Sprawozdanie 2006

Nazwa fundacji

Fundacja Centrum Praw Kobiet

Siedziba i adres

Warszawa, ul. Wilcza 60 m. 19

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym
Wpis do KRS pod numerem 0000188 668
W dniu 22 grudnia 2006 Fundacja została wpisana w KRS jako Organizacja Pożytku
Publicznego
REGON

010840212

Dane dotyczące członków zarządu fundacji
(imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres
zamieszkania)
Duch Krzystoszek Danuta
Nowakowska Urszula
Sawicka Ewa Barbara
Zakrzewska Hanna Agata
Zychowicz Elżbieta
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;
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;
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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 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 2006
działalność statutowa Fundacji była prowadzona poprzez realizację następujących
programów:

1. Program edukacyjny (Finansowany ze środków FIO, Women’s World Day of
Prayer, EQUAL)
1.1 Szkolenia dla przedstawicieli mazowieckich służb publicznych
Przeprowadziliśmy 6

szkoleń dla przedstawicieli różnych

mazowieckich służb

publicznych:


Ostrołęka 21.04.2006 r. – szkolenie adresowane było do przedstawicieli
lokalnej kadry pomocy społecznej; w szkoleniu udział wzięło 39 osób; partnerem
lokalnym szkolenia był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrołęce;
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Mińsk

Mazowiecki

6.06.2006

r. -

szkolenie adresowane było do

przedstawicieli lokalnej kadry pomocy społecznej; w szkoleniu udział wzięło 32
osoby; partnerem lokalnym szkolenia było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Mińsku Mazowieckim;


Białobrzegi 9.06.2006 r. - szkolenie adresowane było do przedstawicieli
lokalnej kadry pomocy społecznej oraz lokalnych nauczycieli i pedagogów; w
szkoleniu udział wzięło 12 osób, choć deklarację uczestnictwa zgłosiło 28 osób;
partnerem lokalnym szkolenia było Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Białobrzegach;



Radzymin 23.09.2006 r. - szkolenie adresowane było do przedstawicieli
różnych lokalnych służb publicznych – policjantów, pracowników kadry pomocy
społecznej, nauczycieli i pedagogów; w szkoleniu udział wzięło 20 osoby;
partnerem lokalnym szkolenia była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Radzyminie;



Okuniew 23.10.2006 r. – szkolenie adresowane było do lokalnych nauczycieli i
pedagogów; w szkoleniu wzięły udział 22 osoby; partnerem lokalnym szkolenia
był Urząd Miejski w Halinowie oraz lokalna Fundacja „Pinokio”;



Żyrardów 27.10.2006 r. - szkolenie adresowane było do przedstawicieli
lokalnej kadry pomocy społecznej oraz lokalnych nauczycieli i pedagogów; w
szkoleniu udział wzięło 38 osób; partnerem lokalnym szkolenia było Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie.

Każde z przeprowadzonych szkoleń trwało 7 godzin i obejmowało tematykę
psychologicznych i prawnych aspektów przemocy w rodzinie. Szczegółowa treść każdego
ze szkoleń dostosowana była do profilu zawodowego i kompetencyjnego uczestników,
zgodnie z ustaleniami poczynionymi z partnerami lokalnymi.
1.2

Szkolenia na temat przemocy w rodzinie dla funkcjonariuszy policji

W okresie sprawozdawczym zorganizowałyśmy dwa szkolenia dla funkcjonariuszy
Policji. Pierwsze odbyło się 20 marca 2006 roku w Węgrowie i wzięło w nim udział 28
policjantów. Drugie szkolenie odbyło się w dniu 17 listopada 2006 r. w Halinowie.
Udział w szkoleniu wzięło 18 osób, w tym 13 policjantów i 5 kuratorów społecznych z
różnych miejscowości powiatu mińskiego. Szkolenia trwały 6 godzin i obejmowało
następujące moduły tematyczne: „Ofiary i sprawcy przemocy w rodzinie”, „Prawo wobec
przemocy w rodzinie”, „Zasady interwencji w sprawach o przemoc w rodzinie” oraz
warsztat – „Zasady przesłuchiwania ofiar i sprawców przemocy”.
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Szkolenie zorganizowane zostało przy współpracy Urzędu Miejskiego w Halinowie i
Fundacji Pinokio. Szkolenie stanowiło element działalności lokalnej koalicji przeciw
przemocy w rodzinie, która została powołana do życia w Halinowie we wrześniu 2006 r.
Istotny wkład w zawiązanie koalicji miała Fundacji Centrum Praw Kobiet (działanie w
ramach zadania RAZEM PRZECIW PRZEMOCY I DYSKRYMINACJI W RODZINIE lokalna koalicja przeciw przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć w rodzinie
sponsorowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
1.3

Szkolenie na temat przemocy wobec dzieci w rodzinie dla nauczycieli i
pedagogów

W okresie sprawozdawczym przeprowadziliśmy 4 szkolenia dla lokalnych nauczycieli i
pedagogów szkolnych w następujących miejscowościach:


Latowicz, 20 listopada 2006 r.– w szkoleniu udział wzięło 21 osób;
partnerem lokalnym szkolenia był Urząd Gminy Latowicz oraz lokalna Fundacja
Pinokio;



Siedlce, 2 grudnia 2006 r.– w szkoleniu udział wzięło 35 osób, partnerem
lokalnym szkolenia była Zespół Szkół Nr 1 w Siedlcach;



Radziejowice, 12 grudnia 2006 r. – w szkoleniu uczestniczyło 25 osób;
partnerem lokalnym szkolenia było Publiczne Gimnazjum w Radziejowicach;



Międzyborów, 15 grudnia 2006 r.– w szkoleniu udział wzięło 20 osób;
partnerem lokalnym szkolenia był Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie.

Każde ze szkoleń trwało 7 godzin i składało się z następujących modułów tematycznych:
Dziecko ofiara przemocy w rodzinie, Prawo wobec przemocy wobec dzieci w rodzinie i
warsztatu Jak rozmawiać z dzieckiem ofiarą przemocy. Na specjalne życzenie
uczestników szkoleń w Radziejowicach i Międzyborowie do programu szkoleń
wprowadziliśmy także moduł Przemoc w domu – Agresja w szkole, którego celem było
uwrażliwienie uczestników na związek między doświadczaniem krzywdy ze strony osób
bliskich a agresywnym zachowaniem dzieci w szkole. Uczestnicy mieli możliwość
dowiedzieć się, jak złe relacje w rodzinie przekładają się na zachowania w relacjach
rówieśniczych i jaki jest wpływ przemocy wobec dzieci w rodzinie na aktywność szkolną i
kompetencje społeczne uczniów.
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1.4 Szkolenia z zakresu polskiego prawa rodzinnego dla pracowników
pomocy społecznej
W okresie sprawozdawczym, przeprowadziliśmy jedno szkolenie z prawa rodzinnego dla
kadry pomocy społecznej. Szkolenie odbyło się w Żyrardowie w dniu 4 grudnia
2006 r. W szkoleniu udział wzięło 51 osób, dominowali pracownicy Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Żyrardowie oraz lokalni kuratorzy sądowi i społeczni. Partnerem
lokalnym szkolenia było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie.
Szkolenie trwało 6 godzin i obejmowało następujące moduły tematyczne: Wprowadzenie
do prawa rodzinnego, Stosunki majątkowe w małżeństwie, Podstawowe zasady
organizacji i funkcjonowania sądów rodzinnych i karnych.
1.5 Szkolenia w zakresie budowania lokalnych koalicji przeciw przemocy i
dyskryminacji
W dniach 18-19 września 2006 r. zorganizowaliśmy dwudniowe szkolenie nakierowane
na zbudowanie lokalnej koalicji przeciw przemocy w gminie Halinów. Z propozycją
realizacji tego projektu zwróciła się do nas w czerwcu 2006 r. Pełnomocnik Burmistrza
ds. Patologii Społecznej Miasta Halinów p. Eliza Patoka oraz Dyrektorka lokalnej
Fundacji PINOKIO działającej na rzecz pokrzywdzonych kobiet i dzieci, p. Ewa
Wdowińska. Zaznaczyć należy, że p. Wdowińska rozpoczęła swoją działalność społeczną
zainspirowana udziałem w 2004 roku w szkoleniu Rzeczniczek Praw Kobiet
zorganizowanego przez Fundację Centrum Praw Kobiet.
W pierwszym dniu szkolenia koalicyjnego, którego celem było dostarczenie uczestnikom
podstawowej wiedzy na temat zjawiska przemocy oraz skutecznych metod jego
zwalczania,

