Sprawozdanie za rok 2007

Nazwa fundacji:

Fundacja Centrum Praw Kobiet

Siedziba i adres:

Warszawa, ul. Wilcza 60 m. 19

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym :

22 grudnia 1994 rok

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
Zychowicz Elżbieta

Celem statutowym Fundacji jest działanie na rzecz:


równego traktowania kobiet i mężczyzn w prawie, w praktyce jego stosowania
oraz w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym i w rodzinie;



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;


przeciwdziałania bezrobociu kobiet oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji
zawodowej kobiet oraz równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy;



przeciwdziałania patologiom społecznym w tym w szczególności przemocy w
rodzinie, alkoholizmowi oraz ich skutkom, które bezpośrednio bądź
pośrednio dotykają kobiet;



poszerzania dostępu do informacji, poradnictwa i pomocy prawnej oraz
psychologicznej w szczególności dla kobiet ofiar przemocy i dyskryminacji;



edukacji w szczególności w zakresie postrzegania praw kobiet jako praw
człowieka, przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć,
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równego stratusu kobiet i mężczyzn , praw kobiet w sferze prokreacji oraz idei
integracji europejskiej;


profilaktyki i promocji zdrowia kobiet w tym w szczególności zdrowia
psychicznego i prokreacyjnego oraz dostępu do edukacji seksualnej;



budowania społeczeństwa obywatelskiego, w tym tworzenia warunków dla
większej społecznej i politycznej aktywności kobiet;



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, Wrocławiu oraz w Grójcu. Realizując misję 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 2007 działalność
statutowa Fundacji była prowadzona poprzez realizację następujących programów:

1. Program edukacyjny (Finansowany ze środków FIO, EQUAL)

1.1 Szkolenia na temat przemocy w rodzinie dla funkcjonariuszy policji.
CPK Warszawa:
1. Warszawa - Ochota 5.02.2007 r. - szkolenie adresowane było do funkcjonariuszy
policji; w szkoleniu udział wzięło 34 osoby; partnerem lokalnym szkolenia była
Komenda Rejonowa Policji Warszawa III;
2. Małkinia Górna, 12.03.2007 – partnerem lokalnym szkolenia był Urząd Gminy
Małkini Górnej oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Małkini Górnej; w szkoleniu uczestniczyło 20 osób;
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3. Sierpc 24.05.2007 r. - szkolenie adresowane było do lokalnych funkcjonariuszy
policji; w szkoleniu udział wzięło 13 osób; partnerem lokalnym szkolenia była
Fundacja Pierwszy Dzień z Sierpca oraz Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu;
4. Sieradz, 2.10.2007 – partnerem lokalnym szkolenia była Komenda Powiatowa
Policji w Sieradzu; w szkoleniu uczestniczyło 20 osób;
5. Pułtusk, 9.10.2007 – partnerem lokalnym szkolenia była Komenda Powiatowa
Policji w Pułtusku; w szkoleniu uczestniczyły 22 osoby;
6. Sokołów Podlaski, 15.11.2007 – partnerem lokalnym szkolenia była Komenda
Powiatowa Policji w Sokołowie Podlaskim; w szkoleniu uczestniczyły 32 osoby;
7. Płońsk, 27.11.2007 – partnerem lokalnym szkolenia była Komenda Powiatowa
Policji w Płońsku; w szkoleniu uczestniczyło 46 osób;
8. Warszawa (Wola), 6.12.2007 – partnerem lokalnym szkolenia była Komenda
Rejonowa Policji Warszawa IV; w szkoleniu uczestniczyły 24 osoby;
CPK Gdańsk:
1. Bytów, 19.10.2007 – partnerem lokalnym szkolenia była Komenda Powiatowa
Policji w Bytowie; w szkoleniu uczestniczyło 17 osób;
2. Wejherowo, 11.12.2007 – partnerem lokalnym szkolenia była Komenda Powiatowa
Policji w Wejherowie; w szkoleniu uczestniczyło 26 osób;
3. Pruszcz Gdański, 14.12.2007 – partnerem lokalnym szkolenia była Komenda
Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim; w szkoleniu uczestniczyło 17 osób.

1.2 Szkolenie na temat przemocy wobec dzieci w rodzinie dla nauczycieli i
pedagogów.
CPK Warszawa:
1. Żyrardów, 14.03.2007 – partnerem lokalnym szkolenia był Zespół Szkół nr 1 w
Żyrardowie; w szkoleniu uczestniczyło 29 osób;
2. Małkinia Górna, 17.04.2007 – partnerem lokalnym szkolenia był Urząd Gminy
Małkini Górnej oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Małkini Górnej; w szkoleniu uczestniczyło 49 osób;
3. Rawa Mazowiecka, 11.06.2007 – partnerem lokalnym szkolenia był Urząd Miasta
Rawa Mazowiecka; w szkoleniu uczestniczyły 22 osoby;
4. Osuchów 6.10.2007 r. - szkolenie adresowane było do lokalnych nauczycieli i
pedagogów; w szkoleniu udział wzięło 31 osób; partnerem lokalnym szkolenia był
Zespół Szkół Publicznych w Osuchowie.
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5. Józefów, 11.10.2007 – partnerem lokalnym szkolenia było Gimnazjum nr 1 w
Józefowie; w szkoleniu uczestniczyło 19 osób;
6. Warszawa (Dzielnica Wola), 14.12.2007 – partnerem lokalnym szkolenia była
Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

nr

14

w

Warszawie;

w

szkoleniu

uczestniczyło 36 osób.

1.3 Szkolenia na temat przemocy w rodzinie dla lokalnej kadry pomocy
społecznej.
CPK Warszawa:
1. Sierpc, 26.03.2007 – partnerem lokalnym szkolenia była Fundacja Pierwszy Dzień
w Sierpcu; w szkoleniu uczestniczyło 18 osób;
2. Grodzisk Mazowiecki, 26.06.2007 r. - szkolenie adresowane było do przedstawicieli
lokalnej kadry pomocy społecznej; w szkoleniu udział wzięło 29 osób; partnerem
lokalnym szkolenia był Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim;
3. Łask, 25.09.2007 – partnerem lokalnym szkolenia był Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Łasku; w szkoleniu uczestniczyło 20 osób;
4. Wyszków, 23.10.2007 – partnerem lokalnym szkolenia był Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wyszkowie; w szkoleniu uczestniczyło 25 osób;
5. Bytów, 30.10.2007 – partnerem lokalnym szkolenia był Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Bytowie; w szkoleniu uczestniczyło 20 osób;
6. Garwolin, 5.11.2007 – partnerem lokalnym szkolenia był Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Garwolinie; w szkoleniu uczestniczyły 43 osoby;
7. Nowy Dwór Mazowiecki, 19.11.2007 – partnerem lokalnym szkolenia był Ośrodek
Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim; w szkoleniu uczestniczyło 25
osób;
8. Płońsk, 13.12.2007 – partnerem lokalnym szkolenia było Stowarzyszenie Przeciwko
Przemocy w Rodzinie w Płońsku; w szkoleniu uczestniczyło 19 osób.

