Sprawozdanie 2011 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 do KRS jako Organizacja Pożytku
Publicznego
REGON

010840212

WA.XII NS - REJ.KRS/03596/06/396
Dane dotyczące członkiń Zarządu Fundacji
(imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres
zamieszkania)
Bartosińska Monika
Nowakowska Urszula
Otręba Liliana
Agnieszka Sura – do października
Elżbieta Krajnik – Janczur – do października
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 i w Świdnicy. 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 2011 Fundacja prowadziła działalność statutową poprzez
realizację następujących programów i działań w poszczególnych miastach:
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1. Działania edukacyjne i kampanie
Poznaj swoje prawa – zorganizowano 2 spotkania edukacyjne z serii Poznaj swoje
prawa, podczas, których omówiono 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.
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. 6 grudnia w Teatrze Kamienica w
Warszawie odbyła się 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. Gali towarzyszył panel dyskusyjny pt.: Czy wymiar sprawiedliwości jest
sprawiedliwy wobec sprawców i ofiar przemocy w rodzinie?. Podczas gali zbierano
również podpisy pod zobowiązaniem mężczyzn do niestosowania przemocy wobec
kobiet: „(…) zobowiązuję się do (…) niestosowania, potępiania i reagowania na każdy
przejaw przemocy wobec kobiet zarówno w sferze publicznej jak i prywatnej”.
Wystawianie Spektaklu terapeutycznego Karmik
•

11.02.2011 Dom Kultury Działdowska

•

04.03. 2011 Teatr Kamienica

•

30.07 2012 Udział w Festiwalu Teatralnym w Węgajtach

•

08. 12. 2012 - Dom Kultury Dom Kultury Łowicka

Po spektaklach odbywały się rozmowy twórców z widzami nt. pracy z grupą przy
zastosowaniu innowacyjnej autorskiej metody Teatru Obrzędowego.
Edukacja Finansowa ( Fundacja Kronenberga)
Fundacja rozpoczęła realizację projektu Budowanie niezależności finansowej Kobiet
finansowanej ze środków Fundacji Kronenberga przy CITI Handlowym. W ramach
projektu przygotowano materiały i program oraz przeprowadzono szkolenia dla
pracowników Fundacji . Przygotowano także program i materiały na szkolenia dla
Kobiet

doświadczających

przemocy.

Powstała

ulotka

na

temat

przemocy
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ekonomicznej Uwolnij się! oraz rozpoczęto prace nad poradnikiem dla kobiet
dotyczącym edukacji finansowej.
Konferencje

•

12.01.2011 – Wykład dla studentów Stosunków Międzynarodowych na temat
praw człowieka kobiet

•

04.03.2011

- Seminarium zorganizowane wspólnie z Przedstawicielstwem

Parlamentu Europejskiego w Polsce na temat standardów europejskich w
zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet ( konwencja Europejska,
rezolucje PE, a polskie ustawodawstwo).
•

20-23. 03. 2011 – Wiedeń udział w spotkaniu partnerskim projekt DAPHNE
“PROTECT” w Wiedniu – projekt dotyczy ochrony ofiar zagrożonych
zabójstwem;

•

6-7.04. 2011 – Bonn, udział w spotkaniu roboczym związanym z realizowanym
projektem “STRONG” w ramach programu Daphne

•

15 .04. 2011 – Poznań , debata organizowana przez CPK wspólnie z Operą
Poznańską

•

16.04.2011 – wykład dla studentów Prawa na temat przemocy wobec kobiet I
pracy CPK

•

28.05 2011 – wykład dla studentów Stosunków Międzynarodowych na temat
przemocy wobec kobiet i pracy CPK

•

01.06.2011 – spotkanie na temat warszawskiego programu przeciwdziałania
przemocy domowej

•

16-17. 06. 2011 – Bruksela , spotkanie ze Sprawozdawczynią ONZ ds Przemocy
wobec Kobiet

•

26-28. 06.2011 – Wiedeń, spotkanie robocze organizacji sieciowej WAVE

•

11-13.10.2011 – Rzym, udział w dorocznej konferencji WAVE

•

18.10.2011 – Udział w debacie organizowanej przez Prezydenta na temat
aktywizacji zawodowej osób starszych

•

20.10.2011 – Warszawa, warsztat na temat praw kobiet podczas Festiwalu
Progesteron

•

26-29.10. 2011 warsztat na temat edukacji finansowej dla pracowników CPK

•

24.11.2011 – Warsztat dla pracowników służby więziennej na temat przemocy
wobec kobiet I przemocy domowej.

•

25.11.2011 – Łódź, wykład dla studentów prawa na temat Europejskiej
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Konwencji dotyczącej przeciwdziałania przemocy wobec kobiet I przemocy
domowej.
•

25.11.2011 – Radomsko, konferencja na temat przemocy wobec kobiet

•

Kampania "16 dni" – otwarte dni dla kobiet doświadczających przemocy oraz
szkolenie dla wolontariuszy na temat przemocy domowej.

•

07.12.2011

– Wystawa Niemi Świadkowie I happening uliczny na temat

przemocy wobec kobiet
•

09.12.2011

Udział

w

seminarium

na

temat

pracy

Zespołów

Interdyscyplinarnych w Warszawie
•

10.12.2011 Udział w konferencji organizowanej przez Naczelną Radę
Adwokacką w Warszawie na temat dyskryminacji ze względu na płeć.

•

17.12.2011 Wykład dla grupy studentów z Białorusi na UW

Dom Integracji Społecznej – Mokotów - Pokaz filmu Wybieram Życie zrobionego na
zamówienie Fundacji przez Andrzeja Titkowa. Po pokazie filmu w ośrodku odbyła się
dyskusja z udziałem reżysera oraz przedstawicielek Fundacji.

2. Działania pomocowe
Poradnictwo prawne ( finansowane ze środków Urzędu Miasta, dzielnicy
Warszawa Śródmieście, ISP oraz Fundacji Kronenberga)
W roku 2011 r. dzięki pozyskanym środkom finansowym oraz pracy wolontariuszy
zwiększyła się dostępność do poradnictwa prawnego, klientki uzyskały informacje o
przysługujących im prawach i możliwościach ochrony przed przemocą, zwiększyła się
ich wiedza i świadomości prawna, uzyskały większe umiejętności korzystania z
obowiązującego prawa i domagania się należnym praw; cześć klientek złożyła
zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i podjęła kroki związane z uregulowaniem
kwestii rodzinnych (rozwód, alimenty, podział majątku); Ważnym rezultatem
projektu było pozyskanie nowych wolontariuszy i współpraca z dotychczasowymi, w
tym z trzema adwokatami i z jednym radcą prawnym. Ich pomoc była tym cenniejsza,
że zgadzali się w sprawach skomplikowanych, prowadzić sprawy klientek pro bono
również w sądzie. W okresie od lutego do końca grudnia br jedna ze współpracujących
z nami kancelarii reprezentowała dwukrotnie klientkę w Sądzie.
Ponadto, podczas realizacji projektu Dział Prawny nawiązał współpracę z Zespołem
Kuratorów Rodzinnych przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy- Pragi. Należy
5

podkreślić, że kuratorzy ci pełnili podczas Tygodnia Ofiar w lutym 2011 r. dyżury w
siedzibie Fundacji i służyli swoją wiedzą i pomocą klientkom.
Rezultaty: w roku 2738 porad prawnych
Poradnictwo psychologiczne oraz terapia (Urząd Miasta, Urząd Dzielnicy
Warszawa Śródmieście).
Osiągnięto wszystkie zakładane rezultaty – zwiększyła się wiedza i samoświadomość
kobiet na temat przemocy w rodzinie. Nastąpiła poprawa umiejętności radzenia sobie
z trudną sytuacją życiową oraz wychodzenia z sytuacji kryzysowej. Rozpoczął się
proces zmian postaw i poprawianie funkcjonowania psychospołecznego osób
dotkniętych przemocą, w tym rozwijanie adekwatnej samooceny. Nastąpił wzrost
poczucia sprawczości, odpowiedzialności za własne życie, zwiększanie poczucia
bezpieczeństwa. Poprawiły się relacje między kobietami i ich dziećmi, konsekwencja
w działaniu odnośnie relacji ze sprawcą przemocy i uwalnianiu się ze związku
przemocowego.
Rezultaty: w roku 769 porad psychologicznych
Grupowe formy wsparcia
W