udział wzięło 21 osób. W drugim dniu szkolenia, którego celem było

wypracowanie modelu współpracy koalicyjnej – udział wzięły 24 osoby. Efekt szkolenia
przerósł najśmielsze oczekiwania zarówno prowadzących, jak i lokalnych organizatorów.
Do życia powołany został interdyscyplinarny zespół ds. przeciwdziałania przemocy w
rodzinie złożony m.in. z policjanta, pracownika socjalnego, kuratora, pedagoga
szkolnego i przedstawiciela Fundacji PINOKIO, którego celem jest wspólne reagowanie
na akty przemocy w rodzinie i tworzenie zintegrowanego planu pomocowego dla ofiar tej
przemocy przy zaangażowaniu wszystkich lokalnych instytucji i służb publicznych oraz
organizacji pozarządowych. Koordynatorem zespołu została Pełnomocnik Burmistrza ds.
Patologii Społecznych. Koalicja działa w oparciu o wypracowaną podczas szkolenia
procedurę wzajemnego informowania się służ oraz zbierania informacji o rodzinach
dotkniętych przemocą. Koalicja wykorzystuje mechanizmy procedury Niebieskich Kart
(schemat działania koalicji poniżej).
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Poza stworzeniem zespołu interdyscyplinarnego, ustalone zostało, że Koordynator oraz
członkowie zespołu podejmować

będą działania nakierowane na podnoszenie

świadomości społecznej na temat przemocy w rodzinie i praw ofiar tej przemocy oraz na
promowanie postawy „zero tolerancji dla sprawców przemocy w rodzinie”. Pierwszymi
rezultatami działań koalicji było zorganizowanie spotkań edukacyjnych dla mieszkanek
gminy Halinów (25.09.06) i pobliskich miejscowości (Okuniew 25.09.06, Wiązowna
10.11.06) oraz zorganizowanie szkoleń na temat przemocy w rodzinie dla nauczycieli
(Okuniew

23.10.06,

Latowicz

20.11.06)

oraz

policjantów

(Halinów

17.11.06).

Realizatorem tych działań była Fundacja Centrum Praw Kobiet, która od początku
wspiera i monitoruje pracę koalicji. Planowane są kolejne szkolenia i kampanie
przeciwprzemocowe, a także rozszerzenie działania koalicji na inne pobliskie gminy,
m.in. na gminę Latowicz. Fundacja świadczy pomoc prawną i informacyjną służbom
publicznym zaangażowanym w działania zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w
rodzinie.
1.6 Szkolenie dla rzeczniczek i lokalnych liderek praw kobiet
W okresie sprawozdawczym Fundacja Centrum Praw Kobiet zorganizowała dwa
szkolenia. Pierwsze szkolenie dla lokalnych rzeczniczek praw kobiet odbyło się w dniach
25-27 sierpnia 2006 r. i było adresowane do 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. W szkoleniu wzięło udział 20 kobiet. Program
obejmował następujące zagadnienia: mity i fakty o przemocy w rodzinie; polskie i
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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
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.
Drugie szkolenie odbyło się w dniach 24-26 listopada 2006 r. i było skierowane do
lokalnych liderek grup samopomocowych. W szkoleniu wzięły udział 22 kobiety z woj.
mazowieckiego, które miały osobiste doświadczenie z przemocą i które deklarowały chęć
pomocy innym, bądź mogły pochwalić się działalnością na rzecz kobiet ofiar przemocy.
Wśród uczestniczek były przedstawicielki lokalnych organizacji działających przeciw
przemocy. Kilka z pań zadeklarowało chęć włączenia się w działalności na rzecz ofiar w
ramach prac Fundacji.
Program szkolenia obejmował następujące wykłady i warsztaty:


Prezentacja działalność Centrum Praw Kobiet



Rola Rzeczniczek Praw Kobiet



Kulturowe korzenie przemocy i dyskryminacji wobec kobiet



Mity i fakty o przemocy w rodzinie i dyskryminacji wobec kobiet



Prawo wobec przemocy i dyskryminacji wobec kobiet



Psychologiczne aspekty przemocy w rodzinie



Warsztat -

Jak udzielać wsparcia kobietom ofiarom przemocy – praca

psychologiczna, grupy samopomocowe


Pomoc socjalna dla kobiet ofiar przemocy i dyskryminacji



Podstawy prawa rodzinnego i mieszkaniowego



Prawa kobiet ofiar przemocy w kontaktach ze służbą zdrowia



Współpraca Rzeczniczek Praw Kobiet z mediami



Rola Rzeczniczek w budowaniu lokalnych koalicji przeciw przemocy



Warsztat - Jak zdobywać fundusze na działalność wobec kobiet.

Zajęcia prowadzone były przez psycholożki i prawniczki Fundacji Centrum Praw Kobiet,
jak również przez zaproszonych specjalnie na tę okazję specjalistów zajmujących się
problematyką praw kobiet. Każda z uczestniczek szkolenia otrzymała zestaw materiałów
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szkoleniowych oraz pakiet publikacji Centrum Praw Kobiet (ulotki, broszury, poradniki,
plakaty).
2. Otwarte spotkania edukacyjne dla kobiet
Zorganizowałyśmy 18 otwartych edukacyjnych spotkania dla kobiet w następujących
miejscowościach woj. mazowieckiego:


Węgrów, 17 stycznia 2006 r. – spotkaniu uczestniczyło 227 osób; lokalnym
partnerem był PCPR w Węgrowie;



Mińsko Mazowiecki, 27 kwietnia 2006 r. – uczestniczyło 8 kobiet;
lokalnym partnerem był PCPR w Mińsku Mazowieckim;



Białobrzegi, 29.05.2006 r. - w spotkaniu uczestniczyło 6 osób; partnerem
lokalnym spotkania był Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Białobrzegach;



