Sprawozdanie 2010 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

REGON

010840212

22 grudnia 2006 Fundacja została wpisana do KRS jako Organizacja Pożytku
Publicznego
Dane dotyczące członkiń Zarządu Fundacji
(imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres
zamieszkania)
Bartosińska Monika
Krajnik Janczur Elżbieta
Nowakowska Urszula
Otręba Liliana
Sura Agnieszka
Celem statutowym Fundacji jest działanie na rzecz:
1.

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

2.

przeciwdziałania wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet oraz
wykluczeniu

społecznemu

w

szczególności

ze

względu

na

wiek,

niepełnosprawność, status społeczny i majątkowy, przekonania, rasę,
narodowość i orientację seksualną;
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3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

rozwijania dialogu społecznego z organami władzy publicznej, w szczególności
z instytucjami zajmującymi się na szczeblu centralnym i lokalnym
problematyką

rynku

pracy,

przeciwdziałania

przemocy,

patologiom

społecznym, dostępem do wymiaru sprawiedliwości oraz działaniami na rzecz
równego statusu kobiet i mężczyzn.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem
realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń
prawnych w jej działalności o skutkach finansowych
W okresie sprawozdawczym Centrum Praw Kobiet kontynuowało swoją działalność
statutową prowadzoną 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 łączymy monitorowanie ustawodawstwa i
instytucji stosujących prawo z działalnością edukacyjną i udzielaniem pomocy
prawnej i wsparcia indywidualnym kobietom ofiarom przemocy i dyskryminacji. W
roku

2010

Fundacja

prowadziła

działalność

statutową

poprzez

realizację

następujących programów i działań w poszczególnych miastach:
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WARSZAWA
Projekt Powiedz Nie przemocy kampania 16 dni przeciw przemocy ze względu
na płeć ( 25.11 – 10.12- 2010) – finansowany ze środków Urzędu Dzielnicy Wola.
W ramach projektu prowadzone były działania poradnicze ( poradnictwo prawne i
psychologiczne)

oraz

edukacyjno

–

informacyjne

zwiększające

świadomość

mieszkanek i mieszkańców dzielnicy na temat przemocy wobec kobiet.
Poznaj swoje prawa – podczas spotkania zostały omówione m.in. nowe
możliwości ochrony prawnej ofiar wynikające ze znowelizowanej ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz szanse i zagrożenia związane ze zmianami
ustawowymi dotyczącymi władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi. Problematyka
prawna była omówiona indywidualnie na prośbę uczestniczek spotkania. Kobiety
mogły zadawać pytania i skonsultować swój problem z prawnikiem lub specjalistą gościem. Spotkanie trwało dwie godziny.
Warsztat samoobrony WenDo – zorganizowany został dla 10 kobiet w cyklu 4
spotkań w godzinach 17-20 na terenie Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego.
Główny cel WenDo został zrealizowany. Uczestniczki wyszły pewne siebie i
wzmocnione.

WenDo

połączone

asertywności

zapewniło

z

technikami

kompleksowe

wsparcie

samoobrony

fizycznej

potrzebującym

oraz

kobietom.

Świadomość własnej siły, poczucie sprawczości, wiedza na temat praw i możliwości,
umiejętność asertywnego zachowania i odpowiedzi, szybkie reagowanie na
naruszenia to jeden z wielu tematów poruszonych podczas zajęć.
Panel dyskusyjny Rola mężczyzn w przeciwdziałaniu przemocy wobec
kobiet.
Panel prowadziła Urszula Nowakowska, a wśród jego uczestników była Jolanta
Kwaśniewska, Dariusz Szwed, Marek Prajzner, Kazimierz Walijewski, Tadeusz
Wieszczyk i Marek Balicki. Uczestnicy panelu zastanawiali się m.in. nad miejscem,
jakie powinni zajmować mężczyźni w systemie pomocy krzywdzonym kobietom.
Ważnym punktem rozważań były seksistowskie uprzedzenia mężczyzn – również
tych, którzy angażują się w walkę z przemocą wobec kobiet. Uczestnicy panelu
zastanawiali się także, czy i jaki wpływ na skuteczność zwalczania przemocy wobec
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kobiet ma mówienie o przemocy w rodzinie językiem neutralnym ze względu na płeć i
nieuwzględnianie wymiaru płci w systemie usług pomocowych dla ofiar przemocy w
rodzinie.
Konkurs – Wyróżnienie Białej Wstążki - Przedmiotem konkursu był wybór
mężczyzny, który w szczególny sposób zasłużył się pomagając kobietom, reagując na
różne formy przemocy i dyskryminacji wobec nich. 7 grudnia w Teatrze Kamienica w
Warszawie odbyła się pierwszy raz w Polsce gala „Wyróżnienie Białej Wstążki”
podczas, której zostali nagrodzeni mężczyźni, którzy w szczególny sposób zasłużyli się
w działaniach na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Na gali nagrodzono
mężczyzn w sześciu kategoriach.
Wśród ambasadorów kampanii Białej Wstążki są m.in.: były Prezydent Polski
Aleksander Kwaśniewski, Premier Tadeusz Mazowiecki, Prof. Wiktor Osiatyński, Ks.
Arkadiusz Nowak, Zbigniew Niemczycki, Emilian Kamiński, Marek Balicki, Andrzej
Pągowski, Grzegorz Turnau i Wojciech Gąsowski.
W skład Kapituły Konkursowej weszły m.in.: Jolanta Kwaśniewska, Urszula
Nowakowska, Irena Santor, Elżbieta Pomaska, Bożena Toeplitz, Krystyna Kofta, Nina
Kowalewska – Motlik.
Laureatami konkursu zostali w kategorii:
Wymiar sprawiedliwości i organy ścigania - mł. aspirant Krzysztof Jakubik z
Żyrardowa;
Instytucje i organizacje pomocowe -Tomasz Ciałowicz ze Słomnik Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Słomnikach;
Osoby i instytucje publiczne - Paweł Pawlak - Wiceburmistrz Dzielnicy Wola w
Warszawie i Mirosław Starzyński – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia
Dzielnicy Wola w Warszawie;
Pracodawcy - Trinh Hoai Nam – przedsiębiorca;
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Osoby prywatne - Krzysztof Strycharski;
Media - Michał Olszański – dziennikarz radiowy i telewizyjny.
Pomysłodawcami Wyróżnienia Białej Wstążki 2010 byli dwaj polscy policjanci:
Kazimierz Walijewski i Tomasz Pietrzak. Na zakończenie uroczystej gali Emilian
Kamiński założyciel Teatru Kamienica w Warszawie odczytał zobowiązanie
skierowane do mężczyzn: „(…) zobowiązuję się do (…) niestosowania, potępiania i
reagowania na każdy przejaw przemocy wobec kobiet zarówno w sferze publicznej jak
i prywatnej”.
W panelu oraz w gali uczestniczyli przedstawiciele mediów: TVN 24 – Dzień na Żywo,
Superstacja, TVN – Dzień Dobry, Polsat News, Redakcje magazynu Samo Zdrowie i
Policja 997, Onet.pl, gazeta.pl, itsnews.pl, PAP, PAP Life, Warszawskie Towarzystwo
Prasy Lokalnej, Studio Reportażu PR, Agencje fotograf.: AKPA, Glinka Agency,
Mazur, AFL, East News, i ONS, SDP Klub Fotografii Prasowej, Tygodnik Sąsiedzi oraz
Tygodnik 7 Dni oraz PR .
Wśród ponad 100 gości znaleźli się między innymi przedstawiciele: Ambasady USA,
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, Powiatowy Ośrodek
Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie, EMAR Marketing Research, CRZL, Fundacja
Stefana Batorego, Przedstawiciele Sądu Rejonowego w Otwocku, Dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 166, Dyrektor Biura Polityki Społecznej, Mikroklimat – Przestrzeń
Kobiet,

FUNDACJA

„RAZEM

LEPIEJ”,

Ośrodek

Interwencji

Kryzysowej,

przedstawiciele policji, prawnicy, reprezentanci prokuratury generalnej, Fundacja
Generacja, wolontariusze Centrum Praw Kobiet, Przewodnicząca Partii Kobiet,
sportowcy i Naczelnik Wydziału ds. Nieletnich; Patologii i Profilaktyki Biura
Prewencji KGP.
Z konsultacji

prawnych prowadzonych w ramach kampanii 16 dni

skorzystało:

