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Sprawozdanie 2008 rok 

  

  

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 

22 grudnia 2006 Fundacja została wpisana w KRS jako Organizacja Pożytku 

Publicznego REGON       010840212  

 

 Dane dotyczące członkiń Zarządu Fundacji  

            (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres 

zamieszkania) 

Duch Krzystoszek Danuta  -02-110 Warszawa, ul. Sanocka  5/22 

Nowakowska Urszula - 05-870 Błonie, Konopnickiej 15 

Zychowicz Elżbieta – Warszawa, ul. Joliot -Curie 3/19 

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;  
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4. przeciwdziałania patologiom społecznym w tym w szczególności przemocy w 

rodzinie, alkoholizmowi oraz ich skutkom, które bezpośrednio bądź pośrednio 

dotykają kobiet;  

5. poszerzania dostępu do informacji, poradnictwa i pomocy prawnej oraz 

psychologicznej w szczególności dla kobiet ofiar przemocy i dyskryminacji; 

6. edukacji w szczególności w zakresie postrzegania praw kobiet jako praw 

człowieka, przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, 

równego stratusu kobiet i mężczyzn , praw kobiet w sferze prokreacji oraz idei 

integracji europejskiej; 

7. profilaktyki i promocji zdrowia kobiet w tym w szczególności zdrowia 

psychicznego i prokreacyjnego oraz dostępu do edukacji seksualnej;  

8. budowania społeczeństwa obywatelskiego, w tym tworzenia warunków dla 

większej społecznej i politycznej aktywności kobiet; 

9. rozwijania dialogu społecznego z organami władzy publicznej, w szczególności z 

instytucjami zajmującymi się na szczeblu centralnym i lokalnym problematyką 

rynku pracy, przeciwdziałania przemocy, patologiom społecznym, dostępem do 

wymiaru sprawiedliwości oraz działaniami na rzecz równego statusu kobiet i 

mężczyzn.  

  

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem 

realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń 

prawnych w jej działalności o skutkach finansowych 

 W okresie sprawozdawczym Centrum Praw Kobiet kontynuowało swoją działalność 

statutową prowadzoną 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 2008 działalność statutowa Fundacji była 

prowadzona poprzez realizację następujących programów:   

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

1.1 Konferencja Przemoc w rodzinie – agresja w szkole 

Konferencja odbyła się w  dniu   0.12.2008 w Urzędzie Dzielnicy Warszawa – Wola al. 

Solidarności 90 pod patronatem Wolskiej Koalicji na rzecz Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej nr  14 . W 

konferencji uczestniczyło  72 osoby oraz zaproszeni  przedstawiciele władz Dzielnicy 

Warszawa – Wola. 

1.2 Konkurs dla młodzieży  

Zorganizowano konkurs dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych objętych 

wsparciem Poradni Pedagogiczno – Psychologicznych dzielnicy Warszawa – Wola na 

najlepszy esej na temat równości kobiet i mężczyzn pt. „Prawo mówi, że kobieta i 

mężczyzna są równymi w życiu domowym, zawodowym i społecznym. Jak według 

Ciebie zaprowadzić taką równość w rodzinie?”. Konkurs został rozstrzygnięty 

podczas konferencji w dniu 10. 12. 2008 r. Zaproszonym gimnazjalistom wręczono 

nagrody rzeczowe – sprzęt elektroniczny, nagrody książkowe oraz dyplomy. Dyplomy 

z podziękowaniami wręczono także nauczycielom, którzy opiekowali się uczestnikami 

konkursu. 

1.3 Pogadanki dla uczniów szkół ponadpodstawowych  

W okresie od października do końca listopada przeprowadzono 8 pogadanek 

edukacyjnych na temat przemocy w związkach bliskich dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych z rejonu dzielnicy Warszawa – Wola ( XXIV Liceum im. 

Norwida ul. Obozowa 60 oraz w Zespole Szkół im. Konarskiego przy ul. Okopowej 55 

a). W spotkaniach wzięło udział łącznie 216 osób. Założona liczba uczestników ( 25 

osób w każdej pogadance, czyli 200 os. ) została przekroczona.  

Uczniowie dowiedzieli się o cechach, formach i skutkach przemocy, zasadach 

równości kobiet i mężczyzn w życiu prywatnym i jej realizacji w związku partnerskim, 

prawach osób doświadczających przemocy i możliwościach i sposobach szukania 

pomocy w sytuacji krzywdzenia. Uczniowie otrzymali nowowydane ulotki dotyczące 

przemocy z serii jeśli masz naście lat, skierowane do młodzieży: Przemoc domowa: 

Przerwij milczenie oraz Masz wybór: Razem bez przemocy 
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1.4 Otwarte spotkania edukacyjne  dla kobiet -  ofiar przemocy w rodzinie 

 W ramach projektu zorganizowano 4 spotkania edukacyjne dla kobiet –ofiar 

przemocy w rodzinie, w których łącznie wzięło udział 44 kobiety. Każde spotkanie 

trwało 3 godziny i dotyczyło innej tematyki: 

1. Przemoc w rodzinie – bądź bezpieczna, odbyło się 24 września 

2. Przemoc w rodzinie – masz prawo, odbyło się 9 października 

3. Przemoc w rodzinie – gdy chcesz odejść, odbyło się 13 listopada 

4. Przemoc w rodzinie – prawa dzieci odbyło się 29 grudnia 

Uczestniczki otrzymały wiedzę na temat podstawowych zasad prawa rodzinnego, 

mieszkaniowego i socjalnego, czym jest przemoc w rodzinie, jakie przybiera formy, 

jakie są typowe zachowania sprawców przemocy oraz jakie są konsekwencje 

doznawania przemocy przez ofiarę.   

Podczas każdego spotkania rozdawane były publikacje przygotowane w ramach 

projektu przez Fundację; ulotki, informatory, niezbędniki, poradniki z serii „ Poznaj 

swoje prawa”. spotkania odbywały się w Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej nr 

14 w nieodpłatnie udostępnianych pomieszczeniach.  

1.5 Grupy psycho – edukacyjne dla kobiet   

Odbyły się 4 spotkania grup psycho – edukacyjnych, każde po 4 godziny dla kobiet – 

ofiar przemocy w rodzinie, w szczególności matek dzieci objętych opieką wolskich 

poradni pedagogiczno-psychologicznych. Z zajęć skorzystały 43 kobiety ( założenie 

projektu 40 kobiet zostało zrealizowane); zamierzony efekt, jakim było podniesienie 

kompetencji wychowawczych i społecznych uczestniczek oraz ich wiary we własne 

siły, jako matek i kobiet został uzyskany. Ponadto panie uzyskały niezbędną wiedzę w 

zakresie rozwiązywania zgłaszanych problemów wychowawczych, radzenia sobie a 

agresją dzieci, stresem, zachowaniami antyspołecznymi. 

 

1.6 Otwarte spotkania edukacyjne dla kobiet z cyklu Poznaj swoje prawa 

Przeprowadzono trzy spotkania edukacyjne z serii Poznaj swoje prawa” w siedzibie 

Fundacji Centrum Praw Kobiet dotyczące przepisów i procedur związanych z 

przemocą domową, praw rodzicielskich, kwestii rozwodowych i  alimentacyjnych, 

podziału majątku i prawa mieszkaniowego. 
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1.7 Warsztaty samoobrony Wendo. 

W marcu w ramach projektu „Praca i Godne Życie dla kobiet ofiar przemocy odbyły 

się warsztaty samoobrony dla uczestniczek projektu z Warszawy oraz z Lublińca.  

1.8 Szkolenie dla lekarzy 

W dniu 10 marca 2008 odbył się w Centrum Medycznym Kształcenia 

podyplomowego W-wie warsztat dla lekarzy „Przemoc w rodzinie aspekty medyczne, 

społeczne i prawne  

 

1.9 Konferencja podsumowująca projekt Equal Praca i Godne Życie dla 

Kobiet Ofiar Przemocy   

Konferencja i towarzysząca jej uroczysta kolacja dla BO i partnerów projektu odbyły 

się w dniu 27 marca 2008. W konferencji wzięli udział przedstawiciele rządu i 

parlamentu oraz instytucji i organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy 

w rodzinie. Podczas konferencji pokazano również film podsumowujący projekt Pt. 

Wybieram Życie” oraz wręczono nagrodę na wyróżnionego pracodawcy wrażliwego na 

potrzeby kobiet doświadczających przemocy  w rodzinie.  Podczas kolacji wręczono 

BO upominki (koszulki z logo projektu oraz aniołki jako symbol idei „aniołek’ 

propagowanych w projekcie).  

CPK Wrocław 

Nawet lekki klaps szkodzi  

Współudział we wrocławskiej kampanii przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. We 

współpracy z UM Wrocławia i Dolnośląską Szkołą Wyższą zorganizowałyśmy debatę 

Nawet lekki klaps szkodzi. Artykuły na  tematy związane z naszą działalnością lub 

poruszające sprawy naszych klientek, ukazywały się: w lokalnym dodatku „Gazety 

Wyborczej”, w „Gazecie Południowej” i w „Gazecie Wrocławskiej” (gdzie od listopada 

pełnią dyżury psycholog Katarzyna Miłoszewska i prawnik Dorota Seweryn-Stawarz). 