Mogielnica, 29.05.2006 r. - w spotkaniu uczestniczyło 10 osób; partnerem
lokalnym spotkania był Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Mogielnicy oraz Rada Miejska;



Pułtusk, 12.06.2006 r. - w spotkaniu uczestniczyło 21 osób; partnerem
lokalnym spotkania była Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i
Współuzależnienia, Niepubliczny ZOZ w Pułtusku;



Maciejowice, 26.06.2006 r. - w spotkaniu uczestniczyło 9 osób; partnerem
lokalnym spotkania był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maciejowicach;



Okuniew, 25.09.2006 r. - w spotkaniu uczestniczyło 7 osób; partnerem
lokalnym spotkania był Urząd Miejski w Halinowie;



Halinów, 25.09.2006 r. - w spotkaniu uczestniczyło 7 osób; partnerem
lokalnym spotkania był Urząd Miejski w Halinowie;



Dębe Wielkie, 6.10.2006 r. - w spotkaniu uczestniczyło 11 osób; partnerem
lokalnym spotkania był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębe;



Szydłowiec, 9.10.2006 r. - w spotkaniu uczestniczyło 17 osób; partnerem
lokalnym spotkania było Starostwo Powiatowe w Szydłowcu;



Orońsko, 9.10.2006 r. - w spotkaniu uczestniczyło 14 osób; partnerem
lokalnym spotkania było Urząd Gminy Orońsko;



Warszawa, 18.10.2006 r. - w spotkaniu uczestniczyło 8 osób; spotkanie
zorganizowane było w biurze Fundacji Centrum Praw Kobiet;



Siennica (I), 30.10.2006 r. - w spotkaniu uczestniczyło 20 osób; partnerem
lokalnym spotkania był Zespół Szkół im. Gnoińskich w Siennicy;
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Siennica (II), 30.10.2006 r. - w spotkaniu uczestniczyło 19 osób; partnerem
lokalnym spotkania był Zespół Szkół im. Gnoińskich w Siennicy;



Wiązowna, 10.11.2006 r. - w spotkaniu uczestniczyło 8 osób; partnerem
lokalnym spotkania był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownej;



Warszawa, 22.11.2006 r. - w spotkaniu uczestniczyło 8 osób; spotkanie
zorganizowane było w biurze Fundacji Centrum Praw Kobiet



Radziejowice, 5.12.2006 r. - w spotkaniu uczestniczyło 10 osób; partnerem
lokalnym spotkania było Urząd Gminy Radziejowice;



Mszczonów, 5.12.2006 r. - w spotkaniu uczestniczyło 10 osób; partnerem
lokalnym spotkania było Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Mszczonowie;

Przed każdym ze spotkań wyjazdowych przeprowadzone były telefoniczne konsultacje z
lokalnymi partnerami w celu uzgodnienia kwestii organizacyjnych, a także w celu
ustalenia szczegółowej tematyki spotkania oraz zasad upowszechniania broszur i ulotek
CPK w lokalnych instytucjach (urzędach, komisariatach, sądach). Każde ze spotkań
(poza spotkaniami warszawskimi) trwało 4 godziny i składało się z dwóch części: części
„wykładowej” poświęconej omówieniu prawnych i psychologicznych aspektów przemocy
w rodzinie oraz z części „poradniczo-konsultacyjnej”. Uczestniczki spotkania mogły
skorzystać z bezpłatnej pomocy specjalistów Centrum Praw Kobiet. Najczęściej panie
prosiły o pomoc w kwestiach dotyczących przemocy w rodzinie oraz w sprawach z
zakresu prawa rodzinnego - rozwód, alimenty, władza rodzicielska, podział majątku.
Pomoc prawna polegała przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych i pisaniu pism
procesowych. Każda z konsultacji trwał ok. 30-45 min. W sumie, w ramach 14
wyjazdowych spotkań edukacyjnych udzieliliśmy 89 indywidualnych porad.

3. Inne zajęcia edukacyjne dla kobiet (finansowany ze środków EQUAL, FIO)
Dla beneficjentek projektu Equal „Praca i godne życie dla kobiet ofiar przemocy”
prowadzone były ponadto następujące zajęcia w ramach wakacyjnego warsztatu
integracyjnego – ( Łazy nad Liwcem, 22-25.08.2006 r.):


joga; prowadząca: Jolanta Lenart;



samoobrona dla kobiet i dziewczynek wendo; prowadzące: Monika Serkowska,
Agata Teutsch;



improwizacja

taneczna

z

elementami

choreoterapii;

prowadząca:

Ewa

Szubstarska;


warsztaty umiejętności wychowawczych; prowadzące: Iza Podgórska, Anna
Ozimkiewicz;
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warsztat metodą Ruchu Rozwijającego: prowadząca: Iza Podgórska.

Zorganizowano ponadto spotkanie wigilijne dla dzieci beneficjentek projektu – program
artystyczny przygotowany przez studentów i studentki Wyższej Szkoły Pedagogicznej
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (partnera projektu).
Ponadto w biurze Fundacji CPK w Warszawie prowadzone były dodatkowe warsztaty
umiejętności wychowawczych oraz kursy asertywności dla pozostałych klientek CPK. W
oddziale w Łodzi prowadzone były dodatkowo zajęcia z jogi.

4. Seminarium dla kadry trenerskiej Centrum Praw Kobiet
Seminarium dla kadry trenerskiej CPK odbyło się 20 grudnia 2006 r. w Warszawie. Do
przeprowadzenia szkolenia zaproszona została p. Katarzyna Sekutowicz, doświadczona
trenerka i metodolożka szkoleń, członkini Zarządu Stowarzyszenie Trenerów Organizacji
Pozarządowych STOP. W szkoleniu udział wzięło 11 osób, w tym 5 prawniczek i
psycholożek pracujących bądź współpracujących z Fundacją Centrum Praw Kobiet w
Warszawie, 3 przedstawicielki łódzkiego oddziału Fundacji i 3 przedstawicielki oddziału
w Gdańsku. Celem szkolenia była:


wymiana doświadczeń szkoleniowych zdobytych podczas realizacji projektów

Prawo do równości i życia wolnego od przemocy(2005) i Razem przeciw przemocy i
dyskryminacji w rodzinie (2005-2007), sponsorowanych przez Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich;


wypracowanie jednolitych standardów prowadzenia szkoleń z zakresu przemocy

w rodzinie opartych o model szkoleń stworzony podczas realizacji wyżej wspomnianych
projektów,


podniesienie kompetencji trenerskich uczestników.

Szkolenie trwało 6 godzin. Wszyscy uczestnicy szkolenia zadeklarowali chęć włączenia
się w realizację niniejszego projektu.
Przygotowanie materiałów szkoleniowych
Na potrzeby powyżej opisanych szkoleń przygotowałyśmy materiały szkoleniowe –
prezentacje multimedialne, materiały ćwiczeniowe i „handouty” dla uczestniczek i
uczestników.
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Program wydawniczy (Finansowany ze środków: FIO, Women’s Word
Day of Prayer, EQUAL)
1. Nowe poradniki
W okresie sprawozdawczym, przygotowaliśmy i opublikowaliśmy w nakładzie 4000 egz.
następujące nowe poradniki:
Przemoc wobec dzieci w rodzinie. Niezbędnik nauczyciela: poradnik
adresowany jest przede wszystkich do pracowników szkół i placówek wychowawczooświatowych, a jego celem jest dostarczenie czytelnikom wiedzy na temat skali i natury
przemocy wobec dzieci w rodzinie oraz zasad skutecznego przeciwdziałania. Poradnik
podkreśla rolę szkoły w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i uczy jaki rozpoznawać i
reagować na sygnały krzywdzenia; jak uczyć i rozmawiać z dziećmi o przemocy; jak
promować postawę „zero tolerancji” wobec przemocy i agresji.

