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Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-22

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M. ST. WARSZAWA

Powiat M. ST. WARSZAWA

Ulica WILCZA Nr domu 60 Nr lokalu 19

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-679 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 226222517

Nr faksu 226222517 E-mail 
urszula.nowakowska@cpk.or
g.pl

Strona www www.cpk.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2006-12-22

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01084021200000 6. Numer KRS 0000188668

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Urszula Nowakowska Przewodnicząca Zarządu TAK

Anna Rudnicka członkini Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Lidia Olejnik członkini Rady 
Nadzorczej

TAK

Urban Ewa członkini Rady 
Nadzorczej

TAK

Beata Gruszczyńska członkini Rady 
Nadzorczej

TAK

Magdalena Czernicka - 
Basiuk

członkini Rady 
Nadzorczej

TAK

FUNDACJA CENTRUM PRAW KOBIET
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. poszanowania i przestrzegania praw człowieka w stosunku do kobiet, w 
tym zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w prawie, w praktyce 
jego stosowania oraz w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym i w 
rodzinie;
2. przeciwdziałania wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet 
oraz wykluczeniu społecznemu w szczególności ze względu na wiek, 
niepełnosprawność, status społeczny i majątkowy, przekonania, rasę 
narodowość i orientację seksualną;
3. przeciwdziałania bezrobociu kobiet oraz promocji zatrudnienia i 
aktywizacji zawodowej kobiet oraz równych szans kobiet i mężczyzn na 
rynku pracy;
4. przeciwdziałania patologiom społecznym w tym w szczególności 
przemocy w rodzinie, alkoholizmowi oaz ich skutkom, które bezpośrednio 
bądź pośrednio dotykają kobiet;
5. poszerzania dostępu do informacji, poradnictwa i pomocy prawnej, 
psychologicznej oraz bezpiecznego schronienia w szczególności dla kobiet 
ofiar przemocy i dyskryminacji i ich dzieci;
6. edukacji w szczególności w zakresie postrzegania praw kobiet jako praw 
człowieka, przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, 
równego statusu 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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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1. monitorowania i analizowanie istniejącego prawa, a także założeń 
polityki, realizowanych projektów i programów z perspektywy kobiet i 
równouprawnienia płci;
2. monitorowanie stosowania prawa z punktu widzenia przestrzegania 
praw człowieka oraz zasady równouprawnienia ze względu na płeć 
poprzez m.in. prezentowanie stanowiska Fundacji, zapewnienie 
pełnomocnika kobietom, których sprawa może mieć charakter 
precedensowy oraz towarzyszenia kobietom w kontaktach z organami 
ścigania i wymiaru sprawiedliwości;
3. prowadzenie badań, opracowanie ekspertyz oraz projektów ustaw 
mających mających na celu w szczególności przeciwdziałanie 
dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej ze względu na płeć, 
przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet oraz wykluczeniu społecznemu 
kobiet z innych przyczyn;
4. prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie kampanii, 
konferencji oraz współpracę z mediami w celu podnoszenia świadomości 
kobiet oraz całego społeczeństwa w zakresie praw kobiet, równego 
statusu kobiet i mężczyzn, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 
kobiet oraz przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć;
5. budowanie koalicji oraz podejmowanie innych organizacyjnych form 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami oraz 
instytucjami publicznymi, i osobami fizycznymi prowadzącymi działalność 
w sferze zbieżnej z misją Fundacji;
6. organizowanie spotkań otwartych, szkoleń, prowadzenie telefonu 
informacyjno-interwencyjnego oraz wydawanie poradników i innych 
publikacji w celu podnoszenia świadomości kobiet w zakresie należnych 
im praw i wolności;
7. gromadzenie danych dotyczących naruszeń praw kobiet i dyskryminacji 
ze względu na płeć;
8. organizowanie prawnej, psychologicznej, socjalnej oraz medycznej 
pomocy dla kobiet, których prawa są naruszane, w tym w szczególności 
dla ofiar przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć ;
9. organizowanie szkoleń uwrażliwiających przedstawicieli instytucji 
stosujących prawo, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji 
odpowiedzialnych za tworzenie i wdrażanie polityki społecznej na problem 
przemocy wobec kobiet i dyskryminacji  ze względu na płeć;
10. organizowanie aukcji, zbiórek, koncertów, widowisk i innych akcji 
mających na celu pozyskanie środków materialnych na cele statutowe 
Fundacji;
11. współpracę z podmiotami i osobami wykazującymi zainteresowania 
celami Fundacji, a także z instytucjami państwowymi i organizacjami 
pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji;
10. tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia, w tym Specjalistycznych 
Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy, w szczególności kobiet i ich dzieci

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W okresie sprawozdawczym Centrum Praw Kobiet realizowało działalność w swoich placówkach w 
Warszawie oraz w jednostkach terenowych w Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu, Żyrardowie, w Grójcu oraz w 
nowo uruchomionych punktach w Sochaczewie i w Teresinie w następujących formach:

