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Cele statutowe fundacji
• Działanie na rzecz zmiany norm prawnych, praktyki stosowania prawa oraz obyczajów
i kultury, które mają charakter dyskryminujący kobiety
• Podnoszenie świadomości

prawnej

kobiet

oraz udzielanie

pomocy

ofiarom

dyskryminacji
• Rozwijanie współpracy pomiędzy instytucjami rządowymi oraz organizacjami
pozarządowymi zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym i międzynarodowym
• Tworzenie warunków dla większej społecznej i politycznej aktywności kobiet
• Rozwijanie wrażliwości społecznej na potrzeby kobiet w życiu społecznym,
politycznym i gospodarczym.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem
realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń
prawnych w jej działalności o skutkach finansowych
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W okresie sprawozdawczym CPK kontynuowało swoją działalność statutową prowadzoną
zarówno w głównej siedzibie Fundacji w Warszawie jak i w swoich jednostkach
terenowych znajdujących się w Łodzi, Gdańsku, Krakowie oraz w Grójcu. Realizując
misje Fundacji staramy się równoważyć i łączyć monitorowanie ustawodawstwa i
instytucji stosujących prawo z działalnością edukacyjną i udzielaniem pomocy prawnej i
wsparcia indywidualnym kobietom ofiarom przemocy i dyskryminacji. W roku 2005
działalność statutowa Fundacji była prowadzona poprzez realizację następujących
programów:

1. Program edukacyjny
Prawo do równości i życia wolnego od przemocy ( FIO)- projekt skierowany do
kobiet. W ramach zadania zorganizowaliśmy 21 otwartych spotkań edukacyjnych dla
kobiet mieszkających na wsiach i w małych ośrodkach miejskich woj. mazowieckiego.
Kobiety miały możliwość pogłębić swoją wiedzę na temat przyczyn i skutków przemocy w
rodzinie oraz na temat praw przysługujących kobietom ofiarom przemocy i
dyskryminacji ze względu na płeć. Mogły ponadto skorzystać z indywidualnych
konsultacji prawnych i psychologicznych oraz zapoznać się z poradnikami i ulotkami
Centrum Praw Kobiet. Poradniki i ulotki dotyczyły prawnych i psychologicznych
aspektów zjawiska przemocy i dyskryminacji oraz problematyki prawa rodzinnego
(alimenty, rozwód, rodzice i dzieci). Spotkania edukacyjne spotkały się z dużym
zainteresowaniem.
W ramach zadania przeprowadziliśmy 4 dwudniowe i 2 jednodniowe szkolenia na temat
przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć dla przedstawicieli mazowieckich służb
publicznych (w tym, pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów
Pomocy Rodzinie, funkcjonariuszy Policji, kuratorów, pedagogów) i organizacji
pozarządowych, w których zakresie działania leży przeciwdziałanie przemocy wobec
kobiet. Każde ze szkoleń obejmowało blok poświęcony społecznym, prawnym i
psychologicznym aspektom przemocy w rodzinie. Poza tym, w ramach szkoleń
prowadzone były warsztaty na temat budowania lokalnych koalicji przeciw przemocy
domowej oraz zasad profesjonalnego komunikowania się z kobietami - ofiarami
przemocy. Dzięki szkoleniom udało nam się zapoczątkować proces tworzenia lokalnych
koalicji przeciw przemocy w Makowie Mazowieckim, Węgrowie, Przysusze oraz w
2

Grójcu. Uczestnicy spotkań uświadomili sobie znaczenie wspólnych wartości i zasad oraz
współpracy między instytucjonalnej dla skutecznego zwalczania przemocy wobec kobiet.
W ramach zadaniach zorganizowaliśmy ponadto 3-dniowe szkolenie dla lokalnych
rzeczniczek praw kobiet oraz konferencję - VI Trybunał do Spraw Przemocy wobec
Kobiet - poświęconą problemowi kobiet-ofiar przemocy, które zabiły swoich oprawców.
W dniu 10 grudnia 2005 r. zorganizowaliśmy VI Trybunał Do Spraw Przemocy wobec
Kobiet. Trybunał zamykał tegoroczne obchody międzynarodowej Kampanii 16-dni
Przeciw Przemocy wobec Kobiet odbywającej się corocznie w dniach od 25 listopada
(Międzynarodowy