wyniku

grupowych

oddziaływań

nastąpiła

zmiana

postaw

klientek

doświadczających przemocy domowej. Zwiększyła się solidarność i samopomoc
kobiet w podobnej sytuacji życiowej. Adresatki projektu nabrały dystansu do
istniejącego problemu, poprawiły swoją kondycję psychiczną oraz fizyczną, stały się
bardziej asertywne w wyrażaniu swoich uczuć, opinii, stanowisk. Konsekwentnie
realizują wyznaczony przez siebie plan. W wyniku warsztatów Wen Do klientki
nauczyły się stawiać granice w kontaktach ze sprawcami przemocy, nabyły nowe
umiejętności obrony przed przemocą.
Warsztaty z arteterapii służące autoekspresji, pomogły kobietom zagrożonym i
doświadczającym przemocy lepiej rozwiązywać konflikty, rozwijać umiejętności
interpersonalne, kierować własnym zachowaniem, redukować stres, podnosić
samoocenę oraz osiągać wgląd we własne wnętrze i uświadomić sobie własne zasoby i
cele.
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Rezultaty:
Arteterapia- zrealizowano 36 godz. warsztatów. Warsztaty odbywały się w dniach 1415 maja oraz 11-12 czerwca 3 i 02-03 lipca 2011 r. Wzięło w nich udział łącznie 32
kobiety, które doświadczyły przemocy w rodzinie
WenDo - Zrealizowano 36 godz. warsztatów samoobrony ze środków Urzędu Miasta
( 3 warsztaty po 12 h każdy). W kursie wzięło udział 31 osób. Warsztaty odbyły się 18 i
19.06 2011r. oraz w 23-24 września oraz 8, 9 października. Ponadto odbyło się
dodatkowo 6 innych warsztatów WENDO skierowanych do kobiet i dziewcząt.
Wsparcie ze strony wolontariuszy i stażystów
W wyniku podjętej współpracy wolontariusze zdobyli przygotowanie do pracy w
organizacjach, pomagających ofiarom przemocy w rodzinie, zwiększyli swoją wiedzę
na

temat

mechanizmów

i

form

przemocy,

specyfiki

problemów

osób

doświadczających przemocy w rodzinie. Uzyskana wiedza i doświadczenie sprawiły,
że stali się bardziej wrażliwi na problem przemocy wobec kobiet i dzieci. Dzięki
podjętej współpracy wolontariusze mieli okazję zdobycia praktycznej wiedzy
dotyczącej pracy z osobą doświadczająca przemocy w rodzinie
Poradnictwo socjalne i socjalno- finansowe (Fundacja Kronenberga)
Klientki miały zapewnioną pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
zawodowych, rodzinnych oraz wparcie w podejmowaniu nowych ról i działań
zmierzających do zmiany sytuacji życiowej. Działania pracownika socjalnego były
dopełnieniem innych specjalistycznych form pomocy pokrzywdzonym kobietom i
dzieciom. Klientki były kierowane do pracownika socjalnego wówczas, gdy w trakcie
pierwszego kontaktu lub z informacji uzyskanych od pokrzywdzonej kobiety
wynikało, że zachodzi potrzeba udzielenia jej pomocy w opracowaniu planu działania
mającego na celu rozwiązanie konkretnych spraw socjalnych związanych przede
wszystkim

z

uregulowaniem

kwestii

mieszkaniowych,

zawodowych

oraz

podejmowania innych działań praktycznych nastawionych na zmianę sytuacji
życiowo-

bytowej.

Osiągnięto

wszystkie

zakładane

rezultaty:

poprawiły

się

umiejętności i kompetencje klientek dotyczące poruszania się po rynku pracy; klientki
podjęły starania o uregulowanie spraw mieszkaniowych (wnioski, nakaz opuszczenia
domu); zwiększyły się umiejętności klientek dotyczące rozwiązania innych
zaistniałych problemów socjalnych. W okresie sprawozdawczym ze środków Urzędu
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Miasta praca była świadczona przez jednego pracownika w wymiarze 150 h. oraz z
Fundacji Kronenberga w wysokości 3/ 4 etatu w okresie od listopada do grudnia.
Rezultaty: 130 porad socjalnych
Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w
Rodzinie
W okresie rozliczeniowym ze schronienia, wszechstronnej pomocy oraz wsparcia
skorzystało 94 osoby (w tym 40 kobiet i 54 dzieci). Adres Specjalistycznego Ośrodka
Wsparcia jest zastrzeżony, ze względu na konieczność zapewnienia osobom
zamieszkującym w SOW bezpiecznego schronienia. W Ośrodku jest zamontowany
system monitorujący, co zwiększa bezpieczeństwo mieszkanek Ośrodka oraz ich
dzieci. W ramach systemu są

zamontowane 4 kamery: przy wejściu do klatki

budynku, w której mieści się Ośrodek, na klatce schodowej przed drzwiami
prowadzącymi do Ośrodka, w kuchni i w korytarzu wewnątrz Ośrodka, rejestrowany
przez kamerę obraz jest zapisywany na dysku komputerowym przez okres jednego
miesiąca, dzięki czemu zawsze można odtworzyć wydarzenia. Monitoring pozwala na
kontrolowanie, kto próbuje wejść do Ośrodka, zabezpiecza mieszkanki

przed

niejednokrotnie śledzącymi je sprawcami przemocy. Ponadto Ośrodek jest
monitorowany przez firmę zewnętrzną, co pozwala w sytuacji zagrożenia wezwać
ochronę.
W lokalu, w którym mieści się Ośrodek znajduje się 8 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 – świetlica z
komputerami, gdzie znajduje się miejsce do nauki dla dzieci szkolnych oraz duża
jadalnia i pralnia połączona z suszarnią. W Ośrodku znajduje się również pokój
biurowy i pokój psychologa, w którym odbywały się konsultacje indywidualne oraz
zajęcia grupowe.
Ośrodek stale współpracował z Bankiem Żywności, dzięki któremu dysponował
żywnością, zapewniając możliwość wyżywienia osobom wprowadzającym się do
Ośrodka, do czasu uzyskania przez te osoby środków finansowych z Ośrodka Pomocy
Społecznej lub własnego

odpowiedniego wynagrodzenia wystarczającego na

utrzymanie siebie i rodziny. Ośrodek nawiązał współpracę z sieciami Selgros i
Rossman, od których uzyskano darowizny w postaci żywności, środków czystości,
środków do pielęgnacji ciała. W Ośrodku jest ogólnodostępny Internet, w świetlicy
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„kącik komputerowy”, gdzie znajdują się 4 komputery. Komputery udostępnione do
ogólnego użytku służą również jako pomoc dla dzieci w wieku szkolnym. W Ośrodku
jest biblioteczka, bardzo dobrze wyposażona w książki, gdzie mieszkanki mogą w ciszy
i spokoju przeczytać książki o różnej tematyce.
W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. zespół pracował na dokumentach
stworzonych