CPK Łódź:
1. Gorzkowice, 01.10.2007 – partnerem lokalnym szkolenia był Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gorzkowicach; w szkoleniu uczestniczyło 29 osób;
2. Głowno, 10.10.2007 – partnerem lokalnym szkolenia był Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Głownie; w szkoleniu uczestniczyły 24 osoby;
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3. Aleksandrów Łódzki, 6.11.2007 – partnerem lokalnym szkolenia było Centrum
Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych w Aleksandrowie Łódzkim; w szkoleniu
uczestniczyły 24 osoby;
CPK Gdańsk:
4. Tczew, 29.05.2007 – partnerem lokalnym szkolenia był Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Tczewie; w szkoleniu uczestniczyły 24 osoby;
5. Pszczółki, 19.06.2007 – partnerem lokalnym szkolenia był Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Pszczółkach; w szkoleniu uczestniczyło 20 osób;
1. Lębork, 20.11.2007 – partnerem lokalnym szkolenia był Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lęborku; w szkoleniu uczestniczyły 33 osoby;

1.4 Szkolenia z zakresu polskiego prawa rodzinnego dla pracowników pomocy
społecznej.
CPK Warszawa:
1. Szydłowiec, 2.04.2007 – partnerem lokalnym szkolenia było Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Szydłowcu; w szkoleniu uczestniczyło 27 osób;
2. Wyszków, 24.10.2007 – partnerem lokalnym szkolenia był Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wyszkowie; w szkoleniu uczestniczyły 24 osoby;
3. Garwolin, 6.11.2007 – partnerem lokalnym szkolenia był Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Garwolinie; w szkoleniu uczestniczyło 39 osób;
4. Nowy Dwór Mazowiecki, 20.11.2007 – partnerem lokalnym szkolenia był Ośrodek
Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim; w szkoleniu uczestniczyło 31
osób;
CPK Łódź:
1. Wieruszów, 7.12.2007 – partnerem lokalnym szkolenia było Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Wieruszowie; w szkoleniu uczestniczyło 20 osób

1.5 Szkolenia w zakresie budowania lokalnych koalicji przeciw przemocy i
dyskryminacji.
CPK Warszawa
1. Józefów, 2.03.2007 r. - szkolenie adresowane było do przedstawicieli różnych
lokalnych służb publicznych – policjantów, pracowników kadry pomocy społecznej,
nauczycieli i pedagogów; w szkoleniu udział wzięły 33 osoby; partnerem lokalnym
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szkolenia była Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Józefowie;
2. Mszczonów 29.05.2007 r. - szkolenie adresowane było do przedstawicieli różnych
lokalnych służb publicznych – policjantów, pracowników kadry pomocy społecznej,
nauczycieli i pedagogów; w szkoleniu udział wzięło 20 osób; partnerem lokalnym
szkolenia był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Mszczonowie;
3. Jednorożec 25.09.2007 r. - szkolenie adresowane było do przedstawicieli różnych
lokalnych służb publicznych – policjantów, pracowników kadry pomocy społecznej,
nauczycieli i pedagogów; w szkoleniu udział wzięło 18 osób; partnerem lokalnym
szkolenia był Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednorożcu;
4. Jedlicze k/Łodzi. 28-29.09.2007 – patronat- Burmistrza Dzielnicy Wola, wsparcie
finansowe Urzędu Dzielnicy. Udział w nim wzięło 18 przedstawicieli lokalnych służb
i instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych pracujących na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Fundacja Centrum Praw Kobiet jest
oficjalnym partnerem Wolskiej Koalicji i planuje dalsze wspólne działania oraz
kolejne spotkania, których celem będzie wdrożenie w dzielnicy Wola Miejskiego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

1.6 Warsztaty dotyczące wypracowywania standardów
30 maja 2007 - zorganizowano warsztat dla pracowników socjalnych „Standardy pracy i
rola pracowników socjalnych w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Podczas spotkania
zebrano informacje, które były pomocne w przygotowaniu „Niezbędnika” dla pracowników
socjalnych.
24 lipca 2007 - zorganizowano warsztat dla pracowników schronisk i innych placówek, w
których przebywają kobiety doświadczające przemocy.
1.7 Szkolenie dla rzeczniczek i lokalnych liderek praw kobiet
CPK Warszawa:
Szkolenie lokalnych liderek - Rzeczniczek Praw Kobiet zorganizowane zostało w dniach 1-3
czerwca 2007 r , w ośrodku hotelowo-szkoleniowym Boss w Warszawie. W szkoleniuudział
wzięły 22 kobiety, które same doświadczyły przemocy w rodzinie i które chciałyby
rozpocząć lub poszerzyć działalność na rzecz ofiar tej przemocy. Wśród uczestniczek były
kobiety w różnym wieku, z różnych miejscowości woj. mazowieckiego, wykonujące różne
zawody. Tym co je łączyło była chęć zaangażowania się w pracę na rzecz kobiet ofiar
przemocy w rodzinie, także w ramach działalności Fundacji Centrum Praw Kobiet.
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Program szkolenia lokalnych liderek obejmował tematykę społecznych, psychologicznych i
prawnych aspektów przemocy i dyskryminacji kobiet w rodzinie, wprowadzenie do prawa
rodzinnego oraz zajęcia warsztatowe na temat zasad prowadzenia grup samopomocowych i
pomagania

kobietom

ofiarom

przemocy.

Istotnym

elementem

szkolenia

było

uświadamianie uczestniczkom jak mogą włączać się w pracę lokalnych koalicji lub
instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zajęcia szkoleniowe prowadzone były przez psychologów i prawników Fundacji Centrum
Praw Kobiet, jak również przez zaproszonych specjalistów zajmujących się problematyką
praw kobiet. Każda z uczestniczek szkolenia otrzymała zestaw materiałów szkoleniowych
oraz pakiet publikacji Centrum Praw Kobiet (ulotki, broszury, poradniki, plakaty).

1.8 Otwarte spotkania edukacyjne dla kobiet z cyklu Poznaj swoje praw.
CPK Warszawa
1. Warszawa, 13.03.2007 r. - w spotkaniu uczestniczyło 10 osób; spotkanie
zorganizowane było w biurze Fundacji Centrum Praw Kobiet;
2. Jedlińsk, 27.03.2007 r. - w spotkaniu uczestniczyło 17 osób; partnerem lokalnym
spotkania był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku;
3. Kowala, 27.03.2007 r. - w spotkaniu uczestniczyło 13 osób; partnerem lokalnym
spotkania był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali;
4. Warszawa, 10.04.2007 r. - w spotkaniu uczestniczyło 5 osób; spotkanie
zorganizowane było w biurze Fundacji Centrum Praw Kobiet;
5. Promna, 16.04.2007 r. - w spotkaniu uczestniczyło 7 osób; partnerem lokalnym
spotkania był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Promnie;

6. Goszczyn, 16.04.2007 r. - w spotkaniu uczestniczyło 10 osób; partnerem lokalnym
spotkania był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goszczynie;
7. Mirów, 23.04.2007 r. - w spotkaniu uczestniczyło 11 osób; partnerem lokalnym
spotkania był Urząd Gminy w Mirowie;
8. Chlewiska, 23.04.2007 r. - w spotkaniu uczestniczyło 15 osób; partnerem lokalnym
spotkania był Urząd Gminy Chlewiskach;
9. Puszcza Mariańska, 5.06.2007 r. - w spotkaniu uczestniczyło 8 osób; partnerem
lokalnym spotkania był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy
Mariańskiej;
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10. Wiskitki, 5.06.2007 r. - w spotkaniu uczestniczyło 8 osób; partnerem lokalnym
spotkania był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach;
11. Warszawa, 8.05.2007 r. - w spotkaniu uczestniczyło 10 osób; spotkanie
zorganizowane było w biurze Fundacji Centrum Praw Kobiet;
12. Baranowo, 19.06.2007 r. - w spotkaniu uczestniczyło 9 osób; partnerem lokalnym
spotkania był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie;
13. Jednorożec, 19.06.2007 r. - w spotkaniu uczestniczyło 15 osób; partnerem lokalnym
spotkania był Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednorożcu;
14. Warszawa