Dzień

Przeciw

Przemocy

wobec

Kobiet)

do

10

grudnia

(Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka). Trybunał poświęcony był problematyce
zabójstw na tle przemocy w rodzinie. Głównymi bohaterkami Trybunału były kobiety,
które przez lata były maltretowane przez swoich partnerów i które - nie mogą uzyskać
pomocy od instytucji powołanych do jej świadczenia i nie znajdując innego wyjścia z
tragicznej sytuacji – zabiły swoich oprawców. Na zakończenie konferencji grupa 11
kobiet skazanych za zabójstwo swoich partnerów przedstawiła spektakl pt.„Zapach
dzikiej róży”. Spektakl ten przy zastosowaniu terapeutycznej metody teatralnej został
przygotowany przez współpracujących z ZK w Lublińcu profesjonalistów. Oparty jest na
życiorysach kobiet skazanych. Organizując Trybunał Centrum Praw Kobiet chciało
kontynuować debatę na temat konieczności wprowadzania dalszych zmian prawnych i
instytucjonalnych, które pozwoliłyby na skuteczne przeciwdziałanie i zwalczanie
przemocy wobec kobiet.
W dniach 25-27 listopada 2005 r. w Warszawie zorganizowaliśmy szkolenie dla
lokalnych rzeczniczek praw kobiet. Szkolenie adresowane było do 20 kobiet z terenów
wiejskich i małych miasteczek woj. mazowieckiego zatrudnionych w strukturach
samorządowych (Ośrodkach Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrach Pomocy
Rodzinie) oraz do lokalnych działaczek środowisk kobiecych. Program szkolenia
obejmował następujące zagadnienia: mity i fakty o przemocy w rodzinie; polskie i
międzynarodowe regulacje prawne dotyczące przemocy w rodzinie i dyskryminacji ze
względu na płeć; psychologiczne aspekty przemocy w rodzinie; zasady komunikowania
się z kobietami-ofiarami przemocy i dyskryminacji, formy pomocy psychologicznej dla
kobiet-ofiar przemocy, rola Rzeczniczek Praw Kobiet – budowanie lokalnych koalicji
przeciw przemocy, sytuacja kobiet na rynku pracy, wpływ przemocy w rodzinie na
3

aktywność zawodową kobiet . Każda z uczestniczek szkolenia otrzymała zestaw
materiałów szkoleniowych oraz pakiet publikacji Centrum Praw Kobiet (ulotki, broszury,
poradniki, plakaty). Szkolenie zostało wysoko ocenione przez uczestniczki.

2. Program wydawniczy (FIO, Batory, Women’s Word Day of Prayer)
2.1 Zaktualizowano istniejące i wydano nowe następujące poradniki z serii
Poznaj swoje prawa:
…jeśli jesteś ofiarą przemocy
…jeśli chcesz się rozwieść
…jeśli jesteś ofiarą gwałtu
…sprawy mieszkaniowe
…o alimentach u świadczeniach rodzinnych
…na rynku pracy
…majątek wspólny i jego podział
…konkubinat i co dalej
…rodzice i dzieci
…wszystko o dziedziczeniu
…postępowanie przed sądem cywilnym
…zanim powiesz TAK
2.2 Ponadto wydano następujące publikacje:

