. koszty obdukcji (kiedy
próby uzyskania nieodpłatnie zaświadczenia o stanie zdrowia okazały się bezskuteczne),
wizyty u psychiatry, dopłaty do leków w części nie refundowanej przez NFZ (w tym
przepisanych przez lekarzy psychiatrów, u których klientki odbyły wizytę), rozbitych w
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wyniku napaści okularów,

maści specjalistycznych na poparzenia jakich ofiara doznała

podczas próby zamordowania itp.
2. Pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą
Zadanie było wykonywane przez doradczynie zawodowe i socjalno- zawodowe jako
integralny element dopasowania dalszej edukacji do sytuacji klientki i lokalnego rynku
pracy. Już sam proces doradztwa stanowił proces edukacji w zakresie nowoczesnego rynku
pracy i nauki aktywnego poszukiwania pracy. W celu racjonalnego wykorzystania środków
publicznych konieczny był indywidualny dobór szkolenia zawodowego, dostosowanego tak
do klientki – jej dotychczasowego wykształcenia i doświadczeń zawodowych, jak i do
sytuacji na lokalnym rynku pracy. Tego nie są w stanie dokonać same klientki - ofiary
przestępstw i wymagało to pomocy specjalisty.
Poważnym problemem naszych klientek na rynku pracy były niskie lub zdezaktualizowane
kwalifikacje zawodowe. Jednocześnie z powodu braku środków do życia z powodu ez
braku

pracy lub posiadania pracy słabo płatnej nie były w stanie ponieść kosztów

podwyższenia swoich kwalifikacji. Podczas procesu doradztwa zawodowego można było
zdiagnozować i trafnie dobrać odpowiednie szkolenie, dające wysokie szanse na powrót i
utrzymanie się na rynku pracy konkretnej klientce.


3 osoby zakończyły kurs rekwalifikacyjny na opiekunkę dzieci w żłobku,



1 osoba kurs behawiorysty zwierzęcego,



1 osoba kurs kucharski,



2 osoby kurs opiekunki osób starszych



1 osoba kurs kadry płace,



2 osoby obsługa kasy fiskalnej,



1 osoba fryzjerstwa



1 osoba masażu z egzaminami kwalifikacyjnymi



1 osoba kurs prawa jazdy

Przy doborze kursów prowadzono pisemne rozeznanie rynku i dokonywano komisyjnie
wyboru jednej z min. 3 ofert.
Części klientek pokryliśmy koszty inne, związane z dokształceniem czy poszukiwaniem pracy
np. badania niezbędne do wydania książeczki SANEPID (obowiązkowe u klientki, której
sfinansowaliśmy kurs kucharski), opłaty rekrutacyjne przed rozpoczęciem edukacji (jeżeli
były obowiązkowe) itp.
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Z poradnictwa skorzystały 184 klientki, a 13 klientkom sfinansowano szkolenia zawodowe,
co odpowiada założeniom zakresie ilości i szkoleń klientek uwzględniając problemy kadrowe
w niektórych miejscowościach realizacji.
3. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia
Ze sfinansowania tymczasowego schronienia (w trybie interwencyjnym) skorzystało 5
Kobiet.
Zapotrzebowanie na zapewnienie ofiarom przestępstw, a szczególnie kobietom – ofiarom
przemocy - bezpiecznego miejsca schronienia, jest istotnie większe niż liczba miejsc w
placówkach takich jak Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia, Domy Samotnej Matki, Ośrodki
Interwencji Kryzysowej. W Fundacji, która prowadzi SOW często borykamy się z problemem
braku miejsc gdzie moglibyśmy umieścić kobiety z dziećmi szukającymi u nas pomocy i
schronienia. Dlatego w sytuacjach interwencyjnych, kiedy konieczne było natychmiastowe
zapewnienie bezpiecznego miejsca pobytu klientce i jej dzieciom, a brak było miejsc w
placówkach specjalistycznych,