Kilkakrotnie występowałyśmy radiu i telewizji. W okresie sprawozdawczym 

funkcjonowały strony internetowe www.cpk.org.pl oraz wrocławskiego oddziału CPK: 

www.cpk.wrocław.pl. Stanowiące doskonałe źródło porad z zakresu problematyki 

przemocowej. 

Poprzez liczne działania informacyjne, kolportaż ulotek, poradników, artykuły 

prasowe, udział w kampanii społecznej przeciwdziałania przemocy zorganizowanej 
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przez Urząd Gminy Wrocław działałyśmy na rzecz zwiększenia świadomości osób 

doświadczających przemocy w zakresie ich praw i możliwości uzyskania pomocy. 

Skuteczność tych przedsięwzięć  wyrażała się poprzez zwiększającą się liczbę osób 

zainteresowanych naszą ofertą. Rozpowszechnianie wiedzy na temat zjawiska 

przemocy, możemy mieć nadzieję, miało wpływ na zmianę społecznych postaw 

dotyczących tego zagadnienia. 

CPK Łódź   

Zajęcia dla młodzieży: Udało się pozyskać zainteresowanie przeciwdziałaniem 

przemocy w szkołach podstawowych, które same zwracały się z prośbą o 

przeprowadzenie konsultacji i zajęć z prawnikiem i psychologiem. Z uwagi na brak 

wiedzy uczniów dotyczący prawa konieczne było przeprowadzenie lekcji 

wprowadzających, które budziły duże zainteresowanie uczniów i chętnie byłyby 

kontynuowane przez szkoły. Podejmowane były zagadnienia takie jak: czym jest 

prawo, jakie pełni funkcje, jakie mamy prawa(prawa człowieka, dziecka), w jaki 

sposób prawo nas chroni, jak reagować, gdy jesteśmy świadkami 

przestępstwa/przemocy. Ujawniła się potrzeba przeprowadzenia większej liczby 

godzin warsztatowych niż zakładano wobec dużego zainteresowania uczniów i 

nauczycieli problemem zapobiegania przemocy, agresji w środowisku rówieśniczym i 

wobec młodszych uczniów także autoagresji widocznej w środowisku szkolnym. 

Omawiane były powszechnie znane z mediów przypadki przemocy rówieśniczej, w 

tym także seksualnej, udział przedstawicielek organizacji pozarządowej - psychologa i 

prawnika - sprzyjał prowadzeniu bezpiecznej rozmowy i był okazją do wyjaśnienia 

zagrożeń dla uczniów (tj. pedofilia, prostytucja), wyjaśnienia pojęć tj. dyskryminacja. 

homofobia. W otwartej dyskusji padały pytania uczniów wskazujące na konieczność 

wyjaśnienia, czym są i jak funkcjonują społecznie stereotypy i zachowania 

dyskryminujące, czym są prawa człowieka i jak możemy je realizować, na co dzień. 

Nawiązano partnerskie kontakty z dyrektorami szkół przekazując nasze spostrzeżenia 

i uwagi dotyczące realizowanej problematyki oraz z pedagogami a także i rodzicami, 

którzy maja problemy z dziećmi. 
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Warsztaty wychowawcze dla dzieci i młodzieży dotyczące nieagresywnego 

rozwiązywania konfliktów - projekt finansowany z Wydziału Edukacji 

UMŁ  

Głównym celem projektu było zainteresowanie uczniów przeciwdziałaniem przemocy 

w środowisku rówieśniczym poprzez naukę nie agresywnych sposobów 

rozwiązywania konfliktów. Dodatkowo chcieliśmy pokazać możliwość zastosowania 

nabytych umiejętności dotyczących sposobów skutecznego komunikowania się, 

nazywania i wyrażania uczuć. 

Warsztaty były prowadzone w sposób interaktywny, uczniowie mieli możliwość 

zdefiniowania pewnych pojęć, wyrażenia swoich poglądów, pracowali w grupach 4-5 

osobowych i mieli pełną swobodę wypowiedzi, byli zachęcania do stawiania pytań 

oraz poszukiwania wspólnie odpowiedzi. Zdania każdego ucznia zostało wysłuchane, 

a gdy pojawiały się pojęcia trudne, budzące dyskusje -były omawiane tak by uczniowie 

rozumieli podstawowe pojęcia. Uczniowie, którzy pracowali aktywnie i chętnie brali 

udział w zajęciach zostali wyróżnieni i zaproszeni do dalszej współpracy, by 

wypracowali strategie przeciwdziałania konfliktom i wprowadzali zasady komunikacji 

bez przemocy. 

Od września warsztaty były kontynuowane - dla uczniów klas szóstych, co pozwoliło 

rozszerzyć zakres proponowanych ćwiczeń o tematy takie jak: moje potrzeby w 

grupie, sposoby komunikacji - system wartości a nasze zachowania w grupie - reakcje 

na przemoc. W roku szkolnym 2008/2009 w warsztatach brała udział prawniczka, co 

pozwoliło na zwrócenie uwagi na prawne aspekty przemocy: co jest przestępstwem, 

jak reagować, gdy jest się świadkiem/ofiarą przemocy.  

Warsztaty prowadziła psycholożka Dorota Gębicka certyfikowana trenerka szkoleń 

zajmująca się problematyką przemocy w rodzinie oraz prawniczka Agata Zakrzewska. 

Ogółem w warsztatach uczestniczyła grupa około 500 uczniów, z czego kilka klas 

dwukrotnie przed wakacjami i po wakacjach. W perspektywie kontynuacji projektu 

istotne jest prowadzenie zajęć cyklicznie z dana klasą, co ułatwi pracę nad wybranymi 

problemami grupowymi jak i umożliwi poznanie indywidualnych potrzeb uczniów. 

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i wspólnie ze szkołami chcemy je 

kontynuować w celu wzmocnienia efektów i profilaktyki zachowań przemocowych 

stanowiących nadal zagrożenie dla uczniów.  
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Zajęcia informacyjno- edukacyjne - Rozpoczęły się w lutym i trwały do końca 

grudnia. Z dwumiesięcznym wyprzedzeniem określona została tematyka spotkań oraz 

stały termin ( piątki od godz. 16 - 20) pozwalający zainteresowanym osobom na ciągły 

udział w zajęciach. Spotkania miały na celu nie tylko informację, ale także motywacje 

osób z problemem uzależnienia i współuzaleznienia do podejmowania zmian. W 

pierwszej połowie realizacji projektu wszystkie osoby miały możliwość skorzystania z 

indywidualnych konsultacji specjalistycznych zapewnianych w ramach innych dotacji 

w tym także z funduszy UMŁ. 

Zajęcia z języka angielskiego 

Poprzez udział w zajęciach językowych, kobiety z problemem alkoholowym otrzymały 

możliwość nauki języka od podstaw, sprawdzenie i pogłębienie posiadanych 

umiejętności językowych jak i możliwość udziału w grupie - zdobywanie kompetencji 

społecznych, by wzmocnić swe kompetencje także na rynku pracy. Grupa skupiła 

głównie kobiety starsze często nie mające perspektyw pracy zawodowej z uwagi na 

wiek czy stan zdrowia ( renta, wcześniejsza emerytura, długotrwała przerwa w pracy z 

powodu wychowania dzieci). Nauka języka stanowiła także przełamanie barier i 

nabycie pewności siebie -chęci by poszukiwać pracy czy też planować wyjazd za 

granicę. Istotnym elementem wsparcia był fakt, iż uczestniczki zaprzyjaźniły się ze 

sobą i wspierały nie tylko w nauce języka, ale i problemach rodzinnych. 

CPK Gdańsk 

• Spotkanie promujące działalność CPK z aplikantami prokuratorskimi (Gdańsk 

4.03.2008)  

• Konferencja Kobieta sukcesu – świadomy wybór czy szczęśliwy przypadek – 

Uniwersytet Gdański (Gdańsk 17.04.2008) 

• W okowach stereotypów – Polka w III tysiącleciu, Powiatowy Urząd Pracy w 

Malborku (Malbork 16.06.2008 

• Spotkanie promujące działalność CPK w Okręgowej Izbie Radców Prawnych 

(Gdańsk 18.09.2008) 

• Organizacja warsztatów psychologicznych antydyskryminacyjnych nt. równości 

płci dla międzynarodowej grupy młodzieży uczestniczącej w programie Equal 

Rights Not Special Rights 2008 (7.10.2008) 

• Wizyta międzynarodowej grupy młodzieży z programu Equal Rights Not Special 

Rights, w placówce CPK – zapoznanie ich z pracą Fundacji. (Gdańsk 

08.10.2008) 
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2. Program wydawniczy (FIO, EQUAL) 

Nowe niezbędniki  

Wydano i rozpowszechniano „niezbędniki” dla poszczególnych grup zawodowych 

zawierające standardy postępowania w sprawach o przemoc w rodzinie:  

• „niezbędnik” dla lekarzy;  

• „niezbędnik” dla psychologów;  

• „niezbędnik” dla policjantów;  

• „niezbędnik” dla prokuratorów;  

• „niezbędnik” dla pracowników socjalnych;  

• „niezbędnik” dla pracowników schronisk;  

• „niezbędnik” pracodawcy; 

• „niezbędnik” sędziego”  

Nowelizacja „niezbędnika nauczyciela”  

W ramach projektu poprawiono, wydany wcześniej „ Niezbędnik nauczyciela”, który 

powstał w ramach wcześniejszego projektu FIO i cieszył się dużym powodzeniem.  