Dodruk 4000

egzemplarzy
2. Dodruk istniejących poradników
W okresie sprawozdawczym zostały zaktualizowane i wydane następujące poradniki
Fundacji Centrum Praw Kobiet:
Wszystko o dziedziczeniu (3000 egz.)
Jeśli jesteś ofiarą gwałtu (3000 egz.)
Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Niezbędnik policjanta (2000 egz.);
Jeśli jesteś ofiarą przemocy- 5000 egz.
Wszystko o alimentach i świadczeniach rodzinnych- 4000 egzemplarzy
Sprawy mieszkaniowe- 3000 egzemplarzy
Wszystko o egzekucji – 3000 egz.
Jak dogadać się we dwoje – 3000 egzemplarzy
Ulotki Centrum Praw Kobiet:
W okresie sprawozdawczym zostały zaktualizowane i wydane następujące ulotki:
Przemoc domowa - ulotka psychologiczna - 10000 egzemplarzy
Molestowanie seksualne w pracy – 10000 egzemplarzy
Uzależnienie od alkoholu – nie jesteś winna, gdy on pije - 10000 egzemplarzy
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Inne publikacje
W okresie sprawozdawczym wydano dwa nowe numery pisma Centrum Praw Kobiet
Prawo i Płeć. Tematem przewodnim pierwszego z ich była przemoc w rodzinie, drugiego
zaś prostytucja.
Rozpowszechnianie poradników i ulotek CPK
Znaczna część trafiła do naszych oddziałów oraz wielu organizacji szczególnie z małych
ośrodków i wsi, gdzie kontakt z prawnikiem jest znacznie utrudniony. Podczas
wszystkich szkoleń rozpowszechniliśmy publikacje Centrum Praw Kobiet – broszury,
ulotki, plakaty itp. Publikacje CPK były także rozprowadzane w lokalnych urzędach,
przychodniach i komisariatach Policji.
3. Program pomocowy (Urząd ST. Miasta Warszaw, Word Day of Prayer, FIO,
Wojewoda Mazowiecki, EQUAL)
Pomoc prawna: Istotnym elementem pracy Centrum było udzielanie bezpłatnej
pomocy prawnej kobietom ofiarom przemocy oraz tym, których prawa zostały naruszane
na rynku pracy. Naszymi klientkami są w większości kobiety, których nie stać na
korzystanie z odpłatnych usług. Zakres spraw, jakimi się zajmowałyśmy dotyczył 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 e-maile przychodzące z całej Polski. Staramy się
również zapewnić asystę pokrzywdzonym w kontaktach z organami ścigania i wymiaru
sprawiedliwości. Kontaktowałyśmy się również w ich sprawach z przedstawicielami
organów ścigania, niosłyśmy pomoc naszym klientkom w rozwiązywaniu problemów
życiowych. Indywidualne porady prawne prowadzone było pięć dni w tygodniu w
godzinach od 9 d0 20, tak aby każda z klientek zgłaszających się po pomoc, mogła z niej
skorzystać w dogodnym dla niej terminie. Indywidualne porady w siedzibie fundacji
odbywały się po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
Zgodnie z założeniami poradnictwa prawnego dzięki możliwości skorzystania z
bezpłatnych porad prawnych znacznie wzrosła świadomość prawna mieszkanek
Warszawy, które skorzystały z naszej pomocy. Z wypowiedzi klientek i wypełnianych
przez nie anonimowych ankiet wynika, że stały się bardziej świadome przysługujących
im praw, zobaczyły inne możliwe drogi rozwiązania swoich problemów. Wyposażone w
potrzebną wiedzę stały się bardziej pewne i zmotywowane do samodzielnego działania
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przed wszelkiego rodzaju instytucjami. Zmniejszył się także poziom bezradności w
kontakcie z instytucjami. Nasze klientki mają większą świadomość, czego mogą
oczekiwać od policji, sądów, prokuratury.
W okresie sprawozdawczym w biurze warszawskim:
- udzielonych zostało 3938 porad prawnych (2366 indywidualnych w kontakcie
bezpośrednim, 764 drogą mailową i listowną oraz 810 porad telefonicznych), to jest
średnio 328 miesięcznie,
- 29 wyjść do sądu w celu towarzyszenia klientkom,
- 2 spotkania z cyklu Poznaj swoje Prawa w biurze warszawskim,
- z pomocy prawnej skorzystało 2970 kobiet .
Pomoc psychologiczna: Prowadzimy spotkania grup wsparcia dla ofiar przemocy, jak
i indywidualne porady psychologiczne. Staramy się tworzyć warunki do otwartego
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 potrzebne jest jej jedynie 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 psychologiczna to najczęściej kobiety
ubogie, których nie stać na skorzystanie z odpłatnych konsultacji psychologicznych.
W ramach poradnictwa psychologicznego odbywały się konsultacje indywidualne w
formie ambulatoryjnej, porady telefoniczne, porady mailowe. Opieką psychologiczną
objęte były także kobiety i dzieci przebywające w schronisku. Konsultacje indywidualne
odbywały się codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-20, po wcześniejszym
umówieniu telefonicznym.
Zajęcia grupowe
W ramach programu pomocy psychologicznej (z elementami psychoedukacji) dla kobiet
z doświadczeniem przemocy, w okresie sprawozdawczym były prowadzone 3 grupy
wsparcia w CPK w Warszawie i 2 w Łodzi. W Warszawie prowadzona była również grupa
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terapeutyczna metodą klasyczną oraz w Warszawie i w Łodzi grupa terapeutyczna
pracująca metodą teatralną. Spotkania odbywały się raz w tygodniu i trwały 2 lub 3
godziny.
Zgodnie z założeniami dotyczącymi pomocy psychologicznej, zaobserwowaliśmy u
pań korzystających z różnych form pomocy - grupa wsparcia, poradnictwo indywidualne
- wzrost umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i przemocowych, wzrost
wiary we własne kompetencje i możliwości, odzyskanie poczucia wpływu na własne życie
i zmniejszenie poziomu bezsilności, wzrost umiejętności efektywnego komunikowania
się, radzenia sobie z manipulacją i agresywnymi zachowaniami innych. Efektem
korzystania z pomocy psychologicznej było również uzyskanie wsparcia, wyjście z
izolacji, nawiązanie więzi ze współuczestniczkami, odzyskanie zaufania do ludzi, co
przekładało się również na kontakty na gruncie prywatnym i utrwalało efekty korzystania
z pomocy psychologicznej.
W okresie sprawozdawczym udzielono 2213 konsultacji indywidualnych, 795 porad
telefonicznych oraz 60 godzin porad mailowych, co daje średnio ok. 256 porad na
miesiąc. Z pomocy skorzystało ok.1942 klientek, (średnio 163 miesięcznie).
Superwizja
Praca psycholożek była poddawana regularnej superwizji pod okiem licencjonowanego
superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (3 godziny miesięcznie), celem
utrzymywania wysokiego standardu udzielanej pomocy psychologicznej.
4. Poradnictwo socjalne, schronisko dla kobiet i dzieci ofiar przemocy
domowej
Poradnictwo socjalne było realizowane zarówno ambulatoryjnie, jak i w schronisku.
Najważniejszymi działaniami w zakresie pomocy socjalnej było:
•

pozyskiwanie świadczeń z pomocy społecznej: zasiłków stałych i celowych,

•

pomoc w staraniu się o świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną,