•

konsultacje bezpośrednie– 71 kobiet

•

konsultacje e-mail – 76 kobiet

•

konsultacje telefoniczne – 79 kobiet
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Z konsultacji psychologicznych prowadzonych w ramach kampanii 16
dni… skorzystało:
•

konsultacje bezpośrednie - 27 kobiet

•

konsultacje telefoniczne i mailowe- 15 kobiet

KOBIECY OŚRODEK TEATRALNY (KOT)
projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury.
Warsztaty rozwoju osobistego – udział w warsztatach brały członkinie grup
teatralno-terapeutycznych istniejących przy CPK od 2006 r. W terminie od 07
stycznia do 19 kwietnia 2010 r. przeprowadzono:
a) warsztaty edukacyjne na temat umiejętności pracy z grupą prowadzone przez
Dagnę Ślepowrońską (psycholożkę, twórczynię metody pracy z grupą za pomocą
teatru obrzędowego, scenarzystkę i reżyserkę spektakli przy CPK od 2006 r.), Marię
Deptę (trenerkę i praktyka dramy, koterapeutkę grup terapeutyczno-teatralnych przy
CPK w latach 2006-2009, aktorkę animatorkę w naszych spektaklach) oraz Izabelę
Musiał (psycholożkę od lat współpracującą z CPK) – 34 godziny
b) zajęcia z pracy z ciałem z elementami jogi prowadzone przez dyplomowaną
instruktorkę jogi Magdalenę Tomaszewską (uczestniczkę grupy terapeutycznoteatralnej z 2009 r., grającej w spektaklu „Annuszka znów rozlała olej! Magiczne
Variettes”) – 7 godzin.
Warsztat z improwizacji teatralnej- odbył się w dniach 17 – 18.07.2010 i był
prowadzony woluntarystycznie przez jedną z uczestniczek SATO – zawodową aktorkę
Beatę Kozikowską. Warsztat trwał 14 godzin
Szkoła animatorek teatru obrzędowego (SATO) - zajęcia odbywały się od
kwietnia do listopada. W SATO udział brały kobiety z grup terapeutyczno- teatralnej
oraz

psycholożki i aktorki wcześniej nie związane z grupami terapeutyczno-

6

teatralnymi, łącznie 16 kobiet. W SATO uczyły się pracy z przestrzenią, ekspresji ciała,
emisji głosu, śpiewów obrzędowych, a także pracy z grupą. W ramach SATO odbyły
się:



trening interpersonalny prowadzony przez Dagnę Ślepowrońską i Marię Deptę
30 kwietnia – 3 maja, 40 godzin. W treningu wzięło udział 18 uczestniczek;



warsztaty podstawowych umiejętności pracy z grupą prowadzone przez Dagnę
Ślepowrońską i Marię Deptę w dniach 26 kwietnia, 31 maja, 21 czerwca, 26
lipca, 6 września, 4 i 11 października, 15, 22 i 29 listopada, łącznie 29 godzin;

praca z ciałem :



elementy jogi – prowadzenie Magdalena Tomaszewska – 26 kwietnia, 10, 17 i
24 maja, 7, 14 i 28 czerwca, 5, 12 i 19 lipca, 13, 20 i 27 września, 18 i 25
października, 8 listopada, łacznie 16 godzin;



elementy pantomimy i ruchu scenicznego – prowadzenie Katarzyna
Markowska (trenerka, praktyk dramy, aktorka Teatru Pantomimy MIMO, z
grupą teatralną przy CPK związana od 2006 r.) – 10, 17 i 24 maja, 7, 14 i 28
czerwca, 13 i 20 września, łacznie 16 godzin;



praca z głosem w ramach warsztatu Dźwięk – Taniec - Ruch – prowadzenie
Katarzyna Szurman (muzyczka, kompozytorka, związana z teatrem Scena na
Lubelskiej, była wokalistka i instrumentalistka Kapeli ze Wsi Warszawa,
obecnie grająca w zespole Czarne Motyle, z grupą teatralną przy CPK związana
od 2006 r.) i Katarzyna Żytomirska (muzyk, etnolożka związana z Domem
Tańca, aktorka teatru Scena na Lubelskiej).

Grupa terapeutyczno- teatralna - powstała w marcu 2010 r. dla kobiet, które
zgłosiły się do CPK po pomoc w związku z doświadczaniem przemocy. Po etapie
indywidualnych spotkań z terapeutkami kwalifikujących do udziału w programie, do
grupy przyjęto 15 pań. Spotkania odbywały się od 25 marca do 16 grudnia 2010 r. raz
w tygodniu, w czwartki w godz. 17-20.00. Terapię prowadziły Dagna Ślepowrońska
oraz Izabela Musiał. Podczas zajęć terapeutki zbierały historie kobiet, jak również
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wprowadzały podstawowe narzędzia pracy scenicznej.
Efektem wielomiesięcznej pracy z grupą terapeutyczno-teatralną był napisany przez
Dagnę Ślepowrońską na podstawie doświadczeń uczestniczek grupy scenariusz
spektaklu „Karmik”. Tematem przewodnim był problem współuzależnienia. Muzykę
skomponowała Katarzyna Szurman, a spektakl wyreżyserowała Dagna Ślepowrońska.
Pracę nad spektaklem woluntarystycznie wsparła znaczna część absolwentek SATO,
przyjmując na siebie obowiązki asystentek reżyserki, aktorek wspierających,
wizażystki itp. Po wielogodzinnych próbach, wykonaniu masek, rekwizytów,
scenografii odbyła się premiera spektaklu – 13 grudnia w Domu Kultury Działdowska
w Warszawie. W spektaklu wzięły udział wszystkie uczestniczki grupy terapeutycznoteatralnej. Spektakl spotkał się z gorącym przyjęciem zaproszonych gości.
Płyta z piosenkami ze spektakli Śmieje się kat.

Wybrano i nagrano 18

piosenek ze spektakli-obrzędów: „Strachy”, „Ballada o Słodkiej Dafne” i „Annuszka
rozlała olej! Magiczne Variette”. W nagraniach swoich głosów użyczyły aktorki
występujące w tych spektaklach. Muzycy biorący udział w nagraniu to Katarzyna
Szurman – kompozytorka większości utworów, Katarzyna Żytomirska i Tomasz
Stradomski, który wsparł nagranie grą na gitarze elektrycznej w utworach ze
spektaklu „Strachy”. Płyta została wydana w nakładzie 2 400 egzemplarzy.
Książka Dagny Ślepowrońskiej Teatr psychoterapii. O praktykowaniu
teatru obrzędowego- książka powstała na bazie doświadczeń autorki w pracy
terapeutycznej z grupami kobiet doświadczających przemocy. W książce autorka
odwołuje się do korzeni teatru – obrzędu, przywołuje różnorakie formy pracy
teatralno-psychologicznej takie jak psychodrama, socjodrama, dramaterapia, teatr
playbacku, rozmaite formy teatru terapeutycznego czy terapii tańcem, aby zająć się
głównym tematem – swoją autorską metodą teatru obrzędowego wykorzystywaną w
pracy z grupami. Książkę wzbogaca opis ewaluacji metody dokonany przez
uczestniczki poszczególnych grup, scenariusze czterech zrealizowanych spektakli oraz
fotografie ze spektakli. Książka wydana została w nakładzie 2000 egzemplarzy.
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Spektakle terapeutyczne
a)

Annuszka znów rozlała olej! Magiczne Variettes – 22 stycznia, 6

kwietnia, 10 maja - Dom Kultury Działdowska, Warszawa; 30 lipca – Węgajty; 15
października – podczas XII Międzynarodowej Konferencji Europejskiej Sieci Kobiet
Przeciwko Przemocy (WAVE) w Pedagogium, Warszawa; 18 października, 25
października, Warszawa; 6 grudnia – Mediateka, Warszawa
b)

Ballada o Słodkiej Dafne – 7 czerwca – Dom Kultury Działdowska,

Warszawa
c)

Karmik – 13 grudnia - Dom Kultury Działdowska

Po spektaklach odbywały się rozmowy twórców z widzami nt. pracy z grupą przy
zastosowaniu innowacyjnej autorskiej metody Teatru Obrzędowego.
Happening
a)

happening parytetowy pt. Ogólnopolski turniej gry w kółko i krzyżyk miał

miejsce 23 września w Warszawie pod Sejmem RP podczas manifestacji
zorganizowanej przez Kongres Kobiet z okazji pierwszej rocznicy złożenia w Sejmie
ustawy parytetowej. W happeningu wzięły udział trenerki i uczestniczki SATO;
b)

happening bajkowy pt. Oryginalne wersje najpopularniejszych bajek

przygotowany został na galę Wyróżnienie Białej Wstążki, która odbyła się pierwszy
raz w Polsce 7 grudnia 2010 r. w Teatrze Kamienica w Warszawie. Gala była
zorganizowana przez Fundację Centrum Praw Kobiet oraz Fundację Jolanty
Kwaśniewskiej Porozumienie bez barier.

Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie.
W 2010 schronienie i pomoc uzyskało w Ośrodku 67 osób, w tym 33 kobiety i 34
dzieci. Dziesięć klientek przebywało w Ośrodku powyżej 6 miesięcy, sześć klientek 6
miesięcy, dwie 5 miesięcy, jedna 4 miesiące, dwie 3 miesiące, jedna 2 miesiące, jedna
miesiąc, trzy 2 tygodnie. Kobiety były w wieku od 20 do 65 lat, natomiast dzieci od 6
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miesięcy do 16 lat. We wskazanym okresie sprawozdawczym 12 klientek nie
pracowało

zawodowo

i

utrzymywało

się

ze

świadczeń

socjalnych.