 MONITOROWANIE STOSOWANIA PRAWA I DZIAŁANIA LEGISLACYJNE
W 2014 roku Centrum Praw Kobiet podjęło liczne działania monitorujące stosowanie prawa 
z punktu widzenia praw kobiet i równego traktowania oraz mające na celu wypracowanie 
i wdrożenie zmian legislacyjnych związanych m.in. z dostosowaniem polskiego prawa do wymogów 
Europejskiej Konwencji oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (nr 2012/29/UE) 
ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. 
Monitorowania stosowania prawa
Działania w tym zakresie były prowadzone w następujących formach:
• udział przedstawicielek CPK w sprawach sądowych
• analizowanie skarg zgłaszanych przez klientki za pośrednictwem listów, telefonu oraz w kontaktach 
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bezpośrednich 
• udział w pracach 4 Zespołów Interdyscyplinarnych na terenie Warszawy oraz w ZI 
w Łodzi 
• konsultacje z klientkami Fundacji na temat ich oceny funkcjonowania organów ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości 
• wysyłanie listów interwencyjnych, opinii i stanowisk Fundacji w sprawach klientek
 Działania w sferze legislacyjnej 
Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet 
i przemocy domowej oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (nr 2012/29/UE) ustanawiająca 
normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. 
CPK aktywnie działało na rzecz zakończenia przez Polskę procesu ratyfikacji Konwencji 
oraz wdrażania do polskiego porządku prawnego takich rozwiązań, które pozwoliłyby nam dostosować 
prawo i rozwiązania instytucjonalne do zapisów Konwencji oraz implementowania dyrektywy do 
polskiego porządku prawnego. Przy każdej możliwej okazji (spotkania, konferencje z udziałem 
przedstawicielami władzy ustawodawczej i wykonawczej, kontakty z mediami) apelowałyśmy o 
ratyfikację Konwencji, wskazywałyśmy obszary wymagające zmian ( ocena ryzyka, tryb ścigania i 
definicja gwałtu, nakaz opuszczenia domu, zakaz zbliżania się jako uprawnienia policji. Jeśli chodzi o  
ustawę wdrażającą dyrektywę zwracałyśmy uwagę na indywidualną ocenę oraz znaczenie 
specjalistycznej pomocy dla ofiar przestępstw szczególnie wrażliwych takich jak przemoc domowa i 
gwałt. U. Nowakowska uczestniczyła  w pracach komisji sejmowych debatujących nad ratyfikacją 
konwencji.  