•

współpraca z wydziałami zasobów lokalowych w dzielnicach celem uzyskania

przez podopieczne mieszkań,
•

motywowanie klientek do aktywnego poszukiwania pracy, często znajdywanie

takich prac, nawiązywanie współpracy z pracodawcami.
Istotnym działaniem pracownicy socjalnej była praca z klientkami w zakresie
rozwiązywania i wskazywanie na bieżąco najlepszych rozwiązań, dróg i metod
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załatwiania spraw, zachęcanie do aktywnego i konstruktywnego działania celem
uzyskanie jak najlepszych wyników.
Szczególną pomocą objęte były kobiety przebywające wraz z dziećmi w naszym
schronisku. Podstawowym celem działania schroniska jest ochrona ofiar przemocy przed
sprawcami, stąd ukryty adres schroniska. Przebywającym w nim kobietom udzielana
jest także pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, nauczenie często od
podstaw radzenia sobie z życiowymi problemami oraz rozwiązanie i uregulowanie
wszelkich spraw prawnych, bytowych i finansowych. Pracownica socjalna-koordynatorka
prowadząc schronisko ściśle współpracuje z prawniczkami oraz psycholożkami
udzielającymi pomocy mieszkankom schroniska. Prowadzenie schroniska wspierała
również

psycholożka

pracująca

bezpośrednio

w

schronisku.

Poradnictwo

psychologiczne, terapia i grupa wsparcia dla mieszkanek schroniska organizowane były
w lokalu siedziby fundacji przy ul. Wilczej. Dzieci mieszkające z matkami w schronisku
również są pod opieką psychologa. Pracownica socjalna i zarazem koordynatorka
schroniska jest do dyspozycji mieszkanek schroniska przez 24 godziny na dobę, służy w
każdej chwili pomocą, doradza jak najlepiej rozwiązać trudności, bardzo często sama
podejmuje zmierzające do tego działania. Stale współpracuje z pracownikiem socjalnym
z ośrodka pomocy społecznej Dzielnicy Warszawa Śródmieście.
Zakładane cele w zakresie prowadzenia poradnictwa socjalnego oraz zadań
przewodnika osoby doznającej przemocy zostały w pełni zrealizowane. Sukcesem było
otrzymanie w tych miesiącach przez trzy panie mieszkające w schronisku mieszkań z
zasobów m.st. Warszawy. Wcześniej panie te dzięki swojej ciężkiej pracy i konsekwencji
oraz pomocy ze strony Fundacji w dużej części uregulowały swoją sytuację prawną.
Zakończone zostały sprawy w sądach, a one same mocniej stanęły na własnych nogach.
Są w stanie radzić sobie w życiu, uwierzyły, że są mocne i dla siebie, ale przede wszystkim
dla dzieci, będą walczyć o lepsze jutro. Wszystkie kobiety mieszkające w schronisku
konsekwentnie rozwiązują swoje problemu. Wymaga to jednak czasu i trwa dłużej niż
byśmy chciały z uwagi chociażby na przewlekłe działanie sądów. W przypadku jednej z
naszych klientek sprawa o rozwód (mąż jest w więzieniu skazany za morderstwo) trwa 2
lata. W okresie sprawozdawczym w schronisku przebywały 24 osoby.
5. Telefon STOP
Praca przy telefonie opiera się w dużym stopniu 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 każdy czwartek w godzinach od 10 do
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16 funkcjonuje telefoniczny dyżur prawny. Spontanicznych porad prawnych udzielamy
telefonicznie także, w miarę możliwości i wolnego czasu, również 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. W okresie sprawozdawczym Centrum aktywnie uczestniczyło w
pracach grupy roboczej, w skład której wchodzili przedstawiciele związku pracodawców
oraz organizacji kobiecych pracującej nad nowelizacją kodeksu pracy w zakresie urlopów
macierzyńskich. CPK zarówno w trakcie prac grupy roboczej jak i później w trakcie prac
komisji sejmowej domagało się, aby zmianom urlopów zakresie długości urlopów
macierzyńskich towarzyszyło wprowadzenie urlopów ojcowskich lub zastąpienia
urlopów macierzyńskich i wychowawczych jednolitym urlopem rodzicielskim, który w
części byłby zarezerwowany tylko dla mężczyzn. Podkreślałyśmy zagrożenia dla pozycji
kobiet na rynku pracy wynikające z wprowadzenia wydłużonych urlopów związanych z
rodzicielstwem tylko dla kobiet oraz długich okresów ochronnych dla kobiet
powracających z tychże urlopów.
W okresie sprawozdawczym kontynuowałyśmy działania na rzecz nowelizacji ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez domaganie się
przyznania policji możliwości prawnych wydania nakazu opuszczenia domu i zakazu
zbliżania się do osoby pokrzywdzonej. CPK podkreślało także konieczność wprowadzenia
cywilnych instrumentów pozwalających na szybkie usunięcie sprawcy przemocy z domu.
Fundacja aktywnie uczestniczyła w pracach nad przygotowaniem miejskiego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Warszawie.
Fundacja Centrum Praw Kobiet aktywnie uczestniczyła w pracach grupy roboczej
składającej się z organizacji pozarządowych zajmujących się poradnictwem prawnym
oraz w grupie powołanej w Ministerstwie Sprawiedliwości, które pracowały nad ustawą o
dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych.
Centrum Praw Kobiet monitorowało 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. W jednej ze spraw zapewniłyśmy kobiecie,
której prawa zostały naruszone reprezentację prawną w sądzie.

16

7. Aktywizacja zawodowa
Działania te były realizowane w ramach projektów finansowanych z Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL. Centrum Praw Kobiet w Warszawie jest administratorem
projektu „ Praca i Godne Życie dla kobiet ofiar przemocy”, natomiast oddziały Fundacji
w Łodzi i w Krakowie uczestniczyły w pracach innych Partnerstw realizujących projekty
związane z aktywizacją zawodową (Sojusz dla Pracy). W skład Partnerstwa projektu
administrowanego przez CPK wchodzą: OPS Śródmieście, OPS Żoliborz z Warszawy,
MOPS z Łodzi, WUP z Warszawie, PUP z Łodzi, ZK dla Kobiet Lublińca, Wyższa Szkoła
Pedagogiczna, ZPWi M, CTC (firma prywatna). Celem projektu jest wypracowanie
modelowych rozwiązań ułatwiających kobietom ofiarom przemocy podnoszenie
kwalifikacji zawodowych, znalezienie zatrudnienia, powrót i utrzymanie się na rynku
pracy.