•

Prawo i Płeć: 2 numery

•

Przemoc w rodzinie wobec kobiet i dzieci z serii Warto wiedzieć: niezbędnik

policjanta
•

Przemoc w rodzinie a wymiar sprawiedliwości – raport z badań

•

Jak dogadać się we dwoje - poradnik psychologiczny o tym, jak rozmawiać oraz

wyrażać emocje, by nie eskalować konfliktu w związku (5000 szt.);
•

Ulotka o CPK

•

Ulotka: Partnerstwo : Praca i Godne Życie dla Kobiet Ofiar Przemocy
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2.3 Ulotki Centrum Praw Kobiet:
Przemoc domowa ulotka prawna
Przemoc domowa - ulotka psychologiczna
Dyskryminacja
Gwałt
Pieniądze w małżeństwie – bądź rozważna
Uzależnienie od alkoholu – nie jesteś winna, gdy on pije
Wydanych zostało 30.000 poradników z serii Poznaj swoje prawa, 79800 ulotek oraz
9000 pozostałych publikacji. . Znaczna część trafiła do naszych oddziałów oraz wielu
organizacji szczególnie z małych ośrodków i wsi, gdzie kontakt z prawnikiem jest
znacznie utrudniony.
3. Program pomocowy (Urząd Miasta Warszawy, Łodzi, Word Day of Prayer, FIO)
Pomoc prawna: Istotnym elementem pracy Centrum było udzielanie bezpłatnej
pomocy prawnej kobietom, których prawa zostały naruszone w tym ofiarom przemocy
oraz tym, których prawa zostały naruszane na rynku pracy. Naszymi klientkami są
kobiety, których nie stać na korzystanie z odpłatnych usług. Zakres spraw, jakimi się
zajmowałyśmy dotyczył głównie prawa karnego - przypadki przemocy w rodzinie,
zgwałcenia, seksualne molestowanie dzieci, prawa rodzinnego - rozwody, alimenty,
władza rodzicielska, podział majątku. Pomoc, jakiej udzielałyśmy obejmowała nie tylko
ustne porady prawne, ale również pisanie pism procesowych, odpowiadanie na listy i emaile przychodzące z całej Polski. Staramy się również zapewnić asystę pokrzywdzonym
w kontaktach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Występujemy w sprawach
w charakterze świadków, osób zaufania publicznego w sprawach z wyłączeniem jawności,
w tym w sprawach rozwodowych i o zgwałcenia. Kontaktowałyśmy się również w ich
sprawach z przedstawicielami organów ścigania, pomagamy w rozwiązywaniu
problemów życiowych.
Pomoc psychologiczna: Prowadzimy spotkania grup wsparcia dla ofiar przemocy, jak
i indywidualne porady psychologiczne. Staramy się tworzyć warunki do otwartego
5

dialogu z naszymi klientkami i podchodzić w sposób kompleksowy do problemu, z jakim
się do nas zwracają, często jesteśmy dla nich miejscem, gdzie po raz pierwszy mogą
powiedzieć o swoich problemach. Nie mówimy im, co i jak mają zrobić, nie oskarżamy i
nie oceniamy ich zachowania. Kobiety mogły korzystać z długofalowej i kompleksowej
pomocy Centrum lub poprzestać na jednorazowej konsultacji, która pomaga
uporządkować ich sytuację życiową i rozpoznać możliwości działania. Pracujemy w
oparciu o przekonanie, że kobieta mając dość sił by przetrwać przemoc jest w stanie
sama sobie pomóc, a jedynie potrzebne jest jej oparcie drugiej kobiety. Pokrzywdzona
kobieta może znaleźć w sobie siłę by wydostać się ze związku opartego na przemocy, a
Centrum oferuje emocjonalne i praktyczne wsparcie potrzebne do osiągnięcia tego celu.
Klientki, którym w CPK świadczona jest pomoc prawna i psychologiczna to najczęściej
kobiety ubogie, których nie stać na skorzystanie z odpłatnych porad prawnych oraz
psychologicznych. Często pochodzą one z rodzin gdzie nadużywa się alkoholu.
4. Schronisko Temida dla kobiet i dzieci - ofiar przemocy domowej
Funkcjonowanie

schroniska

oparte

jest

na

poszanowaniu

praw

człowieka

przebywających tam kobiet i dzieci, oraz stworzeniu przyjaznej atmosfery. Schronisko
gwarantuje przede wszystkim bezpieczne schronienie, odizolowanie od sprawcy
przemocy a tym samym stwarza możliwość spokojnego przeanalizowania swojej sytuacji,
podjęcia konkretnych decyzji życiowych – pozwalających na uwolnienie się z
krzywdzącego związku. Z pomocy oferowanej przez schronisko mogą korzystać
pełnoletnie kobiety wraz z dziećmi, które zostały pozbawione możliwości przebywania w
swoim miejscu zamieszkania z powodu narażenia na przemoc w różnych jej przejawach
(przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną). W ramach prowadzenia placówki mieszkanki
mają zapewnioną:
•