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Krajowy Program 
CPK aktywnie działało na rzecz przygotowania nowego Krajowego Programu Działań 
na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie, w celu dostosowania naszych  rozwiązań do wymogów Konwencji. Przedstawicielki CPK 
uczestniczyły w pracach Krajowego Zespołu Monitorującego, który pracował nad programem oraz 
nowelizacją ustawy. CPK przygotowało konkretne propozycje zmian legislacyjnych, dotyczące m.in. 
poszerzenia definicji przemocy domowej 
o przemoc ekonomiczną, oceny ryzyka, nakazu opuszczenia domu – jako uprawnienia dla policji, zmiany 
funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych. Przedstawicielka CPK wzięła także udział w pracach 
Komisji Sejmowej przyjmującej sprawozdanie rządu z Realizacji Krajowego Programu. 
Przemoc seksualna
CPK aktywnie działało na rzecz zmiany definicji przestępstwa zgwałcenia w kodeksie karnym. 
Prezentując stanowisko Fundacji podczas licznych spotkań organizowanych m.in. przez Pełnomocnika 
Rządu ds. Równego Traktowania oraz konferencji  odwoływałyśmy się do standardów przyjętych w 
Europejskiej Konwencji. 
Przemoc ekonomiczna 
CPK aktywnie działało na rzecz promocji pojęcia przemocy ekonomicznej oraz podejmowało inicjatywy 
zmierzające do wdrożenia rekomendacji CPK wypracowanych w projekcie „Od przemocy ekonomicznej 
do niezależności” do polskiego prawa. Rozpoczęto prace nad budowaniem koalicji organizacji 
wspierających nasze postulaty oraz wypracowaniem konkretnych rozwiązań legislacyjnych i  
przygotowaniem petycji apelującej o ich wdrożenie.  
.Wybrane spotkania lobbystyczno-konsultacyjne – Warszawa 
Odbyło się kilka spotkań indywidualnych z parlamentarzystkami oraz przedstawicielami biznesu i 
organizacji pozarządowych mających na celu budowanie poparcia 
dla proponowanych przez CPK zmian legislacyjnych. Propozycje zmian legislacyjnych były także 
konsultowane ze współpracującymi z CPK prawnikami.  
• 15th września spotkanie konsultacyjne w biurze Pełnomocnika Rządu ds Równego Traktowania w 
sprawie priorytetów urzędu po objęciu urzędu przez prof. Małgorzatę Fuszarę. 
• 15-16 września udział w spotkaniu w Popowie organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości na 
temat standardów świadczenia pomocy pokrzywdzonym przestępstwem.
• 24 września  udział w pracach Wojewódzkiej Rady ds. Zatrudnienia  
• 24 września  konsultacje w związku z raportem wydawanym przez USA na temat przestrzegania praw 
człowieka 
• 14 października udział w spotkaniu konsultacyjnym organizowanym przez kobiety z biznes  na temat 
kobiecego stylu zarządzania. 
• Zorganizowanie spotkania z dyrekcją szpitala na Woli, z Prokuratorem Generalnym, 
z Komendą Stołeczną Policji
WSPÓŁPRACA INTERDYSCYPLINARNA  
Centrum Praw Kobiet aktywnie działało na rzecz promocji współpracy interdyscyplinarnej opartej na 
modelu Centrum Sprawiedliwości w Rodzinie (wszystkie instytucje działające 
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na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie usytuowane są 
w jednej lokalizacji co pozwala pokrzywdzonym unikać sytuacji kiedy muszą po kilka razy opowiadać 
swoją historię i wędrować po całym mieście aby uzyskać pomoc. Taka organizacja systemu pomocy dla 
pokrzywdzonych kobiet i ich dzieci zwiększa jej skuteczność. 10 lipca odbyła się konferencja prasowa 
podczas której został zaprezentowany model oraz ogłoszone podpisanie porozumienia o współpracy 
CPK z Komendą Stołeczną Policji, w ramach której funkcjonariusze policji pełnili dyżury w CPK, 
przyjmując m.in. zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, zakładając Niebiskie Karty. 
DZIAŁANIA WYDAWNICZE
Wydano i upowszechniano  poradnik: 
• „Poznaj swoje prawa – jeśli jesteś ofiarą gwałtu domowej” - poradnik zawiera podstawowe 
informacje dotyczące praw osób pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej oraz możliwości 
ochrony przed sprawcą i egzekwowania należnych osobie pokrzywdzonej praw w kontaktach z 
organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości. 
Wydano i upowszechniano ulotkę 
• „To nie Twoja wina” – dotyczący przemocy seksualnej. Zawiera podstawowe informacje dotyczące 
aspektów psychologicznych i prawnych związanych z przemocą seksualną oraz wskazówki jak należy 
postępować kiedy kobieta padła jej ofiarą.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE 
Spotkania „Poznaj swoje prawa”
• 27.02 spotkanie z Komornikiem z cyklu 'Poznaj swoje prawa'”. Spotkanie odbyło się 
w ramach kampanii Tydzień Pomocy Pokrzywdzonym dzięki współpracy Fundacji 
z Krajową Radą Komorniczą. Temat spotkania była: "Egzekucja z wynagrodzenia, renty i emerytury. 
Obowiązki pracodawcy" Wzięło w nim udział 7 osób. 
• 24.10 spotkanie z Komornikiem z cyklu 'Poznaj swoje prawa: na temat eksmisji  
współprowadzone przez prawniczkę CPK Martę Grzyb ( 3h). Uczestniczyłoł  21 osób
• 14.11 – „Jak się zachować w sądzie” - celem warsztatu było przygotowanie kobiet  do udziału w  
rozprawie. Odbyły się warsztaty, w których uczestniczyło 20 osób. Program obejmował elementy 
edukacyjne związane z postępowaniem  oraz rolą i możliwościami działania pokrzywdzonego. Pozwalał 
od strony  praktycznej przećwiczyć umiejętności formułowania jasnego przekazu, koncentrowania się 
na najważniejszych aspektach sprawy oraz zadawania pytań sprawcy i świadkom .     
• 21.11 spotkanie z Komornikiem z cyklu 'Poznaj swoje prawa: jak skutecznie egzekwować alimenty'” 
współprowadzone przez prawniczkę CPK Martę Grzyb (3h). Uczestniczyły 24 osoby.
• 6.12  Warsztat Poznaj swoje prawa w kontaktach ze służbą zdrowia. Podczas spotkania uczestniczki 
mogły się dowiedzieć jakie mają prawa jako pacjenci, czego mogą oczekiwać od lekarza jeśli doznają 
przemocy, jakie obowiązki związane z dokumentowaniem obrażeń ma lekarz pierwszego kontaktu,  co 
zrobić i gdzie się zwrócić jeśli prawa pacjenta są łamane lub lekarz odmawia wydania zaświadczenia o 
doznanych obrażeniach. Uczestniczyło 7 osób. 