Jednym z istotnych założeń projektu jest pokazanie związku pomiędzy

wzmocnieniem psychicznym kobiet i udzieleniem im pomocy w uwolnieniu się z
krzywdzącego związku a funkcjonowaniem kobiet na rynku pracy.
Adresatkami projektu są kobiety bezrobotne, zagrożone utratą zatrudnienia, skazane za
przestępstwa popełnione z użyciem przemocy wobec swoich oprawców.
W ramach projektu popularyzujemy również wśród pracodawców idee równych szans
dla kobiet i mężczyzn oraz uwrażliwiamy ich na specyficzne problemy i potrzeby kobiet
doświadczających przemocy w rodzinie. Promujemy elastyczne formy zatrudnienia oraz
inne rozwiązani ułatwiające godzenie życia rodzinnego i zawodowego.
W ramach projektu w okresie sprawozdawczym przeprowadziłyśmy ponadto badania
pokazujące związek pomiędzy przemocą w rodzinie z sytuacją kobiet na rynku pracy.

Inne projekty i działania
•

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 (oddział
CPK w Łodzi)
•

Program WORK AWAY we współpracy z Princes Trust Fundation – trzytygodniowe

staże dla wolontariuszy z Wielkiej Brytanii. (oddział CPK w Łodzi)
•

Przeprowadzenie badań monitoringowych w obszarze poprawy ofiar zgwałcenia w

postępowaniu przygotowawczym (współpraca z policją i prokuraturą w obszarze woj.
śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego) - oddział CPK w Krakowie.
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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, współpracuje
blisko z organizacjami kobiecymi oraz innymi działającymi na rzecz praw człowieka.
Przedstawicielka Centrum do czerwca 2006 reprezentowała Polskie organizacje w
Zarządzie Europejskiego Lobby Kobiet (EWL). CPK współuczestniczyło wraz z innymi
organizacjami kobiecymi w Polsce w przygotowaniu raportu cienia w związku
prezentowaniem przez Rząd polski raportu na temat sytuacji kobiet w Polsce w
Komitecie ds. Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet.
Administracja rządowa
Centrum Praw Kobiet brało udział w pracach grupy roboczej powołanej przez Ministra
Sprawiedliwości pracującej nad ustawą o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej. W
ramach projektu EQUAL ”Praca i Godne Życie dla Kobiet Ofiar Przemocy” nawiązana
została współpraca z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.
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 ogólnożyciowych. Samorząd lokalny wspiera nas również finansowo.
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W ramach administrowanego przez CPK projektu Praca i Godne Życie dla Kobiet Ofiar
Przemocy w dniach 4-5.10.2006 we współpracy z Urzędem Miasta ST. Warszawy CPK
zorganizowało konferencję pod tytułem „Razem na rzecz pracy i godnego życia”. W
konferencji udział wzięli przedstawiciele zagranicznych partnerstw: „Women between
migration and reconciliation” i „Trans – Conciliation”, przedstawiciele Urzędu m.st.
Warszawy oraz zaproszeni reprezentanci samorządu terytorialnego i eksperci z
organizacji pozarządowych.

Współpraca ponadnarodowa
W ramach administrowanego przez CPK projektu Praca i Godne Życie dla Kobiet Ofiar
Przemocy

CPK

zawiązało

trzy

Partnerstwa:

Women

between

migration

and

reconciliation – 1 partner, Trans-Conciliation – 2 partnerów, Women-Now! – 3
partnerów.
W ramach współpracy ponadnarodowej odbyły się następujące spotkania:
W kraju – 2 (Warszawa 6-7.04.2006; Warszawa 2-6.10.2006)
Za granicą – 3 (Castelnaudary 30-31.03.2006; Neapol 17-18.07.2006; Marsylia 1718.10.2006)
Between Migration and reconciliation
W lipcu i sierpniu przeprowadzono badanie wśród beneficjentek Projektu w Warszawie i
Łodzi.
Podczas spotkania Partnerstwa w Neapolu odbyło się seminarium na temat spółdzielni
socjalnych, które wchodzą w skład włoskiego Partnerstwa krajowego; dyskutowano także
o metodach pracy i pomocy imigrantkom ofiarom przemocy domowej, także
przybywającym z Polski. Kolejne spotkanie odbyło się w Warszawie podczas Konferencji
Razem na rzecz pracy i godnego życia z udziałem Partnerstw Ponadnarodowych
Women between migration and reconciliation i Trans – Conciliation. Na konferencji
przedstawicielki włoskiego Partnerstwa zaprezentowały założenia i działania swojego
projektu oraz przedstawiły zasady współpracy pomiędzy organami samorządu lokalnego
i organizacjami pozarządowymi w regionie Campania.
Trans Conciliation
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W marcu odbyło się spotkanie Komitetu Zarządzającego Partnerstwa we Francji, podczas
którego ustalono plan współpracy. Od kwietnia do października 2006 Partnerstwo
polskie pełniło rolę sekretariatu Partnerstwa Ponadnarodowego. W październiku
przedstawiciele Partnerów ponadnarodowych wzięli udział w szeregu spotkań:


2.10.2006 w siedzibie Centrum Praw Kobiet i w Ośrodku Pomocy Społecznej
Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy odbyły się spotkania pracowników
„technicznych” Projektów zajmujących się udzielaniem pomocy prawnej i
psychologicznej kobietom ofiarom przemocy. Udział ze strony polskiej wzięły
koordynatorka działań krajowych projektu, prawniczka i psycholożka z CPK oraz
psycholożki z OPS.



w dniach 4-5.10.2006 podczas konferencji w Warszawie przedstawiciele
Partnerów z Hiszpanii zaprezentowali koncepcję włączania kobiet do grup
zawodowych, w których ich udział jest nikły (tzw. zawodów „typowo” męskich) a
także zasady współpracy władz lokalnych z organizacjami pozarządowymi.
Partner z Francji zaprezentował sytuację kobiet na lokalnym rynku pracy we
Francji oraz omówił sytuację współpracy trzeciego sektora z samorządem
lokalnym.

Women – Now!
W dniach 4-5 kwietnia Partnerzy spotkali się w Warszawie podczas seminarium
dotyczącego innowacyjnych metod terapeutycznych (szczególnie metody teatralnej. W
maju Partnerzy opracowali ulotkę informującą o Projekcie. W dniach 17 – 19.10.2006
odbyło się spotkanie członków Partnerstwa w Marsylii. Podczas spotkania członkowie
Partnerstwa mieli możliwość odwiedzenia Zakładu Karnego dla kobiet, odbyło się także
seminarium na temat metod pracy z więźniarkami i wspierania ich we wchodzeniu na
rynek pracy.

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 rekomendacji Centrum również niektóre z naszych klientek brały udział w programach
telewizyjnych oraz udzielały wywiadów prasie. Media, jak wynika z informacji
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uzyskiwanych od naszych klientek, są ważnym źródłem informacji o Centrum. Przy
okazji 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.