pomoc prawną - zmierzającą do rozwiązania na drodze prawnej problemów

związanych z doznanym pokrzywdzeniem;
•

pomoc psychologiczną - zmierzającą do przezwyciężenia następstw psychicznych

doznanej krzywdy kobiet i ich dzieci;
•

pomoc w budowaniu planu bezpieczeństwa oraz rozwiązywaniu społecznych skutków

doznanego pokrzywdzenia (pomoc w: kontaktach z instytucjami, szukaniu pracy,
możliwości uzyskania pomocy medycznej, współpraca z przedszkolami, szkołami - w celu
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zagwarantowania miejsca nauki oraz opracowania planu pomocy dla dzieci - ofiar
przemocy);
•

bezpieczne schronienie przed dalszą agresją ze strony sprawcy.

5. Telefon STOP
Praca przy telefonie opiera się na pracy wolontariuszek. Koordynatora projektu prowadzi
systematyczny nabór i szkolenie nowych wolontariuszek. Ze względu na ograniczone
środki finansowe CPK oraz dyspozycyjność chętnych wolontariuszek telefon jest czynny
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00, a okresowo w (podejmujemy
starania o jego wydłużenie). W każdy czwartek funkcjonuje dyżur prawny przy telefonie.
Spontanicznych porad prawnych udzielamy także, w miarę możliwości i wolnego czasu
telefonicznie w inne dni.
6.

Program monitoringu prawa i jego stosowania

Centrum Praw Kobiet prowadzi aktywne działania w zakresie monitorowania prawa i na
rzecz wprowadzenia takich zmian legislacyjnych, które zapewniłyby skuteczniejszą
ochronę praw kobiet. Centrum działa aktywnie na rzecz uchwalenia Ustawy o Równym
Statusie Kobiet i Mężczyzn, wspierając działania Parlamentarnej Grupy Kobiet i
Pełnomocnika rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.
W okresie sprawozdawczym kontynuowałyśmy działania na rzecz przyjęcia ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w bliskich związkach. Przedstawicielka CPK uczestniczyła w
grupie roboczej powołanej przez Pełnomocnika Rządu ds Równego Statusu Kobiet i
Mężczyzn, a później w pracach Komisji sejmowej i senackiej. Centrum Praw Kobiet
monitoruje również instytucje stosujące prawo poprzez zbieranie relacji kobiet, które
dochodzą swych praw, obserwowanie funkcjonowania pracy poszczególnych instytucji w
konkretnych sprawach oraz śledzenie informacji przekazywanych na ten temat przez
media..
Włączamy się również w wybrane sprawy w charakterze organizacji społecznej
oraz staramy się zapewnić, kobiecie, której prawa zostały naruszone reprezentację
prawną.
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Inne projekty i działania

Praca i Godne Życie dla kobiet ofiar przemocy- projekt realizowany z funduszy
EQUAL w Partnerstwie z OPS Śródmieście, Żoliborz, MOPS z Łodzi, WUP w Warszawie,
PUP z Łodzi, ZK dla Kobiet Lublińca, Wyższą Szkołą Pedagogiczną, ZPWiM, CTC (firma
prywatna). Najważniejszym celem Partnerstwa jest wypracowanie modelowych
rozwiązań

ułatwiających

podnoszenie

kwalifikacji

zawodowych,

znalezienie

zatrudnienia, powrót i utrzymanie się na rynku pracy oraz godzenie życia rodzinnego i
zawodowego

kobietom

ofiarom

przemocy:

bezrobotnym,

zagrożonym

utratą

zatrudnienia, skazanym za przestępstwa popełnione z użyciem przemocy wobec swoich
oprawców.
Ponadto zamierzamy popularyzować wśród pracodawców idee równych szans dla kobiet
i mężczyzn. Zaś w ramach tej działalności planujemy promowanie elastycznych form
zatrudnienia oraz innych rozwiązań ułatwiających godzenie życia rodzinnego i
zawodowego.
W ramach I Działania w projekcie przeprowadzono analizę programów oraz badania na
temat związku przemocy w rodzinie z sytuacją kobiet na rynku pracy. Wyniki badania
oraz przeprowadzonej analizy były inspiracją i pomogły nam w planowaniu Działania II,
którego merytoryczna realizacja, w związku z opóźnieniami rozpoczęła się w 2006 roku.