Warsztaty rozwojowe 
• 5.06. warsztat „Bezpieczeństwo w sieci i obsługa nowoczesnych urządzeń telekomunikacyjnych”, był 
zorganizowany w ramach Wolontariatu w T-Mobile. Uczestniczki miały okazję pogłębić swoją wiedzę z 
obsługi nowoczesnych urządzeń telekomunikacyjnych. Jednym z tematów poruszanych  na warsztacie 
było bezpieczeństwo w sieci wzięło w nim udział 8 osób.
• 10.06  warsztat „ Emocje w  negocjacjach oraz w życiu codziennym” – pozwolił uczestniczkom 
poszerzyć swoją samoświadomość związaną z zarządzaniem emocjami
rozpoznawać emocje własne i innych osób - rozpoznać manipulacje oparte na emocjach i skutecznie się 
im przeciwstawić. 
• 14.06 „Ładowanie akumulatorów” warsztat pozwalający kobietom odnaleźć w sobie 
i pielęgnować urodę  życia, wzmacniać baterie optymizmu i harmonii wewnętrznej.
• 25.06 „Jak być sobą i nie kopiować innych” warsztat zorganizowany w ramach wolontariatu 
pracowniczego firmy T-mobile.  
• 16.07 – warsztaty z obsługi telefonów, tabletów i nowoczesnych urządzeń telekomunikacyjnych. ( 2h) 
Klientki Fundacji i ich dzieci miały okazję zapoznać się 
i pogłębić swoją wiedzę z obsługi nowoczesnych urządzeń telekomunikacyjnych. Jednym z tematów 
było bezpieczeństwo w sieci. Wzięło w nim udział 7 osób.
• 19.07 „Ja asertywna” - warsztat uczący rozpoznawania różnych stylów zachowania, zwiększający  
samoświadomość, uczący pewności siebie, wyrażania emocji.
• 30.07 warsztat „Prokrastynacja - czyli syndrom studenta” - o odwlekaniu zadań, które mamy do 
wykonania poprzez wykonywanie najróżniejszych „Super Istotnych Spraw”, które wcześniej nie miały 
znaczenia lub są zwykłymi zjadaczami czasu. Celem  warsztatów była pomoc w wyjściu z zaklętego 
kręgu odwlekania i motywowanie do działania. 
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• 27.08 oraz 30.08 Warsztaty „MAMA I DZIECKO - PRAWDZIWE HISTORIE” ( 3 h). Na warsztatach  
poruszano m.in. tematy poświęcone problemom wychowawczym i edukacyjnym jakie napotykają dzieci 
oraz ich rodzice. Warsztat prowadzony w ramach wolontariatu pracowniczego, uczestniczyło w nim 9 
osób.  
• 09.09 oraz 17.09 – Spotkanie/ warsztat z aktorem Teatru Powszechnego T. Kozlowskim połączone z 
warsztatami teatralnymi (6 h). W spotkaniach udział wzięło 17 kobiet. Warsztat dotyczył radzenia sobie 
z  tremą i stresem przed wystąpieniem.
• 20 września – warsztat na temat komunikacji w rodzinie podczas, którego uczestniczki mogły 
dowiedzieć się, jak określić swój styl komunikacji i jak wykorzystać go 
do komunikacji w rodzinie oraz z dzieckiem. 
• 21 i 28.11 - warsztaty umiejętności wychowawczych. Umożliwić wypracowanie nowych sposobów 
postępowania i wymianę doświadczeń. W warsztatach wzięło udział 7 osób.
Ponadto były prowadzone cotygodniowe zajęcia z języka angielskiego oraz  zajęcia 
z choreoterapii. 
Inne spotkania edukacyjne 
• 7.05 spotkanie poświęcone książce I. Felicjańskiej „Jak być niezniszczalną” -problematyka uzależnień, 
depresji i przemocy. 
• 06.10- spotkanie z Katarzyną Miller „Jak być sobą, jak zostać niegrzeczną dziewczynką” (3h). 
Prelegentka mówiła o tym, jak cieszyć się i  na przekór obyczajom i przekonaniom społecznym, nie być 
grzeczną dziewczynką i nie ulegać stereotypowi kobiety, która musi się odmładzać, by być i żyć w 
świecie zdominowanym przez mężczyzn. Proponowała konkretne strategie walki z niezdrowymi 
nawykami w zachowaniu, które przeszkadzają kobietom od pewnego wieku prowadzić aktywne i 
twórcze życie. W spotkaniu wzięło udział ponad 50 osób.
• 20.10 – spotkanie z dr Ewą Wojdyłło pod (3h)– psycholożką, specjalistką od terapii uzależnień pod 
tytułem „Jesteś tym, co pamiętasz”. Ewa Wojdyłło opowiedziała  o roli wspomnień w naszym życiu, dla 
dobrego funkcjonowania i samopoczucia. Jak ważne jest, aby przywoływać dobre rzeczy, a nie 
koncentrować się na złych wydarzeniach. W spotkaniu wzięło udział ponad 50 osób.
Warsztaty z samoobrony 
W dniach 22-23 lutego, 18-19 października, 15-16 listopada  odbyły się warsztaty 
WenDo dla 33 kobiet.  Głównym celem warsztatów było wzmocnienie kobiet, podniesienie ich 
możliwości obrony przed przemocą. 
Szkolenia i pogadanki finansowe  
• 17.10 „ Jak spłacić kredyt i wyjść z pętli zadłużenia?” -  podczas warsztatu ( 3h) uczestniczki mogły 
dowiedzieć się co wziąć pod uwagę rozważając wzięcie kredytu gotówkowego, hipotecznego, jak sobie 
radzić ze spłatą rat, co się dzieje z kredytem 
w sytuacji  rozwodu. W warsztatach wzięło udział 25 osób.
• 27.11 „Jak uwolnić się ze spirali zadłużenia? (3h) dla kobiet w trudnej sytuacji, które mają problem ze 
spłatą pożyczki, lub zostały obciążone spłatami nie swoich zobowiązań. UW warsztatach wzięło udział 8 
osób.
• 12.12  warsztaty „Finanse i internet” (3h) na temat zakładania konta, bezpiecznych zakupów przez 
Internet, kontrolowania stanu własnych finansów, o tym, jak zarabiać przez internet i pozbywać się 
niepotrzebnych  rzeczy, sprzedać je lub przekazać nieodpłatnie innym potrzebującym.W warsztatach 
wzięły udział 3 osoby.