WYPOWIEDZI I PUBLIKACJE W MEDIACH
tytuł

treść

medium

data
publikacji

Przemoc domowa a Prezentacja
praca

wpływu Niebieska Linia

zawodowa przemocy

kobiet

domowej

nr 6/47/2006

na

sytuację zawodową kobiet
na

podstawie

badań

jakościowych
przeprowadzonych

na

potrzeby projektu;
Rozmowy Jedynki

Udział Ewy Sawickiej w Radio Program 22
audycji

na

kobiet

temat

pracy I

związanej

grudnia

2006

z

przygotowaniem świąt
Wypowiedź
Nowakowskiej

Urszuli Imperium
na

temat

20

grudnia

2006

molestowania seksualnego
kobiet w pracy
Wypowiedź
Nowakowskiej

Urszuli Gazeta
na

temat Opolska, Tina

15

grudnia

2006

molestowania seksualnego
kobiet w pracy
Wypowiedź

Urszuli Radio Program 15

grudnia
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Nowakowskiej

na

wykorzystania

temat III

2006

środków

europejskich
Wypowiedź
Krawczyńskiej

Marty Radio Program 12
na

temat III

grudnia

2006

molestowania seksualnego
w pracy
Wypowiedź
Nowakowskiej

Urszuli Informacyjna
na

9 grudnia 2006

temat Agencja

godzenia życia rodzinnego i Radiowa
zawodowego oraz roli ojca
w rodzinie
Wypowiedź
Nowakowskiej

Urszuli TV Polsat, TVN, 6 grudnia 2006
na

temat Radio Program

molestowania seksualnego III, Tina
kobiet w pracy
Wypowiedź
Nowakowskiej

Urszuli Newsweek
na

, 6 grudnia 2006

temat TVN 24, Radio

molestowania seksualnego Program III,
kobiet w pracy
Wypowiedź
Nowakowskiej

Urszuli Trybuna
na

5 grudnia 2006

temat Opolska

molestowania seksualnego
kobiet w pracy
Wiadomości

Wypowiedź
Nowakowskiej

Urszuli TV Program I, 5 grudnia 2006
na

temat Radio Program

molestowania seksualnego I,
kobiet w pracy

Radio

Program

II,

Radio Talk FM
Dla

kobiet

przemocy

ofiar Nabór do projektu Praca i Gazeta
Godne Życie dla Kobiet Wyborcza
Ofiar Przemocy;

-

dodatek Praca

Wypowiedź
Nowakowskiej

4 grudnia 2006

Urszuli Przekrój,
na

4 grudnia 2006

temat Gazeta

molestowania seksualnego Wyborcza,
kobiet w pracy

Wprost,
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Przegląd
Dziennik

Wypowiedź

Urszuli TV Program I

Nowakowskiej

na

1 grudnia 2006

temat

przemocy wobec kobiet
Wystąpienie

Urszuli. Spotkanie

Nowakowskiej
Sawickiej

i

Ewy zorganizowane

na

działalności
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listopada

2006

temat przez Fundację

CPK

w Batorego

spotkaniu z dziennikarzami
z krajów byłego ZSRRKobiety mówią dość

Nabór do projektu Praca i Metro

17

Godne Życie dla Kobiet

2006

listopada

Ofiar Przemocy;
Spółdzielnia socjalna Spółdzielnia
kobiet

socjalna

- Gazeta Prawna

metoda na powrót do życia
zawodowego

dla

14

listopada

2006

kobiet

ofiar przemocy;
Wypowiedź

Urszuli Radio

Nowakowskiej

na

temat Niemieckie

2

listopada

2006

respektowania praw kobiet
w Polsce i działalności CPKpromocja projektu EQUAL
Klan silnych kobiet

Prezentacja

Laureatów Gazeta

Akcji Akacja, mającej na Wyborcza
celu

promocję

działających
promujących

- 2006

kobiet dodatek

w

środowiskach

14 października

swoich Wysokie
lokalnych, Obcasy

otwartość

i

tolerancję,

pracujących

społecznie.

Jedną

z

laureatek

jest

Agata

Zakrzewska,

koordynująca

projekt w Oddziale Łódzkim
Fundacji

Centrum

Praw

Kobiet;
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Praca i godne życie Zajęcia
dla

kobiet

teatralne, Dziennik

ofiar aktywizacja

przemocy

zawodowa

3 października

- Zachodni

2006

metody resocjalizacji kobiet
skazanych

za

zamordowanie

męża

lub

partnera;
Wypowiedź

Urszuli Przekrój

Nowakowskiej

na

stosowania
sprawach

o

9 sierpnia 2006

temat

aresztu

w

przemoc

w

rodzinie
Wypowiedź

Urszuli Dziennik

Nowakowskiej

na

27`lipca 2007

temat

przemocy wobec kobiet
Udział

Urszuli TV Style
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Nowakowskiej w audycji na

czerwca

2006

temat przemocy
Ekspres Reporterów

Udział

Urszuli TV Program II

Nowakowskiej

w

charakterze

w

ekspertki

30 maja 2006

audycji na temat przemocy
wobec kobiet
Spotkanie

robocze

z Dziennik

25 maja 2006

dziennikarką z Dziennika
na temat współpracy
Wypowiedź

Urszuli Radio WAWA

Nowakowskiej

na

23 maja 2006

temat

pracy domowej kobiet i
Wolontariuszki
kobiecego więzienia

z Wolontariat - metoda na Gazeta
powrót
życia

do
dla

odsiadujących

normalnego Wyborcza

9 maja 2006
-

kobiet wydanie
wyroki częstochowskie

więzienia;
Spotkanie
Nowakowskiej

Urszuli TV Program II

9 maja 2006

z

dziennikarką z TV II –
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rozmowa na temat projektu
Praca

i

Godne

Życie,

dokumentacja, promocja
Wypowiedź

Urszuli Gazeta

Nowakowskiej

na

8 maja 2006

temat Wyborcza

przemocy wobec dzieci
12 kobiet

Zajęcia teatralne - metoda Gazeta

6 maja 2006

na powrót do normalnego Wyborcza
życia

dla

przemocy

kobiet

ofiar Wysokie

skazanych

za Obcasy

zamordowanie

męża

partnera

-

lub

sprawcę

przemocy;
Wypowiedź

Urszuli Dziennik

Nowakowskiej

na

3 maja 2006

temat

godzenia życia rodzinnego i
zawodowego
Wypowiedź

Urszuli Trybuna

Nowakowskiej
wykorzystania

na

1 maja 2006

temat

środków

europejskich
Udział

Urszuli TVN - Kraków

Nowakowskiej w programie

19

kwietnia

2006

Rozmowy w Toku na temat
przemocy

seksualnej

w

małżeństwie
Unia Europejska dla Kobiet Radio
– promocja projektu Praca i Ciebie

dla 18

kwietnia

2006

Godne Życie dla Kobiet
Ofiar Przemocy
Pasja za kratami

Zajęcia teatralne - metoda Dziennik

15-17

na powrót do normalnego Zachodni

2006

życia

dla

przemocy

kobiet
skazanych

zamordowanie
partnera

męża

kwietnia

ofiar
za
lub

sprawcę
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przemocy;