wynajmowaliśmy pokój w hotelu, schronisku

do czasu

uzyskania miejsca w placówce lub znalezienia mieszkania do wynajęcia, ew. do czasu
usunięcia sprawcy przemocy z domu. Miało to miejsce kilka razy m. in. w Gdańsku
(sfinansowanie pobytu w schronisku dla bezdomnych) czy w woj. mazowieckim, kiedy
skontaktowała się z nami klientka mieszkająca na wsi, która po pobiciu przez męża uciekła
razem z dziećmi i skryła się w lesie, skąd do nas przybyła.
Starałyśmy się racjonalnie wydawać środki publiczne i wykorzystywać istniejące instrumenty
– takie jak miejsca w specjalistycznych ośrodkach wsparcia czy interwencji kryzysowej,
dlatego zmniejszałyśmy aneksem te kategorię budżetową. Z uwagi na to, że nie da się w pełni
przewidzieć realizację tego rodzaju pomocy i chcąc zabezpieczyć środki na ewentualną
pomoc osobom doświadczającym przemocy pod koniec roku, zmieniony budżet został
wykorzystany tylko w mniejszej części.
4. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych
22 osobom sfinansowano dopłatę do bieżących zobowiązań finansowych – często dopłaty
obejmowały 2-3 miesiące.
Najczęściej o czasowe pokrywanie kosztów bieżącego czynszu wnosiły klientki, które
musiały z powodu przemocy opuścić razem z dziećmi dotychczasowy dom i wynająć na stałe
mieszkanie. Żadna z nich nie miała możliwości finansowych, by kupić inne lokum lub
zaciągnąć kredyt hipoteczny. Część z nich miała już za sobą pobyt w placówkach takich jak
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Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia, Domy Samotnej Matki, Ośrodki Interwencji Kryzysowej,
ale ich dalszy pobyt tam z przyczyn ograniczeń prawnych już był niemożliwy.
Kolejną grupą klientek wnioskującą o tego typu pomoc to kobiety, które na skutek przemocy
i niealimentacji męża lub partnera przebywały w mieszkaniach komunalnych, spółdzielczych
czy własnościowych, jednak nie były w stanie regulować zobowiązania. Szczególnie
dramatyczna jest sytuacja kiedy ofiara dodatkowo nie pracuje, nie ma zasądzonych alimentów
i sama boryka się z utrzymaniem siebie i swoich dzieci. Dlatego też zaplanowałyśmy dla
najbardziej potrzebujących klientek zadania finansowanego z Funduszu czasowe pokrywanie
kosztów bieżącego czynszu, tak by klientki miały czas i szansę na odzyskanie płynności
finansowej, znalezienie pracy.
Prócz wniosku klientek o sfinansowanie bieżących zobowiązań czynszowych zespół
pracujący z klientką sporządzał uzasadnienie określając, w jaki sposób pokrycie tego kosztu
wspomoże ofiarę przestępstwa w uporaniu się z jego konsekwencjami i usamodzielnieniu. W
plan pomocy u obu grup wpisywałyśmy również doradztwo zawodowe i szkolenia, by mogły
jak najszybciej znaleźć, lub zmienić pracę na lepiej płatną i utrzymać pracę zawodową i
usamodzielnić się. Drugim istotnym elementem była pomoc prawna w uzyskaniu należnych
alimentów lub odzyskaniu majątku. Dzięki pomocy z Funduszu pomogłyśmy im rozpocząć
własne samodzielne życie.
Ten rodzaj wsparcia cieszył się ogromna popularnością, stąd aneksem kategorie powiększono.
Kategorię budżetową zrealizowano finansowo praktycznie w pełni. Liczba klientek, jaka
otrzymała ten rodzaj pomocy jest zgodna z założeniami (odpowiednio do zmienionej kategorii
budżetowej).
5. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów
transportu
Ze sfinansowania kosztów transportu w celu realizacji pomocy skorzystało 20 klientek.
Wiele z naszych klientek doznało przemocy ekonomicznej, borykało się z problemami
finansowymi z powodu braku pracy, niealimentacji, kradzieży czy oszustwa. Często nie stać
ich było na pokrycie kosztów przejazdu związanego z dojazdem do naszych lokali w celu
uzyskania pomocy, na zajęcia związane z aktywizacją zawodową, załatwianiem spraw
urzędowych, sądowych, szukanie pracy. Część klientek, które znalazły schronienie w mieście
42

odległym od ich miejsca zamieszkania zmuszone były dojeżdżać do swoich miejscowości na
sprawy sądowe, w celu zabrania rzeczy lub załatwienia spraw administracyjnych. Raz
konieczne było zapewnienie i opłacenie transportu dla naszej klientki uciekającej przed
przemocą ze swojego domu i z SOW, gdzie tymczasowo przebywała i pobytu już nie dało się
przedłużyć.

6. Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych
Z bonów i finansowania żywności skorzystało: 47 klientek z pokrycia kosztów żywności
(zakupy), natomiast wśród 80 klientek rozdystrybuowano bony żywnościowe o wartości
nominalnej 10.000zł.
Znaczna część naszych klientek doznało przemocy ekonomicznej, borykało się z problemami
finansowymi z powodu doznanego przestępstwa i jego bezpośrednich i pośrednich następstw.
Nierzadko zdarzało się, że mieszkanki naszego SOW ale też stacjonarnych klientek nie stać
na zakup nawet podstawowej żywności i potrzebowały wsparcia w tym zakresie. U części
klientek była to sytuacja czasowa, gdyż nie miały dostępu do swoich środków, gdyż mąż
zablokował karty, dostęp do kont itp., ale też nierzadko wsparcie w tym zakresie musiało być
dłuższe. Ten rodzaj wsparcia był kierowany szczególnie do osób objętych pomocą w postaci
finansowania tymczasowego zakwaterowania, gdyż z założenia to osoby pozbawione nie
tylko środków, ale i podstawowych rzeczy osobistego użytku. Kolejną potrzebą był zakup
drobnego poczęstunku i przekąsek dla klientek, które nierzadko głodne przychodziły na
poradę lub była potrzeba zapewnienia im napoi i pożywienia podczas interwencji, asyst (co
nierzadko wiąże się z kilkugodzinnym pobytem w instytucjach takich jak posterunki Policji,
Izba przyjęć, czy w naszym lokalu), podczas porad indywidualnych oraz zajęć grupowych.
Dlatego też niezwykle ważne było wspieranie naszych klientek w tym zakresie zarówno
poprzez zapewnienie im poczęstunku jak i umożliwienie dokonania zakupów czy przekazanie
bonów pozwalających na zakup żywności.
6. UDZIAŁ KONFERENCJACH, SZKOLENIACH, SPOTKANIACH
PROJEKTOWYCH

Warszawa
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 7-8 luty 2013 – Spotkanie partnerów projektu Family Justice Centers w Amsterdamieprzedstawicielki z Polski podkreślały wagę włączenia przemocy ekonomicznej do
planu pracy partnerów
 19 luty 2013 – spotkanie z młodym rapperem na temat współpracy i wspólnej
kampanii na temat odpowiedzialnego ojcostwa, w tym płacenia alimentów
 16 marca 2013- spotkanie przedstawicielek CPK z liderkami organizacji ze Szwecjiwymiana doświadczeń, informacji o rozwiązaniach prawnych i instytucjonalnych
dotyczących zwalczania przemocy wobec kobiet.
 24 marca 2013 – udział Urszuli Nowakowskiej w debacie panelowej organizowanej
przez Forum Kobiet Lewicy na temat wpływu kryzysu na życie Kobiet; Podkreślona
została kwestia szczególnie trudnej sytuacji Kobiet doświadczających przemocy, w
tym ekonomicznej oraz działań na rzecz budowania niezależności finansowej Kobiet.
Konferencja była zorganizowana na Sali Kongresowej i brało w niej udział kilka
tysięcy kobiet
 29 marca 2013 – spotkanie z przedstawicielkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku na
temat współpracy – informacja o CPK zamieszczona w piśmie upowszechnianym
wśród słuchaczy.
 6

kwietnia 2013

– wykład

Urszuli Nowakowskiej podczas konferencji

zorganizowanej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Poznańskiego na temat zakresu
dostosowania polskiego prawa do wymagań Konwencji Europejskiej dotyczącej
przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Podkreślono m.in. kwestie związane z
przemocą ekonomiczną i potrzebą zmian legislacyjnych w tym obszarze;
 18 kwietnia 2013 – spotkanie z przedstawicielami światowej sieci Johnson &Johnson
na temat działalności CPK, w tym związanej z przemocą ekonomiczną i budowaniem
niezależności finansowej Kobiet
 11 maja 2013- udział w konferencji organizowanej przez wydział studiów
amerykańskich na temat przemocy seksualnej – Urszula Nowakowska przedstawiła
działania CPK w tym obszarze oraz propozycje zmian legislacyjnych;
 15 maja 2013 – prezentacja dla studentów prawa UW dotycząca działalności CPK w
tym działań w obszarze praw kobiet i przeciwdziałania przemocy -