Działania propagujące przedsiębiorczość i samopomoc kobiet 
• 23.08  „Ciuchobranie i dawanie” - wydarzenie   inicjujące kobiecy „Bank wymiany dóbr 
i usług”. W trakcie wydarzenia odbywała się wymiana ubrań, książek ale także usług pomiędzy 
kobietami: było strzyżenie i  robienie makijażu, porady stylistki i inne atrakcje.  W ramach spotkania 
były świadczone przez klientki Fundacji usługi fryzjerskie. W wydarzeniu wzięło udział około 50 osób. 
• 13.09 - udział w Parku Praskim w kiermaszu z „ Lepszej Półki” gdzie sprzedawałyśmy produkty 
artystyczne, zrobione przez nasze klientki. 
• 27.11  udział w VII Międzynarodowym Kiermaszu Dobroczynnym organizowanym przez 
stowarzyszenie SHOM w Warszawie w  Hotelu Marriott. CPK wystawiało produkty wytworzone przez 
klientki. 
• 30.12   „Nowy image na Nowy Rok" - pod tym hasłem  odbyła się impreza Klubu Starszych Dziewczyn 
(4h), która była okazją, aby przygotować się na Sylwestra i Nowy Rok. Było spotkanie z wizażystką, 
można było sobie zrobić makijaż i fotografię. Podczas spotkania zagrała i zaśpiewała swoje piosenki 
oraz  aranżację piosenek Grechuty, Marysia Spolski. W spotkaniu wzięło dział ponad 20 osób. 
• Grupa samopomocowa -  spotykała się co tydzień (wtorek) w CPK - 7 osób. W ramach teatralnej grupy 
samopomocowej powstała nowa inscenizacji sztuki „Zabawa w kotka i myszkę”, którś wystawiono 
podczas festiwalu Praw Człowieka w Górze Kalwarii. 
• Powstanie Klubu Pracy dla klientek CPK poszukujących lub chcących zmienić pracę. 
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• Założenie profilu na facebooku oraz strony internetowej propagującej działania samopomocowe.  

KAMPANIE
" PRZERWIJ SPEKTAKL PRZEMOCY" -kampania przygotowana z agencją Radna ( spot TV, internet, 
gazety) z udziałem T. Arciuch, M. Koroniewskiej oraz G. Wolszczak.