Wypowiedz

Urszuli Gazeta

Nowakowskiej

na

13

temat Wyborcza

kwietnia

2006

lokalu La Madame
Udział

Urszuli I

Nowakowskiej

w Radia

charakterze

w

ekspertki

Program 10

kwietnia

2006

audycji na temat zabójstw
na tle przemocy w rodzinie
Zapach dzikiej róży

Zajęcia teatralne - metoda Dziennik

17 marca 2006

na powrót do normalnego Zachodni
życia

dla

przemocy

kobiet

ofiar

skazanych

zamordowanie

męża

partnera

za
lub

sprawcę

przemocy;
Wypowiedź
Nowakowskiej

Urszuli Gazeta Prawna
na

16 marca 2006

temat

dyskryminacji ze względu
na płeć
Wypowiedź
Nowakowskiej

Urszuli Trybuna
na

13 marca 2006

temat Opolska

przemocy wobec kobiet
Wypowiedź
Nowakowskiej

Urszuli Przegląd
na

9 marca 2006

temat

godzenia życia rodzinnego i
zawodowego
Wypowiedź
Nowakowskiej

Urszuli Radio Rzeszów
na

8 marca 2006

temat

praw kobiet
Wypowiedź
Nowakowskiej

Urszuli Radio Olsztyn
na

8 marca 2006

temat

praw kobiet
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Kuchenne Zbrodnie

zajęcia teatralne - metoda Słowo

Polskie 3 marca 2006

na powrót do normalnego Gazeta
życia

dla

przemocy

kobiet

ofiar Wrocławska

skazanych

zamordowanie

za

męża

lub

partnera sprawcę przemocy
Udział Joanny Różyńskiej i Radio
Marty

Krawczyńskiej

dla 28 luty 2006

w Ciebie

audycji – oferta pomocowa
CPK,

promocja

projektu

Praca i Godne Życie
Audycja

poświęcona Wypowiedź

Urszuli TV Trwam

programowi Praca I Nowakowskiej

23 luty 2006

podczas

Godne Życie

konferencji we Wrocławiu

Express Reporterów

Udział

Urszuli II Program TVP

Nowakowskiej

w

charakterze

w

ekspertki

17

stycznia

2006

audycji na temat przemocy
wobec kobiet
Wypowiedź

Urszuli Rzeczpospolita

Nowakowskiej

na

temat

17

stycznia

2006

urlopów macierzyńskich
Wypowiedź

Urszuli Polityka

Nowakowskiej

jako

13

stycznia

2006

ekspertki na temat zabójstw
na tle przemocy w rodzinie
Wypowiedź

Urszuli Chwila

Nowakowskiej
ekspertki

jako Ciebie
na

dla 11

stycznia

2006

temat

przemocy wobec kobiet
Wypowiedź
Nowakowskiej

Urszuli Życie Warszawy 10
na

temat

stycznia

2006

„statku holenderskiego”
Wypowiedź
Nowakowskiej

Urszuli Imperium
na

9 stycznia

temat

przemocy seksualnej wobec
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kobiet
Wiadomomości

Wypowiedź
Nowakowskiej

Urszuli TV Polsat
na

5 stycznia 2006

temat

mianowania p. Wojtowicz
doradcą premiera ds. kobiet
i rodziny
Wypowiedź
Nowakowskiej

Urszuli Gazeta
na

2 Styczeń 2006

temat Wyborcza

pracy kobiet w ciąży

Fundusze
1) informację 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

129.291,59 PLN

Dotacja - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 168.550,54 PLN
Dotacja – Urząd Miasta
Dotacja – Urząd Wojewódzki

179.497,41 PLN
7.000,00 PLN
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Fundusz Współpracy (EQUAL) “Praca i 557.202,71 PLN
Godne Życie Kobiet Ofiar Przemocy”.
Fundusz Współpracy (EQUAL) “PlinEU”

45.997,93 PLN

Oddział Kraków
Fundacja im. Stefana Batorego

6.417,76 PLN

Oddział Kraków
Fundacja Wspólna Droga

6.500,00 PLN

Oddział Kraków
Fundusz Współpracy EQUAL „Sojusz dla

78.051,94 PLN

Pracy” Oddział Łódź
Princess Trust Oddział Łódź

27.077,77 PLN

Leonardo da Vinci Oddział Łódź

19.006,60 PLN

MEN Grecja Oddział Łódź

40.841,42 PLN

Kobieta Pracująca Oddział Łódź

12.290,51 PLN

Woman’s Word Day of Prayer
Wpłaty różne

114.884,99 PLN
2.061,54 PLN

Warszawa, Gdańsk, Łódź, Kraków
Nawiązki

5.725,18 PLN

Bridging-Graps WAVE

3.435,16 PLN

Climbing up Portugalia

5.579,98 PLN

Refundacje

3.621,82 PLN

RAZEM

1.413.034,85 PLN

6) informacja o poniesionych kosztach na:
a)

realizację celów statutowych

1.150.282,16

b)

administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)

261.532,69

c)

działalność gospodarczą

0,00

d)

pozostałe koszty

23.211,06

7) dane o:
liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
Średnie zatrudnienie wynosi 13 osób zatrudnionych na umowę o pracę (w przeliczeniu
na pełne etaty 11,5 )
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- administracja

2 osoby

- pracownicy merytoryczni

11 osób

a) 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
431588,99
( z narzutami)
b) 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.
Członkostwo w Zarządzie było pełnione nieodpłatnie. Wynagrodzenie dla członkiń
Zarządu wynikało z pełnionych jednocześnie funkcji: dyrektorki fundacji i dyrektorki
oddziału oraz zawieranych na poszczególne zadania umów cywilnoprawnych i wynosiło
118.592,00
c) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia
wynagrodzenia z tytułu umów zleceń
379.313,46
d) 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
e) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,
na dzień 31.12.2006 – 102.297,37 PLN- bank PKO BP SA XIV oddział oraz konta
pomocnicze w Łodzi, Gdańsku, Krakowie
f) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek
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fundacja nie posiada żadnych obligacji oraz udziałów w spółkach prawa handlowego
g) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych
na to nabycie
Fundacja nie posiada nieruchomości
h) nabytych pozostałych środkach trwałych
W roku 2006 Fundacja nabyła środków trwałych na kwotę

37.357,98

i) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych
Aktywa na dzień 31.12.05 wynosiły

436.038,05

Pasywa na dzień 31.12.05 wynosiły

436.038,05

W tym:
Fundusze własne

293.123,85

Zobowiązania

11.010,98

Rozliczenia między okresowe

131.903,22

8) dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym
tej działalności
W 2006 roku Fundacja realizowała następujące zadania zlecone :

Środki otrzymane
Urząd Miasta Stołecznego 180000,00 PLN

Środki wykorzystane
179497,41

Warszawy:
FIO

169.347 PLN

168.550,54 PLN

Wojewoda Mazowiecki

7000 PLN

7000 PLN
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Razem

356347

355047,95

W związku z zadaniem zleconym z UM Warszawy zwrócono niewykorzystana kwotę
502,59 PLN , natomiast z FIO zwrócono niewykorzystana kwotę 796,46 PLN
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 2006 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 czerwcu przeprowadzona była także
kontrola finansowa zlecona przez Krajową Strukturę Wsparcia, instytucję zarządzającą
funduszami z Inicjatywy Wspólnotowej Equal.
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