19.06.2007

r.-

w

spotkaniu

uczestniczyło
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osób;

spotkanie

zorganizowane było w biurze Fundacji Centrum Praw Kobiet;
15. Grodzisk Mazowiecki, 18.10.2007 r. - w spotkaniu uczestniczyło 9 osób; partnerem
lokalnym spotkania był Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim;
16. Jaktorów, 18.10.2007 r. - w spotkaniu uczestniczyło 9 osób; partnerem lokalnym
spotkania był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaktorowie;
17. Sochaczew, 25.10.2007 r. - w spotkaniu uczestniczyło 20 osób; partnerem lokalnym
spotkania był Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie;
18. Teresin, 25.10.2007 r. - w spotkaniu uczestniczyło 12 osób; partnerem lokalnym
spotkania był Urząd Gminy Teresin.
CPK Wrocław
1. 14.05.2007 r. z dr prawa Iwoną Sierpowską autorką książki Prawo pomocy
społecznej na temat o i jak ma prawo korzystać z pomocy społecznej?
2. 04.07.2007 r. z prawniczką Anną Terech na temat:„Małżeńska wspólnota
majątkowa”, w czasie którego m.in. poruszane były zagadnienia podziału majątku
dorobkowego, odpowiedzialności za długi współmałżonka.
3. 13.07.2007 r. z radczynią prawną Dorotą Seweryn-Stawarz na temat:„Rozwód –
podstawowe zagadnienia”, w czasie którego m.in. poruszane były problemy: winy,
władzy rodzicielskiej, alimentów, kontaktów z dziećmi, podziału mieszkania do
korzystania, eksmisji.
4. 15.11.2007 r. z radczynią prawną Dorotą Seweryn-Stawarz na temat Mobbing w
pracy i w szkole, czasie którego poruszane były kwestie: pojęcie lobbingu, jego
przyczyn oraz skutków, prawnych regulacji dotyczących lobbingu oraz środków
obrony przed nim.
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CPK Łódź
1. 01 marca 2007- 8 osób wzięło udział w spotkaniu
2. 22 marca 2007- 8 osób wzięło udział w spotkaniu
3. 05 kwietnia 2007 – 9 osób wzięło udział w spotkaniu
4. 20 kwietnia 2007- 9 osób wzięło udział w spotkaniu
5. 17 maja 2007- 3 osoby wzięły udział w spotkaniu
6. 31 maja 2007 - 11 osób wzięło udział w spotkaniu
7. 14 czerwca2007- 3 osoby wzięły udział w spotkaniu
8. 28 czerwca 2007- 3 osoby wzięły udział w spotkaniu
9. 20 września, 2007- 13 osób wzięło udział w spotkaniu
10. 28 września, 2007- 8 osób wzięło udział w spotkaniu
11. 19 października 2007- 2 osoby wzięły udział w spotkaniu
12. 26 października 2007 – 3 osoby wzięły udział w spotkaniu
13. 2 listopada 2007 - 3 osoby wzięły udział w spotkaniu
14. 9 listopada 2007 - 4 osoby wzięły udział w spotkaniu
15. 29 listopada 2007- 9 osób wzięło udział w spotkaniu

Przygotowanie materiałów szkoleniowych
Na potrzeby powyżej opisanych szkoleń przygotowałyśmy materiały szkoleniowe –
prezentacje multimedialne, materiały ćwiczeniowe i „handouty” dla uczestniczek i
uczestników.

2. Program wydawniczy (Finansowany ze środków: FIO, EQUAL)

2.1 Nowe poradniki
Poznaj siebie i swój związek: Jak się uwolnić z krzywdzącego związku ;
Poznaj siebie i swój związek: Jak wprowadzać równość w rodzinie
Poznaj swoje prawa: Jeśli myślisz o podjęciu działalności gospodarczej
Poznaj swoje prawa: O pomocy społeczne

9

2.2 Dodruk poradników i ulotek:
1.Poznaj swoje prawa: „Na rynku pracy
2.„Gwałt – to nie ty jesteś winna”
3.„Przemoc w rodzinie – masz prawo”
4.„Przemoc domowa – powiedz nie”

2.3 Opracowanie „niezbędników” dla pracowników różnych służb:
1. „niezbędnik” pracownika socjalnego
2. „niezbędnik” dla lekarzy;
3. „niezbędnik” dla psychologów (wydany);
4. „niezbędnik” dla policjantów
5. „niezbędnik” dla prokuratorów (wydany);
6. „niezbędnik” dla pracowników schronisk;
7. „niezbędnik” dla pracodawców;

2.4 Pismo Prawo i Płeć
Wydano 9 numer pisma Prawo i Płeć
2.5 Plakaty:
- Mam problemy w domu –Pomóż mi w pracy
Wlepki:
- Widzę problemy kobiet

Rozpowszechnianie poradników i ulotek CPK
W okresie sprawozdawczym broszury i ulotki Centrum Praw Kobiet były rozprowadzane
między uczestniczkami otwartych spotkań edukacyjnych i uczestnikami szkoleń, a także
wkładane w budynkach lokalnych partnerów oraz – w ramach możliwości – w lokalnych
urzędach, w siedzibach OPS na terenie Polski , poradniach, komisariatach. itp. Ponadto
publikacje CPK stale dostępne w biurach Fundacji, zarówno w Warszawie, jak i w
oddziałach: w Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Grójcu oraz dystrybuowane w instytucjach i
organizacjach zgłaszających zapotrzebowanie na nasze publikacje (policja, pomoc
społeczna, sądy itp.).
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3. Program pomocowy (Urząd ST. Miasta Warszawy , Urząd Miasta Wrocław,
Gdańsk, Łódź, FIO, 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, prawa pracyzwolnienia z pracy, dyskryminacja ze względu na płeć itp.. Pomoc jakiej udzielałyśmy
obejmowała nie tylko ustne porady prawne, ale również pisanie pism procesowych,
odpowiadanie na listy i e-maile przychodzące z całej Polski, oraz porady telefoniczne.
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. W wypadku jednej klientki zapewniłyśmy zastępstwo procesowe w
sprawie sądowej (cudzoziemka).
Rezultaty:
CPK Warszawa:
Udzielonych zostało 3567 porad prawnych:


1710 indywidualnych w kontakcie bezpośrednim,



104 porady drogą listową



567 porady drogą mailową



1158 porad telefonicznych (Telefon STOP)



28 wyjść do sądu w celu towarzyszenia klientkom

CPK Łódź:


Udzielono - 954 indywidualnych porad w kontakcie bezpośrednim,

CPK Wrocław:


Udzielono - 359 indywidualnych porad w kontakcie bezpośrednim,

CPK Gdańsk:


Udzielono - 389 indywidualnych porad w kontakcie bezpośrednim,

CPK Grójec:


Udzielono 40 porad prawnych
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Zgodnie z założeniami poradnictwa prawnego dzięki możliwości skorzystania z bezpłatnych
porad prawnych znacznie wzrosła świadomość prawna kobiet, 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 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.

Pomoc psychologiczna: W ramach poradnictwa psychologicznego odbywało się
poradnictwo indywidualne (w formie ambulatoryjnej, porady telefoniczne, porady
mailowe), grupy wsparcia, grupy terapeutyczne, terapeutyczno-teatralne o dla ofiar
przemocy. Starałyśmy się tworzyć warunki do otwartego dialogu z naszymi klientkami i
podchodzić w sposób kompleksowy do problemu, z jakim się do nas zwracają. 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. Nie
mówimy im, co i jak mają zrobić, nie oskarżamy i nie oceniamy ich zachowania.
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.
Opieką psychologiczną objęte były także kobiety i dzieci przebywające w schronisku.