Program Koalicja przeciw Przemocy w Rodzinie (Łódź) -współpraca z
instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w
rodzinie (Policja, Prokuratura, Sądy, MOPS, szkoły, organizacje pozarządowe).
Udział w Koalicji Przeciw Bezrobociu (łódź) – skupiającej 15 organizacji
podejmujących wspólne działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób poszukujących
pracy. Obecnie w siedzibie CPK jest Punkt Informacyjny dla osób Bezrobotnych.

•

Działania na rzecz zmiany świadomości, obyczajów i kultury, które mają charakter

dyskryminujący kobiety – spotkania w szkołach, ze studentami, wsparcie w
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przygotowaniu prac magisterskich i licencjackich (studenci UŁ, WSHE, Policealnej
Szkoły Pracowników Służb Społecznych), praktyki i wolontariat dla 5 osób.

•

Program LEONARDO – przygotowanie do odbycia staży dla 3 pracownic CPK oraz 3

wolontariuszek w Wielkiej Brytanii.

•

Program WORK AWAY we współpracy z Princes Trust Fundation – trzytygodniowe

staże dla wolontariuszy z Wielkiej Brytanii (12 osób).

•

Program Sojusz – stworzenie koncepcji aktywizacji kobiet po 45 roku życia

zagrożonych bezrobociem w rozwijaniu 3 sektora w województwie łódzkim.

•

Prowadzenie badań monitoringowych w obszarze poprawy ofiar zgwałcenia w

postępowaniu przygotowawczym (współpraca y policją i prokuraturą w obszarze woj..
śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego).

•

Działania na rzecz samodzielnych matek; organizacja grupy samopomocowej,

prowadzenie nieodpłatnych grup językowych ( 2 razy w tygodniu – język angielski, 1 raz
w tygodniu – język niemiecki).

•

Prowadzenie działań edukacyjnych, prelekcji, warsztatów i wykładów dot. sytuacji

kobiet – ofiar dyskryminacji i pokrzywdzenia – UJ (wydz. psychologiczny, prawo,
socjologia) UŚ ( prawo, stosunki międzynarodowe), Akademia Pedagogiczna – Kraków.

•

Uczestnictwo w dyskursie publicznym w obszarze wykluczenia i problematyki obrony

praw kobiet- współorganizacja akcji protestacyjnych w sytuacji zagrożeń wynikających z
aktualnej polityki państwa w obszarach dot. kwestii dyskryminacji, równouprawnienia i
ochrony przed dyskryminacją , praca y mediami, uczestnictwo w debatach publicznych
itp.

•

Wspieranie grup samopomocowych w małych miejscowościach ( Mszana Dolna,

Olkusz) – poprzez świadczenie wyjazdowej pomocy psychologicznej, prawnej,
organizację warsztatów wdrażających perspektywę pracy na rzecz kobiet.
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•

Prowadzenie osobnego doradztwa prawnego dla kobiet łączących życie rodzinne z

aktywnością zawodową, organizacja grup rozwoju świadomości oraz warsztatów i
prelekcji dot. tworzenia osiedlowych grup wymiany usług dla kobiet , prowadzenie badań
w

zakresie

zaangażowania

proceduralnego

samorządu

w

aktywność

antydyskryminacyjną i działania zmierzające do częściowego odciążenia matek od
obciążeń związanych z opieką nad dziećmi.