we

współpracy

z

koordynatorką

Wojewódzkiego

Programu

Przeciwdziałania Przemocy w 2010 r., które są stosowane przy przyjęciu klientki do
SOW, podczas pobytu oraz przy wyprowadzeniu się z Ośrodka. We wskazanym
okresie pracowano na poniższych dokumentach:
1. Karta informacyjna – wypełniana przez pracownika podczas przyjęcia klientki do
Ośrodka,
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem,
3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
4. Diagnoza rodziny,
5. Indywidualny plan pracy z klientką,
6. Wniosek o przedłużenie pobytu,
7. Przedłużenie terminu pobytu w Ośrodku,
8. Zobowiązanie do solidarnego dbania o ogólnodostępny sprzęt,
9. Zobowiązanie do codziennych powrotów do Ośrodka do godziny 22-ej, a w innej
sytuacji powiadomienia pracownika lub kierowniczkę.
Dzięki pracy psycholożki dla dorosłych oraz psycholożek prowadzących grupę
wsparcia mieszkanki Ośrodka nabrały dystansu do istniejącej sytuacji, pracowały nad
łatwością, szybkością podejmowania decyzji. Psycholożka dziecięca wypracowała
poprawę relacji matek z dziećmi.
Dzięki indywidualnej pomocy psychologicznej oraz krótkoterminowej terapii a także
grupowym formom wsparcia poprawie uległa kondycja psychiczna kobiet –
mieszkanek Ośrodka i ich dzieci. Pomoc psychologiczna ukierunkowana była na
wzmocnienie kobiet, ich wiary we własne możliwości, odzyskanie utraconego w
wyniku długotrwałej przemocy poczucia własnej wartości, godności oraz równowagi
psychicznej. Ponadto krótkoterminowa terapia skoncentrowana była na złagodzeniu
skutków stresu pourazowego, związanego
z doznaną przemocą, a także zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa i odzyskaniu
poczucia kontroli nad własnym życiem. Praca psychologiczna opierała się na
założeniu, że kobieta jest w stanie sama sobie pomóc, a wsparcie specjalisty może
jedynie przyspieszyć odzyskanie siły wewnętrznej i mocy sprawczej.
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Celem grupy wsparcia było między innymi: udzielanie wsparcia klientkom w trudnej
sytuacji życiowej, psychoedukacja na temat mechanizmów psychologicznych,
integrowanie mieszkanek, tworzenie bezpiecznej atmosfery dla poruszania spraw
związanych z funkcjonowaniem w społeczności Ośrodka, nazywanie i rozwiązywanie
konfliktów,

poszukiwanie

zasobów

do

tworzenia

konstruktywnych

relacji

interpersonalnych, wzmacnianie umiejętności radzenia sobie z uczuciami. Cele te
udało się zrealizować, przez co również nastąpił rozwój osobisty mieszkanek Ośrodka
oraz zwiększyła się ich świadomość.
Osiągnięte zostały cele poradnictwa prawnego. Bezpłatność, nielimitowany dostęp do
prawnika,

elastyczność

godzin

przyjmowania

prawniczek

oraz

ogromne

zapotrzebowanie ze strony klientek, znacznie wpłynęły na wzrost wiedzy i
świadomości prawnej klientek Ośrodka. Z wypowiedzi klientek oraz doświadczeń
prawnika wynika, że klientki zobaczyły inne możliwe drogi rozwiązywania swoich
problemów i chętnie korzystały z dalszego wsparcia prawnika. Wyposażone w
potrzebną wiedzę stały się bardziej pewne i zmotywowane do samodzielnego
działania przed wszelkiego rodzaju instytucjami. Zmniejszył się także poziom ich
bezradności w kontakcie z instytucjami. Klientki korzystające z konsultacji z
prawnikiem Fundacji mają większą świadomość, czego mogą oczekiwać od policji,
sądów, prokuratury, itd. Prawniczki Fundacji pisały również pisma interwencyjne w
toczących się sprawach klientek.
Efektem pracy pracowników socjalnych oraz pracowników pierwszego kontaktu jest
aktywizacja zawodowa kobiet - mieszkanek Ośrodka, klientki Ośrodka, które nie
miały

przeciwwskazań

lekarskich

lub

spowodowanych

opieką

nad

niepełnosprawnymi dziećmi,
w opisywanym okresie podjęły pracę zawodową. Dzięki wsparciu pracowników
socjalnych oraz pracowników pierwszego kontaktu nastąpiło pomyślne załatwienie
wielu spraw urzędowych. Klientki uzyskiwały również informacje, z jakich form
wsparcia oraz pomocy, jakich instytucji mogą skorzystać
Grupowe

formy

wsparcia

psychologicznego

oraz

edukacyjno-

terapeutycznego
Spotkania grupy terapeutyczno – warsztatowej odbywały się w Specjalistycznym
Ośrodku Wsparcia, z częstotliwością raz na dwa tygodnie. Każda sesja trwała 2
godziny. Grupa była przeznaczona dla mieszkanek Ośrodka. Jej celem było między
innymi: udzielanie wsparcia kobietom w trudnej sytuacji życiowej, psychoedukacja na
temat

mechanizmów

psychologicznych,

integrowanie

mieszkanek,

tworzenie
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bezpiecznej atmosfery dla poruszania spraw związanych z funkcjonowaniem w
społeczności Ośrodka, co dało możliwość przyjrzenia się sposobowi wchodzenia w
relacje z ludźmi i pozostawiło przestrzeń na korekcję niektórych zachowań i postaw,
nazywanie i rozwiązywanie konfliktów, poszukiwanie zasobów do tworzenia
konstruktywnych relacji interpersonalnych, nauka jak radzić sobie z rozczarowaniem,
wzmacnianie umiejętności radzenia sobie z uczuciami, co robić, żeby nie uciekać do
destrukcyjnych rozwiązań i nie sięgać np. po alkohol, jak radzić sobie z przykrymi
uczuciami,

Uczestniczki przyglądały się również jak radzą sobie z różnymi

wymaganiami życiowymi, przestrzeganiem zasad, odnajdywaniem się w przeróżnych
strukturach (w pracy, ośrodku, rodzinie).
Poradnictwo
W Ośrodku były zatrudnione 3 pracownice socjalne, które są zatrudnione również
jako pracownicy socjalni w Ośrodkach Pomocy Społecznej. Do ich zadań należało
udzielenie 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 pracownik socjalny wraz z klientką
opracowywał indywidualny plan pracy, 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.
Porady i interwencje pracowniczek socjalnych odbywały się bezpośrednio w siedzibie
Ośrodka oraz w biurze Fundacji, jeżeli dotyczyło to osób starających się o przyjęcie do
Ośrodka. Pracownice socjalne zajmowały się również organizowaniem prac i życia w
Ośrodku, związanych z remontem oraz zakupem i pozyskiwaniem darów na
wyposażenie

Ośrodka.

Do

zadań

pracownic

socjalnych

należało

również

towarzyszenie klientkom w kontaktach z instytucjami oraz nawiązywanie kontaktów z
instytucjami, w których zakresie działania leży pomoc kobietom i dzieciom
doświadczającym przemocy. Pracownice socjalne pozostawały w ścisłym kontakcie i
współpracy z pracownikiem socjalnym OPS Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,
właściwym dla miejsca zlokalizowania SOW, oraz podejmowały współpracę z
Ośrodkami Pomocy Społecznej właściwymi ze względu na poprzedni adres
zamieszkania klientek w celu sprawdzenia możliwości powrotu klientek do swoich
domów. Pracownice socjalne towarzyszyły klientkom w kontaktach z instytucjami
oraz udzielały pomocy interwencyjnie np. podczas odbioru rzeczy z mieszkań.
Pracownice socjalne współpracowały również z kuratorami sądowymi klientek, a
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także żłobkami, przedszkolami i szkołami. Współpraca pracownic socjalnych z
instytucjami polegała na zintegrowaniu działań ukierunkowanych na jak najlepsze i
najszybsze rozwiązanie trudnej sytuacji klientki.
W

okresie

sprawozdawczym

pracownica

socjalna

uczestniczyła

w

zespole

interdyscyplinarnym w Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” w sprawie dzieci
zamieszkujących w ww. placówce, a wcześniej zamieszkujących wraz z matką w SOW.
W rezultacie działań pracownic socjalnych oraz całego zespołu dzieci podejmowały
naukę w szkołach, przedszkolach, żłobkach, klientki SOW podejmowały zatrudnienie,
klientki wraz z dziećmi posiadały dostęp do opieki lekarzy rodzinnych oraz
specjalistów, uzyskiwały pomoc w załatwieniu spraw w urzędach.
Działania interwencyjne
Działania interwencyjne to takie działania, które zdarzały się nieprzewidzianie i osoby
pracujące w Ośrodku musiały tym zdarzeniom, spotykającym klientki, zaradzić i
natychmiast pomóc. 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. Były to m.in. sprawy związane z odmową przeprowadzenia
interwencji,