Adres

Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia jest zastrzeżony, ze względu na bezpieczeństwo
przebywających w nim kobiet i dzieci. Lokal jest monitorowany.
W lokalu, w którym mieści się Ośrodek znajduje się 8 małych pokoi, w każdym z nich
mieszka jedna lub maksymalnie dwie klientki z dziećmi, duża kuchnia i aneks
kuchenny, dwie łazienki, w których są trzy prysznice, trzy umywalki oraz dodatkowo
dwie toalety z umywalkami. Poza tym jest wspólny pokój dzienny – telewizyjny, oraz
duża jadalnia i pralnia z suszarnią. W Ośrodku jest również pokój biurowy i
psychologiczny do konsultacji i zajęć grupowych.
W 2010 r. Ośrodek współpracował z Bankiem Żywności, dzięki któremu mógł
zapewnić mieszkankom produkty żywnościowe. W Ośrodku jest ogólnodostępny
Internet, w świetlicy

„kącik komputerowy”, gdzie znajdują się 4 komputery.

Komputery udostępnione do ogólnego użytku służą również jako pomoc dla dzieci w
wieku szkolnym. Stworzona została biblioteczka, bardzo dobrze wyposażona w
książki, gdzie mieszkanki mogą w ciszy i spokoju przeczytać książki o różnej tematyce.
Pomoc prawna w ramach SOW. Bezpośrednie konsultacje z prawniczką
odbywały się w siedzibie Fundacji oraz w lokalu Ośrodka. Zadanie to realizowane
było przez 1 prawniczkę w łącznym wymiarze przewidzianym w umowie, tj. 1/2 etatu.
Poradnictwem prawnym objęte były wszystkie mieszkanki Ośrodka oraz kobiety,
które w związku z trudną sytuacją w rodzinie rozważały możliwość ucieczki z domu i
wprowadzenie się do Ośrodka. W okresie sprawozdawczym udzielono 476 porad
prawnych, napisano 52 pisma, w tym 47 pism procesowych i 5 stanowisk Fundacji w
sprawie klientki.
Pomoc psychologiczna w ramach SOW.
W Ośrodku psycholożka przeprowadziła 108 godzin bezpośrednich konsultacji
psychologicznych oraz 57,5 godziny dyżuru przy telefonie zaufania, pod który
dzwonią kobiety z całej Polski w celu uzyskania wsparcia. W siedzibie Fundacji odbyło
się 189 ambulatoryjnych porad psychologicznych klientek spoza Ośrodka. Pomoc
psychologiczna skierowana była również do dzieci kobiet przebywających w Ośrodku.
W okresie rozliczeniowym psycholożka dla dzieci prowadziła zajęcia grupowe oraz
indywidualną pracę z dziećmi, gdy dziecko wykazywało takie potrzeby. Dodatkowo
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psycholożka kontaktowała się z matkami omawiając aktualne problemy związane z
funkcjonowaniem dzieci i udzielając porad. Część pracy psychologicznej była
nastawiona na odbudowywanie więzi matki z dzieckiem i budowanie zdrowych relacji
w rodzinie. W okresie obowiązywania umowy dwie psycholożki dziecięce
wypracowały łącznie 480 godzin pracy z dziećmi.
Grupowe

formy

wsparcia

psychologicznego

oraz

edukacyjno-

terapeutycznego.
W Ośrodku poza pracą psychologa prowadzona była również grupa wsparcia dla
mieszkanek. Grupa była prowadzona przez dwóch psychologów.. W okresie
sprawozdawczym tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. odbyło się 30 dwugodzinnych
spotkań - grup wsparcia dla mieszkanek Ośrodka. Ponadto w wyniku otrzymania
dodatkowej dotacji w Ośrodku zrealizowano 17 dwugodzinnych spotkań.
Specjalistyczne poradnictwo socjalne.
W okresie sprawozdawczym w Ośrodku były zatrudnione 2 pracowniczki socjalne,
które są również zatrudnione jako pracowniczki socjalne w Ośrodku Pomocy
Społecznej. Do ich zadań należy udzielanie klientkom pomocy w rozwiązywaniu
problemów socjalnych, zawodowych, rodzinnych oraz wsparcia w podejmowaniu
nowych ról i działań zmierzających do zmiany sytuacji życiowej. Po przyjęciu do
Ośrodka opracowywany był indywidualny plan pracy z klientką, który miał na celu
rozwiązanie konkretnych spraw socjalnych, związanych przede wszystkim z
uregulowaniem kwestii mieszkaniowych, zawodowych oraz podejmowania innych
działań

nastawionych

na

zmianę

sytuacji

życiowej.

Pracowniczki

socjalne

towarzyszyły klientkom w kontaktach z instytucjami oraz udzielały pomocy
interwencyjnie np. podczas odbioru rzeczy z mieszkań. Pracowniczki socjalne
współpracowały również z kuratorami sądowymi klientek, a także żłobkami,
przedszkolami i szkołami. Współpraca pracownic socjalnych z instytucjami polegała
na zintegrowaniu działań ukierunkowanych na jak najlepsze i najszybsze rozwiązanie
trudnej sytuacji klientki.
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Działania interwencyjne
Zadanie to realizowały praktycznie wszystkie osoby zatrudnione w Specjalistycznym
Ośrodku Wsparcia, czyli kierowniczka Ośrodka, pracownice pierwszego kontaktu,
pracowniczki socjalne, psycholożki i prawniczka. Działania interwencyjne to
działania, które zdarzały się nieprzewidzianie i cały zespół pracujący w Ośrodku
musiał im zaradzić. Działania interwencyjne były podejmowane m.in. wówczas, gdy z
informacji uzyskanych od klientek bądź osób trzecich wynikało, że dochodzi do
nieprawidłowości

w

stosowaniu

prawa

oraz

nieprawidłowości

działania

poszczególnych instytucji.
Towarzyszenie w kontaktach z instytucjami
Pracownicy Ośrodka i wolontariusze towarzyszyli pokrzywdzonym kobietom w
kontaktach z instytucjami stosującymi prawo oraz z placówkami służby zdrowia.
Towarzyszenie pokrzywdzonym kobietom w kontaktach z instytucjami stosującymi
prawo jest ważnym elementem kompleksowego systemu pomocy. Oferta Ośrodka
dotyczyła udziału w sprawie w charakterze świadka, osoby zaufania publicznego w
sprawach z wyłączeniem jawności, w tym w sprawach rozwodowych oraz w
charakterze obserwatorek. Udział w sprawach klientek pełni bardzo ważną rolę, gdyż
jest formą wsparcia dla klientki. Ta forma wsparcia jest niezwykle istotna w
przypadku kobiet występujących bez adwokata, gdyż do pewnego stopnia wyrównuje
ich szanse oraz zmniejsza poczucie osamotnienia w kontaktach z instytucjami. Poza
tym pracownicy kontaktowali się z adwokatami reprezentującymi klientki Ośrodka z
urzędu, z sędziami, z policją. Zadanie to realizowane było przez pracowników
socjalnych, pracowników pierwszego kontaktu i prawniczki.
Nawiązywanie współpracy z instytucjami, w których zakresie działania
leży pomoc kobietom i dzieciom doświadczającym przemocy
W celu zapewnienia jak najszerszej kompleksowej pomocy mieszkankom Ośrodka
oraz osobom ubiegającym się o przyjęcie, osoby zatrudnione dążyły do nawiązania jak
najszerszej współpracy z instytucjami, w których zakresie działania leży pomoc
kobietom

i

dzieciom

doświadczającym

przemocy.

Pracownice

Ośrodka

12

współpracowały z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st.
Warszawy, Komisariatem Policji przy ul. Wilczej, Komisariatem Policji przy ul.
Ludnej, przychodnią służby zdrowia przy ul. Solec, przedszkolem przy ul. Solec,
przedszkolem przy ul. Kruczkowskiego, żłobkiem przy ul. Drewnianej, Ośrodkiem
Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora.
Pracownice Ośrodka współpracowały również z ośrodkami pomocy społecznej
właściwymi ze względu na poprzednie miejsce zamieszkania klientek w celu
sprawdzenia oraz ewentualnego umożliwienia powrotu klientek do swoich domów.
Aby ułatwić mieszkankom Ośrodka dostęp do specjalistycznej pomocy medycznej
planowane jest w najbliższym czasie sfinalizowanie umowy o współpracy w zakresie
opieki lekarskiej z prywatnymi przychodniami znajdującymi się w okolicy Ośrodka. W
2010 r. kontynuowano również współpracę z Bankiem Żywności oraz innymi
indywidualnymi sponsorami, w celu zapewnienia mieszkankom Ośrodka żywności w
przypadkach kryzysowych. W wyniku współpracy ze sponsorami udało się zapewnić
po trzy etapy terapii metodą Tomatisa dla dwójki dzieci: autystycznego chłopca oraz
dziewczynki z porażeniem mózgowym, zakupiono pionizator, wałek do ćwiczeń oraz
inhalator dla dziewczynki z porażeniem mózgowym. Nawiązano współpracę z
Fundacją Przyjaźni Ludzi i Zwierząt CZE-NE-KA, której pracownicy wolontaryjnie
poprowadzą dogoterapię w Ośrodku.
Konsultacje lekarza psychiatry oraz lekarzy specjalistów
W sytuacjach, kiedy klientki z różnych powodów nie miały dostępu do lekarzy
specjalistów lub termin oczekiwania na wizyty lekarskie był zbyt długi, klientki były
wspierane przez pracowników Ośrodka w umówieniu wizyty lekarskiej oraz uzyskaniu
konsultacji lekarskiej prywatnej. Ze względu na stan zdrowia oraz występujące
problemy natury psychicznej klientki korzystały również ze wsparcia lekarza
psychiatry. Odbyły się następujące konsultacje lekarskie: dwie konsultacje u lekarza
psychiatry dla jednej klientki w wysokości 100zł i 140 zł, badanie dla jednej klientki
na kwotę