•

Współpraca z Więzieniem i Aresztem dla kobiet, organizacja prelekcji dotyczących

poprawy sytuacji osób przebywających w zakładach karnych ze szczególnym
uwzględnieniem kobiet osadzonych w związku y zabójstwem osób bliskich

Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami
Inne organizacje pozarządowe
Centrum Praw Kobiet współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi organizacjami
kobiecymi. CPK jest organizacją założycielską i aktywnie działającą w ramach
Europejskiej Sieci Kobiet Przeciw Przemocy Wobec Kobiet i działa na rzecz stworzenia
polskiej sieci organizacji kobiecych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy.
Centrum Praw Kobiet zarówno, biuro warszawskie jak i biura oddziałowe współpracują
blisko z organizacjami kobiecymi oraz innymi działającymi na rzecz praw ofiar oraz praw
człowieka. Centrum jest jedna z organizacji, które współtworzyły Forum na Rzecz Ofiar.
Nasza przedstawicielki brała udział w pracach przedwyborczej koalicji kobiet, brałyśmy
udział w demonstracjach organizowanych w Warszawie z okazji dni praw człowieka oraz
8 marca.
Administracja rządowa
Centrum Praw Kobiet utrzymywało bliskie robocze kontakty z Parlamentarna Grupą
Kobiet, biorąc m.in. udział w spotkaniach konsultacyjnych przez nią organizowanych
oraz w Forum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Przedstawicielka CPK
uczestniczy również w pracach rady społecznej przy Pełnomocniku rządu ds. Równego
Statusu Kobiet i Mężczyzn. Podczas organizowania seminariów na temat przemocy
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wobec kobiet dla przedstawicieli organów ścigania nawiązałyśmy współpracę z Komendą
Główną Policji, z Komendą Stołeczną, Warszawską Prokuraturą Apelacyjną oraz wieloma
rejonowymi komendami policji oraz prokuraturami. Wiele komend z terenu całego kraju
(większości za pośrednictwem policjantów uczestniczących w naszych szkoleniach) oraz
Komenda Stołeczna bierze udział w dystrybucji naszych poradników i ulotek
adresowanych do kobiet ofiar przemocy. Dużą część udało nam się już za ich
pośrednictwem upowszechnić. Niektóre z komisariatów odsyłają do nas kobiety - ofiary
przemocy, a my z kolei wielokrotnie interweniujemy w sprawach naszych klientek. CPK
zostało wyróżnione przez Ministerstwo Zdrowia i Państwową Agencję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za szczególny wkład w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Samorząd terytorialny
Fundacja blisko współpracuje z wieloma ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi
punktami konsultacyjnymi zajmującymi się pomocą dla ofiar przemocy. Dystrybuujemy
za ich pośrednictwem nasze publikacje: wysłałyśmy informacje do wszystkich ośrodków
na terenie województwa warszawskiego oraz do wszystkich ośrodków wojewódzkich na
terenie całego kraju. Wiele spośród naszych klientek trafia do nas za pośrednictwem
ośrodków pomocy społecznej, my z kolei czasami zwracamy się do nich z prośbą o
wsparcie naszych klientek. Z samorządem lokalnym szczególnie blisko współpracuje
koordynatorka schroniska, pomagając naszym klientkom w uporządkowaniu ich spraw
mieszkaniowych i ogólno życiowych. Samorząd lokalny wspiera nas również finansowo.
Wsparcie finansowe otrzymałyśmy m.in. z Urzędu Miasta Warszawy, Łodzi;

Media
Centrum Praw Kobiet współpracuje z wieloma dziennikarzami i dziennikarkami zarówno
z prasy jak i z radia i telewizji. Dziennikarze często kontaktują się z CPK prosząc nas
zarówno o komentarze na temat bieżących wydarzeń jak i wywiady i obszerniejsze
wypowiedzi na określony temat. W wielu audycjach radiowych miałyśmy okazję
zaprezentować działalność Centrum Praw Kobiet.
Z polecenia Centrum niektóre z naszych klientek również brały udział w programach
telewizyjnych oraz udzielały wywiadów prasie. Media jak wynika z informacji
uzyskiwanych od naszych klientek są ważnym źródłem informacji o Centrum. Przy okazji
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wywiadów i artykułów o Centrum staramy się o to, aby znalazł się adres i telefon naszej
organizacji. Ponadto przedstawicielki CPK wielokrotnie wypowiadały się w środkach
masowego przekazu na temat przemocy wobec kobiet.