 

Przygotowanie i dodruk nowych ulotek 

W ramach projektu powstały dwie nowe ulotki, skierowane do odbiorców działań, 

związanych z projektem, tzn. do młodzieży, zagrożonej przemocą ze strony osób 

bliskich. 

1. ulotka psychologiczna Przemoc domowa – jeśli masz naście lat… Przerwij 

milczenie 

2. oraz  ulotka z dziedziny prawa Masz wybór – jeśli masz naście lat…. Razem bez 

przemocy 

Każda ulotka składa się z ośmiu stron, nawiązuje konwencją i szatą graficzną do 

wcześniejszych wydawnictw. Każda została wydana w nakładzie 8 000 egzemplarzy. 

Razem 16 000 egzemplarzy. 
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Aktualizacja oraz dodruk poradników i ulotek  

Centrum Praw Kobiet ma w swoim dorobku wydanie kilkunastu poradników 

prawnych i psychologicznych oraz wielu plakatów i ulotek informacyjnych 

dotyczących przemocy wobec kobiet oraz praw kobiet. Wszystkie publikacje cieszą się 

ogromnym uznaniem wśród klientek CPK oraz różnych instytucji i organizacji z nami 

współpracujących. Zaktualizowano i dodrukowano 14 000 egzemplarzy poradników: 

1. 3 000 egz. poradnika Jeśli jesteś ofiarą gwałtu 

2. 5 000 egz. poradnika Jeśli jesteś ofiarą przemocy 

3. 3 00 egz. poradnika Jeśli chcesz się rozwieść 

4. 3 00 egz. poradnika Rodzice i dzieci 

Zaktualizowano i dodrukowano także 20 000 egz. ulotek, cieszących się ogromnym 

zainteresowaniem naszych klientek oraz instytucji pomocowych. 10 000 ulotkiek 

prawnych Pt. Przemoc w rodzinie – Masz prawo. 10 000 ulotek psychologicznych 

Przemoc w rodzinie – Powiedz Nie. 

Publikacja Pt. Wybieram Życie  podsumowanie  projektu Praca i Godne Życie 

dla Kobiet Ofiar Przemocy wraz z prezentacją modelu pomocy kobietom 

doświadczającym przemocy. 

Film Wybieram Życie w reżyserii Andrzeja Titkowa podsumowujący projekt Praca 

i Godne Życie dla Kobiet Ofiar Przemocy.  

Wlepki : Widzę problemy kobiet 

Plakat skierowany do pracodawców : Mam problem w pracy pomóż mi w domu 

Rozpowszechnianie publikacji 

Publikacje Fundacji CPK, zarówno te przygotowane w ramach projektu, jak i powstałe 

w latach wcześniejszych, dzięki wsparciu finansowemu FIO, są rozpowszechniane 

podczas wszystkich działań projektowych – konferencji, szkoleń, pogadanek 

edukacyjnych, spotkań edukacyjnych, grup psycho-edukacyjnych, poradnictwa 

prawnego oraz konsultacji psychologicznych bezpłatnie. Poradniki, ulotki plakaty 

CPK są także udostępniane klientom w lokalach wnioskodawcy oraz w siedzibie 

partnera projektu, jak również w innych instytucjach publicznych: w Urzędzie 
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Dzielnicy Wola, OPS Wola, Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI dla dzielnicy 

Wola i Bemowo. 

3. Program Pomocowy  

 

CPK Warszawa ( UM Warszawa, FIO, Equal) 

Poradnictwo prawne (finansowane ze środków Urzędu Miasta oraz EQUAL oraz 

FIO): 

Bezpośrednie konsultacje prawne w okresie sprawozdawczym były prowadzone przez 

pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9-20 w siedzibie 

fundacji oraz w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej na Woli. Dogodne godziny 

konsultacji  prawnych uwzględniające potrzeby klientek, w szczególności ich godziny 

pracy bądź zajęcia w ciągu dnia, zwiększały dostępność usług prawnych. 

Indywidualne porady prawne w siedzibie fundacji odbywały się po wcześniejszym 

umówieniu telefonicznym. Jednak zdarzały się sytuacje, że klientki z pilnymi 

sprawami były przyjmowane poza wcześniej ustaloną kolejnością. Przez cały okres 

sprawozdawczy działał nasz telefon zaufania STOP. W czwartki w godzinach 10-16 

uzyskać poradę prawną. Klientki korzystały również z możliwości asystowania im w 

kontaktach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości. W okresie 

sprawozdawczym w ramach pomocy prawnej zrealizowano wszystkie założone 

godziny zarówno etatowe jak i w ramach umowy zlecenia oraz podwykonawstwa.  

Zrealizowana liczba godzin pomocy prawnej obejmowała liczbę godzin odpowiadają 

1,5 etatu oraz dodatkowo ¼ etatu w miesiącu marcu, 262,45 godzin w ramach umowy 

zlecenia oraz 180 godzin w ramach podwykonawstwa, w tym wszystkie sfinansowane 

ze środków Urzędu Miasta ( 142,4 –umowy zlecenia oraz 140 podwykonawstwo).  W 

związku z wykonaniem wszystkich zaplanowanych działań i niewielkimi 

oszczędnościami w zakresie kosztów osobowych i ogromnym zapotrzebowaniem na  

porady prawne . W ciągu jednego miesiąca zaplanowanych było ok. 300 porad 

prawnych bezpośrednich, listowych, mailowych i telefonicznych oraz przyjęcie około 

200 klientek. Średnio w ciągu miesiąca udzielono 287 porad prawnych, co daje 

łącznie liczbę 2870 konsultacji. Po raz pierwszy z konsultacji prawnych skorzystało 

ogółem 2421 klientek, czyli ponad 240 miesięcznie. 

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw zorganizowanym przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości w dniach 22-29 lutego 2008 r. nasze wolontariuszki pełniły dyżur w 
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sądach (w siedzibie Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli na ul. Kocjana, w Sądzie 

Rejonowym dla Warszawy Pragi na ul. Terespolskiej ) oraz na policji (Komenda na ul. 

Żytniej i Wilczej w Warszawie) rozdawały ulotki i informowały o działalności naszej 

Fundacji, m.in. jaką pomoc można uzyskać. Do sądu dostarczyłyśmy poradniki dla 

osób potrzebujących pomocy.   t  ,w Komendzie Policji na ul.  

16 Dni Walki z Przemocą Wobec Kobiet 25 listopada 2008 do 11 grudnia 2008, 

dyżury prawne i psychologiczne w warszawskim oddziale CPK. 

 

Poradnictwo psychologiczne: 

Bezpośrednie konsultacje psychologiczne w okresie sprawozdawczym były 

prowadzone przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9-20 

w siedzibie fundacji oraz w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej na Woli. 

Zrealizowana liczba godzin pomocy psychologicznej obejmowała liczbę godzin 

odpowiadają 1 etatowi oraz dodatkowo ¼ etatu w miesiącu marcu, 180 godziny w 

ramach umowy zlecenia ( w tym 100 ze środków Urzędu Miasta) oraz 90 godzin w 

ramach podwykonawstwa. Z innych środków sfinansowano w ramach umowy 

zlecenie 64 godziny konsultacji w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej na Woli 

oraz 16 godzin konsultacji psychologicznych w siedzibie Fundacji.  

Zaplanowanych było udzielenie ok. 150 porad psychologicznych miesięcznie. 

Zrealizowaliśmy wszystkie godziny wynikające z harmonogramu, w trakcie których 

udzielono 1593 porad psychologicznych (osobistych, telefonicznych, mailowych), 

średnio 159,3 konsultacje miesięcznie.  

W okresie sprawozdawczym przyjęto pierwszorazowo osobiście 440 klientek -  

średnio 44 nowe klientki na miesiąc oraz 642 nowych klientek droga telefoniczna i 

mailową, co daje średnio 64 klientek w miesiącu, kontaktujących się miesięcznie 

poprzez mail lub telefonicznie Oznacza to średniomiesięcznie łącznie 108 nowych 

klientek korzystających z pomocy, (przy zakładanej liczbie odbiorców ok. 90 kobiet na 

miesiąc) osobiście, mailowo i telefonicznie.  

Grupa wsparcia i grupa teatralna 

Grupowe formy wsparcia odbywały się w lokalu Fundacji na Wilczej, w schronisku 

oraz w użyczanym na potrzeby grupy teatralnej lokalu innej organizacji. Dzieci 

mieszkające z matkami w schronisku również pozostawały pod opieką psychologa. 
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W okresie sprawozdawczym prowadzone były trzy  grupy: dwie wsparcia ( jedna w 

SOW druga w Fundacji) oraz trzecia  terapeutyczno-teatralna  (93 h zajęć -

psycholożka oraz osoba od dramy). Ponadto w części zajęć (21 h) wzięły udział dwie 

muzyczki, które przygotowały oprawę muzyczną do spektaklu oraz brały udział w 

zajęciach, próbach i premierze. Zadanie to było całkowicie sfinansowane ze środków 

Urzędu Miasta . Ze środków Urzędu Miasta został napisany także scenariusz 

spektaklu oparty o życiorysy beneficjentek – uczestniczek grupy  terapeutyczno - 

teatralnej. Powstała sztuka pt. „Ballada o słodkiej Dafne”,  która miała premierę 9 

grudnia 2008 r. w Teatrze Wytwórnia w Warszawie.   