CPK Warszawa:
Udzielonych zostało 2109 porad psychologicznych:


1672 indywidualnych w kontakcie bezpośrednim,



97 drogą mailową



340 porad telefonicznych (Telefon STOP)
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Prowadzono:
3 grupy wsparcia,
2 grupy terapeutyczne
2 grupy terapeutyczno – teatralne
Ponadto:
6-9 sierpień 2007 Borki zorganizowano wyjazd terapeutyczno-integracyjny uczestniczek
programu EQUAL z Warszawy, Łodzi i Zakładu Karnego w Lublińcu. W ramach wyjazdu:


samoobrona dla kobiet i dziewczynek wendo;



taniec hawajski- zajęcia relaksacyjne;



warsztaty umiejętności wychowawczych

CPK Łódź:
Udzielono - 423 indywidualnych porad w kontakcie bezpośrednim
Ponadto prowadzono:


2 grupy wsparcia,



1 grupę terapeutyczną



2 grupy terapeutyczno - teatralne

CPK Wrocław:
Udzielonych zostało 997 porad psychologicznych:


363 indywidualnych w kontakcie bezpośrednim,



634 porad telefonicznych (porady dla kobiet w trudnych sytuacjach życiowych)



Prowadzono 1 grupę wsparcia

Ponadto zorganizowano:


22.11.2007 r. z pracownicą Wydziału Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego-Julitą
Makaro na temat Jakie są różnice w sposobach komunikowania się kobiet i
mężczyzn?. Poruszane zagadnienia: komunikowanie się między kobietami a
mężczyznami jako przykład komunikacji międzykulturowej, koncepcja płci
kulturowej, socjalizacja do ról płciowych, różnice stylów konwersacyjnych,
rozwiązywanie konfliktów.
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2.03.12.2007 r. z Wiolettą Samborską - Zarębą Masz prawo do wyrażania siebie –
asertywność zagadnienia ogólne



3.12.12.2007 r. z Wiolettą Samborską - Zarębą Masz prawo do wyrażania siebie –
prawo do mówienia NIE



17.12.2007 r. z Wiolettą Samborską - Zarębą Masz prawo do wyrażania siebie –
prawo do rozwiązywania trudnych spraw



5. 20.12.2007 r. z Wiolettą Samborską - Zarębą Masz prawo do wyrażania siebie –
prawo do przyjmowania pochwał i do konstruktywnej krytyki

CPK Gdańsk:
Udzielono 140 indywidualnych porad w kontakcie bezpośrednim,
Rezultaty: Zgodnie z założeniami dotyczącymi pomocy psychologicznej, zaobserwowaliśmy
u kobiet 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

Superwizja
Praca psycholożek była poddawana regularnej superwizji pod okiem licencjowanego
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.
CPK Warszawa
Poradnictwo socjalne było realizowane zarówno ambulatoryjnie, jak i w schronisku.
Najważniejszymi działaniami w zakresie pomocy socjalnej było:
1. pozyskiwanie świadczeń z pomocy społecznej: zasiłków stałych i celowych,
2. pomoc w staraniu się o świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną,
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3. współpraca z wydziałami zasobów lokalowych w dzielnicach celem uzyskania
przez podopieczne mieszkań,
4. 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 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 była 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
współpracowała 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 pozostawały pod opieką psychologa.
Pracownica socjalna i zarazem koordynatorka schroniska była do dyspozycji mieszkanek
schroniska przez 24 godziny na dobę, służąc w każdej chwili pomocą.
Rezultaty:
Sukcesem było otrzymanie w tych miesiącach przez trzy mieszkanki schroniska mieszkań z
zasobów m.st. Warszawy. Wcześniej dzięki swojej ciężkiej pracy i konsekwencji oraz
pomocy ze strony Fundacji uregulowały one w dużej części 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 problemy. W okresie sprawozdawczym w schronisku
przebywały 24 osoby.
Opieka nad dziećmi:
Zapewniono opiekę nad dziećmi w trakcie uczestnictwa BO w grupie wsparcia, w grupie
teatralno-terapeutycznej, w kursach, szkoleniach zawodowych oraz wyjazdach. W czasie
zajęć stosowane były metody specjalnie dopasowane do grup wiekowych i rozwoju dziecka.
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W ramach profilaktyki dzieci były uczone zachowań prospołecznych takich jak szacunek do
innych oraz samego siebie poznawały je poprzez zabawę i gry edukacyjne. Matki
uczestniczących w zajęciach dzieci otrzymywali gotowe ćwiczenia do pracy z dzieckiem w
domu. W okresie sprawozdawczym liczba zakwalifikowanych wolontariuszy do projektu
wyniosła 12 studentów Wydziału Nauk Społecznych Kierunek Pedagogika spośród 33
chętnych do udziału.
CPK Grójec: 120 porad socjalnych

5. Telefon STOP
CPK Warszawa:
Praca przy telefonie opiera się w dużym stopniu na pracy wolontariuszek. Koordynatorka
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 16
funkcjonuje telefoniczny dyżur prawny. Spontanicznych porad prawnych udzielamy
telefonicznie także, w miarę możliwości i wolnego czasu, również w inne dni.

6. Aktywizacja zawodowa (EQUAL)
CPK Warszawa i Łódź
Działania te były realizowane w ramach projektu „ Praca i Godne Życie dla kobiet ofiar
przemocy” realizowanego w Warszawie i w Łodzi, którego CPK jest administratorem. W
skład Partnerstwa 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 było 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. Działania związane z aktywizacją zawodową były
prowadzone w większości przez Partnerów CPK (WUP, CTC, ZPWiM, OPS, PUP)
Adresatkami projektu były kobiety:


bezrobotne,



zagrożone utratą zatrudnienia,
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skazane za przestępstwa popełnione z użyciem przemocy wobec swoich oprawców.



Prowadzono indywidualne poradnictwo zawodowe w Warszawie oraz w Łodzi,
którego celem było stworzenie i uzupełnienie Indywidualnych Planów Działania.



Zorganizowano w Warszawie oraz w Łodzi (4, 5 czerwca), warsztaty przygotowujące
BO do aktywnego poszukiwania pracy



Zorganizowano w Warszawie szkolenie w zakresie prowadzenia własnej działalności
gospodarczej;



Prowadzono indywidualne doradztwo dla osób rozpoczynającą działalność
gospodarczą ;



Zorganizowano cykl spotkań informacyjnych dot. spółdzielni socjalnych;



Zorganizowano warsztat wyjazdowy (Białobrzegi – 14-15 lipca 2007) dla BO z
Warszawy zainteresowanych utworzeniem spółdzielni socjalnej. Celem wyjazdu było
zapoznanie BO zainteresowanych utworzeniem spółdzielni z zasadami jej
funkcjonowania, doświadczeniami istniejących spółdzielni oraz integracja BO.



Zakończono formalności związane z rejestracją spółdzielni socjalnej w Łodzi,



Złożono do sądu wniosek o rejestrację spółdzielni warszawskiej;



Przygotowano projekt wniosku o dofinansowanie działalności gastronomicznej w
wynajętym barze w Zgierzu dla BO ze spółdzielni łódzkiej.



Zorganizowano w Warszawie warsztat dotyczący zakładania spółdzielni socjalnej ,
oraz biznes planu ;



Zapewniono pomoc mentora (3/4) przy uruchamianiu Łódzkiej Spółdzielni
Socjalnej w tym: nawiązano współpracę z instytucjami rynku pracy, oddziałem
regionalnym związku pracodawców i innymi instytucjami mogącymi wspomóc
działalność Spółdzielni;



Współdziałano przy tworzeniu biznes planu oraz wniosków o dotację na rozpoczęcie
działalności Spółdzielni.



Zainteresowanym BO zapewniono udział w kursach zawodowych podnoszących
kwalifikacje.