120 zł. Zadanie nie zostało w pełni zrealizowane z powodów braku

zapotrzebowania na odpłatne wizyty i badania lekarskie, ponieważ klientki korzystają
z usług medycznych w pobliskich przychodniach w ramach Narodowego Funduszu
Zdrowia.
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Inne działania (finansowane z darowizn, OSI, wolontaryjne)
Telefon zaufania STOP - przez cały okres sprawozdawczy działał głównie w
oparciu o pracę wolontariuszy. W czwartki przy telefonie odbywał się dyżur prawny w
godzinach od 10 do 16:00. Łącznie udzielono porad prawnych 1179.
W poniedziałki, wtorki, środy i piątki odbywał się dyżur psychologiczny. Łącznie
udzielono porad psychologicznych 864.
Poradnictwo prawne i psychologiczne – przez cały rok świadczona była pomoc
prawna i psychologiczna finansowana z innych źródeł lub świadczona wolontaryjnie.
Łącznie udzielono 699 konsultacji psychologicznych oraz 1246 porad prawnych i 256
odpowiedzi na maile w sprawach prawnych.

Monitoring prawa i jego stosowania
Działania w sferze legislacyjnej


Opracowanie

propozycji

zmian

do

rządowej

nowelizacji

ustawy

o

przeciwdziałaniu w rodzinie;


Spotkania z organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w
rodzinie w celu wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie nowelizacji;



Udział w pracach Sejmowej Podkomisji i Komisji pracującej nad nowelizacją
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;



Udział

w

Forum

ds.

Przemocy

Seksualnej

zorganizowanym

przez

Pełnomocnika ds. Równego Traktowania – prezentacja propozycji zmian
legislacyjnych wypracowanych przez CPK (11 maja 2010);


Współpraca z WAVE (Europejska Sieć Kobiet przeciw Przemocy wobec Kobiet)
przy wypracowywaniu uwag do Europejskiej Konwencji ds. Przemocy wobec
Kobiet i Przemocy Domowej.

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.

Staż i 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.

Współpraca międzyinstytucjonalna
Udział w comiesięcznych spotkaniach:


zespołów i grup interdyscyplinarnych Wolskiej Koalicji przeciw Przemocy w
Rodzinie (Izabela Musiał, Małgorzata Dmochowska);



spotkaniach Miejskiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie ( Urszula Nowakowska)

Udział w konferencjach (wybrane)


17 lutego 2010 – Konferencja w Wyższej Szkole Policyjnej w Legionowie na
temat przemocy w rodzinie : wystąpienie U. Nowakowskiej ;
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22-29 lutego 2010 udział w Dniach Praw Ofiar ;



22 – 25 lutego 2010, Budapeszt, wystąpienie U. Nowakowskiej na temat
zabójstw na tle przemocy i kobiet osadzonych za zabójstwa;



10 marca 2010 – udział w seminarium na temat przemocy w Urzędzie
Dzielnicy Bielany



11 maja 2010- udział w Forum przeciw Przemocy Seksualnej – prezentacja
zmian legislacyjnych dotyczących gwałtu (U. Nowakowska);



19 maja 2010 - wykład dla studentów prawa na temat przemocy wobec kobiet i
działalności CPK (U. Nowakowska);



20-22 maja 2010 wystąpienie U. Nowakowskiej podczas

Konferencji

organizowanej przez Zakład Karny dla Kobiet w Grudziądzu na temat
uzależnień kobiet od alkoholu i przemocy wobec kobiet;


31 maja 2010- wystąpienie U. Nowakowskiej w Seminarium na temat
przemocy domowej w Forum Kultury Polsko –Austriackiej



2 czerwca 2010- udział U. Nowakowska w konsultacjach dotyczących badań
europejskich na temat przemocy wobec Kobiet, Wiedeń;



8 czerwca 2010 – wystąpienie U. Nowakowskiej podczas konferencji na temat
przemocy w rodzinie organizowanej przez PZH;



18-19 czerwca 2010- udział i wystąpienia podczas Kongresu Kobiet (U.
Nowakowska panel o przemocy wobec kobiet; K. Bielawska panel na temat
aspektów finansowych w pomocy kobietom doświadczającym przemocy)



19 czerwca 2010- wystąpienie U. Nowakowskiej podczas panelu poświęconego
Izabeli Jarudze Nowackiej;



21 czerwca 2010- udział U. Nowakowskiej w spotkaniu i prezentacja CPK
podczas spotkania z Minister ds. Równości z Maroka;



3 lipca 2010 – udział i wystąpienie U. Nowakowskiej w spotkaniu w Krakowie z
Ambasadorką Globalną ds. Kobiet z USA;



7-8 lipca 2010- spotkanie robocze, przygotowawcze do Konferencji WAVE na
temat

przemocy

wobec

kobiet

w

Warszawie

(U.

Nowakowska,

K.

Matuszewska);


14 września 2010- udział grupy teatralnej w Happeningu na temat parytetów
dla kobiet



20 września 2010- udział U. Nowakowskiej w spotkaniu z przedstawicielką z
Vital Voices USA;
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21 września 2010- pokaz filmu CPK „Wybieram Życie” w Domu Kultury w
Sokołowie Podlaskim, dyskusja z udziałem U. Nowakowskiej oraz A. Titkowa;



30 września 2010 – udział w zjeździe Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia;



4-5 października 2010- udział w Konferencji MPIPS na temat nowelizacji
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;



13-15 października 2010 - Europejska Konferencja WAVE „ Europa przeciw
Przemocy wobec Kobiet”, Warszawa (CPK było współorganizatorem)wystąpienia U. Nowakowskiej, M. Pietrowskiej oraz K. Bielawskiej) ;



25 października 2010 – spotkanie U. Nowakowskiej z parlamentarzystami USA
na temat przemocy i działalności CPK;



28 października 2010 – wystąpienie U. Nowakowskiej na temat przemocy
wobec kobiet podczas konferencji w Rzeszowie;



6 listopada 2010- wystąpienie U. Nowakowskiej podczas konwencji wyborczej
Partii Kobiet;



12 listopada 2010– wizyta gości z USA, w tym parlamentarzystów w SOW,
udział w debacie na temat przemocy w Ambasadzie USA;



16 listopada 2010 - wystąpienie U. Nowakowskiej w Centrum Promocji Kobiet
dla działaczy pozarządowych z krajów dawnego bloku radzieckiego na temat
przemocy wobec kobiet oraz działalności CPK;



26 listopada 2010 – udział U. Nowakowskiej w konferencji organizowanej
przez Prezydencję belgijską na temat przemocy wobec kobiet;



29-30 listopada 2010 - udział U. Nowakowskiej w spotkaniu roboczym Sieci
WAVE w Wiedniu;



7 grudnia 2010 - panel na temat Roli Mężczyzn w Przeciwdziałaniu Przemocy
Wobec Kobiet oraz Gala Białej Wstążki – Teatr Kamienica, Warszawa (U.
Nowakowska);



10 grudnia 2010 - wystąpienie U. Nowakowskiej w panelu poświęconym pracy
z kobietami skazanymi za zabójstwa na tle przemocy podczas przyznawania
nagrody Włodkowica członkini Rady Nadzorczej Fundacji L. Olejnik;



15 grudnia 2010 - udział w lunchu organizowanym przez Ambasadę USA z
okazji Dni Praw Człowieka – wystąpienie U. Nowakowskiej



28 grudnia 2010- wystąpienie U. Nowakowskiej podczas zebrania Rady Miasta
Płońsk na temat przemocy wobec kobiet oraz działalności CPK.
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Kontakty z mediami (wybrane)
CPK Warszawa