przyjęcia

zawiadomienia

o

przestępstwie,

były

to

interwencje

telefoniczne, osobiste, jak i pisanie pism interwencyjnych do różnych instytucji, w
tym na policję i do sądu, w związku z toczącymi się postępowaniami karnymi lub
rodzinnymi. Ponadto interweniowano w wydziałach lokalowych w sprawie uzyskania
mieszkań dla klientek przebywających w Ośrodku oraz klientek, które wyprowadziły
się z Ośrodka. Efektem tych działań jest uzyskanie mieszkania przez dwie klientki
SOW z Zasobów Lokalowych m.st. Warszawy oraz przez jedną klientkę z Zasobów
Lokalowych miasta Łodzi. Podejmowane były również interwencje w sprawie
przyznania świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego. Działania
interwencyjne dotyczyły ponadto: kilkukrotnego przewiezienia klientki do szpitala
psychiatrycznego przy ul. Nowowiejskiej, gdzie została pozostawiana na obserwację,
czasowego umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, działań
pracowników polegających na rozmowach z policjantami dzielnicowymi klientek oraz
sprawdzaniu mieszkania wraz z policjantami dzielnicowymi w celu umożliwienia
klientce powrotu do domu. W wielu przypadkach działania polegały na pomocy
klientkom w odebraniu osobistych rzeczy z opuszczonych przez nie domów. W kilku
przypadkach pracownicy Ośrodka udawali się do miejsca zamieszkania klientek w
celu oceny warunków lokalowych oraz realnej możliwości powrotu do domu, wizje
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odbywały się z udziałem policjanta dzielnicowego właściwego ze względu na
umiejscowienie wskazanego lokalu mieszkalnego.
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

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
2011 r. kontynuowano również współpracę z Bankiem Żywności oraz innymi
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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.
3. 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.
4. Monitoring prawa i jego stosowania
Działania w sferze legislacyjnej
•

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

•

Udział w pracach Komitetu Monitorującego – prace nad standardami
dotyczącymi szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet oraz
nad nowym Krajowym Programem dotyczącym Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie.

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.

Kontakty z mediami
•

25.01.2011 – Życie Warszawy – zabójstwo klientki CPK

•

26.01.2011 – MMF Wrocław – dyskryminacja w pracy, stewardesy

•

8.02.2011 – Rzeczpospolita – o zakazie zbliżania się

•

11.02 .2011 -Polityka o zabójstwach związanych z przemocą w rodzinie

•

14.02.2011 – na temat Niebieskich Kart

•

14.02.2011 – TVP 2 – program o przemocy wobec kobiet

•

28.02.2011 - Gazeta Opolska – molestowanie seksualne

•

2.03. 2011 – TVP 2 – program o gwałcie

•

2.03.2011 – Przekrój o gwałcie

•

2.03.2011 – prasa lokalna o gwałcie

•

23.03.2011 – Gazeta wyborcza – o przemocy domowej

•

14.04.2011 – TVP 2 – program o przemocy wobec kobiet

•

15.04.2011 Radio I program – o przemocy wobec kobiet w Polsce i EU

•

18.04.2011 – wywiad U. N. dla belgijskiej TV o sytuacji kobiet w Polsce

•

14.06.2011 – Gazeta Kielce o przemocy wobec kobiet

•

30.06.2011 - TVN Dzień dobry – o przemocy domowej

•

03.07.2011 – Uważam Rze – o zabójstwie klientki CPK

•

0.07.2011 – Gazeta Olsztyńska – o sztuce CPK wystawianej na Festiwalu w
Wegajtach

•

18.09. 2011 – Radio TOK FM – o przemocy ekonomicznej

•

18.10. 2011 – TV Polsat – molestowanie seksualne

•

25.10.2011 – Radio Dla Ciebie – o dyskryminacji kobiet w wojsku

•

08. 11.2011 – Przekrój o gwałcie

•

09.11.2011 Gazeta Biłgorajska – molestowanie seksualne

•

25.11.2011 Gazeta Prawna – o Kampanii Białej Wstążki

•

25. 11.2011 TV Radomsko – o przemocy domowej i działaniach CPK

•

05.12.2011 – TV Polsat o zabójstwach na tle przemocy domowej

•

05.12.2011 TVP Polsat zabójstwa honorowe

•

06.12.2011 TVP Info – o konkursie Białej Wstążki

•

30.12.2011 –Kobieta Dziennik PL pomocy dla kobiet ofiar przemocy domowej
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Odziała Wrocław
Siedziba: ul. Ruska 46B/208, 50-079 Wrocław, tel.: 71 358 08 74
W 2011 r. wrocławski oddział Fundacji Centrum Praw Kobiet realizował następujące
programy:
1. Realizacja programów wsparcia dla osób doświadczających przemocy –
II edycja we współpracy z Gminą Wrocław.
Fundacja Centrum Praw Kobiet Oddział we Wrocławiu działała 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.
Od 17.01.2011 r. do 31.12.2011 r. w ramach tego programu udzielono:
630 h porad prawnych (liczba osób korzystających z porad prawnych: 391)
405 h porad psychologicznych (liczba osób korzystających z porad psychologicznych:
175)
Grupa wsparcia:
Przez 10 miesięcy prowadzona była grupa wsparcia dla osób w sytuacji kryzysowej,
wynikającej z doświadczania przemocy. Przeprowadzono dwie edycje: – pierwsza od
08.02.2011 r. do 28.06.2011 r. i druga od 31.08.2011 r. do 20.12.2011 r. Grupa
wsparcia była prowadzona w siedzibie Centrum Praw Kobiet we Wrocławiu, we
wtorki w godz. 17-19.30. Odbyło się 36 spotkań (90 h) grupy wsparcia dla kobiet
doświadczających przemocy, w których udział wzięło łącznie 12 osób.
Treningi asertywności
Celem organizowanych spotkań było

przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet.

Trening asertywności pomaga uczestniczkom wzmocnić swoją samoocenę i poczucie
własnej wartości. Przeciwdziała ich bezradności oraz bezsilności, uczy je jak reagować
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na agresję. Pomaga przełamać stereotypy i obawy, rozwiązywać konflikty oraz walczyć
z poczuciem winy i wstydem. Zajęcia prowadzone były w 2 grupach (pierwsza majczerwiec 2011 r., druga listopad-grudzień 2011 r.) po 5 dwugodzinnych spotkań na
każde. Obie grupy liczyły po 12 osób.
Łączna liczba przyjętych osób: 522
2. Wspieranie działalności ośrodków poradnictwa obywatelskiego oraz
wrocławskich mediacji w 2011 roku we współpracy z Gminą Wrocław.
Fundacja Centrum Praw Kobiet Oddział we Wrocławiu w 2011 r. działała, 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
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.
Od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. w ramach tego programu udzielono:
336 h porad prawnych (liczba osób korzystających z porad prawnych: 198)
147 h porad psychologicznych (liczba osób korzystających z porad prawnych: 76)
Łącznie z porad prawnych i psychologicznych skorzystało 266 osób.
3. Prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z
telefonem zaufania we współpracy z Gminą Miasta Świdnica.
Od 17.01.2011 r. do 31.12.2011 r. w ramach tego programu udzielono:
Fundacja Centrum Praw Kobiet Biuro terenowe w Świdnicy działała, jako punkt
pomocy psychologiczno – pedagogiczno - prawnej z telefonem zaufania, w ramach
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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. Porady
konsultacyjne - udzielane w ramach telefonu zaufania były realizowane w godzinach
pracy wrocławskiego oddziału Fundacji tj. poniedziałek - czwartek 9:00-18:00, piątek
9:00-15:00 w ramach przekierowania rozmów.
Pomoc psychologiczna i pedagogiczna (porady indywidualne i indywidualna
pomoc psychoterapeutyczna) - psycholog-pedagog pełnił dyżur dwa dni w tygodniu
po 2 godz. (4h/tydz.), tj. środy w godzinach 9:00 – 11:00 i czwartki w godzinach
16:00 – 18:00 - w sumie 170 h porad psychologicznych.
Poradnictwo prawne - prawnik jednego dnia odbywał dwugodzinny dyżur
przedpołudniowy i dwugodzinny dyżur popołudniowy (4h/tydz.), tj. w środy w godz.
9.00-11.00 i 16.00-18.00 - w sumie 172 h porad prawnych.
Nasza działalność o okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.:
Wrocławski oddział Fundacji Centrum Praw Kobiet w okresie od 01.01.2011 r. do
31.12.2011 r. funkcjonował w godzinach: poniedziałek – czwartek 9.00-18.00, piątek
9.00-15.00. W tym czasie osoba pełniąca dyżur służyła zgłaszającym się osobom tzw.
poradą konsultacyjną. 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. W ramach porad konsultacyjnych
udzielono 80 dodatkowych konsultacji prawnych bądź psychologicznych. 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.
Osoby korzystające z tej formy pomocy miały prawo do zachowania anonimowości.
Odebrano 1958 telefonów pierwszego kontaktu.
W ramach konsultacji pierwszego kontaktu udzielono 80 porad telefonicznych i
osobistych.
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Podkreślić jednak należy, że ze względu na charakter pracy i duże zainteresowanie
udzielaną w ramach Fundacji pomocą nie każdy odebrany telefon został
zarejestrowany. Zgłoszenia telefoniczne były odbierana przez pracownice oraz
wolontariuszki dyżurujące w biurze Fundacji.
Aktywnie wspierało nas 20 wolontariuszek.
Udział w sprawie w charakterze NGO - 9
Ilość wyjść do sądu w charakterze obserwatorek (osób wsparcia) - 10
Przez cały czas udostępniałyśmy nasze ulotki informacyjne i poradniki Centrum Praw
Kobiet z serii Poznaj swoje prawa…: Przemoc domowa – powiedz NIE!, Przemoc
domowa – masz prawo, Uzależnienie od alkoholu – nie jesteś winna, gdy on pije
oraz poradników 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.
Każda z publikacji była opatrzona naklejką informującą o danych adresowych
wrocławskiego oddziału CPK.
Inne działania :
•