Zorganizowano kursy komputerowe, w których uczestniczyło w ponad 60 BO

7. Wolontariat
Dążymy do zwiększenia zainteresowania wolontariuszy udziałem w Koalicji przeciw
przemocy, chcemy zainteresować studentów kwestią dyskryminacji ze względu na płeć,
prawami człowieka. Do pracy w CPK Warszawa, Łódź, Wrocław i Gdańsk zgłaszają się
wolontariusze – studenci prawa, psychologii, socjologii, resocjalizacji pragnący zdobyć
doświadczenie i poszerzyć swoją wiedzę o sytuacji kobiet. Współpracują z nami na zasadzie
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wolontariatu także

psycholożki i aplikanci adwokaccy i prokuratorscy prowadząc

konsultacje wspierające dla kobiet. Zgłosiło się do nas kilka studentek poszukujących
materiałów do swych prac magisterskich i dyplomowych.

Monitoring prawa i jego stosowania
Działania w sferze legislacyjnej
1. Prowadzono

aktywne

działania

mające

na

celu

pozyskanie

wśród

parlamentarzystów zwolenników nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie;
2. Opracowano propozycje nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu w rodzinie.
3. Prowadzono

aktywne

działania

mające

na

celu

pozyskanie

wśród

parlamentarzystów zwolenników nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie;
4. Opracowano propozycje nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu w rodzinie.
5. Prowadzono działania na rzecz efektywniejszego podziału zadań z zakresu polityki
społecznej, przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć pomiędzy
służbami publicznymi i pozarządowymi w celu efektywniejszego wykorzystania
istniejących zasobów i środków oraz lepszej realizacji zamierzonych celów (rozmowy
z przedstawicielami urzędu miasta, przedstawicielami Forum Dialogu Społecznego,
innych organizacji pozarządowych).

Monitorowanie procesu stosowania prawa:
1. towarzyszenie kobietom w kontaktach z organami wymiaru sprawiedliwości oraz
zbieranie informacji od klientek Fundacji na temat naruszeń prawa przez instytucje
powołane do jego stosowania.
2. wystąpienia interwencyjne do różnych instytucji tj. policja, prokuratura, pomoc
społeczna, kuratorzy sądowi, szkoły, komisje alkoholowe, szpitale psychiatryczne,
adwokaci. Wiele kobiet zgłaszających się do nas o pomoc ma problem z egzekucją
wydanych wyroków, wielokrotnie interweniowałyśmy w przypadkach zaniechania
komorników.
3. podejmowanie interwencji w

przypadku lekceważenia przez prokuratorów

obowiązku informowania ofiary przestępstwa o przysługujących im uprawnieniach
oskarżyciela posiłkowego czy utajnienia danych osobowych ofiary pozwalających na
jej identyfikację poprzez sprawcę przestępstwa. Zgłaszałyśmy interwencje w
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przypadkach przemocy domowej zawiadamiając o popełnieniu przestępstwa jak i
zaskarżając umorzone postępowanie o znęcanie się nad rodziną.

Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami

Samorząd lokalny
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.
Warszawa
Udział w spotkaniach konsultacyjnych z pracownicami Urzędu Miasta Warszawy na temat
miejskiego programu przeciw przemocy w rodzinie;
Współudział w powołaniu do życia w strukturach miasta st. Warszawy Komisji Dialogu
Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy;
Udział w Miejskim Forum Dialogu Społecznego w Warszawie;
Udział w wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego;
Udział w spotkaniach konsultacyjnych z Komisją ds. Polityki Społecznej w Warszawie
poświęconym Miejskiemu Programowi Przeciw Przemocy;
Przeprowadzono szkolenie dla przedstawicielu różnych instytucji i organizacji z dzielnicy
Wola w Warszawie na temat tworzenia koalicji przeciw przemocy w rodzinie;
Zorganizowano

kilka

spotkań

z

przedstawicielami

koalicji

wolskiej

na

temat

przeprowadzenia kampanii 16 dni przeciw przemocy wobec kobiet;
Łódź
Zorganizowano w Łodzi 2 spotkania z przedstawicielami instytucji działającymi przeciw
przemocy w rodzinie w ramach budowania lokalnej Koalicji przeciw przemocy –
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współpraca z Partnerem Filia MOPS - Śródmieście (16 października oraz 19 listopada 2007
roku).

Inne organizacje pozarządowe
CPK Warszawa
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.

CPK Łódź
Współpracujemy z 14 organizacjami w ramach Koalicji na rzecz Aktywizacji SpołecznoZawodowej Pracując Razem, Ligą Kobiet Polskich, Komitetem Ochrony Praw Dziecka,
Hostelem dla Ofiar Przemocy, Fundacja OPOKA . Pracowniczki CPK brały udział w
szkoleniach organizowanych przez OPUS mających na celu wspieranie osób bezrobotnych.

Konferencje i inne imprezy


9.11.2007 - debata na temat przemocy w rodzinie zorganizowana wspólnie z

Ośrodkiem Rady Europy w Warszawie, której towarzyszyło wystawienie spektaklu „Więzy
Życia” ( spektakl obejrzała m.in. żona prezydenta Maria Kaczyńska). Impreza ta otwierała
kampanię Rady Europy Przeciw Przemocy w Rodzinie wobec Kobiet. W wystąpieniu
otwierającym konferencję oraz w debacie koordynatorka projektu przedstawiła projekt
oraz dobre praktyki wypracowane w trakcie jego realizacji. W trakcie imprezy
upowszechniane były ulotki informujące o projekcie oraz inne publikacje wydane w trakcie
projektu oraz przedstawiające jego osiągnięcia. Uczestnikami debaty i spektaklu było około
150 osób;


Debata Amnesty International na temat praw kobiet – Urszula Nowakowska



27.11.07 - Debata na temat stosowania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w

rodzinie – udział w panelu Danuty Duch – członkini Zarządu Fundacji;


14-15 11.07 - Seminarium w Karpaczu poświęcone prawom kobiet osadzonych -

udział Urszuli Nowakowskiej - prezentacja dla ponad 60 osób (dyrektorzy i pracownicy ZK
dla kobiet oraz kapelanii więzienni);
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Seminarium w Brukseli „Equalizing Care”– Urszula Nowakowska zapoznała



uczestników seminarium m.in. ze specyficznymi problemami kobiet ofiar przemocy na
rynku pracy;
25.09.07 - Konferencji w Lublinie zorganizowana przez Krajowe Sieci Tematyczne



dla tematu G- prezentacja koordynatorki projektu dla ponad 100 osób;
17-18.09.07 - Seminarium podsumowujące projekt Improve w Wiedniu (



październik 2007) – koordynatorka zapoznała uczestników seminarium m.in. ze
specyficznymi problemami kobiet ofiar przemocy na rynku pracy oraz wzięła udział w
dyskusji na temat standardów w prowadzenia schronisk dla kobiet doświadczających
przemocy;


Forum Dialogu Społecznego w Warszawie – 20 czerwca 2007



Spotkanie z Radą m.st. Warszawy ds. Polityki Społecznej -19 czerwca 2007 ;



Konferencja podsumowująca działania w ramach I edycji w Lublińcu - 16 czerwca

2007;
Forum ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla dzielnicy Warszawa



Śródmieście – 11 czerwca 2007 ;


Spotkanie z grupą prawników z Chin i Nepalu (31 maja 2007)



Spotkanie lokalne z pracodawcami w Lublińcu - 27 kwietnia 2007;



Wystąpienie podczas seminarium z okazji dnia kobiet (6 marca 2007) w Wyższej

Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Koźmińskiego;
Wystąpienie z okazji dnia kobiet zorganizowane przez SLD ( 8 marca 2007)



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.