16 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ. 
Trybunał ds. Przemocy wobec Kobiet 
3 grudnia zorganizowano w Sali obrad Sądu Najwyższego XI Trybunał ds. Przemocy wobec Kobiet, który 
był  poświęcony zabójstwom popełnianym na kobietach przez ich partnerów.  W trakcie Trybunału 
świadectwo przedstawili zarówno członkowie rodzin kobiet zamordowanych jak i kobiety, które 
przeżyły usiłowanie zabójstwa. Wśród  prelegentów był: Prokurator Generalny RP, Monedant Głowny i 
Stołeczny Policji, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania, Dyrektor Generalny Służby 
Więziennej, posłanki, przedstawiciele MSW, MPiPS, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Rady 
Adwokackiej, Urzędu Miasta st. Warszawy  i  świata nauki.
Konkurs – „WYRÓŻNIENIE BIAŁEJ WSTĄŻKI” 
8 grudnia odbyła się V edycja Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”.  Przedmiotem konkursu 
zorganizowanego we współpracy z Fundacją „Porozumienie bez Barier” był wybór mężczyzn, którzy 
zasłużyli się pomagając kobietom, reagując na różne formy przemocy i dyskryminacji wobec nich, w 
kategoriach wymiar sprawiedliwości, organy ścigania, pracodawca, instytucja publiczna, osoba 
prywatna i media. Gali towarzyszył panel dyskusyjny poświęcony przemocy wobec młodych kobiet, 
oraz ceremonia wręczenia wyróżnień. 
GDAŃSK
• 28.01 Prowadzenie wykładu w ramach projektu "DAPHNE" realizowanego przez Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA - Poland Oddział Gdańsk 
• Udział w Gali w Warszawie- przyznanie Kryształowego Serca Radcy Prawnego 2014 naszej 
wolontariuszce - pani mecenas Elżbiecie Pietkiewicz.
• 09.04., 20.05.,17.06. 17.07. 20.11 udział w superwizji prowadzonej przez A. Karasowską w ramach 
projektu „Niezbędnik Wolontariusza CPK”.
• 13.05 szkolenie wstępne dla wolontariuszy w ramach projektu "Niezbędnik Wolontariusza CPK".
• 11.06 Udział w forum Inicjowania Rozwoju 2014 r. na Amber Expo 
• 13-14.06 i 20-21.06 Udział w szkole dla liderów 2014
• 27.06 Udział w Pomorskim Forum Inicjatyw Pozarządowych w Szymbarku 
• 3-6.07. – udział w  kursie I stopnia TSR w Sopocie.
• 23.08.- udział w szkoleniu "Pisanie projektów i pisanie wniosków konkursowych do GMG" 
organizowanym przez Regionalne Centrum Wolontariatu.
• 29.07 szkolenie prawne dla wolontariuszy w ramach projektu „Niezbędnik Wolontariusza CPK” (4h).
• 28.08. (4h) prowadzenie szkolenia prawnego dla wolontariuszy w ramach projektu „Niezbędnik 
Wolontariusza CPK” 
• 15-16.09 udział w szkoleniu dla koordynatorów projektu finansowanego przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości FPPoPP w Popowie 
• 30.09 Udział w szkoleniu „Mediacja Rodzinna” organizowanym przez FISO w Gdańsku 
4.12 Udział w warsztatach psychologicznych prowadzonych przez A. Karasowską w  ramach projektu: 
„Niezbędnik Wolontariusza CPK”.
• 17.12 Udział w spotkaniu wigilijnym dla zespołu CPK Gdańsk 
• 2, 9, 16 i 23.12 warsztaty psychoterapeutyczneh „Przebudzenie” w ramach FPP 
• 10 i 24.04., 8, 15, 22, 29.05 terapia ruchem i tańcem 
• 23 i 30.04. 7, 21, 28.05  warsztaty teatralne dla kobiet 
•  28.11 5, 12, 19.12 warsztaty z elementami muzykoterapii dla pokrzywdzonych przestępstwem pt. 
„Moja siła - moja ekspresja” 
• 22.12 warsztaty prawne dla kobiet: „Ofiara przemocy w kontakcie 
z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości” w ramach FPP.
•  Grupa wsparcia połączona z wizażem i sesją zdjęciowa dla uczestniczek.
• 18.12 Udział w panelu dyskusyjnym podczas Powiatowego Dnia Białej Wstążki w Ośrodku Kultury i 
Sportu w Cieplewie/k. Pruszcza Gdańskiego 
• Zajęcia z angielskiego dla początkujących 
ŁÓDŹ
• Odbyły się 32 spotkania informacyjno - edukacyjne dotyczące problemów uzależnienia, przemocy 
fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, wychodzenia z relacji współuzależnienia, 4 spotkania prowadzone 
także przez prawniczkę pt; „Jak radzić sobie w sądzie” 
• Zajęcia psychologiczne warsztatowe „1 mały krok” . Odbyły się 11warsztatów 
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WROCŁAW 
Zostały zorganizowane następujące szkolenia:
•  lutego – udział akcji „Nazywam się Miliard” na wrocławskim Rynku;26 lutego – szkolenie dla 
pracowników MOPS „Jak pracować z osobami doświadczającymi przemocy domowej”;
• 28 lutego– szkolenie z zakresu rozpoznawania i  przeciwdziałania przemocy domowej oraz spotkanie z 
osobami chętnymi na wolontariat w CPK (11 osób)
• 7 marca .– udział w debacie „Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet”, Dom Europy Wrocław;