Szkolenia wolontariuszy na temat prawnych i psychologicznych aspektów
przeciwdziałania przemocy w rodzinie (16.02.2011 r.)

•

Udział w spektaklu Monologi waginy (26.02.2011 r.)

•

Udział w Manifie – corocznych obchodach Dnia Kobiet (06.03.2011 r.)

•

6. Udział w filmie realizowanego w ramach projektu „Gdzie te kobiety” oraz
udział

w

konferencji

(17

zrealizowanym/zorganizowaną

marca
przez

2011

r.)

„Gdzie

Stowarzyszenie

te

kobiety”

Transformator

Kultury. Film i konferencja dotyczyły debaty na temat miejsca kobiet w
przestrzeni publicznej oraz sytuacji równego traktowanie kobiet i mężczyzn
w Polsce.
•

7. Szkolenia dla wolontariuszek CPK Wrocław – prawne i psychologiczne
aspekty pomocy ofiarom przemocy domowej (28.04.2011 r.)

•

8. Szkolenia dla wolontariuszek CPK Wrocław – prawne i psychologiczne
aspekty pomocy ofiarom przemocy domowej (12.05.2011 r.)

•

Warsztaty dla klientek CPK Wrocław „Dlaczego warto pokochać siebie”
przeprowadzone przez wolontariuszkę biura terenowego ze Świdnicy
(13.05.2011 r.)
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•

Warsztaty dla klientek CPK Wrocław „Zdobądź zwycięską umiejętność i
odmień

swoje

życie”

przeprowadzone

przez

wolontariuszkę

biura

terenowego ze Świdnicy (19.05.2011 r.)
•

Udział w kampanii „Tak dla kobiet” i zbieranie podpisów pod projektem
ustawy

Ustawa

o

świadomym

rodzicielstwie

i

innych

prawach

reprodukcyjnych (wrzesień-listopad 2011 r.)
•

Udział w forum „Przeciwdziałanie przemocy domowej w świetle nowych
przepisów” zorganizowanym przez Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 8
(dnia 03.10.2011 r.) – w forum wzięli udział pracownicy MOPS, Policja oraz
przedstawiciele organizacji pozarządowych.

•

Szkolenia „Samodzielność finansowa a życie wolne od przemocy”, w którym
uczestniczyły pracownice CPK Wrocław (27-29 października 2011 r.).

•

Warsztaty zorganizowanych dla wolontariuszek CPK Wrocław. Zajęcia
odbyły się 29 października i 5 listopada, każde z nich trwały po 5 h.
Uczestniczki szkolenia dowiedziały się m.in. czym jest przemoc, jakie są jej
rodzaje i jakie może przyjmować formy; jaka jest skala problemu w Polsce.
Poznały mity na temat przemocy funkcjonujące w świadomości ludzi,
dowiedziały się jakie są skutki przemocy, poznały charakterystykę działania
sprawcy przemocy oraz posiadły podstawowe umiejętności z zakresu
pomocy psychologicznej w kontakcie z ofiarą przemocy.

•

Udział w kampanii „16 dni przeciwdziałania przemocy” we współpracy z
Miejskim Centrum Wolontariatu, w ramach której prowadzone były
następujące działania:

•

konsultacje indywidualne w siedzibie Miejskiego Centrum Wolontariatu
przy ul. Św. Marcina 4 (odbyły się w dniach 29 listopada oraz 2, 5 i 7
grudnia 2011r. w godz. 16.00 – 18.00);

•

konsultacje indywidualne w siedzibie Fundacji Centrum Praw Kobiet przy
ul. Ruskiej 46b, pok. 208 (odbyły się w soboty: 6 listopada w godz. 10-12
oraz 3 grudnia w godz. 14-16);

•

szkolenie z zakresu wiedzy o przemocy i sposobach radzenia sobie z
problemem przemocy domowej (odbyło się w piątek 9 grudnia 2011 r. o
godz. 16.00 w siedzibie Fundacji Centrum Praw Kobiet).

•

Udział we Wrocławskim Forum ds. Uzależnień zorganizowanym przez
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia (2
grudnia 2011 r.).
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•

Udział w pokazie filmu "Miss Representation" i dyskusji po nim (12.12. 2011
r.)

Kontakty z mediami
1. Wywiad w Radiu Wrocław na temat problemu przemocy w rodzinie (19.02.2011 r.)
2.

Wywiad w Radiu Wrocław na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie

(05.03.2011 r.)
GDAŃSK
W okresie styczeń – grudzień 2011r. udzielonych zostało przez Wolontariuszy:

1.

•

porad prawnych – 618

•

porad psychologicznych – 444

W okresie styczeń – grudzień 2011 odebrano 1556 telefonów od kobiet w różnych
trudnych sytuacjach życiowych.
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2.

Oddział CPK stara się aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Dotychczas
uczestniczyliśmy (mając swoje wystąpienia) w następujących spotkaniach lub
akcjach:

•

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw – udzielanie porad psychologicznych
(M. Paliwoda)

•

Targi Kariery SWPS W Sopocie 06.04.11

•

Szkolenie dotyczące praw i bezpieczeństwa kobiet dla pracowników Filii nr 9
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, 8.04.2011 (Bartosz Woźniak)

•

Niezbędnik wolontariusza szkolenie dla studentów z zakresu podstaw prawa i
psychologii, Szkolenie odbyło się w Gdańsku w dniach 28.05.2011 r. i 29.05.
2011 r.

•

Niezbędnik wolontariusza szkolenie dla studentów z zakresu podstaw prawa i
psychologii w dniach 04.06.2011 r. i 05.06. 2011 r.

•

Gimnazjum bez przemocy szkolenie dla kadry pedagogicznej gdańskich
gimnazjów. Szkolenie prowadzone przez psycholożkę Agnieszkę Gurzyńską
oraz prawniczkę Magdę Bellwon. Szkolenie odbyło się w Gimnazjum nr 19 w
Gdańsku w dn. 30.05.2011 r.