06.01.2010 – Polskie Radio I – rozmowa do audycji na temat CPK




wypowiedź dla Super Ekspresu na temat przemocy

12.01.2010 – TVP Pytanie na Śniadanie, wypowiedź na temat gwałtu
małżeńskiego



12.01.2010 – Polsat program interwencyjny, wypowiedź na temat stalkingu



14.01.2010 – Polsat program interwencyjny, wypowiedź na temat gwałtu


Polskie Radio I, przemoc wobec kobiet w PL na tle EU



29.01.2010 – Polsa, program interwencyjny wypowiedź na temat gwałtu



02.02.2010 – Naj, wypowiedź na temat przemocy domowej



02.02.2010 – Dziennik Gazeta Prawna, wypowiedź na temat ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie



04.02.2010 – TVP Pytanie na śniadanie, wypowiedź o przemocy, nowelizacja
ustawy



08.02.2010 – Naj, wypowiedź na temat przemocy seksualnej



09.02.2010-

TVN,

wypowiedź

na

temat

nowelizowanej

ustawy

o

przeciwdziałaniu przemocy


09.02.2010 - TVP II, wypowiedź na temat gwałtu (Dziennik)



10.02.2010 – TVP II,

wypowiedź na temat gwałtu wspólnie z Izą Jarugą

Nowacką


12.02.2010 –Superstacja, komentarz na temat afery Lepper/ Łyżwiński –
molestowanie seksualne



12.02.2010 –Głos Wielkopolski, komentarz na temat nowelizacji ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie



17.02.2010 – TVP II, wypowiedź na temat przemocy w rodzinie (Dziennik)


Gazeta Prawna, wypowiedź na temat współpracy w sprawach o
przemoc



03.03.2010 – Radio dla Ciebie, komentarz w sprawie jednej z klientek CPK



04.03.2010– udział w programie Pospieszalskiego „Porozmawiajmy” na temat
nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie



05.03.2010

–

Gazeta

prawna,

wypowiedź

na

temat

współpracy

interdyscyplinarnej w sprawach o przemoc w rodzinie
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08.03.2010 – Polskie Radio I , wypowiedź na temat praw kobiet



08.03.2010 – Polskie Radio I, udział w audycji nocnej na temat przemocy i
działalności CPK



08.03.2010 – TVP Info, wypowiedź na temat przemocy



11.03.2010 – TVN 24 Prosto z Polski, wypowiedź na temat przemocy domowej



08.03.2010 – TVP Polsat Wydarzenia,

wypowiedź na temat przemocy w

rodzinie


08.03.2010 – Radio Polskie dla zagranicy,

wypowiedź na temat matek

surogatek


29.03.2010 – TVP I Misja Specjalna na temat przemocy w rodzinie, udział I.
Kuhn



08.04.2010 – wypowiedź dla Radia Ukraińskiego na temat feminizmu



09.04.2010 – Radio I , wypowiedź na temat funduszy europejskich



14.04.2010 – TVP Info, wypowiedź o M. Kaczyńskiej oraz Izie Jarudze
Nowackiej w związku z katastrofą smoleńską



21.04.2010 – Radio I, wypowiedź na temat kampanii dotyczącej przemocy w
rodzinie



21.04.2010 – TVP Barwy Życia, audycja o klientce CPK



30.4.2010 – Radio I, wypowiedź na temat przemocy wobec kobiet



07. 05. 2010 -wypowiedź dla Gazety Prawnej, komentarz na temat przemocy



05. 2010 - TVP I, wypowiedź na temat przemocy seksualnej



13. 05. 2010 - Gazeta Wschodnia – wypowiedź na temat sprawy zabójstwa z
Chodla



13. 05. 2010 - Radio I udział w audycji „ Co ma zrobić ofiara po wyjściu
sprawcy z więzienia”



14. 05. 2010 - TV Internet, wypowiedź na temat przemocy i CPK



14. 05. 2010 - wypowiedź dla Portalu Internetowego NGO „Sylwetki działaczy
organizacji pozarządowych (U. Nowakowska)



05. 2010 - TVP Grudziądz, wypowiedź na temat przemocy i zabójstw na tle
przemocy domowej



13.06.2010 – Super Expres, wypowiedź na temat zabójstw na tle przemocy w
rodzinie



14. 06. 2010

-Radio III,

wypowiedź na temat „Czy kobiety w Polsce są

lekceważone”
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15. 06. 2010 Radio I, wypowiedź na temat gwałtu



22.06.2010 – udział w programie Interwencyjnym E. Jaworowicz



05. 07. 2010 -TVP Warszawa, wypowiedź na temat dostępu do placówek
pomocowych dla ofiar przemocy w rodzinie



06.07.2010 – spotkanie z dziennikarzami niemieckimi, wypowiedź na temat
przemocy wobec kobiet i działalności CPK



28.07.2010 – Gazeta Wyborcza, wypowiedź na temat nowelizacji ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie



12.08.2010 – wypowiedź dla TVN na temat gwałtu



25.08.2010 - Gazeta Prawna, wypowiedź na temat przemocy wobec kobiet



14.09.2010 – wypowiedź dla Życia Warszawy na temat przemocy i happeningu
(D. Ślepowrońska)



27.09.2010 – TVP II, wypowiedź na temat przemocy w rodzinie



11.10.2010 – TVN 24, wypowiedź na temat przemocy wobec kobiet



12.10.2010 – TVN Warszawa, wypowiedź na temat przemocy wobec kobiet



12.10.2010 – TVP II Panorama, wypowiedź na temat przemocy wobec kobiet



18.10.2010 – Polsat , wypowiedź na temat dyskryminacji ze względu na płeć



29.10.2010 – wypowiedzi dla prasy lokalnej oraz Radia Rzeszów na temat
przemocy wobec kobiet



29.10.2010- wypowiedź dla radia studenckiego Rzeszów na temat przemocy
wobec kobiet



04.11.2010 – wypowiedzi dla lokalnej TVP oraz prasy na temat sprawy z
Chodla



19.11.2010 – TVP I, wypowiedź na temat przemocy



19.11.2010 – wywiad z U. Nowakowską dla Gazety Policyjnej



22.11.2010 – TVN „Dzień dobry TVN” , wypowiedź na temat przemocy wobec
kobiet i Gali Białej Wstążki



07.12.2010 – wypowiedź dla różnych stacji telewizyjnych oraz radiowych
podczas debaty i Gali Białej Wstążki



08.12.2010 TVP Barwy Życia, program o klientce CPK



14.12.2010 – TVP Info, wypowiedź na temat przemocy wobec kobiet
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CPK Wrocław
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 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. 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 wolności jednostki.
W sumie w okresie sprawozdawczym udzielono 1323 godzin konsultacji prawnych i
1127 godzin konsultacji psychologicznych w ramach omawianego programu. We
wrocławskim oddziale CPK prowadzone były spotkania edukacyjne Obrona Swoich
Praw – treningi asertywności. Zajęcia prowadzone były w 2 cyklach, po 5
dwugodzinnych spotkań na każde. W ramach programu od stycznia do czerwca 2010
r. oraz od lipca do końca grudnia 2010 r. co wtorek, odbywały się spotkania grupy
wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Łącznie odbyły się 42 spotkania, po dwie
godziny każde. W ramach porad konsultacyjnych udzielono 263 dodatkowych
konsultacji prawnych bądź psychologicznych. odebrano 3473 telefony, wielokrotnie
odpowiadano na pytania poprzez pocztę internetową. wielokrotnie towarzyszyłyśmy
Klientkom w rozprawach sądowych jako osoby zaufania.
Z porad prawnych skorzystały 663 osoby, z porad psychologicznych skorzystało 376
osób, ogółem z pomocy psychologicznej, prawnej, grupy wsparcia i asertywności
skorzystało 868 osób.
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2. Program Profilaktyki Uzależnień dla osób osadzonych w Zakładzie
Karnym nr 1 we Wrocławiu z Gminą Wrocław.
Zgodnie z założeniami, przeprowadzone warsztaty, zajęcia i szkolenia poprzez swoją
bardzo atrakcyjną formę i profesjonalizm prowadzących, umożliwiły realizację
następujących celów:


prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie uzależnień oraz edukacji
zdrowotnej i społecznej dla osób osadzonych w Zakładzie Karnym Nr 1 z
wykorzystaniem form teatralnych i artystycznych



podnoszenie u osób osadzonych w Zakładzie Karnym nr 1 poziomu
świadomości i odpowiedzialności za ryzykowne zachowania



motywowanie do rozwoju osobistego oraz zmiany negatywnych postaw i
zachowań



promowanie stylu życia wolnego od nałogów

Szczególne należałoby podkreślić znaczenie zrealizowanego Programu dla wsparcia
procesu resocjalizacji osadzonych nadużywających alkoholu i/lub uzależnionych, a
wraz z tym –dla rozwoju umiejętności pracy w grupie; rozwoju umiejętności
komunikacyjnych i porozumiewania się bez przemocy, pobudzenia wrażliwości itd.
Poradnictwo i szkolenie prawne, które spotkało się z dużym zainteresowaniem
osadzonych, spowodowało rozwój umiejętności legalnego rozstrzygania życiowych
spraw i konfliktów. Beneficjenci tej formy pomocy już w trakcie pobytu w Zakładzie
Karnym występowali do Sądów i innych instytucji w celu uregulowania swoich spraw
najczęściej rodzinnych i lokalowych. Dodatkowym elementem Programu Profilaktyki
Uzależnień była pomoc prawna udzielana skazanym, dotycząca zagadnień prawa
cywilnego. Klienci / Klientki otrzymywali pomoc w sporządzaniu pism procesowych,
zapoznawali się z przysługującymi im prawami i sposobami ich egzekwowania.
Najczęściej zgłaszane sprawy dotyczyły spraw rodzinnych (praw rodzicielskich,
alimentów, kontaktów z dzieckiem) oraz spraw mieszkaniowych,