Fundusze
1)

informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej

2)

odpisy uchwał zarządu fundacji

w załączeniu
3)

informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł

(np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu
państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w
ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono
działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek
przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z
pozostałych źródeł
Przychody z działalności statutowej
OSI Budapeszt

276.161,95 PLN

FUNDACJA Batorego

193.83,69 PLN

BUDŻET Państwa (Pełnomocnik Rządu ds 216.548,89 PLN
Równego Statusu, FIO)
ŚRODKI SAMORZĄDOWE
Fundusze

Europejskie-

172.635,21 PLN
Fundusz 314. 481,27PLN

Współpracy (EQUAL)
Princes Trust

84 639,55 PLN

Word Day of Prayer

54 909, 46 PLN
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Leonardo Da Vinci

51 258,11 PLN

OSKA

27.061,40 PLN

POZOSTAŁE ŹRÓDŁA ( w tym nawiązki

23.860,66 PLN

RAZEM

1.248.380,47 PLN

6)

informacja o poniesionych kosztach na:

a)

realizację celów statutowych

987.961,26

b)

administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)

260.387,50

c)

działalność gospodarczą

d)

pozostałe koszty
0,00 PLN

7) dane o:
a)

liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych

stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej,
Średnie zatrudnienie wynosi 9 - osób zatrudnionych na umowę o pracę:
- administracja

2 osoby

- pracownicy merytoryczni

7 osoby

b)

łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na

wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej
Wynagrodzenia ogółem
275.009,27 zł
(z narzutami)
c)

wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego

łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie
działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne
świadczenia
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Wynagrodzenie dla członkiń zarządu pełniących jednocześnie funkcję dyrektorki
fundacji i dyrektorki oddziału
d)

100.807, 53

wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia

wynagrodzenia z tytułu umów zleceń
e)

323.278,50 zł

udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich

wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z
podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek
Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek
f)

kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku

na dzień 31.12.2005 - 380.000- bank PKO BP SA XIV oddział oraz konta pomocnicze w
Łodzi, Gdańsku, Krakowie
g)

wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w

spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek
fundacja nie posiada żadnych obligacji oraz udziałów w spółkach prawa handlowego
h)

nabytych

nieruchomościach,

ich

przeznaczeniu

oraz

wysokości

kwot

wydatkowanych na to nabycie
Fundacja nie posiada nieruchomości
i)

nabytych pozostałych środkach trwałych

W roku 2005 Fundacja nabyła środków trwałych na kwotę
j)

23 858,64

wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych
Aktywa na dzień 31.12.05 wynosiły

606.743,44zł.

Pasywa na dzień 31.12.05 wynosiły

606.763,44 zł

W tym:
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Fundusze własne

284.574,96 zł

Zobowiązania

65440,98 zł

Rozliczenia między okresowe

256 727,50 zł

8) dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym
tej działalności
Fundacja nie realizowała zadań zleconych
9) informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a
także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych
Fundacja na bieżąco rozlicza ciążące na niej zobowiązania podatkowe oraz na bieżąco
składa deklaracje podatkowe PIT 4

§ 3. W sprawozdaniu zamieszcza się informację, czy w okresie sprawozdawczym była
przeprowadzona w fundacji kontrola, a jeśli była - to jej wyniki.
W Fundacji w roku 2005 była przeprowadzona kontrola z Urzędu Dzielnicy Śródmieście
zlecona przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

w zakresie realizacji dotacji

przyznanej Fundacji z Urzędu Miasta w roku 2005. Wynik kontroli był pozytywny i nie
zgłoszono zastrzeżeń do działalności Fundacji. W oddziale CPK Łódź przeprowadzono
kontrolę realizacji umowy z Urzędem Miasta Łódź. Wykazana ogólna kwota środków
finansowych wykorzystanych na realizację umowy umożliwiała rozliczenie I transzy
otrzymanej dotacji. Brak złożenia sprawozdania z wydatkowanych środków w terminie
do 15 grudnia 2005 uniemożliwił Fundacji wystąpienie o przekazanie drugiej transzy
przewidzianej umową.
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