•

Gimnazjum bez przemocy szkolenie dla kadry pedagogicznej przeprowadzone
przez psycholożkę Agnieszkę Gurzyńską oraz prawniczkę Magdę Bellwon w
Gimnazjum nr 11 w Gdańsku w dn. 07.06.2011 r.
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•

Gimnazjum bez przemocy szkolenie dla kadry pedagogicznej przeprowadzone
przez psycholożkę Agnieszkę Gurzyńską oraz prawniczkę Magdę Bellwon w
Gimnazjum nr 31 w Gdańsku w dn. 27.09.2011 r.

•

Uczestnictwo w rozprawie w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, która odbyła się
01.06.2011 r. W rozprawie uczestniczyła wolontariuszka Magdalena Śledź.

•

Do szkoły z pełnym tornistrem – zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci z
terenów wiejskich. Akcja była prowadzona w dniach 22-24.08.2011.

•

Wizyta studyjna członków Stowarzyszenia na rzecz osób wychodzących z
przemocy ze Słupska – 02-03.11.2011 r.

•

Uczestnictwo w Miesiącu Praw Człowieka – stoisko informacyjne Centrum
Praw Kobiet na Uniwersytecie Gdańskim – 08.11.2011 r.

•

Aktywne poszukiwanie pracy szkolenie dla kobiet poszukujących pracy w
ramach projektu Szkoła Aktywnych Kobiet w dn. 6.12.2011 r.

•

„Komunikacja interpersonalna” szkolenie dla kobiet poszukujących pracy w
ramach projektu Szkoła Aktywnych Kobiet w dn. 7-8.12.2011 r.

•

Wizaż i stylizacja ubioru szkolenie dla kobiet poszukujących pracy w ramach
projektu Szkoła Aktywnych Kobiet w dn. 12.12.2011 r.

•

Profesjonalne dokumenty aplikacyjne szkolenie dla kobiet poszukujących
pracy w ramach projektu Szkoła Aktywnych Kobiet w dn. 15.12.2011 r.

•

Autoprezentacja – budowanie własnego wizerunku szkolenie dla kobiet
poszukujących pracy w ramach projektu Szkoła Aktywnych Kobiet w dn.19 20.2011 r.

•

Wyznaczanie celów – jak osiągnąć sukces zawodowy szkolenie dla kobiet
poszukujących pracy w ramach projektu Szkoła Aktywnych Kobiet w dn.
22.12.2011 r.

•

27 spotkań kobiet poszukujących pracy z doradcami zawodowymi, w ramach
projektu Szkoła Aktywnych Kobiet w dn. 1.12 -31.12.2011 r.

3.

Od września 2011r. Centrum Praw Kobiet Oddział w Gdańsku realizuje projekt
Szkoła

aktywnych

kobiet

we

współpracy

z

Gdańską

Wyższą

Szkołą

Humanistyczną.
4.

Współpracownicy CPK uczestniczyli również w następujących spotkaniach i
szkoleniach:
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•

Spotkanie

informacyjnym

odnośnie

organizacji

Tygodnia

Pomocy

Ofiarom Przestępstw, Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku,
31.01.2011
•

Uczestnictwo w spotkaniu podsumowującym Tydzień Pomocy Ofiarom
Przestępstw, Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku, 2.03.2011

•

Szkolenie

dla

koordynatorów

wolontariatu,

Regionalne

Centrum

Wolontariatu w Gdańsku, 24.03.2011
•

Szkolenie Samodzielność finansowa a życie wolne od przemocy, 2729.10.2011

5.

Inne podjęte dotychczas działania:
•

Kolportaż ulotek, plakatów, poradników związanych z przeciwdziałaniem
przemocy wobec kobiet.

•

Udzielanie informacji o miejscach i możliwościach uzyskania pomocy przez
kobiety w trudnych sytuacjach życiowych.

Łodź
1. MOPS Pomoc prawna i psychologiczna - 11 840 PLN
2. Program LLL Gruntvig Wzmocnienie kobiet-innowacyjne metody
edukacji dorosłych w zakresie potrzeb kobiet narażonych na wykluczenie
(Empowerment of women - Innovative approaches to adult education related on the
needs of disadvantaged women - 18 000 Euro
3. UMŁ Edukacja - Poradnictwo prawno-psychologiczne 4 800 PLN
4. ISP Program Prawny 3200 PLN
Ilość porad:
•

1218 porad prawnych w tym 293 w ramach projektu finansowanego przez
UMŁ/MOPS oraz 145 z projektu Wydziału Edukacji UMŁ i 86 z ISP

•

483 porad psychologicznych w tym 48 h konsultacji indywidualnych dla 25
kobiet w ramach projektu finansowanego przez UMŁ/MOPS oraz dla 14 osób z
projektu Wydziału Edukacji UMŁ.

Ilość przyjętych klientek:
1008 – porady prawne
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214 – osób skorzystało z godzinnych konsultacji/porad psychologicznych w tym wiele
osób korzystało z kilu spotkań (02-10).
Ilość spraw sądowych –zastępstwo procesowe, udział w sprawie w charakterze
NGO, ilość wyjść do sądu w charakterze osób zaufania: 3, świadka 1. Ilość klientek
spoza miasta województwa, powiatu ok. 25%.
Inne formy pomocy oferowanej klientkom:
Prowadzenie Punktu Informacyjnego – w tym telefonu pierwszego kontaktu:
udzielanie informacji telefonicznie oraz dla osób przychodzących ( na około 2400
odebranych połączeń - udzielenie 960 informacji, jaki gdzie uzyskać pomoc, w
sytuacjach szczególnych - udzielanie telefonicznej pomocy prawnej – dla około 350
osób.
Inne formy aktywności – w tym realizowane projekty i działania podejmowane w
ich ramach, ilość uczestniczek biorących udział
7 - 9 marca 2011 zorganizowanie spotkania partnerskiego w ramach projektu
Gruntvig dla 11 uczestniczek projektu z Austrii, Niemiec, Turcji i Wielkiej Brytanii
oraz grupy 10 uczestniczek z Polski. W ramach warsztatów odbyły się:
•

Warsztaty na temat praw kobiet i prezentacje sytuacji prawnej kobiet w
poszczególnych krajach

•

Warsztat Empowermant – praca z kobietami doświadczającymi naruszenia ich
praw i dyskryminacji oraz w trudnej sytuacji życiowej

•

Obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet – przygotowanie wystąpienia i
udział w Manifie – spotkanie z mediami ( radio, prasa i TV)

•

Wizyta w Stowarzyszeniu ONJATY poznanie metod pracy z osobami
wykluczonymi warsztaty arteterapii

•

Opracowanie zasady gry interaktywnej dla kobiet HERSTORY

•

Udział uczestniczek projektu w zajęciach CPK (joga, język angielski)

•

Ewaluacja projektu i ustalenie przyszłych działań partnerów projektu.