Marta

Krawczyńska
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 4 czerwca 2013 – spotkanie z liderkami organizacji kobiecych z Azerbejdżanu na
temat działalności CPK, w tym związanej z przemocą ekonomiczną I budowaniem
niezależności finansowej Kobiet
 14-15 czerwiec 2013 – Stoisko CPK podczas Kongresu Kobiet – doradztwo dla
uczestniczek kongresu, upowszechnianie ulotek i poradnika dotyczącego przemocy
ekonomicznej
 20-21 czerwiec 2013 - Spotkanie partnerów projektu

Family Justice Centers w

Amsterdamie- przedstawicielki z Polski podkreślały wagę włączenia przemocy
ekonomicznej do planu pracy partnerów
 21 czerwca 2013 - spotkanie z liderkami organizacji kobiecych z Tadżykistanu na
temat działalności CPK, w tym związanej z przemocą ekonomiczną I budowaniem
niezależności finansowej Kobiet
 20 czerwca 2013 – otwarte spotkanie w CPK z udziałem ekspertów amerykańskich
oraz partnerów CPK w projekcie FJC, prezentujące doświadczenia USA w
budowaniu nowych rozwiązań instytucjonalnych dotyczących zwalczania przemocy
wobec kobiet.


27 czerwca 2013 - wystąpienie Urszuli Nowakowskiej na konferencji organizowanej
przez Wojewodę Mazowieckiego na temat przemocy w rodzinie. Podkreślono m.in.
kwestie związane z przemocą ekonomiczną i potrzebą wzmacniania ekonomicznego
kobiet oraz rozwiązań instytucjonalnych, które skuteczniej chroniłyby kobiety i dzieci
doświadczające przemocy.

 17 lipca 2013 – spotkanie dla klientek Fundacji na temat spółdzielni socjalnych jako
drogi do uzyskania niezależności ekonomicznej
 12 września 2013 – udział Urszuli Nowakowskiej oraz Liliany Otręby w Forum
Darczyńców; w trakcie spotkania przedstawicielki CPK poruszały problematykę
związaną z realizowanym projektem „ Od przemocy do niezależności ekonomicznej”.
=
 13-21 września 2013 – wizyta studyjna w San Diego oraz w Nowym Jorku dotycząca
Centrum Sprawiedliwości Rodzinnej ( FJC);
 25-26 września udział przedstawicielki CPK z Warszawy i Gdańska w konferencji
dotyczącej współpracy biznesu z organizacjami pozarządowymi ( Sopot)
 8- 9 października – udział Liliany Otręby oraz Katarzyny Szczepaniak w konferencji
dotyczących nowych technologii TechCamp
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 11 października 2013 – udział Urszuli Nowakowskiej w dorocznej konferencji WAVE
( Europejskiej sieci kobiet przeciw przemocy) – prowadzenie warsztatu na temat
nowych rozwiązań instytucjonalnych dotyczących zwalczania przemocy wobec
kobiet.
 14 października 2013 – Konferencja współorganizowana przez CPK wspólnie z
Biurem Rady Europy w Warszawie, Biurem Pełnomocnika ds. Równego Traktowania
oraz Wydziałem Prawa Uniwersytetu Warszawskiego na temat Konwencji Rady
Europy ds. przemocy wobec kobiet i przemocy domowej i wdrażania przyjętych w
niej standardów do polskiego systemu prawnego; Urszula Nowakowska poruszała
m.in. problematykę przemocy ekonomicznej oraz procedur związanych z oceną
rycyka i konieczności zmian w tym zakresie.
 14-15 października 2013 – udział w konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej na temat pracy ze sprawcami przemocy domowej;
Przedstawicielka CPK podkreśliła znaczenie kwestii związanej z bezpieczeństwem
kobiet w pracy ze sprawcami
 23 października 2013 – udział Urszuli Nowakowskiej oraz Liliany Otręby w spotkaniu
konsultacyjnym zorganizowanym przez premiera RP, Donalda Tuska dotyczących
polityki społecznej, w tym dotyczącej przemocy domowej; Urszula Nowakowska
poruszyła m.in. problem przemocy ekonomicznej oraz konieczność zmian w tym
zakresie w polskim prawie oraz kwestie związane z rozwiązaniami instytucjonalnymi,
które zwiększyłyby skuteczność zwalczania przemocy wobec kobiet;
 13-15 listopada 2013 – spotkanie partnerów FJC w Mediolanie
 20 listopada 2013 – udział Urszuli Nowakowskiej, Liliany Otręby oraz Anny
Rudnickiej w konferencji prasowej zorganizowanej przez Krajową Radę Komorniczą
i CPK na temat alimentów; Urszula Nowakowska wskazywała, iż niepłacenie
alimentów jest formą przemocy ekonomicznej oraz zaprezentowała propozycje zmian
legislacyjnych przygotowane przez CPK.
 21 listopada 2013 -