Between Migration and reconciliation
W 2007r zorganizowano 2 spotkania Partnerstwa :


30.03.2007 odbyło się spotkanie Partnerstwa w Neapolu. W czasie wizyty
odwiedzono założone przez imigrantki Interkulturalne Centrum dla Dzieci w gminie
Marano (Neapol). Odbyło się również spotkanie z Konsulem Honorowym Polski w
Neapolu, Panem Nello Tuorto, na którym przedyskutowano możliwości współpracy
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pomiędzy konsulatem a Partnerstwem „Praca i godne życie dla kobiet…”. Wzięto
również udział w seminarium na temat potrzeb imigrantek przebywających we
Włoszech, na którym Danuta Duch, członkini polskiej delegacji zaprezentowała
raport o stosunku kobiet ofiar przemocy do emigracji przygotowany w ramach
Partnerstwa „Women between migration…”



2.21.06.2007 odbyło się spotkanie Partnerstwa w Warszawie. Jednym z jego

elementów było seminarium ponadnarodowe „Spółdzielnie socjalne szansą dla kobiet w
powrocie na rynek pracy. Doświadczenia polskie i zagraniczne”. Podczas seminarium
partnerki włoskie zaprezentowały włoski model spółdzielni socjalnych. Odbyła się również
dyskusja na temat polskich spółdzielni socjalnych. Swoją spółdzielnię zaprezentowały
również beneficjentki programu „Praca i godne życie dla kobiet…” w Łodzi. Podczas
ostatniego Komitetu Zarządzającego omówiono produkty końcowe Partnerstwa, oraz
przedyskutowano możliwości przyszłej współpracy polsko-włoskich Partnerów

Trans Conciliation
W 2007 r. zorganizowano trzy wyjazdy zagraniczne.


1.16-18.04.2007 odbyło się spotkanie Partnerstwa w Granadzie. Podczas spotkania

omówiono realizację produktów końcowych Partnerstwa, w tym strony internetowej,
przewodnika dobrych praktyk oraz narzędzia auto-ewaluacji dla firm. Uzgodniono również,
że końcową ewaluacja partnerstwa Trans-Conciliation zajmie się Partner polski.
Podczas wizyty w Granadzie odwiedzono również spółdzielnię socjalną Residencia San
Cristobal, która zajmuje się opieką nad osobami w podeszłym wieku.



2.3-7.07.2007r. odbyła się wizyta studyjna w Granadzie, w której wzięły udział trzy

BO z Warszawy i z dwie Łodzi oraz koordynatorka ponadnarodowa projektu. Celem wizyty
było zapoznanie BO z funkcjonowaniem spółdzielni socjalnych w Hiszpanii.



3.24-26.10.2007r. w Castelnodary we Francji odbyło się kończące współpracę

ponadnarodową spotkanie komitetu zarządzającego oraz konferencja podsumowująca
projekt. W wyjeździe uczestniczyły a cztery osoby (2 z Łodzi i 2 z Warszawy). Podczas
posiedzenia komitetu dokonano podsumowania projektu i jego ewaluacji oraz omówiono
postęp i harmonogram prac związanych z jego zakończeniem. W czasie konferencji
koordynatorka projektu przedstawiła założenia projektu Praca i Godne Życie dla Kobiet
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Ofiar Przemocy oraz dobre praktyki wypracowane w ramach projektu. Zaprezentowano
również film prezentujący spektakl „Pasja…” przygotowany przez BO z Warszawy.
Uczestniczki wizyty miały również możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem instytucji
i organizacji działających na rzecz praw kobiet i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
zasadami współpracy organizacji pozarządowych z samorządem.
Przygotowano rozdział do podręcznika dobrych praktyk stanowiącego jeden z rezultatów
współpracy ponadnarodowej w ramach Partnerstwa.

Women – Now!
W 2007r zorganizowano 3 wyjazdy zagraniczne.


16.02.2007 w Londynie odbyło się spotkanie Partnerstwa. W trakcie wizyty odbyło
się m.in. spotkanie z organizacją Positively Women, która pracuje na rzecz
informowania i uwrażliwiania społeczeństwa na problem nosicielstwa wirusa HIV i
AIDS.

Następnie

doszło

do

spotkania

przedstawicieli

Partnerstwa

Ponadnarodowego z przedstawicielką firmy Evaluation Center, która jest
odpowiedzialna za przeprowadzenie ewaluacji Partnerstwa „Women Now!”. Został
zaprezentowany pierwszy raport ewaluacyjny, dotyczący dotychczasowej współpracy
ponadnarodowej.

Podczas

spotkania

Komitetu

Zarządzającego

Partnerstwa

omówiono bieżące i planowane zadania Partnerstwa Ponadnarodowego „Women
Now!”, w tym planowaną wizytę studyjną delegacji z Polski i Wielkiej Brytanii na
Słowacji w celu wzięcia udziału w warsztacie na temat terapii dzieci (filial theraphy).
Omówiono

również

stan

realizacji

produktów kończących

Partnerstwo

–

Podręcznika Dobrych Praktyk oraz raportu końcowego. Zaplanowano też ostatnie
spotkanie Partnerstwa w Bratysławie w maju 2007 roku.


2.20 - 23.03.2007 odbyła się wizyta studyjna grupy polskich psycholożek w Senecu
pod Bratyslawą. Podczas wizyty odbył się kilkudniowy warsztat na temat terapii
dziecięcej.



23.05.2007 ostatnie, podsumowujące spotkanie Partnerstwa „Women Now!” miało
miejsce w Bratysławie. Członkowie delegacji z Polski, Słowacji i Francji wzięli udział
w seminarium na temat równych podejść do pracy z kobietami ofiarami przemocy
domowej. Ponadto dokonano przeglądu dobrych praktyk wypracowanych w ramach
partnerstw narodowych biorących udział w Women Now!. W programie spotkania
znalazła się również wizyta w dwóch schroniskach dla kobiet z dziećmi, które były
ofiarami przemocy domowej. Podczas ostatniego Komitetu Zarządzającego
uzgodniono ostateczną datę przesłania do angielskiego Partnera rozdziałów Manuel
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of effective approaches to working with disadvantaged women”. Podsumowano
również dotychczasową współpracę w ramach „Women Now!.

Inne projekty partnerskie:
1.

Współpraca z WAVE (Europejska Sieć Przeciw Przemocy wobec Kobiet) w ramach

projektu IMPROVE –wypracowywanie standardów prowadzenia schronisk dla kobiet ofiar
przemocy w rodzinie. Wyjazd studyjny do Wiednia (wrzesień 2007);
2.

Współpraca w ramach projektu Equalizing Care ( Holandia, Wielka Brytania,

Hiszpania)
3.

Projekt związany z wyrównywaniem szans kobiet i mężczyzn poprzez większe

zaangażowanie mężczyzn w prace związane z opieką nad osobami zależnymi (marzec, maj,
listopad wyjazdy zagraniczne).

Kampanie i upowszechnianie rezultatów
CPK Warszawa
Przeprowadzono we współpracy z koalicją wolską kampanię przeciw przemocy wobec
kobiet (25 listopada- 10 grudnia 2007), której istotnymi elementami było m.in.:


wystawienie spektaklu przygotowanego przez BO pierwszej edycji z Warszawy pt:
Pasja czyli obrzęd zdjęcia masek ofiarnych



wystawienie spektaklu przygotowanego przez BO pierwszej edycji z Łodzi Pt. Czy
mogę coś powiedzieć, który był częścią imprezy Silne mimo wszystko;



zorganizowanie Trybunału ds. Przemocy wobec Kobiet pod nazwą Kobiety oskarżają
podczas, którego kilka z BO opowiadało o swoich doświadczeniach związanych z
przemocą;



wystawienie instalacji Niemi Świadkowie przed budynkiem urzędu Dzielnicy
Warszawa Wola;

Upowszechnianie rezultatów pracy terapeutycznej
CPK Warszawa:
Spektakl grupy Warszawskiej pt „Pasji Obrzęd zdjęcia masek ofiarnych” :


29 czerwca 2007 (Teatr Wytwórnia).