16 - 17.04.2011 zorganizowane zostały w CPK Warsztaty WENDO dla
wolontariuszek – warsztaty prowadziła trenerka Wendo: Katarzyna Starowicz,
udział wzięło 12 kobiet – pracujących w CPK na zasadzie wolontariatu.
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20.05.2011 spotkania z reżyserką Anna Baumgart - Współpraca z Galerią
Manhattan przy zorganizowaniu prezentacja nagrodzonego na Festiwalu w
Barcelonie filmu Anny Baumgart pt. "Świeże wiśnie". Spotkanie z artystką - autorką
filmu i dyskusja zaproszonych gości z widownią. Film dotyczy trudnego i długo
przemilczanego tematu -przemocy wobec kobiety w czasie II wojny światowej ich
związku z problemami współczesnych kobiet doznających różnych form przemocy, w
szczególności narażonych na prostytucję i gwałt. W spotkaniu udział wzięło 50 osób.
31.05 - 4.06.2011 Wizyta Partnerska w Insbruck – udział 4 osób z CPK w
partnerskim spotkaniu projektu Gruntvig - warsztaty Pt. Migrant women,
spotkanie miedzykulturowe aspekty w pracy z kobietami zorganizowane przez
austriacka organizację partnerską.
22.06.2011 wizyta 16 gości zagranicznych z Niemiec, Włoch, Łotwy, Austrii i
Portugalii z projektu Gruntvig z Fundacji Zdrowie i Trzeźwość z Piotrkowi
Trybunalskiego – zapoznanie z działaniami CPK oraz założeniami i realizacja projektu
Gruntvig - wymiana doświadczeń uczestników w kreowaniu nowych form
skutecznego wspierania kobiet i edukacji ustawicznej w szczególności kobiet
wykluczonych.
22.09.2011 Spotkanie w UMŁ z prezydent Łodzi w ramach projektu Grunvig –
omówienie badań dotyczących kształcenia kobiet doświadczających przemocy
prowadzonych w ramach projektu przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli–
prezentacja działań CPK
23.09. 2011 Warszawa Udział w spotkaniu projektu „Sieć na rzecz promowania
równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej” realizowany jest
przez Fundację Fundusz Współpracy i Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Projekcie Sieci Antydyskryminacji.
27 - 29.10. Udział w szkoleniach organizowanych przez CPK w Warszawie
dotyczących sytuacji finansowej kobiet -stażystka Anny Jaszczyk oraz wolontariuszka
Klaudii Rek
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27 - 30.10.2011 udział w Spotkaniu Partnerskim projektu Grundtvig w Berlinie
trzech przedstawicielek CPK : Agaty Zakrzewskiej, Ewy Tobiańskiej oraz Mai
Suwalskiej
5 - 11.10.2011 udział w Spotkaniu Partnerskim projektu Grundtvig w Londynie
trzech przedstawicielek CPK : Agaty Zakrzewskiej, Danuty Nowak oraz Mai
Suwalskiej.
25.11.2011 Udział w Konferencji Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na Wydziale
Prawa UŁ 10 osobowej grupy wolontariuszek – prawniczek i psycholożek oddziału
łódzkiego CPK
29.11.2011 Podpisanie porozumienia z Prezydent Miasta Łodzi w sprawie
zwiększenia skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na
terenie Łodzi.
6.12.2011 Udział A Zakrzewskiej w konferencji o modelu współpracy - dla
samorządów

i

NGO'sów

Jak

samorząd

może

współpracować

z

organizacjami.
13.12. 2011 Spotkanie promujące projekt Równość standardem dobrego
samorządu –udział A Zakrzewskiej.
15.12.2011 Udział konferencji w Warszawie podsumowującej projekt TEA Edukacja
Antydyskryminacyjna - Agnieszka Kwiatkowska
16.12. 2011 Spotkanie wigilijne zespołu CPK, w którym wzięła udział grupa 60 osób
w tym współpracowniczki obecne i z ubiegłych lat oraz uczestniczki i beneficjentki
naszych działań.
Udział w konsultacjach przy Urzędzie Miasta Łodzi oraz urzędzie marszałkowskim w
sprawie utworzenia Rady Pożytku Publicznego oraz wybór jej członków. Udział w
spotkaniach konsultacyjnych dotyczących zasad współpracy z organizacjami
pozarządowymi w 2012 r.
Udział konsultacjach dotyczących utworzenia stanowiska Pełnomocnika Prezydenta
Miasta Łodzi ds. Równego traktowania. Omówienie problematyki działania
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Pełnomocnika i zakresu kompetencji – udział w wypracowaniu strategii działań oraz
cyklicznych spotkaniach otwartych, w których były obecne przedstawicielki
organizacji kobiecych i innych lokalnych przedstawicieli III sektora.
Udział w promocji lokalnej Kampanii Białej Wstążki oraz działaniach w ramach 16
dni

przeciwdziałania

Przemocy

wobec

Kobiet

–

organizacja

spotkania

podsumowującego obchody w Łodzi w dniu 10.12.2011 r w siedzibie CPK.
Udział w doradztwie marketingowym projektu Społecznie znaczy ekonomicznie
realizowanym przez Instytut Europejski w Łodzi adresowanym do sektora Ekonomii
Społecznej (ES) w województwie łódzkim.
Działania cykliczne prowadzone na zasadzie wolontariatu: grupy po około
12-17 kobiet:
1. Zajęcia relaksacyjne – 8 kawałków brokatu + joga -prowadzi Zofia Olejnik
2. Zajęcia z języka angielskiego dla zaawansowanych – prowadzi Anna Gumul
3. Zajecia tai -chi dla pań dojrzałych prowadzi Jadwiga Pelasiak
4. Zajęcia z muzykoterapii i tańca – prowadzi Czesława Szczukowska
5. Konwersacje po angielsku – prowadzi Anna Musiałowicz
6. Grupa wsparcia – Wspieranie przez rozmawianie (RC) prowadzi Ewa
Tobiańska
7. Warsztaty

psychologiczne-prowadzone

przez

psycholog-stażystkę

Annę

Jaszczyk i studentki psychologii
W spotkaniach tych brała udział stała grupa 12-17 kobiet. Ogółem w zajęciach tych
wzięło udział około 350 kobiet przy czym 150 to grupa osób regularnie
uczestniczących w zajęciach.
Wolontariat – Porady prawne i psychologiczne w oddziale CPK
Prawniczki/cy:
Ewa Ludwiczak, Magda Staroszczyk, Iza Zgierska, Monika Jakubowska, Barbara
Romanow, Dominika Owczarek, Magdalena Bilicka - adwokatka, Anna AdamskaMakowska (adwokatka i radna), mec Michał Kuydowicz, Iwona Spychalska adwokatka, Magdalena Wrzesinska – radczyni prawna, Anna Goździk i Anita
Stefańska - aplikantki radcowskie oraz studentki Wydziału Prawa i Administracji UŁ:
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Klaudia Rek, Joanna Ludwik, Monika Mazur, Kamila Jurek, Karolina Brudnicka,
Katarzyna Michalak oraz
Psycholożki: Agnieszka Prus, Maja Suwalska, Andrea Goszcz, Anna Jaszczyk
Wolontariuszki – wsparcie w pracy biura i w pierwszym kontakcie: Agnieszka
Kwiatkowska, Anna Pigułowska, Katarzyna Szol, Katarzyna Sobczak, Karolina
Brudnicka, Anna Zakrocka, Anna Paszkiewicz, Ewa Jamroziak, Zofia Zieleniewicz,
Małgorzata Nowacka, Jadwiga Grzebieluch.
Wystąpienia w mediach:

•

Wywiad dla Radia Łódz Pomoc dla ofiar przestępstw z Agatą Zakrzewską w
22.02.2011

•

8 marca -Wypowiedź A. Zakrzewskiej i uczestniczek projektu Gruntvig
dotycząca sytuacji kobiet w trakcie Manify –Radio ESKA, Gazeta Wyborcza,
Radio Łódź

•

26 maja Aktywizacja społeczno - polityczna kobiet – wywiad w Radio Żak

•

10.08.2011 Teraz One wywiad z A Zakrzewska do Telewizji TOYA

•

03.10.2011 Czy potrzebny nam Pełnomocnik/czka ds. równego traktowania
wypowiedz A Zakrzewskiej dla Radia Łódź

•

18.10.2011 wywiad A. Zakrzewskaiej do Dziennika Łódzkiego o działaniach
CPK

•

25.10.2011 Artykuł o zakresie pomocy prawnej w CPK w dodatku Pomoc
Prawna w Łodzi Dziennik Łódzki

•

28.12.2011 Wywiad o działaniach w CPK Anna Jaszczyk i Agnieszka
Kwiatkowska dla Programu Teraz One Telewizji TOYA

W okresie sierpień – listopad w siedzibie CPK w Łodzi odbywał się staż psycholożki
Anny Jaszczyk, odpowiedzialnej za koordynacje pracy biura pracy wolontariuszek
oraz prowadzenie konsultacji psychologicznych. We wrześniu odbywały się praktyki
studentki studiów podyplomowych Doroty Walas.