Superwizja 

Praca psycholożek była poddawana regularnej superwizji pod okiem 

licencjonowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W okresie 

realizacji zadania odbyło się 30 h godzin superwizji   ( średnio ok.2,5 godzin 

miesięcznie), celem utrzymywania wysokiego standardu udzielanej pomocy 

psychologicznej. 

Poradnictwo socjalne 

Realizowane były ambulatoryjnie w siedzibie Fundacji oraz w schronisku (SOW). 

Najważniejszymi działaniami w zakresie pomocy socjalnej i interwencyjnej były: 

• Pozyskiwanie świadczeń z pomocy społeczne, 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 

im pracy, nawiązywanie współpracy z pracodawcami. 

Istotnym działaniem pracownicy socjalnej była praca z klientkami w zakresie 

rozwiązywania  bieżących problemów poprzez pomoc w poszukiwaniu najlepszych 

rozwiązań i metod załatwiania spraw, zachęcanie do aktywnego i konstruktywnego 

działania celem uzyskania jak najlepszych rezultatów. Szczególną pomocą objęte były 

kobiety przebywające wraz z dziećmi w schronisku. Była im również udzielana pomoc 

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, w radzeniu sobie z życiowymi 

problemami oraz rozwiązaniu i uregulowaniu wszelkich spraw prawnych, bytowych i 

finansowych. 
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Podstawowym celem działania schroniska była ochrona ofiar przemocy przed 

sprawcami, stąd nasze starania aby adres schroniska pozostał utajniony. Pracownica 

socjalna-koordynatorka prowadząc schronisko ściśle współpracowała z prawniczkami 

oraz psycholożkami udzielającymi pomocy mieszkankom schroniska. Prowadzenie 

schroniska wspierała również psycholożka pracująca bezpośrednio w schronisku. 

Pracownica socjalna i zarazem koordynatorka schroniska była do dyspozycji 

mieszkanek pod telefonem przez 24 godziny na dobę. Ściśle współpracowała z 

pracownikiem socjalnym z ośrodka pomocy społecznej dla Dzielnicy Warszawa 

Śródmieście.   

 

4. Utworzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w 

Rodzinie  

W okresie od 5 listopada 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku Schronisko zostało 

przekształcone w Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

W okresie sprawozdawczym ze schronienia i wszechstronnej pomocy i wsparcia 

skorzystały 22 osoby. Lokal został wyremontowany i dostosowany do potrzeb 

Ośrodka. Zakupiono dodatkowo wyposażenie ośrodka, w tym meble (szafy, komody, 

łóżka, stoły, krzesła, biurka, kanapy, szafki kuchenne), oświetlenie, pralkę i stojące 

suszarki, pościel i ręczniki. Urządzono dwie piękne łazienki, w których są 3 prysznice, 

trzy umywalki oraz dodatkowo dwie toalety z umywalkami. Zostały opracowane nowe 

wzory dokumentacji stosowanej zarówno przy przyjęciu, jak i podczas pobytu i 

następnie przy wyprowadzeniu się z Ośrodka 

W 2008 roku w schronisku i SOW mieszkało 32 osób – 16 kobiet i 16 dzieci. 

 

Interwencja kryzysowa 

Zadania realizowane były w schronisku, w siedzibie Fundacji oraz w innych miejscach 

gdy zaszła taka potrzeba (sąd, policja, mieszkanie podopiecznej) i obejmowały: 

• Obecność i wsparcie podczas procesów sądowych, przewozu rzeczy klientek z ich 

domów do schroniska, ochrona klientek przed stosowaniem przemocy ze strony 

ich sprawców; 

• Podejmowanie interwencji w instytucjach takich jak Policja, Sądy, pomoc 

społeczna; 
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• Pisanie pism oraz wykonywanie telefonów interwencyjnych; 

• Nawiązywanie kontaktów z różnymi instytucjami celem poprawy sytuacji 

klientek, 

• Podejmowanie interwencji kryzysowej w sytuacjach kryzysowych ; 

• Pomoc w uzyskaniu optymalnej pomocy prawnej, psychologicznej, medycznej i 

innej. 

Działania te w ramach kompleksowej pomocy miały na celu poprawę sytuacji 

życiowej stałych klientek i mieszkanek schroniska przekształconego następnie w 

Specjalistyczny ośrodek Wsparcia  

 

CPK Łódź 

 

W 2008 oddział łódzki Centrum Praw Kobiet prowadził następujące działania 

pomocowe:  

Poradnictwo prawne, socjalne, pedagogiczne oraz psychologiczne 

realizowane ze środków Urzędu Miasta Łódź. W okresie sprawozdawczym udzielono 

ponad 1250 konsultacji prawnych i psychologicznych w tym pomocy kompleksowej .  

Działania wspierające dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin :  

• Zajęcia terapii ruchem w oparciu o jogę -cieszyły się dużą popularnością 

wśród kobiet w trudnej sytuacji życiowej - prowadzone przez psycholożke Lidię 

Sender . 

• Punkt informacyjny działał codziennie w godzinach 10-18 Udzielane są 

informacje pozwalające na skuteczna pomoc - w przypadku przemocy w rodzinie jest 

to pomoc prawna i psychologiczna - zapisy na wizyty u specjalisty oraz informacja o 

innych placówkach udzielających pomocy - w tym schroniskach na terenie Łodzi oraz 

województwa. Punkt informacyjny prowadzony był w ramach wolontariatu przez 

studentki psychologii i pedagogiki- oraz w ramach praktyk studenckich, - co 

zapewniało fachowa pomoc w pierwszym kontakcie z klientkami. Z tej formy działań 

skorzystało najwięcej osób - miesięcznie przyjmujemy około 100-150 osób, 

dodatkowo udzielamy informacji telefonicznie i mailowo. Taka forma pomocy była 

istotna dla osób, które nie były wstanie dotrzeć osobiści ( osoby chore, 
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niepełnosprawne, mieszkające poza Łodzią w tym także za granicą. W skali roku z 

naszej pomocy korzysta około1500 osób 

Zajęcia teatralno- arteterapeutyczne. Rozpoczęły się w lutym i trwały do końca 

grudnia. Zajęcia zorientowane były na prace z ciałem - poczucie ruchu, koordynację 

oddechu i pracę z głosem, z zainteresowaniem spotkały się techniki relaksacji poprzez 

ruch, medytację, oddech oraz muzykoterapia. Od września grupa nabrała charakteru 

terapii tańcem- zajęcia prowadziła dr Agnieszka Sokal stosując metodę body -mind 

łączącą taniec z terapią i relaksacją. W zajęciach brała udział grupa osób 

korzystających z kompleksowego wsparcia psychologicznego i prawnego, a także 

wiele osób potrzebujących doraźnie wsparcia korzystało z nich jednorazowo.  

Większość osób korzysta  z tej formy wsparcia wielokrotnie. W całym programie zajęć 

cyklicznych wzięło udział około 200 osób.   

CPK Wrocław 

 

Program wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w ramach Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy 

z Gminą Wrocław.  

    Centrum Praw Kobiet działało jako specjalistyczny ośrodek świadczący 

ambulatoryjną pomoc prawną, psychologiczną i terapeutyczną. Naszymi klientkami 

były kobiety znajdujące się sytuacji kryzysowej, związanej z doświadczaniem 

przemocy – fizycznej, psychicznej, seksualnej lub ekonomicznej. Nasza Fundacja 

działała na rzecz wspierania ich w wyjściu z sytuacji kryzysu, ochrony przed przemocą 

oraz pomocy w organizowaniu sobie i dzieciom życia bez przemocy.   

 

Wspieranie działalności ośrodków poradnictwa obywatelskiego w 2008 

roku we współpracy z Gminą Wrocław.  

Centrum Praw Kobiet współdziałało z Radą Osiedla Ołbin przy umożliwieniu 

mieszkańcom Wrocławia bezpłatnego dostępu do porad obywatelskich. Pod pojęciem 

porad obywatelskich rozumieć należy poradnictwo prawne, poradnictwo 

psychologiczne, jak również konsultacje dotyczące bieżących spraw życia 

codziennego.      Działalność ta była skierowana do osób fizycznych mieszkających lub 

przebywających tymczasowo na terenie Wrocławia, będących w trudnej sytuacji 

materialnej, życiowej i potrzebującym wsparcia. Osobom tym udzielano pomocy w 

sytuacjach kryzysowych, wymagających interwencji, w związku z ochroną praw i 
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wolności jednostki. Poradnictwo świadczone było zgodnie z obowiązującymi 

standardami, w ramach których  wartością i celem jest dążenie do wzrostu poziomu 

świadomości jednostki, jej samodzielności, by potrafiła działać w obronie swoich 

praw.   

Prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z 

telefonem zaufani  we współpracy z Gminą Miasto Świdnica.  

    Centrum Praw Kobiet działało jako punkt pomocy psychologiczno - pedagogiczno-

prawnej z telefonem zaufania, w ramach którego udzielano specjalistycznej 

ambulatoryjnej pomocy mieszkańcom Świdnicy (przede wszystkim kobietom), którzy 

znaleźli się w sytuacji kryzysowej, w szczególności związanej z doświadczaniem 

różnych form przemocy. CPK pomagało także w rozwiązywaniu rozmaitych 

problemów natury prawnej i/lub psychologicznej niezwiązanych bezpośrednio z 

przemocą i niebędących sytuacją kryzysową.  