udział Urszuli Nowakowskiej oraz Anny Rudnickiej w

konferencji zorganizowanej w Opolu przez Regionalny Zarząd Służby Więziennej na
temat aktywizacji zawodowej skazanych; Urszula Nowakowska w swoim
wystąpieniu na temat przemocy doświadczanej przez skazane kobiety oraz
konieczności uwzględnienia ich doświadczeń w tym zakresie w programach
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aktywizacji zawodowej; podkreślała znaczenie budowania niezależności finansowej
skazanych kobiet w działaniach profilaktycznych;
 27 listopada 2013 – wystąpienie Urszuli Nowakowskiej na konferencji w Będzinie
dotyczącej przemocy w rodzinie; U. Nowakowska mówiła o standardach
wynikających z Konwencji rady Europy, w tym również dotyczących przemocy
ekonomicznej oraz oceny ryzyka;
 2 grudnia 2013 – panel dyskusyjny oraz gala związana z Wyróżnieniem Białej
Wstążki – Urszula Nowakowska moderująca panel podnosiła kwestie związane z
przemocą ekonomiczną oraz znaczenie wsparcia kobiet i budowania ich niezależności
finansowej w procesie uwalniania się z krzywdzącego związku.
 9 grudnia 2013 – zorganizowanie przez CPK w Sali konferencyjnej Sejmu Trybunału
ds. Przemocy wobec Kobiet poświęconego zabójstwom popełnianym przez kobiety
w związku z przemocą w rodzinie; wśród prelegentów były posłanki z różnych
ugrupowań oraz przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury
Generalnej, Komendy Głównej Policji, Służby Więziennej i świata nauki;
bohaterkami Trybunału były kobiety skazane za zabójstwo z ZK w Lublińcu i w
Opolu; w wielu prezentowanych historiach pojawiał się problem przemocy
ekonomicznej oraz bariery jaką jest zależność ekonomiczna kobiet od sprawców w
odejściu od stosującego przemoc partnera;
 16 grudnia 2013 – udział Urszuli Nowakowskiej, Liliany Otręby oraz Anny
Rudnickiej w konferencji na temat przemocy seksualnej zorganizowanej przez
Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Urszula Nowakowska podkreślała
znaczenie zmiany definicji przestępstwa zgwałcenia dla zwiększenia skuteczności
ścigania sprawców gwałtu.
 17 grudnia 2013 – udział w konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo
Sprawiedliwości na temat pomocy ofiarom przestępstw.
 21 grudnia 2013 – spotkanie wigilijno- ewaluacyjne z klientkami CPK