Finanse
1. informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
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Fundacja w ramach działalności gospodarczej prowadziła warsztaty WENDO,
wystawiała spektakl teatralny oraz prowadziła szkolenia na temat przemocy wobec
kobiet.
odpisy uchwał zarządu fundacji
w załączeniu
2. 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.
Przychody statutowe
Źródło
finansowania
Urząd

Miasta

Nazwa projektu
st. Prowadzenie specjalistycznego ośrodka

Warszawy
Urząd

wparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
Miasta

st. Pomoc

Warszawy

osobom

322 464,94

doświadczającym

przemocy w rodzinie

109 887,89

Protection of Women's Human Rights
Open Society Institute

and Gender Equality in Polnad/Yer 2/3 -

367 582,47

Revealing and adressing Discrimination
angainst
Open Society Institute

Women

in

Sentencing

in

Prison/Year 1

138 786,83

Wspieranie programów zwiększających
skuteczność działań adresowanych do
rodzin

zagrożonych

przemocą w
Urząd
Śródmieście
Instytut

Dzielnicy obszarze

alkoholizmem

i

rodzinie - działania w

profilaktyki

i

ograniczenia

skutków uzależnień i przemocy w rodzinie 25 000,00
Spraw Prawo w służbie ofiar: informacja i pomoc 19 278,81
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Publicznych
Fundacja Bankowa im.
L.Kronenberga

przy Budowanie

CITI HANDLOWY
U.S.Departament
State

Niezależności

Finansowej

Kobiet
of Stop

44 430,15
Femicide:

The

Governement's

FEDERAL Responsibility to protect Women Victims

ASSISTANCE AWARD of Gender-based Violence Project
Przychody

1 929,32

Oddział

Wrocław
Realizacja programów wsparcia dla osób
doświadczających przemocy - II edycja we
Urząd Gminy Wrocław współpracy z Gminą Wrocław
Wspieranie

działalności

poradnictwa

69 593,38
ośrodków

obywatelskiego

wrocławskich

mediacji

w

oraz
2011

-

Urząd Gminy Wrocław współpraca z radą Osiedla Ołbin
Prowadzenie

punktu

24 998,59
pomocy

psychologiczno-pedagogiczno-prawnej
Urząd Gminy Miasta telefonem
Świdnica
Przychody

zaufania

w

Świdnici

z
we
17 784,33

współpracy z Gminą Miasto Świdnica
Oddział

Łódź
Udzielanie pomocy i wsparcia osobom
doznającym
Urząd Miasta Łódź

przemocy-poradnictwo

prawne i psychologiczne
"Wzmacnianie

kobiet

4 800,00
-

innowacyjne

KE - DG Edukacja i metody edukacji dorosłych w zakresie
kultura,

Program potrzeb

kobiet

narażonych

na

wykluczenie".

GRUNDTVIG

31 119,08

Prowadzenie jednostki specjalistycznego
poradnictwa -

poradnictwo prawne,

MOPS w Łodzi

psychologiczne i rodzinne

11 840,00

ZETO

darowizna

200,00

Przychody

Oddział

Gdańsk
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Zapewnienie wsparcia opieki prawnej
Urząd Miasta Gdańsk

oraz psychologicznej dla kobiet

5 000,00

Urząd Miasta Gdańsk

Gimnazjum bez przemocy

3 986,02

Przychody Fundacji w roku 2011 wyniosły: 1 236 792,26 , w tym 1 210614,84 z dotacji,
10583,74 z darowizn, 15593,68 jeden procent i 18128,66 z działalności gospodarczej.
3. informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego

1 210 614,84

b) pozostałe koszty realizacji zadań statutowych

89 393,18

4. dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych
stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej.
Średnie zatrudnienie wynosi 17 osób zatrudnionych na umowę o pracę (w
przeliczeniu na pełne etaty 15,00)
- administracja

3 osoby

- pracownicy merytoryczni

12 osób

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości
tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej
Wynagrodzenia ogółem:

729336,16 PLN

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów Fundacji oraz osobom kierującym
wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody,
premie i inne świadczenia.
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 71 712 PLN
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d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia
wynagrodzenia z tytułu umów zleceń

253 392,19 PLN

e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz
z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek.
Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek

f)

kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,
na dzień 31.12.2011 – 768 568,06 PLN - bank PKO BP SA XIV Oddział oraz
konta pomocnicze w Łodzi, Gdańsku, Krakowie, we Wrocławiu,
lokaty na dzień 31.12.2011 – 650 000,00 PLN - bank PKO BP SA XIV Oddział

g)

wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.

Fundacja nie posiada żadnych obligacji oraz udziałów w spółkach prawa
handlowego
h) nabytych

nieruchomościach,

ich

przeznaczeniu

oraz

wysokości

kwot

wydatkowanych na to nabycie
Fundacja nie posiada nieruchomości
i) nabytych pozostałych środkach trwałych
W roku 2011 Fundacja nie nabyła nowych środków trwałych.
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych
Aktywa na dzień 31.12.11 wynosiły 828660,87 PLN.
Pasywa na dzień 31.12.11 wynosiły 828660,87 PLN.
W tym:
Fundusze własne

405583,56

PLN
Zobowiązania: 32 933,42 PLN
Rozliczenia międzyokresowe przychodów : 390 143,89 PLN
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5. dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i
samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne)
oraz o wyniku finansowym tej działalności.
W 2011 roku Fundacja realizowała następujące zadania zlecone ze
środków publicznych :
Źródło
finansowania
Urząd

Nazwa projektu

Miasta

st. Prowadzenie specjalistycznego ośrodka

Warszawy
Urząd

wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
Miasta

st. Pomoc

Warszawy

osobom

322 464,94

doświadczającym

przemocy w rodzinie

109 887,89

Wspieranie programów zwiększających
skuteczność działań adresowanych do
rodzin

zagrożonych

przemocą w
Urząd

Dzielnicy obszarze

i

rodzinie - działania w

profilaktyki

i

ograniczenia

skutków uzależnień i przemocy w rodzinie 25 000,00

Śródmieście
Przychody

alkoholizmem

Oddział

Wrocław
Realizacja programów wsparcia dla osób
doświadczających przemocy - II edycja we
Urząd Gminy Wrocław współpracy z Gminą Wrocław
Wspieranie

działalności

poradnictwa

69 593,38
ośrodków

obywatelskiego

wrocławskich

mediacji

w

oraz
2011

-

Urząd Gminy Wrocław współpraca z radą Osiedla Ołbin
Prowadzenie

punktu

24 998,59
pomocy

psychologiczno-pedagogiczno-prawnej
Urząd Gminy Miasta telefonem
Świdnica
Przychody

zaufania

w

Świdnicy

współpracy z Gminą Miasto Świdnica

z
we
17 784,33

Oddział

Łódź
Urząd Miasta Łódź

Udzielanie pomocy i wsparcia osobom 4 800,00
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doznającym

przemocy-poradnictwo

prawne i psychologiczne
Prowadzenie jednostki specjalistycznego
poradnictwa -

psychologiczne i rodzinne

MOPS w Łodzi
Przychody

poradnictwo prawne,
11 840,00

Oddział

Gdańsk
Zapewnienie wsparcia opieki prawnej
Urząd Miasta Gdańsk

oraz psychologicznej dla kobiet

5 000,00

Urząd Miasta Gdańsk

Gimnazjum bez przemocy

3 986,02

Niezbędnik Wolontariusza - cykl szkoleń z
podstaw umiejętności psychologicznych
oraz podstaw prawa dla osób, które
zamierzają

nawiązać

wolontaryjną

współpracę z Fundacją Centrum Praw
Urząd Miasta Gdańsk
Urząd

Kobiet

4 933,03

Marszałkowski Opieka psychologiczna i coachingowa dla

woj. Pomorskiego

kobiet doświadczających przemocy

7 000,00

Razem

1 210 614,84

6. 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 składa
deklaracje podatkowe PIT 4, CIT 8, WAT 7K.
§ 3. W sprawozdaniu zamieszcza się informację, czy w okresie sprawozdawczym była
przeprowadzona w Fundacji kontrola, a jeśli była - to jej wyniki.
W

okresie

sprawozdawczym

były

przeprowadzone

kontrole

poszczególnych

projektów. Fundacja zastosowała się do zaleceń pokontrolnych.
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