w związku ze

zgłaszanymi licznie problemami lokalowymi beneficjentów Programu.
Program uzupełniały dodatkowe zajęcia i warsztaty.
Czas trwania porad prawnych wyniósł 36 tygodni w okresie od 01.04.2010 r. do
31.12.10 r. z przerwą urlopową 3 tygodnie w okresie wakacyjnym, trzy godziny w
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tygodniu. W sumie w ciągu zaplanowanych 108 godzin, zostały udzielone 223 porady
prawne, na które zgłosiły się 102 osoby.
Szkolenie prawne z prawa rodzinnego – dwa czterogodzinne cykle ( 2 x 2h dla
dwu grup, męskiej i kobiecej), ogółem w szkoleniach uczestniczyły 23 osoby.
Trening radzenia sobie z trudnymi emocjami – czas trwania 37 tygodni od
01.04.2010 r. do 31.12.2010 r. z przerwą urlopową we wrześniu, dwie godziny w
tygodniu, grupa męska do 25 osób, otwarta. Z zajęć skorzystało 50 osób, średnio na
zajęciach w grupie było 12 osób.
Warsztaty komunikacyjne – O efektywnym porozumiewaniu się cykl 4
dwugodzinnych spotkań dla kobiet - 6 osób w grupie.
Zajęcia teatralne - prowadzone były w dwu grupach - męskiej średnio 20 osobowej
(pracowało w niej 35 osób) i kobiecej średnio 10 osobowej (pracowało w niej 25 osób).
3. Wspieranie działalności ośrodków poradnictwa obywatelskiego w
2010 r. – współpraca z Radą Osiedla Ołbin.
Centrum Praw Kobiet Oddział we Wrocławiu w omawianym okresie (04.01.2010 r. do
31.12.2010 r.) działało jako specjalistyczny ośrodek zapewniający mieszkańcom
Wrocławia bezpłatny dostęp do porad obywatelskich. Pod pojęciem porad
obywatelskich rozumieć należy poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne, jak
również konsultacje dotyczące bieżących spraw życia codziennego. Centrum Praw
Kobiet udostępniło

swój numer telefonu, który

był czynny w godzinach pracy

Centrum – pon. – czw. 9.00-18.00, pt. 9.00-15.00 (dając tym samym możliwość
zapisów na porady, wstępnych konsultacji oraz porad „szybka pomoc”). Beneficjenci
wypełniali ankiety osobowe, w których osoby udzielające porady zamieszczały swoje
notatki.
Wymieniona wyżej działalność skierowana była do osób fizycznych mieszkających lub
przebywających tymczasowo na terenie Wrocławia, będących w trudnej sytuacji
materialnej, życiowej i potrzebującym wsparcia. Osobom tym udzielano pomocy w
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sytuacjach kryzysowych, wymagających interwencji, w związku z ochroną praw i
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.
Ogółem udzielono 338 porad prawnych i psychologicznych z których skorzystały 184
osoby. Ilość przyjętych osób: 184 (na porady prawne 135 osób, na porady
psychologiczne 53 osoby).
4. Prowadzenie punktu pomocy psychologiczno – pedagogiczno prawnej z telefonem zaufania we współpracy z Gminą Miasto Świdnica.
Centrum Praw Kobiet działało jako punkt pomocy psychologiczno- pedagogicznoprawnej 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 nie będących sytuacją kryzysową.
Działania w ramach zadania:
Porady konsultacyjne - udzielane w ramach telefonu zaufania. Zadanie było
realizowane w godzinach pracy świdnickiego biura (6 godz. w tygodniu) oraz
jednocześnie przez 9 godzin dziennie w dni od poniedziałku do czwartku i 6 godzin
dziennie w piątki (42h w tygodniu) w ramach przekierowania rozmów z telefonu
świdnickiego do oddziału we Wrocławiu.
Pomoc psychologiczna i pedagogiczna (porady indywidualne i indywidualna
pomoc psychoterapeutyczna) - psycholog-pedagog pełnił dyżur dwa dni w tygodniu
po 2 godz.

( 4h/ tydz..), w sumie 144 godz.

Poradnictwo prawne - prawnik jednego dnia odbywał dwugodzinny dyżur
przedpołudniowy i dwugodzinny dyżur popołudniowy (4h/tydz.). W ostatnim
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tygodniu roku, z powodu choroby prawnika dyżur nie odbył się. Dyżury prawnika – w
sumie 140 godz.
Rodzaj

prowadzonej

działalności

w

ramach

wymienionych

wyżej

programów:
Porady konsultacyjne
Każda klientka zgłaszająca się (telefonicznie, osobiście lub przez Internet) z
problemem przemocy do Centrum Praw Kobiet konsultowała się z osobą pierwszego
kontaktu, która zapoznawała się z jej indywidualnym problemem i pomagała w
opracowaniu planu wyjścia z kryzysowej sytuacji. Osoby zainteresowane były
zapisywane na wizyty u psychologa i prawnika. Nasz telefon pełnił też funkcję
telefonu zaufania, bądź telefonu informacyjnego. Służyłyśmy wsparciem dla osób w
sytuacji kryzysowej związanej z doświadczaniem przemocy. Edukowałyśmy w zakresie
sposobów postępowania w sytuacji przemocy. Udzielałyśmy informacji na temat
istniejących we Wrocławiu instytucji i organizacji.
Pomoc prawna
Pomoc prawna była świadczona w formie konsultacji indywidualnych dotyczących
spraw z zakresu prawa cywilnego (głównie rodzinnego i opiekuńczego), karnego,
prawa pracy, pomocy społecznej, ochrony praw lokatorów. Klientki otrzymywały
pomoc w sporządzaniu pism procesowych, zapoznawały się z przysługującymi im
prawami i sposobami ich egzekwowania. Porady prawne były prowadzone w siedzibie
Centrum Praw Kobiet we Wrocławiu, w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu, w
Radzie Osiedla Ołbin we Wrocławiu, a także w biurze terenowym w Świdnicy.
Pomoc psychologiczna
Klientki aktualnie znajdujące się w sytuacji narażenia na przemoc otrzymywały
indywidualne wsparcie mające na celu przede wszystkim wyjście z tej kryzysowej
sytuacji: podnoszenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
zwiększenie wiary we własne możliwości, wsparcie emocjonalne. Osoby, które
doświadczyły

przemocy

konsekwencjami
indywidualną

(np.

pomoc

w

przeszłości

zespół

stresu

i

borykały

pourazowego,

psychoterapeutyczną.

się

jej

psychicznymi

depresja)

otrzymywały

Konsultacje

z

psychologiczne

były
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prowadzone były prowadzone w siedzibie Centrum Praw Kobiet we Wrocławiu oraz w
biurze terenowym w Świdnicy.
Grupa wsparcia
Przez 10 miesięcy prowadzona była grupa wsparcia dla osób w sytuacji kryzysowej,
wynikającej z doświadczania przemocy. Przeprowadzono dwie edycje: – pierwsza od
02.01.2010 r. do 30.06.2010 r. i druga od 01.09.2010 r. do 31.12.2010 r. Grupa
wsparcia była prowadzona w siedzibie Centrum Praw Kobiet we Wrocławiu, we
wtorki w godz. 17 -19.
Organizowanie spotkań edukacyjnych Obrona swoich praw – treningi
asertywności.
Celem organizowanych spotkań było przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet.
Trening asertywności pomagał uczestniczkom wzmocnić swoją samoocenę i poczucie
własnej wartości. Przeciwdziałał ich bezradności oraz bezsilności, uczył je, jak
reagować na agresję. Pomagał przełamać stereotypy i obawy, rozwiązywać konflikty
oraz walczyć z poczuciem winy i wstydem. Przeprowadzone zostały dwie grupy
szkoleń: pierwsza luty-czerwiec 2010 r., druga wrzesień-grudzień 2010 r. Spotkania
prowadzone były w siedzibie Centrum Praw Kobiet we Wrocławiu, w środy w godz.
17-19.
Działalność edukacyjna


udostępnianie naszych ulotek informacyjnych oraz poradników: informacyjne
„Przemoc domowa – powiedz NIE!”, „Przemoc domowa – masz prawo”,
„Uzależnienie od alkoholu – nie jesteś winna, gdy on pije”, „Gwałt – to nie ty
jesteś winna”, „Dyskryminacja: Powiedz NIE!, Molestowanie w pracy: Powiedz
NIE!” oraz poradniki Centrum Praw Kobiet z serii „Poznaj swoje prawa…”:
„Jeśli jesteś ofiarą przemocy”, „Wszystko o dziedziczeniu”, „Na rynku pracy”,
„Jeśli jesteś ofiarą gwałtu”, „O egzekucji”, „Jeśli myślisz o podjęciu działalności
gospodarczej”, „Sprawy mieszkaniowe”, „O pomocy społecznej”, „Jeśli chcesz
się rozwieść”, „O alimentach, zaliczce alimentacyjnej, i świadczeniach
rodzinnych”.