• 8 marca – udział w Manifie;
• 19 marca – udział w warsztatach w ramach projektu „Świadomy obywatel” prowadzonego przez 
Centrum Integracji i Rozwoju Społecznego we Wrocławiu – praca z przedstawicielami instytucji i NGO 
zajmującymi się problemem przemocy domowej;
• 19 maja – udział w warsztatach „Superwomen na rynku pracy” organizowanych przez Kongres Kobiet;
• 15 maja – szkolenie z zakresu rozpoznawania i  przeciwdziałania przemocy domowej dla kuratorów 
(12 osób);
• 24 maja  - szkolenie z zakresu rozpoznawania i  przeciwdziałania przemocy domowej oraz spotkanie z 
osobami chętnymi na wolontariat w CPK (8 osób);
• 26 maja  – udział w warsztatach w ramach projektu „Świadomy obywatel”; prowadzonego przez 
Centrum Integracji i Rozwoju Społecznego we Wrocławiu – praca z przedstawicielami instytucji i ngo 
zajmującymi się problemem przemocy domowej;
• 29 maja  – szkolenie z zakresu rozpoznawania i  przeciwdziałania przemocy domowej dla kuratorów (9
 osób);
• 2 czerwca  – szkolenie nt. przemocy seksualnej (12 osób);
• 5 czerwca – szkolenie z zakresu rozpoznawania i  przeciwdziałania przemocy domowej dla kuratorów 
(7 osób);
• 25 czerwca  – udział dyrektorki oddziału w Radzie Partnerstwa w ramach realizacji projektu Model 
Wsparcia;
• 26 czerwca - szkolenie z zakresu rozpoznawania i  przeciwdziałania przemocy domowej dla kuratorów 
(8 osób);
• 3 lipca: warsztaty „Świadoma mama” – promocja CPK;
•  14 lipca: spotkanie z wolontariuszkami z Hiszpanii;
•  3 września:  udział w szkoleniu „Mediacje” w ramach projektu Świadomy Obywatel; 
•  5 września: udział w spotkaniu „Dialog i Współpraca” (NGO, Urząd Gminy, Zarząd Zasobu 
Komunalnego);
•  11 września: udział w szkoleniu „Skąd się bierze przemoc” w ramach projektu Świadomy Obywatel;
•  17 września: udział w szkoleniu „Komunikacja empatyczna” w ramach projektu Świadomy Obywatel 
•  18 września: udział w szkoleniu „Kwestie dotyczące małżonków” w ramach projektu Świadomy 
Obywatel;
•  29 września: udział dyrektorki oddziału w Radzie Partnerstwa- projekt Model Wsparcia;
• 30 września:  udział w szkoleniu „Zarządzanie złością i konfliktem” w ramach projektu Świadomy 
Obywatel;
•  4 października:  użyczenie lokalu na warsztaty antydyskryminacyjne organizowane przez Kulturę 
Równości i udział przedstawicielek CPK;
•  6 października: udział w grupie eksperckiej  – projekt Świadomy Obywatel;
•  11 października: udział w Marszu Równości;
•  23 października: udział w seminarium „Interdyscyplinarnie przeciw przemocy” organizowanym przez 
Partnerstwo Razem dla Nadodrza; 
•  24 października: udział w grze symulacyjnej - projekt Świadomy Obywatel;
•  19 listopada: udział w seminarium nt. Przemocy w rodzinie organizowanym przez ZTPS nr 4 we 
Wrocławiu;
•  24 listopada: szkolenie „Niezależność finansowa kobiet dla dziewcząt”;
•  26 listopada: 16 dni – zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Przemoc seksualna”;
•  27 listopada: 16 dni - zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Rozpoznawanie 
i przeciwdziałanie przemocy” dla studentek/ów prawa;
• 1 grudnia: 16 dni - zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów „ Jak radzić sobie ze stresem”;
•  3 grudnia: udział w targach organizacji pozarządowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we 
Wrocławiu - promocja CPK;
•  3 grudnia: 16 dni - zorganizowanie i przeprowadzenie projekcji filmu „Maska twardziela” z 
elementami pogadanki;
•  4 grudnia: 16 dni - zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Rozpoznawanie 
i przeciwdziałanie przemocy” dla studentek/ów psychologii;
• 5 grudnia: szkolenie „Niezależność finansowa kobiet dla kobiet”
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W 2014 roku w oddziale CPK we Wrocławiu był kontynuowany projekt Pt: „MODEL WSPARCIA - jako 
innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych 
 w partnerstwie z Gminą Wrocław (Lider) reprezentowaną przez Centrum Integracji Społecznej we 
Wrocławiu oraz firmę Biurovita  sp. z o.o. (Partner). Celem głównym projektu było poszerzenie katalogu 
narzędzi stosowanych przez Zespoły Interdyscyplinarne w ramach wzmocnienia współpracy 
publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców. Testowanie 
wdrażanego Modelu Wsparcia”, zostało zakończone 31 maja, a od czerwca rozpoczęła się analiza 
rzeczywistych efektów testowanego produktu i opracowywanie jego ostatecznej wersji „"Przewodnik 
po Modelu wsparcia". 