Poradnictwo specjalistyczne we współpracy z Dolnośląskim Urzędem 

Wojewódzkim. 

    Centrum Praw Kobiet działało jako specjalistyczny ośrodek świadczący 

ambulatoryjną pomoc prawną, psychologiczną, terapeutyczną oraz prowadzącym 

doradztwo zawodowe. Naszymi klientami byli dorośli (powyżej 18 roku życia) 

mieszkańcy Wrocławia i Województwa Dolnośląskiego, głównie kobiety, 

pozostającym w sytuacji materialnej uniemożliwiającej odpłatne skorzystanie z 

pomocy specjalisty. Ich wspólnym problemem były doświadczenia związane z 

przemocą w rodzinie, która często skutkuje m.in. wykluczeniem społecznym, 

ubóstwem, bezdomnością, obniżeniem poczucia własnej wartości, bezradnością. 

Nasza Fundacja działała na rzecz wspierania ich w wyjściu z sytuacji kryzysu, ochrony 

przed przemocą oraz pomocy w organizowaniu sobie życia bez przemocy.  

Wrocławski oddział Fundacji Centrum Praw Kobiet w okresie od 01.01.2008 r. do 

31.12.2008 r. funkcjonował w godzinach: poniedziałek – czwartek 9.00-18.00, piątek 

9.00-15.00.  

Świdnickie biuro Fundacji Centrum Praw Kobiet w okresie od 01.04.2008 r. do 

31.08.2008 r. funkcjonowało w godzinach: środa 9:00-11:00 (prawnik - 1 godz., 

psycholog/pedagog - 2 godz.), czwartek 12:00-15:00 (prawnik) i 16:00-18:00 

(psycholog/pedagog); w okresie 01.09.2008 do 31.12.2008 prawnik i psycholog 

połączyli swoje dyżury i biuro otwarte było w godzinach: środa 9:00-11:00, czwartek 

16:00-18:00. Telefon zaufania czynny był pon-czw 9:00-18:00, pt 9:00-15:00. 
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Każda klientka zgłaszająca się do nas miała możliwość skorzystania z całościowej 

pomocy w wyjściu z kryzysowej sytuacji. Udzielałyśmy pomocy prawnej, 

psychologicznej i psychoterapeutycznej, prowadziłyśmy doradztwo zawodowe. Przez 

10 miesięcy funkcjonowała grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy. W 

naszej Fundacji prawniczki, psychologowie, wolontariusze i klientki współpracują ze 

sobą, wspólnie ustalają możliwe sposoby działania w celu udzielenia jak 

najefektywniejszej pomocy. Nasza działalność oceniana była w ankietach 

ewaluacyjnych bardzo wysoko, klientki często polecały nas swoim znajomym. 

Zainteresowanie naszą ofertą było ogromne. 

Poprzez liczne działania informacyjne, kolportaż ulotek, poradników, artykuły 

prasowe, udział w kampanii społecznej przeciwdziałania przemocy zorganizowanej 

przez Urząd Gminy Wrocław działałyśmy na rzecz zwiększenia świadomości osób 

doświadczających przemocy w zakresie ich praw i możliwości uzyskania pomocy. 

Skuteczność tych przedsięwzięć  wyrażała się poprzez zwiększającą się liczbę osób 

zainteresowanych naszą ofertą. Rozpowszechnianie wiedzy na temat zjawiska 

przemocy, możemy mieć nadzieję, miało wpływ na zmianę społecznych postaw 

dotyczących tego zagadnienia. 

Wielokrotnie towarzyszyłyśmy klientkom w rozprawach sądowych jako osoby 

zaufania (łącznie 42 razy). Zadanie to wykonywały zarówno nasze pracownice, jak i 

wolontariuszki. Zwracałyśmy się także pisemnie w sprawach naszych klientek do 

różnych instytucji, które zajmowały się ich sprawami – do Prokuratury, Komisariatów 

Policji, Państwowej Inspekcji Pracy, Zarządu Lokali Komunalnych, Wydziału dla 

Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego,  Komendy Miejskiej Policji i in.  

 

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw CPK Wrocław brało udział w 

zorganizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Tygodniu Pomocy Ofiarom 

Przestępstw w dniach 22-29 lutego 2008 r. 

CPK Gdańsk 

W roku 2008 udzielonych zostało przez specjalistów CPK: 

• porad prawnych – 347 

• porad psychologicznych – 191 

• grupowe formy pomocy prawno-psychologicznej (10 h) prowadzone przez 

trenera: Małgorzatę Tobiszewską 

• Zorganizowano i przeprowadzono 2 warsztaty szkoleniowe z cyklu „Jak nie 

zostać ofiarą dyskryminacji”. Szkolenia miały na celu upowszechnianie i ochronę 
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praw człowieka, jego swobód oraz przeciwdziałanie przemocy fizycznej i 

emocjonalnej itp. 

• Porady prawne i psychologiczne były świadczone w kontakcie bezpośrednim. 

Pomoc prawna udzielana była w sytuacjach związanych z trudnymi sytuacjami 

życiowymi klientek zwłaszcza: uzyskania alimentów, rozwodu, stosowania wobec 

nich przemocy fizycznej i emocjonalnej, dyskryminacji, molestowania, gwałtu 

itp. 

• Odebrano 1223 telefony od kobiet w różnych trudnych sytuacjach życiowych 

• Dla kobiet, które potrzebują wsparcia w zakresie zaistnienia na rynku pracy 

oferowane były porady doradcy zawodowego (tworzenie Indywidualnych Planów 

Działania, pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych, porady dotyczące 

aktywnego poszukiwania zatrudnienia). W 2008 udzielonych zostało ogółem 12 

porad doradcy zawodowego. 

 

Monitoring prawa i jego stosowania 

 

Działania w sferze legislacyjnej 

• Prowadzono aktywne działania mające na celu pozyskanie wśród 

parlamentarzystów zwolenników nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie; 

• Opracowano propozycje nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu w rodzinie.   

• 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).  

• Uwagi do ustawy o Równym traktowaniu  

 

Monitorowanie procesu stosowania prawa: 

• towarzyszenie kobietom w kontaktach z organami wymiaru sprawiedliwości oraz 

zbieranie informacji od klientek Fundacji na temat naruszeń prawa przez 

instytucje powołane do jego stosowania.  
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•  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. 

• 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 przypadkach przemocy domowej zawiadamiając o 

popełnieniu przestępstwa jak i zaskarżając umorzone postępowanie o znęcanie 

się nad rodziną. 

Działania upowszechniające  

CPK Warszawa 

Spektakl z Warszawy Strachy  

• 19 luty 2008 pokaz przedpremierowy w Białymstoku w Teatrze 

Dramatycznym.  

• 6 marca 2008 pokaz premierowy (Teatr Wytwórnia).Warszawa;  

• 15 marca 2008 – Dom Kultury - Sochaczew  

• 27 marca 2008 na Konferencji podsumowującej Projekt w Warszawie  

• 30 marca 2008 w Gdańsku  w  Domu Harcerza; 

Spektakl Ballada o Słodkiej Dafne 

• 10 grudnia 2008  premiera nowego spektaklu „ Ballada o słodkiej Dafne” 

(Teatr Wytwórnia- Warszawa)   

Spektakl z Lublińca Węzły życia  przygotowany przez BO drugiej edycji  

• 21.02 – Wydział Prawa Uniwersytetu Gdańskiego  

• 22.02 – konferencja Ministerstwa Sprawiedliwości w Bytowie  

• 08.03 – Teatr „Kana” w Szczecinie  

• 12.03 - Wydział Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  

• 17.03 – w Lublińcu dla młodzieży gimnazjalnej i licealistów  

• 28.03 – Wydział Pedagogiki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  
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Inne cykliczne spotkania i akcje 

• Udział w spotkaniach konsultacyjnych z pracownicami Urzędu Miasta Warszawy 

na temat miejskiego programu przeciw przemocy w rodzinie; 

• Udział pracy Miejskiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy; 

• Udział w Miejskim Forum Dialogu Społecznego w Warszawie;  

• Udział w spotkaniu wolskiej koalicji przeciw przemocy w rodzinie; 

• Udział w spotkaniu wolskiej koalicji przeciw przemocy w rodzinie z Warszawy z 

przedstawicielami koalicji łódzkiej;   

• Udział w spotkaniu poświęconym strategii rozwiązywania problemów 

społecznych m.st. Warszawy;  

• W Zorganizowanie akcji  skierowanej do kobiet z  apelem o podawanie dobrych 

praktyk postępowania pracodawców w stosunku do kobiet doświadczających 

przemocy. 

• Zorganizowanie Kampanii  skierowanej do pracodawców  pt „ Mam problemy w 

domu pomóż mi w pracy”; 

• Udział w Kampanii „ Zatrzymać przemoc domową” zorganizowanej przez The 

Body Shop (CPK była partnerem); 

• Nawiązanie współpracy z firmą AVON dotyczącej przeciwdziałania przemocy 

wobec kobiet.   