Istotnym z punktu widzenia realizacji zadania edukowania i informowania
społeczeństwa o problemie przemocy w rodzinie był nasz współudział we
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Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy, w ramach której zostały
pokazane przedstawienia przygotowane przez osadzonych z ZK nr 1 we Wrocławiu (w
ramach realizowanego przez CPK programu) „Długi jak życie dzień Józefa K.” oraz
„Tańce Nasze Codzienne” (to przedstawienie zostało pokazane w trakcie konferencji
„Dziecko krzywdzone – pomoc i interwencja” dnia 09.12.2010 r.).
O przeciwdziałaniu przemocy mówiłyśmy również:
1. Na zorganizowanych przez wrocławski oddział CPK obchodach Dnia Kobiet CPK
(dnia 7 marca 2010 r. na wrocławskim Rynku). Relacje z tego wydarzenia zostały
pokazane w wielu stacjach telewizyjnych i opisane w wielu gazetach, m.in. Gazeta
Wrocławska i Gazeta Wyborcza umieściły relacje i zdjęcia na swoich łamach dnia
08.03.2010 r.
2. Na zorganizowanym przez CPK

pokazie filmu Podziemne państwo kobiet w

Spółdzielni Pracy Oświata – 29 maja 2010 r.
3. Na spotkaniu ze studentami Dolnośląskiej Szkoły Wyższej – zapoznanie ich z
działalnością Fundacji oraz sprawami związanymi z przeciwdziałaniem przemocy
wobec kobiet.
4. W gazetach (lokalny dodatek „Gazety Wyborczej”, „Gazeta Południowa” i „Gazeta
Wrocławska), gdzie pojawiały się artykuły na tematy związane z działalnością CPK.
lub poruszające sprawy naszych klientek;
5. W trakcie kilku wystąpień w radiu i telewizji.
W 2010 r. funkcjonowały strony internetowe www.cpk.org.pl oraz wrocławskiego
oddziału CPK: www.cpk.wrocław.pl stanowiące doskonałe źródło porad z zakresu
problematyki przemocowej.
CPK Łódź
Źródła finansowania w 2010 r. oddział w Łodzi:
1. WUP w Łodzi Projekt POKL Dafne - szansa na prace - 608 552 zł
2. MOPS - pomoc prawna i psychologiczna - 14 800zł
3. UMŁ Edukacja - warsztaty w szkołach: 19 600zł
4. UMŁ Edukacja - Poradnictwo prawno-psychologiczne 4 800 zł
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5. Projekt Partnerski Gruntvig - Wzmocnienie kobiet- innowacyjne metody
edukacji dorosłych w zakresie potrzeb kobiet narażonych na wykluczenie - w latach
2010-2012 -18 000 Euro
6. OSI- dotacja na organizacje działań CPK i pomoc prawną dla kobiet
Ilość porad, psychologicznych, prawnych
Porady prawne w pierwszym i drugim półroczu wyniosły: 641+ 437= 1078
Porad psychologiczne w pierwszym i drugim półroczu wyniosły 235 +231= 466
(w tym w ramach dotacji z MOPS w okresie 21 stycznia -30grudnia: 244 godzin
wsparcia dla przeszło 300 kobiet, z których wiele korzysta z dłuższego wsparcia
prawnego i psychologicznego).
Liczba

klientek:

porady

prawne

-

890

i

porady

psychologiczne
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Ilość spraw sądowych
zastępstwo procesowe, ilość wyjść do sądu w charakterze obserwatorek – 2
Sprawy zgłaszane na policję: 3, w tym jedno przesłuchanie w charakterze świadka,
sprawy zgłaszane do MOPS – 3 oraz 2 interwencje w szkołach ( Gimnazja 21 i 28)
Ilość Klientek spoza miasta Łodzi – teren województwa łódzkiego- ok. 25% ogólnej
liczby klientek.
Inne formy działania, w tym pomoc oferowana Klientkom:
Prowadzenie

Punktu

Informacyjnego –

w tym udzielanie informacji

telefonicznie oraz dla osób przychodzących ( na około 2600 odebranych połączeńudzielenie 1050 informacji, w tym informacje dotyczące prawa oraz jak i gdzie
uzyskać pomoc, reszta to zapisy i potwierdzenia wizyt)
Działania edukacyjne w ramach projektu UMŁ -Edukacja-szkoły:
Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży szkól podstawowych i gimnazjów na temat
profilaktyki zachowań ryzykownych – przeprowadzono 160 godzin warsztatów w
module po 4 spotkania 2- godzinne dla każdej klasy oraz 37 godzin konsultacji w
szkołach.
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Działania cykliczne prowadzone na zasadzie wolontariatu: dla grup 12-15
kobiet:
1.Zajęcia relaksacyjne – 8 kawałków brokatu +joga - prowadzi Zofia Olejnik, grupa
28 osób
2. Zajęcia z języka angielskiego dla zaawansowanych – prowadzi Anna GumulJeżewska, grupa -21 osób
3. Zajęcia z hiszpańskiego dla początkujących –w pierwszej połowie roku grupa25
osób, prowadziła Ewa Plichta.
4.Zajecia tai-chi dla pań dojrzałych – prowadzi Jadwiga Pelasiak, grupa 19 osób
Stażystki:
Staż maj-lipiec Anna Wiśniewski – w ramach projektu POKL, trenerka i pedagożka
Staż czerwiec- wrzesień– Olga Głosek , psycholożka -osoba pierwszego kontaktu
Wolontariat
Prawniczki:

Barbara

Romanow,

adwokatka:

Magdalena

Ziębaczewska

oraz

adwokatka Anna Adamczyk-Makowska ( radna) prawniczka Grażyna Przydział
Studentki Wydziału Prawa i Administracji: Weronika Alama, Zuzanna Sieradzka,
Klaudia Rek, Joanna Ludwik, Monika Mazur, Dominika Owczarek
Z Wydziału Pedagogiki: Barbara Słodka – wsparcie w pracy biura i w pierwszym
kontakcie

Z Wydziału Psychologii : Anna Zakrocka i Anna Pankiewicz.

Wystąpienia w mediach, wystąpienia publiczne



Niełatwe małżeństwo z cudzoziemcem -wywiad z A. Zakrzewską w Polska
Dziennik Łódzki 27-28.02.2010r.



8 marca 2010-wypowiedź A. Zakrzewskiej dotycząca sytuacji kobiet w trakcie
Manify –Radio Łódź



17 marca 2010-

Telewizja TVN dla programu FAKTY,

wypowiedź A.

Zakrzewskiej dotycząca turystyki aborcyjnej.
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31 marca 2010- artykuł „Dafne patronka kobiet chcących odmienić swoje
życie” artykuł w Polska Dziennik Łódzki o projekcie POKL



23 września 2010- audycja na żywo w Radio Łódź „Jestem przeciw”, przemoc
psychiczna



29 września 2010- wywiad w TV RED- SAT dotyczący działań Centrum Praw
Kobiet



25 października 2010- wywiad do Dziennik Polska na konferencji Mama w
pracy

Konferencje i szkolenia



Szkolenie z podstaw działań NGO – OPUS, udział w warsztatach cyklicznych
M. Staroszczyk i M. Pacholska



Warsztaty

Youth

Empowering

women

-

Antalya-18-24.10.2010r,

A

Zakrzewska


Spotkanie Partnerstwa projektu Gruntvig-

Empowerment of women 1-

3.11.2010 we Frille


15 listopada 2010 r. – spotkanie z kandydatkami na prezydenta Łodzi- Instytut
Kobiet



30 listopada Konferencja Czas na kobiety, udział w panelu dyskusyjnym A.
Zakrzewskiej



10 grudnia 2010 r. w ramach 16 dni przeciw przemocy- wykład na Wydziale
Prawa UŁ dla studentów z koła naukowego



20 grudnia 2010 r. – podsumowanie projektu POKL „Dafne szansa na pracę” ,
seminarium kończące projekt, z udziałem zaproszonych przedstawicieli WUP,
pracodawców i współrealizatorów projektu: firmy szkolące, organizatorzy
staży, przedstawiciele innych organizacji pozarządowych.