Gdańsk
o Współorganizowanie „Pikniku dla mieszkańców: Poznajmy się!” w ramach projektu
„Zrozumieć sierpień” w dn. 24.08.2013 r.
o "Marsz Zdrowia" - warsztaty plenerowe w ramach projektu "Klub dla Kobiet"
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połączone z kursem samoobrony dla kobiet w dn. 12.09.2013 r.
o Spotkanie zespołu wolontariuszy w dn. 31.01.2013 r.
o Spotkanie trenerów szkoleń finansowych w Warszawie 26-27.02.2013 r.
o Superwizja prowadzona przez psycholog Aleksandrę Karasowską 15.05.2013 r. w
ramach projektu „Niezbędnik Wolontariusza” .
o Udział w Pomorskich Targach Młodzieżowej Aktywności „Czas na Młodzież” –
Amber Expo 2013 r. w Gdańsku w dn. 28 05.2013 r.
o Uroczyste otwarcie nowej siedziby Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku przy
ul. Gdyńskich Kosynierów 11, 80-866 Gdańsk Śródmieście.
o Udział w spotkaniu biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych na Amber Expo
w Gdańsku w dn. 11.06.2013 r.
o Superwizja prowadzona przez psycholog Aleksandrę Karasowską 09.07.2013 r. w
ramach projektu „Niezbędnik Wolontariusza” .
o Udział w spotkaniu przedstawicieli Organizacji Pozarządowych: FISO i FRDL w
związku z organizacją „Pikniku” w ramach projektu „Zrozumieć Sierpień” w dniu
8.07.2013 r.
o Spotkanie zespołu CPK Gdańsk w dn. 08.08.2013 r.
o 12.09.2013 - Warsztaty dla wolontariuszy pt. "Praca z ofiarami przemocy" w ramach
projektu "Niezbędnik wolontariusza CPK".
o Udział w szkoleniu pt. "Praca z osobami dorosłymi doświadczającymi przemocy i
stosującymi przemoc oraz prace zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych w
aspekcie przepisów prawa, a ich efektywność w aspekcie raportu NIK" dn. 24.09.2013
r.
o 24.09.2013 r. - Szkolenie prawne w ramach projektu „Niezbędnik Wolontariusza
CPK”.
o Udział w konferencji "Konkordia IV: Filary współpracy organizacji pozarządowych z
biznesem: partnerstwo, synergia, komunikacja, rezultaty” w Hotelu Haffner w Sopocie
w dn. 25-26.09.2013 r.
o Superwizja prowadzona przez psycholog Aleksandrę Karasowską 30.10.2013 r. w
ramach projektu „Niezbędnik Wolontariusza”.
o Udział w spotkaniu "mediacja rodzinna w oparciu o metodę porozumienia bez
przemocy (NVC) oraz konstruowanie ugód mediacyjnych w mediacjach rodzinnych"
w ramach inicjatywy "Salon Mediatora" w Sądzie Okręgowym w Gdańsku w dn.
18.11.2013 r.
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o Superwizja prowadzona przez psycholog Aleksandrę Karasowską 25.11.2013 r. w
ramach projektu „Niezbędnik Wolontariusza”.
o Udział w warsztatach organizowanych przez Fundację „Nagle Sami” w dn. 13.12.2013
r.
o Udział w spotkaniu "Salon mediatora" w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, temat:
"Konflikt - jego przyczyny, skutki i rozwiązania" w dn. 18.12.2013 r.
o Spotkanie wigilijne dla zespołu wolontariuszy i pracowników Centrum Praw Kobiet –
Oddział w Gdańsku w dn. 12.12.2013 r.
Łódź


Udział w pracy zespołu interdyscyplinarnego - przeciwdziałanie przemocy wobec
kobiet – cykliczne spotkania zespołu w MOPS i Komendzie Policji-4 spotkania



Udział w pracy zespołu interdyscyplinarnego Budowanie strategii na rzecz
rozwiązywania problemów Rodziny- 2 spotkania



Konsultacje strategii współpracy UMŁ oraz Urzędu Marszałkowskiego z NGO oraz
konsultacje zakresu zadań zlecanych przez UMŁ organizacjom pozarządowym.



24.01.2013r Udział w Sesja plenarnej i spotkaniu grupy roboczej Sieci „Równość i
różnorodność praktycznie” w ramach projektu „Sieć na rzecz promowania równości i
różnorodności w działaniach administracji publicznej”.



23.02.12 Spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego zorganizowane w UMŁ z
partnerami społecznymi działającymi przeciw dyskryminacji i wykluczeniu
społecznemu.



06.02 i 7.03 udział w spotkaniach panelowych dot. działań UMŁ i organizacji
pozarządowych w Łodzi na budżetu partycypacyjnego oraz równości i różnorodności



03.04.Szkolenie oraz zebranie zespołu CPK w Warszawie



06-07.06 Spotkanie zespołu CPK w Gdańsku



22-23 .06 szkolenie zespołu CPK w Żyrardowie



Szkolenie dla dwu wolontariuszek w Bielfield w Niemczech 8-13 lipca 2013r



Wystąpienie dyr. oddziału na Konferencji organizowanej przez Zarząd Województwa
Łódzkiego dotyczącej Przemocy w rodzinie w woj. łódzkim - 06.09.2013r



Wystąpienie dyr. oddziału na seminarium UMŁ dotyczącym Przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w Łodzi - 03.12.2013r
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Szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - w ramach projektu EFS
realizowanego przez RCPS w Łodzi 9-12 grudnia 2013-udział wzięły 3 psycholożki.



Szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego w Łodzi w dniu 19.12.2013



Szkolenie dla organizatorów placówek poradniczych dot. Modelu wsparcia dla
Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego 06-07.12.2013r

Wrocław
o 24.01.2013 – udział w spotkaniu w/s zorganizowania obchodów Europejskiego Roku
Obywatela w Centrum Integracji i Rozwoju Społecznego we Wrocławiu
o 14.02.2013 udział w akcji Nazywam Się Miliard - taniec przeciw przemocy
o 10.03.2013 udział w corocznej Manifie z okazji dnia kobiet
o 17.03.2013 udział spotkaniu organizacyjnym tworzącego się Stowarzyszenia
Dolnośląski Kongres Kobiet
o 23.03.2013 udział z Manifie przeciw ksenofobii i wykluczeniu
o 18.04.2013 udział w warsztatach organizowanych przez ambasadę USA i Vital Voices
dla kobiet - liderek.
o 12.06.2013 – dyżur psycholożki na pikniku we wrocławskim parku zorganizowanym
w ramach „Miesiąca rodziny”
o 02.07.2013 – udział w spotkaniu organizacyjnym dotyczącym regionalnej konferencji
na temat Przemocy domowej – Dolnośląski Urząd Wojewódzki;
o 25.09.2013 – spotkanie w CPK z liderami grup roboczych Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w ramach projektu Model Wsparcia
o 04.10.2013 – udział w regionalnej konferencji nt. przeciwdziałania przemocy
domowej
o 10.10.2013 – udział w spotkaniu grupy dialogu społecznego ws. lokali gminnych dla
organizacji pozarządowych
o 12.10.2013 – udział w Festiwalu Dialog - wykład prof. Zimbardo „Czy gwałt
porządkuje świat”
o 16.10.2013 – udział w spotkaniu z przedstawicielami policji, , pomocy społecznej,
kuratorów i ngo w ramach II Wrocławskich Dni dla Poradnictwa Obywatelskiego
o 18.10.2013 – udział w Festiwalu Dialog - Debata „O Brunatnej Polsce” Magdalena
Środa, Zygmunt Bauman, Jacek Żakowski
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o 25.10.2013 – udział w konferencji „Świadome Obywatelstwo - Świadome
Społeczeństwo” w ramach II Wrocławskich Dni dla Poradnictwa Obywatelskiego
o 28.10.2013 - udział w spotkaniu grupy dialogu społecznego ws. lokali gminnych dla
organizacji pozarządowych
o 07.11.2013 – udział w konferencji „Więzi, które chronią” zorganizowanej przez
Gminę Wrocław
o 08.11.2013 – udział w konferencji „Więzi, które chronią” zorganizowanej przez
Gminę Wrocław
o 16.11.2013 – udział w Dolnośląskim Kongresie Kobiet
o 19.11.2013 – udział w seminarium Przemoc w rodzinie zorganizowanym przez
Partnerstwo Lokalne Gądów & Kosmonautów
Szkolenia wewnętrzne oraz inne działania wzmacniające CPK
 Korzystanie z doradztwa mającego poprawić funkcjonowanie CPK
 Spotkanie trenerów szkoleń finansowych w Warszawie 26-27.02.2013 r.
 Spotkania dyrektorek oddziałów
 Szkolenia związane z zarządzaniem Fundacją
 Szkolenia z zarządzania czasem
 Przegląd spraw i teczek kadrowych
 Przygotowanie nowego: regulaminu pracy oraz wynagrodzeń
 Opracowanie nowych zasad obiegu dokumentów oraz
 Opracowanie karty praw klientki CPK
 Przygotowanie procedury oceny zagrożenia ciężkiego uszkodzenia ciała lub zabójstwa
 Przeprowadzenie spotkań i szkoleń dla wolontariuszy
 Konsultacje z klientkami Fundacji dotyczące funkcjonowania systemu pomocy oraz
działalności CPK
 Zebrania cotygodniowe zespołu
 Wolontariat pracowniczy z Getin banku
INFORMACJĘ O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WEDŁUG
WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRS
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji w okresie sprawozdawczym było:
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1. pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.Z).
2. usługi w zakresie artystycznej i literackiej działalności twórczej (90.03.Z)
3. sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD
47.61.Z
Przychody z działalności statutowej:
Źródło finansowania

Nazwa projektu

Urząd Miasta st.

Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia

Warszawy

dla ofiar przemocy w rodzinie

Urząd Miasta st.

Udzielanie specjalistycznej pomocy osobom

Warszawy

dorosłym doznającym przemocy w rodzinie

przychody 2013
324 000,00 zł
166 700,14 zł

Działania informacyjno-edukacyjne i
Urząd Miasta st.

szkoleniowe podejmowane na rzecz

Warszawy

przeciwdziałania przemocy w rodzinie

48 780,05 zł

Protection of Women's Human Rights and
Open Society Institute

Gender Equality in Poland/Yer 2/3 -

314 750,27 zł

Revealing and adressing Discrimination against
Open Society Institute

Women in Sentencing in Prison

288 750,28 zł

Interwencja na rzecz Kobiet

403 991,32 zł

Ministerstwo
Sprawiedliwości
Stowarzyszenie
Centrum Wolontariatu

Darowizna

5 183,00 zł

Unia Europejska
Programu Daphne III

Familly Justice Center

149 286,51 zł

Instytut Spraw
Publicznych

Prawnicy przeciw przemocy wobec Kobiet

30 000,00 zł

Fundacja Bankowa im.
L. Kronenberga przy
CITI HANDLOWY

Budowanie Niezależności Finansowej Kobiet

205 904,71 zł

Zbiórka publiczna - kampania 16 dni przeciwko
Zbiórka publiczna

przemocy

Darowizna od grupy

Darowizna SHOAM

18,06 zł
33 000,00 zł
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kobiety z Ambasad
darowizna od banku
BPH

darowizna od banku BPH

60 000,00 zł

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
Urząd Miasta

społecznym poprzez przeciwdziałanie przemocy

Żyrardowa

w rodzinie

10 500,00 zł

Auchan

Darowizna

1 400,00 zł

Przychody finansowe

Odsetki bankowe

24 013,25 zł

1% Darowizna 1% podatku

19 934,90 zł

Działalność
gospodarcza

Yoga, wykład
Razem Warszawa

3 073,15 zł
2 089 285,64 zł

Przychody Oddział Wrocław
Pomoc psychospołeczna i prawna ofiarom
przemocy domowej oraz osobom w sytuacji
Urząd Gminy Wrocław kryzysowej (1223)

68 404,30

Wspieranie działalności ośrodków poradnictwa
obywatelskiego oraz wrocławskich mediacji w
2013 roku (1216) - współpraca z radą Osiedla
Urząd Gminy Wrocław Ołbin
Gminą Miasto

Prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-

Świdnica

pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania

25 000,00

17 947,14

Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie
wzmacniające współprace publicznych i
niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz
przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom
Unia Europejska POKL interdyscyplinarnym
Razem Wrocław

48 588,83
116 993,13

Przychody Oddział Łódź
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym - Działania wspierające dla osób z
Urząd Miasta Łódź

problemem alkoholowym i ich rodzin

25 000,00 zł
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RCPS

Wsparcie dla kobiet w kryzysie

26 650,00 zł

Prowadzenie jednostki specjalistycznego
MOPS w Łodzi

poradnictwa

9 396,00 zł

Razem Łódź

61 046,00 zł

Przychody Oddział Gdańsk
Unia Europejska POKL

Szkoła Aktywnych Kobiet

Gmina Miasto Gdańsk

Niezbędnik wolontariusza CPK

19 026,74 zł
3 500,00 zł

Porady prawne i psychologiczne dla kobiet
Gmina Miasto Gdańsk

doświadczających przemocy i dyskryminacji

5 000,00 zł

Klub dla kobiet – ofiar przemocy w rodzinie z
Gmina Miasto Gdańsk

problemem alkoholowym

12 000,00 zł

Razem

Gdańsk

39 526,74 zł

Razem CPK

2 306 851,51 zł

Warszawa, dnia 12.03.2014
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