 

Udział w konferencjach  

• 16.01.2008 Spotkanie U. Nowakowskiej ze studentami IPSIR na temat zabójstw 

na tle przemocy domowej; 

• 17.01 2008- Udział przedstawicielek CPK oraz ZPWiM w Kongresie 

Pracodawców; 

• 7 – 8 luty 2008 – Udział U. Nowakowskiej w Konferencji Strategicznej 

Organizacji Kobiecych ( II dzień w Sejmie); 

• 11-15  luty 2008 – Sofia - Udział U. Nowakowskiej w Konferencji na temat zmian 

legislacyjnych w różnych krajach europejskich i USA; 

• 22.02.2008- Wystąpienie U. Nowakowskiej na konferencji skierowanej do 

prokuratorów i sędziów ma temat przemocy psychicznej w rodzinie 

zorganizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach której 

wystawiono sztukę  BO z ZK Lubliniec „Węzły życia” ; 

• 07.03 2008 – Spotkanie w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich 
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• 08.03 2008 – Udział w Happeningu na temat Przemocy wobec Kobiet 

zorganizowanym przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego;;  

• 27.03 2008 Konferencja zorganizowana przez CPK upowszechniająca i 

promująca projekt. W konferencji wzięło udział 120 osób;  

• 07- 08. 04. 2008 udział U. Nowakowskiej w delegacji polskich organizacji 

kobiecych do Brukseli i udział w spotkaniu z Komisarzem Komisji Europejskiej 

ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej oraz Równego Traktowania oraz z 

Eurodeputowaną Polską Lidią Geringer; 

• 14.04.2008 - Prelekcja A. Waśniewskiej dla  studentów  Akademii Medycznej  w 

W-wie Wydział Zdrowie publiczne która była połączona z pokazem  filmu 

nakręconego  w ramach projektu; 

• 17.04.2008 Udział U. Nowakowskiej w spotkaniu z Wice Przewodnicząca 

Komisji Europejskiej  Margaret Wallstrom; 

• 23.04. 2008 – wykład U. Nowakowskiej dla studentów Kliniki Prawa; 

• 30.04.2008 udział U. Nowakowskiej i D. Duch w spotkaniu z Minister 

Radziszewską ; 

• 19-21.05. 2008 U. Nowakowska udział w Konferencji w Rzymie na temat 

Aktywnego Obywatelstwa; 

• 26.05.2008 – wizyta w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie współpracy z 

prokuraturą, sądem i lokalnym samorządem; 

• 27.05.2008 prezentacja U. Nowakowskiej na konferencji na temat lokalnego 

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (OPS Śródmieście) 

• 09.06.2008 - prezentacja U. Nowakowskiej na temat prawnych aspekt ow 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie na konferencji na temat lokalnego 

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (OPS Śródmieście); 

• 19.06.2008 udział U. Nowakowskiej na konferencji podsumowującej program 

EQUAL zorganizowanej przez KSW; 

• 23-25.06.2008 wystąpienie U. Nowakowskiej na konferencji w Anconie, 

podsumowującej projekt dotyczący aktywnego obywatelstwa; 

• 21.07.2008 udział U. Nowakowskiej w posiedzeniu Sądu Penitencjarnego w ZK 

w Lublińcu w sprawie warunkowego zwolnienia BO projektu; 

• 24-26.07.2008 udział U. Nowakowskiej na konferencji w Croydon, GB na temat 

Family Justice Center; 

• 01.08.2008 wyjazd służbowy U. Nowakowskiej do ZK. W Grudziądzu; 

• Konferencja na temat dostępu do pomocy prawnej dla osób ubogich 

(październik 2008) – udział Anny Jagodzińskiej Bajkowskiej; 
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• 05.-07.11.2008 udział U. Nowakowskiej w konferencji w Budapeszcie na temat 

współpracy„pro bono” z kancelariami adwokackimi ; 

• 10.12.2008 Zorganizowanie przez CPK we współpracy z Koalicją Wolską 

Konferencji Rola szkoły w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

 

CPK Wrocław 

• Targi Organizacji Pozarządowych - 15 maja 2008 r. we wrocławskim 

Muzeum Architektury. Nasze wolontariuszki pełniły dyżur na stoisku, rozdawały 

ulotki i informatory, udzielały informacji o działalności fundacji, prezentowały 

zadania, które obecnie realizujemy. Miałyśmy okazję poznać członków innych 

wrocławskich organizacji pozarządowych oraz wymienić z nimi informacje na temat 

prowadzonej działalności.  

• Spotkania w Wydziale Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia 

dotyczącym Porozumienia współpracy Organizacji Pozarządowych w ramach projektu 

WROFPO – WROCŁAWSKA FEDERACJA PORADNI OBYWATELSKICH- 

28.05.2008r.  

• Europejskie Forum Obywatelskim odbywającym się we Wrocławiu w 

dniach 19-20 czerwca 2008 r.  

• Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci 

zorganizowanej przez Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia (listopad-

grudzień 2008 r.). W ramach kampanii udzielałyśmy porad prawnych i 

psychologicznych oraz wspólnie z Dolnośląską Szkołą Wyższą zorganizowałyśmy dnia 

4 grudnia 2008 r. debatę pod tytułem „Nawet lekki klaps szkodzi”. W ten sposób 

zwiększałyśmy świadomość społeczną dotyczącą przemocy domowej.  

• Udział w panelu dyskusyjnym na Wydziale Prawa, Administracji i 

Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego pod tytułem: „Przemoc wobec kobiet – 

wróg czy przyjaciel? Spotkanie odbyło się 10.12.2008 r., wzięły w nim udział 

Katarzyna Miłoszewska i Dorota Seweryn-Stawarz.  

• Wykłady w Centrum Doskonalenia Kadr Oświata (15.03.2008 r. i 

08.11.2008 r.) na temat przemocy wobec kobiet, w których udział wzięły Katarzyna 

Miłoszewska i Dorota Seweryn-Stawarz.  

Udział w spotkaniach, konferencjach CPK oddział w Łodzi 

• 18.01; 29.02; 4.03, 9.05;27.06;26.09 spotkania Łódzkiego Zespołu ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
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• 21 styczeń, 10 marzec, 21 kwiecień -Koalicja Śródmieście przeciw Przemocy w 

siedzibie CPK w maju i październiku w MOPS Łodż-Śródmiescie 

• 07 luty spotkanie zespołu ds. Przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i 

Młodzieży 

• 14 luty Dyskryminacja Kobiet w pracy - spotkanie w LKP- wystąpienie A 

Zakrzewskiej i K Wożniak dotyczące dyskryminacji kobiet na rynku pracy, 

• 12 marca udział w konferencji na temat Ekonomii Społecznej - Koalicji Kłos 

• 27-28 marca udział w Konferencji podsumowującej projekt PIW Equal 

• 28 marca spotkanie w FRDL z przedstawicielami instytucji i organizacji 

województwa łódziego - wystąpienie A Zakrzewskiej pt.” Prawne aspekty 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 

• 26 kwietnia wystąpienie A Zakrzewskiej „Wolność kobiet a prawa kobiet” -

seminarium w Muzeum Miasta Łodzi w ramach Festiwalu Kobiet  

• 13 Maja spotkanie instytucji i organizacji przeciwdziałających przemocy w 

siedzibie CPK 

• 20 maja - organizacja warsztatów Aktywizacja kobiet 45+ na rynku pracy ( 

sponsor Getnig Bank) 

• 11 czerwiec Spotkanie z przedstawicielkami MOPS w Strykowie - 

przeciwdziałanie przemocy. 

• 2-8 X udział psycholożki K.Olejniczak w międzynarodowym spotkaniu 

organizowanym w ramach YOUTH PROJECT  przez niemiecką organizację 

kobieca w Frille-Niemcy 

• 24 Październik Uroczysta Gala w Filharmonii Łódzkiej podsumowująca 

działania łódzkich Spółdzielni Socjalnych 

• 21 listopad - udział w Konferencji w Warszawie - Program Daphne 

• 25 XI wystąpienie A Zakrzewskiej na Seminarium w ramach 16 dni 

przeciwdziałania przemocy wobec kobiet organizowane przez Centrum 

Społeczne i Młodych Demokratów. 

• 29XI wystąpienie A Zakrzewskiej w obchodach 90-lecia praw politycznych 

kobiet - Plac  

• Wolności w Łodzi 

• 10 XII Spotkanie z Ambasadorem USA w Warszawie w związku z obchodami 60 

rocznicy PDPC 

 

 CPK Gdańsk 
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• Trzeci sektor a ekonomia społeczna na przykładzie PRR NA FALI – Partnerstwo 

na Rzecz Rozwoju „Na fali” (Koleczkowo 24-25.01.2008) 

• Zasady wdrażania PO KL w woj. pomorskim – Prezydent Miasta Gdańska 

(Gdańsk 25.01.2008)  

• Rola Kobiet na rynku pracy – stan obecny, bariery i szanse – Polskie 

Towarzystwo Ekonomiczne (Gdańsk – 6.02.2008) 

• DIONE – Kobiety w nowoczesnych technologiach – Gdańska Fundacja 

Przedsiębiorczości (Gdańsk – 7.02.2008) 

• Konferencja otwierająca RPO dla woj. pomorskiego – Urząd Marszałkowski woj. 

pomorskiego (Gdańsk 11.02.2008) 

• Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Ofiar Przestępstw pod hasłem 

Prawne, psychologiczne i społeczne aspekty przemocy emocjonalnej, jak zapobiegać 

przemocy i pomagać ofiarom – Ministerstwo Sprawiedliwości (Bytów 22.02.2008) 

• Konferencja Darboven Idee Grant 2008 – Stowarzyszenie „Bursztynowe Oko” 

(Gdańsk 3.03.2008) 

• Seminarium Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków przykładem 

dobrej praktyki - Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków (Gdańsk 