Warsztaty zrealizowane w ramach projektu POKL
W ramach projektu zostały zaplanowane trzy rodzaje wsparcia dla Beneficjentek :
Szkolenia o charakterze warsztatowym 5 dniowe w blokach tematycznych:
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Kursy komputerowe - 2 edycje po 30 godzin. Prowadzący: Konrad Walecki
Warsztaty integrująco- motywujące po 30 godzin.
Warsztaty integrująco - motywujące – wyjazdowe. Prowadzące: Agnieszka Sokal
oraz Barbara Wandachowicz –Kowalczyk oraz warsztaty dla dzieci- Karolina Marczak
Warsztaty umiejętności społeczno-zawodowych - 30 godzin.
Asertywność i komunikacja. Prowadzące: Barbara Wandachowicz –Kowalczyk oraz
Małgorzata Rożniata.
Prezentacja i Kreacja. Prowadzące: Halina Szejak vel Żak oraz Barbara
Wandachowicz –Kowalczyk i Izabela Bedyniak-Siewierska
Asertywność, komunikacja i prezentacja -30 godz.
Prowadzące: Barbara Wandachowicz – Kowalczyk oraz Jolanta Jankowska
Warsztaty aktywizacji zawodowej po 30 godzin
ABC Przedsiębiorczości. Prowadzące: Katarzyna Witkowska –doradczyni biznesu
oraz radczyni prawna Kamila Woźniak-Wyrwał.
Rynek pracy od A do Z. Prowadzące: Małgorzata Trybik i Katarzyna Rej
Zajęcia fakultatywne realizowane w sposób ciągły:



Joga : od 1 lutego 2010. Prowadząca Lidia Sender



Taniec- praca z ciałem. Prowadząca A Sokal



Grupa wsparcia dla grupy 15 kobiet. Prowadząca A Sokal



Spotkania informacyjno-edukacyjne, raz w tygodniu na tematy prawne,
psychologiczne i inne, zgodnie z zapotrzebowaniem beneficjentem projektu.



Indywidualne

porady

i

konsultacje

specjalistyczne

w

tym

:prawne,

psychologiczne, z doradcą zawodowym, job- coachem i pracownikiem
socjalnym.
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CPK Gdańsk
1.

Z Gdańskim Oddziałem CPK w okresie od stycznia do grudnia 2010

współpracowało na zasadzie Wolontariatu: 18 osób świadczących porady prawne, 8
osób

świadczących

porady

psychologiczne

oraz

8

osób

pełniących

dyżur

administracyjny.
2.

W tym okresie udzielonych zostało przez Wolontariuszy:



porad prawnych – 580



porad psychologicznych – 290

3.

W 2010 r. udzielono również klientkom CPK 31 porad z zakresu doradztwa

zawodowego.
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4.

W okresie od stycznia do grudnia 2010 odebrano 1473 telefony od kobiet w

różnych trudnych sytuacjach życiowych.

5.

Oddział stara się aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Dotychczas aktywnie

uczestniczyłyśmy

(mając

swoje

wystąpienia)

w

następujących

spotkaniach/konferencjach:
Konferencja Kobieta w Kulturze – Kultura Przeciw Kobiecie? (08.03.2010 r. ,

•

Uniwersytet Gdański, Gdańsk)
•

Konferencja „CZAS NA KOBIETY” (16.11.2010 r., Gdańsk)

•

18.06.2010 r. - Spotkanie z grupą kobiet z Bułgarii w ramach projektu „Girls of
today – leaders of tomorrow” organizowanego przez „Centrum Współpracy
Młodzieży”, wymiana doświadczeń.

6.

Współpracownicy CPK uczestniczyli również w następujących spotkaniach i

szkoleniach:



Polska dla Rodziny – Rodzina dla Polski, Centrum Rozwoju Zasobów
Ludzkich ( 09-10.03.2010 r., Kancelaria Sejmu RP, Warszawa)



XII Międzynarodowa Konferencja Europejskiej Sieci Przeciw Przemocy
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(WAVE) pt. Europa zjednoczona przeciwko przemocy wobec kobiet: lepsze
prawo, polityka i usługi dla ofiar (14-15.10.2010 r., Warszawa)
7.

Wywiady:

„Gazeta Gdańska” – wywiad na temat działalności CPK oraz przeciwdziałania
przemocy i dyskryminacji udzielony przez Małgorzatę Tobiszewską.
8.

Inne podjęte dotychczas działania:



Realizacja projektu finansowanego z dotacji Urzędu Miasta Gdańska
„Przeciwdziałanie mechanizmom dyskryminacji. Opieka psychologiczna i
poradnictwo prawne dla kobiet”. W ramach projektu przeprowadzono
warsztaty przeciwdziałające dyskryminacji oraz świadczone były porady
prawne i psychologiczne dla mieszkanek Gdańska.



Realizacja projektu finansowanego z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w
Gdańsku „Siłaczka – program coachingowy oraz poradnictwo prawne dla
kobiet doświadczających przemocy”. W ramach projektu świadczone były
porady prawne dla mieszkanek woj. pomorskiego.



Aktywny udział Oddziału Gdańskiego w akcji Tydzień Pomocy Ofiarom
Przestępstw.



Kolportaż ulotek, poradników i plakatów związanych z przeciwdziałaniu
przemocy wobec kobiet.

Fundusze
1.

informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
Fundacja w ramach działalności gospodarczej wydała jedną książkę: Coś wisi w
powietrzu oraz wyprodukowała koszulki reklamowe.
2.

odpisy uchwał zarządu fundacji

w załączeniu
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3.

informacje 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), z 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. Główne źródła przychodów

kwota dotacji
Urząd Pracy Łódź,

593 698,35

Miasto Łódź

19 600,00

Miasto Łódź

14 800,00

Miasto Łódź

4 800,00

FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

54 434,88

Miasto Warszawa - SOW

299 424,00

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

102 412,00

Urząd Dzielnicy Warszawa - Wola

10 000,00

Verein (WAVE) Austria

9 655,70

Miasto Warszawa

24 000,00

OSI

361 143,48

Gmina Wrocław

138 848,93

Gmina Wrocław

16 999,99

Gmina Miasto Świdnica

14 955,76

Gmina Wrocław

85 000,00

Samorząd Województwa Pomorskiego

6 000,00

Miasto Gdańsk

7 000,00

Przychody z 1%

13314,55

Nawiązki

7500,00

Odsetki

8208,92

Pozostałe przychody określone statutem

20814,55
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Przychody Fundacji w roku 2010 wyniosły: 1765 869,09 , w tym 1 762 773, 09 z
dotacji, 3096 z darowizn, 20 814, 55 z innych źródeł i 835,13 z działalności
gospodarczej.
4. informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego
1 475 857,23 PLN
b) pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
5.

100 981,90

dane o:

liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.
Średnie zatrudnienie wynosi 12 osób zatrudnionych na umowę o pracę ( w
przeliczeniu na pełne etaty 6,00)
- administracja

4 osoby

- pracownicy merytoryczni

5 osób

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

958884,82 PLN

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 67 342,65
PLN
wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia
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wynagrodzenia z tytułu umów zleceń
6.

574 189, 41 PLN

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

7.

kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,

na dzień 31.12.2010 – 178 751,43 PLN - bank PKO BP SA XIV Oddział oraz konta
pomocnicze w Łodzi, Gdańsku, Krakowie, we Wrocławiu,
lokaty na dzień 31.12.2010 – 240 000,00 PLN - bank PKO BP SA XIV Oddział
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
8.

nabytych

nieruchomościach,

ich

przeznaczeniu

oraz

wysokości

kwot

wydatkowanych na to nabycie
Fundacja nie posiada nieruchomości
9.

nabytych pozostałych środkach trwałych

W roku 2010 Fundacja nie nabyła nowych środków trwałych.
wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych.
Aktywa na dzień 31.12.10 wynosiły 495240,38 PLN.
Pasywa na dzień 31.12.10 wynosiły 495240,38 PLN.
W tym:
Fundusze własne 382 091, 23 PLN
Zobowiązania: 113149,15 PLN
Rozliczenia międzyokresowe przychodów : 58407,20 PLN
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10.

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

W 2010 roku Fundacja realizowała następujące zadania zlecone ze
środków publicznych :

kwota dotacji
Dotacja - Urząd Pracy Łódź,

593 698,35

Miasto Łódź

19 600,00

Miasto Łódź

14 800,00

Miasto Łódź

4 800,00

Miasto Warszawa - SOW

299 424,00

Ministerstwo

Kultury

i

Dziedzictwa

Narodowego

102 412,00

Urząd Dzielnicy Warszawa – Wola

10 000,00

Miasto Warszawa - SOW

24 000,00

Gmina Wrocław – program przemoc

138 848,93

Gmina Wrocław – program Ołbin

16 999,99

Gmina Miasto Świdnica

14 955,76

Gmina Wrocław – program Zakład

85 000,00

Samorząd Województwa Pomorskiego

6 000,00

Miasto Gdańsk

7 000,00

11.

informacje

o

podatkowych,

rozliczeniach
a

także

fundacji

informację

z
w

tytułu
sprawie

ciążących
składanych

zobowiązań
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 okresie sprawozdawczym była prowadzona kontrola ZUS oraz kontrole
poszczególnych projektów. Fundacja zastosowała się do zaleceń pokontrolnych.

39