25-26 lipca 2007 w Węgajtach w Wiosce teatralnej (festiwal teatralny),
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5 października 2007 – w Lublińcu



8 października 2007 - w Domu Kultury na Działdowskiej w Warszawie



30 października podczas konferencji organizowanej przez Urząd Miasta ST.
Warszawy ;



3 grudnia 2007 w Domu Kultury na Działdowskiej w Warszawie



8 grudnia 2007 we Wrocławiu w teatrze Arka w ramach kampanii 16 dni przeciw
przemocy wobec kobiet;

CPK Łódź:
Spektakl grupy Łódzkiej Pt. Czy mogę coś powiedzieć


21 kwietnia 2007 w Miejskim Domu Kultury



24 maja 2007 w Miejskim Domu Kultury



1 grudnia 2007 w Bałuckim Ośrodku Kultury Na Ziubardzkiej



9 grudnia 2007 roku w Warszawie w ramach promocji projektu i kampanii 16 dni
przeciw przemocy wobec kobiet



18 grudnia 2007 roku w Łodzi w Domu Kultury 502 , na ul. Gorkiego 16

CPK Wrocław i Gdańsk
Odziały brały aktywny udział w kampanii 16 dni przeciw przemocy wobec kobiet. CPK
Wrocław współpracował z Urzędem Miasta oraz z innymi organizacjami. Zorganizowano I
Trybunał ds. Przemocy wobec Kobiet

Współpraca z mediami
Centrum Praw Kobiet współpracuje z 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 uzyskiwanych od naszych klientek, są ważnym źródłem informacji o Centrum.
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Przy okazji wywiadów i artykułów o Centrum staramy się o to, aby znalazł się adres i
telefon naszej organizacji.

Inne imprezy
CPK Warszawa
Prasa:


Kiedy ty wreszcie zdechniesz - Wysokie Obcasy 1-2 grudnia 2007 r. - Aleksandra
Krzyżaniak -Gumowska



Rozmowa z Dagną Ślepowrońską. Od ofiarnych masek do majstrowania przy naprawie
świata - LE MONDE diplomatique nr 11(21) 2007




Tatr terapeutyczny: Obrzęd zdjęcia masek - www.kulturaonline.pl - Iwona Szajner
9.11.07 zainaugurowano kampanię przeciw przemocy domowej wobec kobiet
(www.wp.pl);



9.11.07 - Słona zupa to nie twoja wina- strona internetowa Pogotowia Niebieskiej Linii



Wypowiedź na temat projektu dla dziennikarki tureckiej;



Gazeta Wyborcza (dodatek stołeczny) na temat standardów w schroniskach
(Schronisko kobietom potrzebne od zaraz);;



Prawo po stronie kata - Dziennik Zachodni 6 sierpnia 2007 - Grażyna Kuźnik



Węgajty na poważnie i wesoło - Gazeta Wyborcza wydanie olsztyńskie 30 lipca 2007



Bolesne zdejmowanie masek - Przekrój nr 26/2007 - Agnieszka Jędrzejczak



Sztuka jak morderstwo (21.12.2007) Polska The Times



artykuł (październik 2007) dodatek lokalny do Dziennika Zachodniego;



Gazeta Lokalna nr 3/2007 Artykuł Scena przeciw przemocy;



Polityka nr 19/2007 artykuł Wojciecha Markiewicza pt Choroba dobrych żon;



Przekrój nr 19/2007 artykuł Agnieszki Jędrzejczak pt Zbrodniarki kuchenne



Życie Warszawy - 18 lipca 2007 - UE dopadnie niepłacących alimentów- wypowiedź
Urszuli Nowakowskiej;



Przegląd nr 29/2007- Bronisław Tumiłowicz Jak bronić czci znieważonej kobietywypowiedź Urszuli Nowakowskiej



Świat kobiety nr 6/2007- Jak walczyć o alimenty na dziecko? Wypowiedź Marty
Krawczyńskiej
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Dziennik 5 kwietnia 2007 - Katarzyna Góraj padła ofiara dyskryminacji- wypowiedź
Urszuli Nowakowskiej



Dlaczego nr 3/2007 - Wymacana kariera - wypowiedź Urszuli Nowakowskiej;



Gazeta Lokalnanr 3/2007- To nam zaprocentuje- na temat 1% dla NGO wypowiedź
Urszuli Nowakowskiej;



Gazeta Wyborcza 8 marca 2007 - Organizacje kobiece o rządowym programie polityki
rodzinnej Portal internetowy www.praca.gazeta.pl23 lutego 2007- Kodeks pracy biblią
dla nielicznych wypowiedź Urszuli Nowakowskiej;



Gazeta Wyborcza 23 lutego 2007 -Walcz o swoje prawa- wypowiedź Urszuli
Nowakowskiej;



Metro - 23 lutego 2007- Dom Oprawcy - wypowiedź Urszuli Nowakowskiej;



Gazeta Wyborcza 14 lutego 2007 Straciła pracę, bo ujawniła obleśne SMS-y swojego
szefa- wypowiedź Urszuli Nowakowskiej;



Gazeta Wyborcza -17 stycznia 2007-ONZ wypowie się o dyskryminacji kobiet w Polsce
wypowiedź Urszuli Nowakowskiej;



Poradni Domowy nr. 1/2007 Czy kobiety powinny mieć ustaloną liczbę miejsc w
polskim parlamencie wypowiedź Urszuli Nowakowskiej



wywiad dla Dziennika Norweskiego - 05.01.07

Radio i TV


10 grudnia 2007- Superstacja, relacja z VII Trybunału Do spraw przemocy wobec
kobiet



7.12.07- radio BIS udział Urszuli Nowakowskiej i BO z Lublińca na temat przemocypromocja projektu;



1.12.07 Radio Talk FM – udziała Dagny Ślepowrońskiej i BO w audycji – promocja
projektu;



1.12.07 TVP Regionalna (Pasja)



3.12.07 – TV PULS, TVP Regionalna – promocja projektu (Pasja)



09.11.2007- program informacyjny TVP Regionalna;



21.11.2007 program "Dzień dobry TVN" (listopad 2007) TVN
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22.11.07 – TV PULS – nagranie dla programu „Paczka” – promocja projektu (emisja 1
stycznia 2008);



20.11. 07 Polsat – wypowiedz koordynatorki projektu na temat przemocy;



9.11.07 wypowiedź dla radia BIS, ESKA, PAP – promocja projektu;



29.10.07 – Superstacja – wypowiedź na temat przemocy i dyskryminacji



15.10.07 – Radio Zet wypowiedz na temat przemocy i praw ojców;



lipiec 2007 - Program Kobieta Zaradna w TVP - brała udział koordynatorka projektu
oraz BO;



TVP 1 Wiadomości - 28 lipca 2007 - Prostytucja;



TVP 2 - Panorama 25 lipca 2007 - Gwałt



Wiadomości TVP 1 - 29 czerwca 2007 Sztuka „Pasja. Obrzęd zdjęcia masek. Przemoc
wobec kobiet, zajęcia teatralne dla kobiet ofiar przemocy jako metoda powrotu do życia
wolnego od przemocy.;



TVP 1 - 23 maja 2007 - Wiadomości – Gwałt;