4.03.2008) 

• Konferencja Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w ramach CAZ – 

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (Gdańsk 13.03.2008) 

• Konferencja podsumowująca projekt Godne życie i praca dla kobiet ofiar 

przemocy – CPK (Warszawa 27.03.2008) 

• Konferencja Rola ewaluacji w kształtowaniu polityki społecznej – Regionalne 

Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych (Gdańsk 

31.03.2008) 

• Konferencja Aktywność obywatelska – ekonomia społeczna a rozwój lokalny – 

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych (Gdańsk 

15.04.2008) 

• Konferencja POKL – rynek pracy otwarty dla każdego – Wojewódzki Urząd 

Pracy (Gdańsk 23.04.2008) 

• Seminarium Gotowi do pracy – WYG International (Gdańsk 28.04.2008) 

• Spotkanie plenarne gdańskich organizacji pozarządowych – UM (Gdańsk 

27.05.2008) 

• Seminarium Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w 

projektach EFS – Fundacja Fundusz Współpracy (Sopot 28.05.2008) 
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• Seminarium Dobry trener NGO – (Sobieszewo 2.06.2008) 

• Seminarium IRIS - Kompleksowy system wsparcia i szkoleń zawodowych 

przygotowujących ofiary handlu ludźmi do aktywnego wejścia na rynek pracy, La 

Strada (Gdańsk 3 – 5.06.2008) 

• Konferencja Perły i diamenty. Efektywny lider – rozwój kompetencji 

menedżerskich, Prospera (Gdańsk 25.06.2008) 

• Udział w szkoleniu Tworzenie budżetu projektów (19.11.2008) 

• Udział w szkoleniu Monitoringu i sprawozdawczość (26.11.2008) 

 

Kontakty z mediami 

CPK Warszawa 

• 21.01.2008 Gazeta Siedlecka Sto lat za murzynami wywiad z U. Nowakowską 

• 29.01. 2008 Twoje Dziecko Mity o pracy młodych mam – rozmowa z Urszulą 

Nowakowską 

• 9 02. 2008 nr 6 (2640) Joanna Podgórska, Kopciuszek. Wersja dla dorosłych, 

„Polityka”(dodatek: „Pomocnik Psychologa), 

• 19.02.2008 www.policja.pl Strachy rozpoczęły studenckie punkty informacyjne-

Dagna Ślepowrońska 

• 19.02.2008 Radio Białystok Strachy – spektakl przygotowany przez BO projektu 

CPK, wystawiany w Białymstoku 

• 07.03.2008 TVN 24 Rząd Propaguje równość płci – Urszula Nowakowska  

• 08.03.2008 Polska Kobiety mają mieć lepiej- Urszula Nowakowska  

• 08.03 do 15.03 w stacji Euro News prezentowany był reportaż poświęcony 

działalności teatru terapeutycznego ZK Lubliniec w ramach programu Praca i 

godne życie dla kobiet ofiar przemocy 

• 27.03. 2008 Gazeta Prawna. Radziszewska: w zwalczaniu przemocy niezbędne 

współdziałanie 

• 27 .03.2008 Dziennik Anna Monkos, Ofiary przemocy pod ochroną 

• 02.04.2008 Urszula Nowakowska -koordynatorka projektu brała udział wraz z 

jedno z BO projektu oraz wyróżnionym pracodawcą  były gośćmi Teresy Drozd z 

Radia dla Ciebie; 

• 26.04.2008 udział U. Nowakowskiej w audycji radiowej Forum Dokumentu na 

temat przemocy wobec kobiet; 
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• 26.04.2008 udział U. Nowakowskiej w audycji TVP na temat przemocy wobec 

kobiet; 

• 06.05.2008 udział U. Nowakowskiej w audycji radiowej PR I na temat 

molestowania seksualnego; 

• 07.05.2008  Polska Ojcowie i matki chcą bronić swoich praw- Urszula 

Nowakowska na temat nakazu opuszczenia domu dla sprawcy; 

• 08.05. 2008 wypowiedź U. Nowakowskiej dla Polska the Times na temat 

przemocy wobec kobiet; 

• 13.05.2008 06.05.2008 udział U. Nowakowskiej w audycji radiowej PR I na temat 

molestowania seksualnego 

• 14.05.2008 TVP 1 Pytanie na śniadanie – U. Nowakowska molestowanie w pracy; 

• 28.05.2008 Głos Wielkopolski Wypowiedź U. Nowakowskiej na temat przemocy 

wobec kobiet  

• 12.06.2008 TVP 1 Pytanie na śniadanie – A. Bajkowska na temat alimentów; 

• 24.06.2008 Gazeta Prawna Pracodawcy zmuszają pracowników do nielegalnych 

umów Marta Krawczyńska 

• 05.07.2008 Polska Katarzyna Góraj ofiarą dyskryminacji- Urszula Nowakowska  

• 28.07. 2008 Polska Moje ukochane dziecko chcą wywieźć za granicę - Urszula 

Nowakowska; 

• 16.09.2008 Gazeta Prawna Rodzice otrzymają dodatkowy urlop i ochronę przed 

zwolnieniem – U. Nowakowska  

• 23.09.2008 Metro Alimenty dla pół miliona dzieci zapłacą podatnicy A. 

Bajkowska 

• 20.10.2008.  Wortal Etyki Prawniczej; A. Bajkowska – dostęp do pomocy 

prawnej; 

• 05.11.2008 Gazeta Prawana „Wymiar urlopów macierzyńskich będzie 

zróżnicowany” – Urszula Nowakowska  

• 18.11.2008 Tygodnik Powszechny Kobieta winną jest– Urszula Nowakowska na 

temat molestowania seksualnego w pracy; 

• 22.11.2008 Gazeta Prawna Skazani w agencjach ochrony – Urszula Nowakowska  

• 28.11.2008 Gazeta Współczesna; wypowiedź A. Bajkowskiej na temat gwałtu 

Wśród sprawców gwałtów coraz więcej urzędników 

• 29.12.2008 TVP Polsat Interwencje Sąd po stronie kata- Urszula Nowakowska  

• 30.12. 2008 Repka: Republika kobiet- Pigułka gwałtu- Urszula Nowakowska  
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CPK Łódź 

• 22.02 Wywiad z A Zakrzewską do TVP 3 dotyczący przemocy wobec kobiet i 

działań na rzecz izolacji sprawców - schronisko dla mężczyzn. 

• Informacja  w Łódzkiej Gazecie Wyborczej o programie Festiwal Kobiet i 

wystąpieniu Agaty Zakrzewskiej na temat wolności i praw kobiet 

• 27.02 Udział A Zakrzewskiej w programie dotyczącym działania CPK przeciw 

przemocy w Telewizji TOYA 

• 7.III Express Ilustrowany - wywiad z dyrektorka CPK na temat praw kobiet i 

feminizmu oraz działań CPK  

• 8.III. Udział W Łódzkiej Manifie -relacja do Radia ESKa i Radia Łodź 

• 1IV.2008 - wywiad z A Zakrzewską i artykuł w Kronice Miasta Łodzi o 

działaniach CPK w Łodzi 

• 6.V. Telewizja TVP3 udział w programie - Przemoc w pracy psycholożka Cecylia 

Skupiska -Lovset 

• 20.VI.08 Udział prawniczki CPK M Kuby w programie Telewizji Toya 

Dyskryminacja w pracy 

• 8.IX.08 Telewizja POLSAT 24 wywiad A Zakrzewskiej dotyczący mobbingu i 

molestowania seksualnego w pracy 

• 17.X. TOYA udział A Zakrzewskiej w programie dotyczącym działań CPK na 

rzecz kobiet. 

• 24 X TOK FM działania CPK w Łodzi - przemoc w rodzinie i dyskryminacja 

kobiet 

• 25 XI- w ramach obchodów16 dni działań przeciw przemocy wobec Kobiet -

wystąpienie w Telewizji Toya 

• 29 XI obchody 90 Rocznicy Uzyskania praw Politycznych dla Kobiet - wywiad-

relacja z imprezy w Radio Łódź 

• 02.XII wywiad z A Zakrzewską i artykuł w Gazecie Wyborczej dotyczący 

przeciwdziałania przemocy 

• 03.XII wywiad-ankieta z inicjatywy Ambasady Amerykańskiej na temat Praw 

Człowieka - przemocy i dyskryminacji kobiet w Polsce -zamieszczony w 

newsletterze Ambasady oraz w Internecie   
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CPK Gdańsk 

• Reportaż w Radiu Gdańsk dotyczący spektaklu teatru terapeutycznego Węzły 

życia w ramach projektu Godne życie i praca dla Kobiet ofiar przemocy 

(21.02.2008)  

• Wypowiedź na temat sytuacji kobiet na rynku pracy dla Radia Gdańsk 

(6.05.2008) 

• Wypowiedź dla Rzeczpospolitej Bijący dzieci mogą trafić do noclegowni 

(3.06.2008) 

• Wypowiedź psycholożki CPK – Małgorzaty Paliwody dla Polskiego Radia na 

temat pigułki  gwałtu (12.06.2008) 

 

CPK Wrocław 

• Telewizja TV4 nadała program przedstawiający działalności i cele Fundacji 

Centrum Praw Kobiet. W krótkim wywiadzie dla telewizji studenckiej (pokazano 

go w TV4, w sobotę 08.03.2008. o godz. 10.50.) wystąpiła nasza psycholożka 

Małgorzata Semik.  

• Polskie Radio Wrocław - z okazji Dnia Kobiet zostałyśmy zaproszone do audycji 

(08.03.2008, godz. 9.10) dotyczącej głównie tematu przemocy wobec kobiet. W 

imieniu Centrum Praw Kobiet wystąpiły: Katarzyna Miłoszewska i Dorota 

Seweryn-Stawarz. K. Miłoszewska prowadziła wątek psychologiczny, a D. 

Seweryn-Stawarz wskazywała na aspekty prawne zarówno przemocy wobec 

kobiet, jak i ogólnej sytuacji prawnej kobiet w Polsce. 

• Polska Gazeta Wrocławska, 21.05.2008 r.  - wypowiedź Katarzyny Miłoszewskiej 

z wrocławskiego Centrum Praw Kobiet  w artykule na temat ośrodka interwencji 

kryzysowej  Akson. 

• Gazeta Wyborcza, wtorek 10 czerwca 2008 r. - wypowiedź Katarzyny 

Miłoszewskiej z wrocławskiego Centrum Praw Kobiet  w artykule na temat 

ośrodka interwencji kryzysowej  Akson. 

• TVP - wypowiedź dla w sprawie pigułki gwałtu - Katarzyna Miłoszewska 

udzieliła wypowiedzi ekipie telewizyjnej dnia 18 czerwca 2008 r., fragmenty jej 

wypowiedzi znalazły się w programie w Wiadomościach o godz. 19.30 dnia 19 

czerwca 2008. 

• Gazeta Wyborcza, 27.06.2008 r. - wypowiedź Katarzyny Miłoszewskiej na temat 

umarzania przez prokuratury spraw o znęcanie się. 
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• Ludzka Sprawa, 7(22) 2008 lipiec - artykuł o wrocławskim oddziale Centrum 

Praw Kobiet  

• Polska Gazeta Wrocławska, 21.10.2008 r. - informacja o oferowanej przez 

wrocławski oddział Centrum Praw Kobiet bezpłatnej pomocy prawnej i 

psychologicznej dla kobiet doświadczających przemocy  

• Polska Gazeta Wrocławska, 20.11.2008 r. - Informacja o oferowanej przez 

wrocławski oddział Centrum Praw Kobiet bezpłatnej pomocy prawnej i 

psychologicznej dla kobiet doświadczających przemocy oraz informacja o 

debacie na temat przemocy wobec dzieci „Nawet lekki klaps szkodzi” 

organizowanej 4.12.2008 r. przez Centrum Praw Kobiet wraz z  Dolnośląską 

Szkołą Wyższą. 

• Polska Gazeta Wrocławska, 22-23.11.2008 r. - wypowiedź Katarzyny 

Miłoszewskiej w artykule na temat traktowania przez policję ofiar gwałtów. 

• Polska Gazeta Wrocławska, 25.11.2008 r. - porada prawna Doroty Seweryn-

Stawarz z Centrum Praw Kobiet dotycząca eksmisji agresywnego małżonka oraz 

wypowiedź Katarzyny Miłoszewskiej na temat skarg na policję zgłaszanych przez 

ofiary przemocy.  

• Polska Gazeta Wrocławska, 1.12.2008 r. - artykuł na temat traktowania przez  

policje ofiary „pigułki gwałtu”. 

• Polska Gazeta Wrocławska, 3.12.2008 r. - artykuł na temat debaty publicznej 

Nawet lekki klaps szkodzi organizowanej 4.12.2008 r. przez Centrum Praw 

Kobiet i Dolnośląską Szkołę Wyższą. 

• Gazeta Wyborcza, 3.12.2008 r. - artykuł na temat debaty publicznej „Nawet lekki 

klaps szkodzi” organizowanej 4.12.2008 r. przez Centrum Praw Kobiet wraz z  

Dolnośląską Szkołą Wyższą.  

• Gazeta Wyborcza, 5.12.2008 r. - artykuł na temat debaty publicznej „Nawet lekki 

klaps szkodzi” która została zorganizowana 4.12.2008 r. przez Centrum Praw 

Kobiet wraz z  Dolnośląską Szkołą Wyższą. 

• Polska Gazeta Wrocławska, 8.12.2008 r. - wypowiedź Katarzyny Miłoszewskiej z 

wrocławskiego Centrum Praw Kobiet  w artykule na temat przemocy domowej w 

rodzinach wojskowych.  

• Polska Gazeta Wrocławska, 9.12.2008 r.  - porada prawna Doroty Seweryn-

Stawarz z Centrum Praw Kobiet  na temat mobbingu. Polska Gazeta 

Wrocławska, 22.12.2008 r. - porada psychologa Katarzyny Miłoszewskiej pod 

tytułem Pomóc, żeby nie skrzywdzić na temat przemocy domowej.  
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Od listopada 2008 r. w poniedziałki psycholożka Katarzyna Miłoszewska, a we wtorki 

prawniczka Dorota Seweryn-Stawarz dyżurowały przy  telefonie w siedzibie Gazety 

Wrocławskiej, gdzie czytelnicy mieli możliwość uzyskania bezpłatnej porady.  

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 wolontariuszki 

– studentki prawa, psychologii, socjologii, resocjalizacji pragnące zdobyć 

doświadczenie i poszerzyć swoją wiedzę o sytuacji kobiet. Współpracują z nami 

na zasadzie wolontariatu także  psycholożki i aplikanci adwokaccy i 

prokuratorscy prowadząc konsultacje wspierające dla kobiet.  

• Zgłasza się do nas wiele studentek poszukujących materiałów do swych prac 

magisterskich i dyplomowych ponieważ mamy bogatą bibliotekę publikacji 

poświęconych problematyce kobiet, równouprawnienia, dyskryminacji i 

przemocy wobec kobiet. 

• Z ogromnymi sukcesami w każdym oddziale CPK prowadzimy umawianie dla 

Klientek asysty na rozprawy Sądowe. Wolontariuszki udają się z Klientkami w 

charakterze Osoby zaufania. 

 

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 
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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     138 363,82 PLN 

Dotacja - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich     94.400,00 PLN 

Dotacja – Urząd Miasta st. Warszawy    410.000,00 PLN 

Fundusz Współpracy (EQUAL) “Praca i 

Godne Życie Kobiet Ofiar Przemocy”. 

     736.834,69 PLN 

Urząd Miasta Gdańsk       3.500 PLN 

Urząd Miasta Łódź        47 090,00 PLN 

Urząd Miasta Wrocław      119 560,00 PLN 

Urząd Miasta Świdnica       11 500,00 PLN 

Inne       99 820,29  PLN  

RAZEM       1630 258,78 PLN 

 

4. informacja o poniesionych kosztach na: 

realizację celów statutowych 1.375.259,09 

administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) 242.692,78 

5. działalność gospodarczą 0,00 

6. pozostałe koszty 4220,21 

7. dane o: 

8. liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych 

stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 

gospodarczej. 

 

Średnie zatrudnienie wynosi 14 osób zatrudnionych na umowę o pracę ( w 

przeliczeniu na pełne etaty 12,8) 

- administracja 2 osoby 

- pracownicy merytoryczni 12 osób 
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9. 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 735.240,35 

10. 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 oraz 

zawieranych na poszczególne zadania umów cywilnoprawnych i wynosiło 52.905,74 

PLN 

11. wydatkach na wynagrodzenia z umów o pracę –  432 697,35 PLN 

12. wynagrodzenia z tytułu umów zleceń - 302 543,54 PLN 

13. 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  

 

14. kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku. 

Na dzień 31.12.2008–76.995,44 PLN - bank PKO BP SA XIV oddział  oraz konta 

pomocnicze w Łodzi, Gdańsku, Krakowie, we Wrocławiu, 

lokat na dzień 31.12.2008 – 245.546,63  PLN - bank PKO BP SA XIV oddział   

15. 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 

16. nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 

wydatkowanych na to nabycie.  

 

Fundacja nie posiada nieruchomości  

17. nabytych pozostałych środkach trwałych, 
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W roku 2008 Fundacja nabyła środków trwałych  na kwotę: 5649,70 PLN 

18. wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych 

 

Aktywa na dzień 31.12.08 wynosiły  543.379,54 

Pasywa na dzień 31.12.08 wynosiły  543.379,54 

W tym: 

Fundusze własne  350.602,32 

Zobowiązania  12.716,79 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 180.060,43 

 

19. dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 

(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku 

finansowym tej działalności 

 

W 2008 roku Fundacja realizowała następujące zadania zlecone : 

 

 Środki otrzymane  

 

Środki wykorzystane  

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy, Wrocławia, 

Świdnicy 

 

541 106, 000 PLN 591 696, 000 PLN  

FIO  94 400,00 PLN  94 400,00 PLN 

Razem  635.460 PLN 

 

686.096,00 PLN 

 

20.  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  
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§ 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 2008 była przeprowadzona kontrola z Urzędu Dzielnicy 

Śródmieście zlecona przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy  w zakresie realizacji 

dotacji przyznanej Fundacji z Urzędu Miasta w roku 2008. Wynik kontroli był 

pozytywny i nie zgłoszono zastrzeżeń do działalności Fundacji. W grudniu 

przeprowadzona była także kontrola finansowa projektu EQUAL przez Urząd 

Kontroli Skarbowej.  Wynik kontroli był pozytywny.  