TVP 1 – Kobieta zaradna -18 maja 2007 - Spółdzielnie socjalne;



TVN - 24 kwietnia 2007 - Fakty - Pigułka gwałtu;



TVP3 - 21.03.07 - wypowiedzi na temat przemocy w rodzinie w kontekście projektu
Praca i Godne Życie dla Kobiet Ofiar Przemocy



TVN - 10.03. 07 - wypowiedzi na temat przemocy w rodzinie w kontekście projektu
Praca i Godne Życie dla Kobiet Ofiar Przemocy



Polsat - 7 lutego 2007- Informacje - Gwałt;



Superstacja - 6 lutego 2007 - Działalność CPK;



Radio Olsztyn - 22.01.07- wypowiedzi na temat przemocy w rodzinie w kontekście
projektu Praca i Godne Życie dla Kobiet Ofiar Przemocy



TVP 1 - 16.01.07- wypowiedzi na temat przemocy w rodzinie w kontekście projektu
Praca i Godne Życie dla Kobiet Ofiar Przemocy

CPK Wrocław


marzec 2007 „Gazeta Wyborcza”, artykuł informujący o powstaniu wrocławskiego
oddziału CPK



marzec 2007 - „Słowo polskie – Gazeta Wrocławska”
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marzec 2007 - „Gazeta spółdzielcza” artykuł informujący o powstaniu wrocławskiego
oddziału CPK



27.10.2007 TVP3 – informacja o otwarciu nowego lokalu wrocławskiego Oddziału CPK



29.10.2007 e-lama - „Centrum Praw Kobiet – inauguracja”



29.10.2007 - NEWW Polska - „Centrum Praw Kobiet we Wrocławiu”



07.11.2007 - „Gazeta spółdzielcza” – artykuł o otwarciu nowego lokalu



30/11/2007„ Słowo polskie – Gazeta Wrocławska” - „Płaczą przez mężów”



Gazeta Wyborcza Wrocław 281 wydanie z dnia 1/12 07 - „Trybunał, który pomaga
kobietom”



22 listopada 2007 - "Żyj bezpiecznie" - poświęcone Wrocławskiej Kampanii
Przeciwdziałania Przemocy.



6 grudnia 2007 na antenie TVP 3 Wrocław o godz. 19.30 - "Żyj bezpiecznie",
poświęcone Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy.



30.11.2007 - Radio Zet - Wywiad z A. Miłoszewską dot. Trybunału przeciw Przemocy

CPK Łódź


Gazeta Wyborcza - wydanie łódzkie 25 czerwca 2007 - Małgorzata Kozerawska Spektakl kobiet ofiar przemocy;



28.11.2007 – TV TOYA – wypowiedź Agaty Zakrzewskiej w programie Przeciw
Przemocy w Rodzinie



wypowiedź koordynatorki projektu z Łodzi Agaty Zakrzewskiej i psycholożki Beaty
Ossowickiej na temat projektu;

CPK Gdańsk


Telewizja Polska Oddział Gdańsk - program Postawione na głowie

2. 30.03.2007 - Kobiety w nowoczesnych technologiach, DIONE
3. 28.09.2007 - Równość szans jako priorytet polityczny Unii Europejskiej w kontekście
ERRSW- Europejskiego Roku Równych szans dla wszystkich, Demokratyczna Unia
Kobiet Krajowa Rada przy współpracy Fundacji im. Róży Luksemburg
4. 29.10.2007 - Konferencja nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego
29

Fundusze
1.

Informacja 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. informacja 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

233.028,46 PLN

Dotacja - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 110.910,88 PLN
II
Dotacja - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 64.593,18 PLN
III
Dotacja – Urząd Miasta st. Warszawy

184.138,80 PLN

Fundusz Współpracy (EQUAL) “Praca i 1.280.000,00 PLN
Godne Życie Kobiet Ofiar Przemocy”.
Fundusz Współpracy (EQUAL) “PlinEU” 22.243,04 PLN
Oddział Kraków
Fundacja im. Stefana Batorego

5.889,59 PLN
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Oddział Kraków
Fundacja Dziecięce Listy do świata

1.199,94 PLN

Oddział Kraków
Fundusz Współpracy EQUAL „Sojusz dla 75.057,56 PLN
Pracy” Oddział Łódź
MEN Grecja Oddział Łódź

12.751,46 PLN

Kobieta Pracująca Oddział Łódź

5.869,05 PLN

Światowy Dzień Modlitwy USA

14.632,18 PLN

IMPROVE Wiedeń

7.073,38 PLN

Equalising Care Amsterdam

6.351,22 PLN

Urząd Miasta w Gdańsku

5.999,93 PLN

Urząd Miasta w Łodzi

45.000,00 PLN

Urząd Miasta we Wrocławiu

55.174,72 PLN

Wpłaty z tytułu nawiązek

7.610,00 PLN

Wpłaty z tytułu 1 % podatku

3.768,57 PLN

Darowizny Warszawa, Wrocław

12.400,00 PLN

RAZEM

2.153.991,96 PLN

a) informacja o poniesionych kosztach na:
realizację działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego
b) pozostałe koszty realizacji zadań statutowych

2.130.213,39 PLN
23.778,57 PLN
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c) dane o:
liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i
z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
Średnie zatrudnienie wynosi 18 osób zatrudnionych na umowę o pracę (w
przeliczeniu na pełne etaty 16,50)
administracja - 2 osoby
pracownicy merytoryczni -15 osób

d) 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

465.590,27 PLN

e) 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 87.484,28 PLN

f) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia
wynagrodzenia z tytułu umów zleceń

502.946,97 PLN

g) 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
h)

kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,

na dzień 31.12.2007 – 102.807,80 PLN - bank PKO BP SA XIV oddział oraz konta
pomocnicze w Łodzi, Gdańsku, Krakowie, we Wrocławiu,
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lokat na dzień 31.12.2007 – 268.553,23 PLN - bank PKO BP SA XIV oddział
i)

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
j)

nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych
na to nabycie

Fundacja nie posiada nieruchomości
k)

nabytych pozostałych środkach trwałych

W roku 2007 Fundacja nabyła środków trwałych na kwotę:
l)

39.730,51 PLN

wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych

Aktywa na dzień 31.12.06 wynosiły

568.685,32 PLN.

Pasywa na dzień 31.12.06 wynosiły

568.685,32 PLN

W tym:
Fundusze własne

301.042,25 PLN

Zobowiązania

70.573,45 PLN

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

197.069,62 PLN

m)

dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku
finansowym tej działalności

W 2007 roku Fundacja realizowała następujące zadania zlecone :
Środki otrzymane
Urząd Miasta Stołecznego 192.646,00 PLN

Środki wykorzystane
184.138,80 PLN

Warszawy
FIO II

112.342 PLN

110.910,88 PLN
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FIO III

65.576 PLN

64.593,18 PLN

Razem

370.564 PLN

359.642,86 PLN

W związku z zadaniem zleconym z UM Warszawy zwrócono niewykorzystaną kwotę
8.507,20 PLN , natomiast z FIO zwrócono niewykorzystaną kwotę 2.413,94 PLN

n) 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 2007 była przeprowadzona kontrola z Urzędu Dzielnicy Śródmieście
zlecona przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie realizacji dotacji przyznanej
Fundacji z Urzędu Miasta w roku 2007. Wynik kontroli był pozytywny i nie zgłoszono
zastrzeżeń do działalności Fundacji. W grudniu przeprowadzona była także kontrola
finansowa zlecona przez Krajową Strukturę Wsparcia, instytucję zarządzającą funduszami
z Inicjatywy Wspólnotowej Equal.
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