 KONTAKTY Z MEDIAMI 
WARSZAWA:
• 2 stycznia  Radio 24 – debata z  Wandą Nowicką – podsumowanie roku w zakresie praw kobiet   
http://www.polskieradio.pl/130/2351/Artykul/1014969, 2013-z-kobiecej-perspektywy
• 30 stycznia  – Newsweek o dyskryminacji w nietradycyjnych zawodach ;
• 30 stycznia na temat gwałtu i prostytucji  http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?
AID=/20140130/POWIAT04/140129438
• 2 lutego  TVP  Wiadomości na temat karmienia piersią w Emiratach  
• 12 lutego  Radio 24 – na temat alimentów  ( Marta Krawczyńska)
• 12 lutego  TVP regionalna na temat alimentów  ( Urszula Nowakowska) 
• 13 lutego TVP program UWAGA na temat przemocy domowej – sprawa klientki CPK  
• 17 lutego  Konferencja prasowa w Sejmie z Wandą Nowicką na temat przemocy seksualnej Urszula 
Nowakowska http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transKonf.xsp?
unid=D7D76A3BD97D1600C1257C7F00452C62
• 19 lutego Business TVP na temat edukacji finansowej dla kobiet ( Projekt Kronenberga)  
• 28 lutego TVP Superstacja na temat  prostytucji 
• 5 marca – Rosyjskie  Radio na temat dnia kobiet oraz działalności CPK  ( Urszula Nowakowska)
• 5 marca – TVP na temat przemocy wobec kobiet i kobiet skazanych ( Urszula Nowakowska
• 5 marca  Radio 24 na temat przemocy wobec kobiet I raportu FRA  
• 12 marca na temat alimentów  - http://www.tvp.pl/tvp-regionalna/programy/zapraszamy-na- 
kawe/wideo?sort_by=POSITION&sort_ desc=true&start_rec=336&listing_mod=&with_video=
• TVP Panorama – na temat przemocy wobec kobiet  
• 24 marca – Radio Bogoria na temat dyskryminacji ze względu na płeć  (Urszula Nowakowska) 
• 7 kwietnia -  TVP Polsat na temat zakazu zbliżania się  
• 7 maja  - Udział w konferencji prasowej Ilony Felicjanskiej na temat przemocy i  uzależnień ( promocja 
jej książki)   
• 13 maja  http://www.lifestyle.newseria.pl/newsy/psychologia/ilona_felicjaska,p1903748910
• 15 maja Gala http://www.gala.pl/newsy/ilona-felicjanska-o-przemocy-mezczyzn-wobiec-
kobiet-15811
• 1 czerwca   TVP Polsat „Państwo w Państwie” o władzy rodzicielskiej, o wykorzystywaniu seksualnym 
dziecka  
• 5   czerwca TVP Superstacja na temat gwałtów  
• 23 czerwca lokalna prasa i radio Bogoria – na temat otwarcia CPK w Sochaczewie  
• echopowiatu.pl/sochaczew/wiecej-pomocy-kobiet/
• 7 lipca  - Informacja zapraszająca na konferencję prasową z KSP  
http://isp.policja.pl/isp/aktualnosci/5732,Zapraszamy-na-konferencje-prasowa.html
• 10 lipca TVP Warszawa – na temat Centrum Sprawiedliwości w rodzinie oraz współpracy z Policją  
http://www.regionalna.tvp.pl/15992773/stoleczni-policjanci-beda-dyzurowac-w-centrum-praw-kobiet
• 10 lipca - na temat Centrum Sprawiedliwości w rodzinie oraz współpracy z Policją 
http://www.policja.waw.pl/palm/pl/1/30151/Centrum_Sprawiedliwosci_w_Rodzinie.html
• 10 lipca - na temat Centrum Sprawiedliwości w rodzinie oraz współpracy z Policją 
http://codziennikfeministyczny.pl/wydarzenia/wydarzenie/konferencja-prasowa-centrum-praw-
kobiet-komendy-stolecznej-policji-na-temat-wspolpracy-przy-utworzeniu-dzialalnosci-centrum-
sprawiedliwosci-rodzinnej/
10 lipca – Polskie Radio na temat Centrum Sprawiedliwości w rodzinie oraz współpracy z Policją 
http://www.polskieradio.pl/78/1227/Artykul/1174270,Rusza-Centrum-Sprawiedliwosci-w-Rodzinie
• 11  lipca - na temat Centrum Sprawiedliwości w rodzinie oraz współpracy z Policją NGO.PL portal 
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/995333.html
• 11 lipca Gazeta Wyborcza na temat Centrum Sprawiedliwości w rodzinie oraz współpracy z Policją  
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,16305943
,Centrum_Sprawiedliwosci_w_Rodzinie__tu_pomoga_maltretowanym.html
• 17 lipca na temat Centrum Sprawiedliwości w rodzinie oraz współpracy z Policją
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http://wpis.irss.pl/centrum-sprawiedliwosci-w-rodzinnie/
• 19 lipca  na temat Centrum Sprawiedliwości w rodzinie oraz współpracy z Policją  
http://wawalove.pl/W-Warszawie-ruszylo-Centrum-Sprawiedliwosci-w-Rodzinie-a15032
• 21 lipca Super Expres  na temat Centrum Sprawiedliwości w rodzinie oraz współpracy z Policją 
http://www.se.pl/wydarzenia/warszawa/rusza-centrum-sprawiedliwosci-w-rodzinie-pomoga-
ofiarom_413136.html
• 23 lipca   na temat Centrum Sprawiedliwości w rodzinie oraz współpracy z Policją  
http://www.warszawapraga.so.gov.pl/?id=4&zoom=609
• 26 lipca  Polityka Warszawska  na temat Centrum Sprawiedliwości w rodzinie oraz współpracy z 
Policją  http://www.politykawarszawska.pl/a/779
• 24   sierpnia -  Głos Wielkopolski na temat przemocy w rodzinie  
http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/3548731,bite-ponizone-bez-srodkow-do-zycia-wiele-kobiet-
doswiadcza-przemocy,id,t.html
• 17 września  TVN na temat przemocy seksualnej 
• 17 września Polskie Radio na temat oczekiwań kobiet wobec Pani Premier E. Kopacz  30 września  
Polityka na temat kobiet 50+ I ich dyskryminacji na rynku pracy 
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1594163,1,polki-50-plus-przytloczone-
zrezygnowane-osamotnione.read
• 2 października  Polskie Radio na temat przemocy wobec kobiet  
ww.polskieradio.pl/7/3040/Artykul/1249645,W-oceanie-bezradnosci-Po-czyjej-stronie-jest-prawo
• 3 października  Radio Katowice na temat przemocy wobec kobiet  
http://www.radio.katowice.pl/zobacz,6924,Kawa-na-lawe-z-Urszula-Nowakowska.html
• 7 października  Polityka na temat przemocy wobec kobiet, Konwencji Rady Europy oraz raportu CPK 
dotyczącego zabójstw związanych z przemocą 
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1594889,1,czy-europejskie-prawo-zaszkodzi-
polskiej-rodzinie.read
• 9 października TVN  na temat pigułek gwałtu  
• 10 października  Rzeczpospolita na temat polityki prorodzinnej  
• 11 października  Lokalna gazeta z Góry  Kalwarii  na temat przemocy wobec kobiet  
• 13 października  TVP I , TVP II, Superstacja na temat raportu policji dotyczącego przemocy domowej  
• 15 października  TVP Racjonalista na temat przemocy wobec kobiet  
• http://racjonalista.tv/o-lekcewazeniu-przemocy-monika-platek-i-urszula-nowakowska/
• 15 października  TVN Fakty na temat prostytucji  
• 15 października  Polskie  Radio na temat Konwencji Rady Europy  
• 15 października  Newsweek na temat przemocy ekonomicznej  
• 3 listopada TVN na temat przemocy wobec kobiet I konwencji Rady Europy  
• 6 listopada Superstacja TV  na temat przemocy wobec kobiet  
• 19 listopada  Super Express na temat kampanii CPK “Przerwij spektakl przemocy”   
http://www.se.pl/rozrywka/plotki/joanna-koroniewska-pobita-co-sie-stalo_463564.html
• 24 listopada Polskie Radio dla zagranicy o przemocy wobec kobiet I kampanii 16 dni przeciw 
przemocy ze względu ma płeć  25th TVP about violence against women and 16 days campaign on vaw
• 26 listopada TVP II “Świat się Kręci”  na temat przemocy wobec kobiet I kampanii CPK ” 
• 27 listopada Polskie Radio  na temat przemocy wobec kobiet  
http://www.polskieradio.pl/9/302/Artykul/1301960,Przerazajace-przypadki-przemocy-wobec-kobiet
• 27 listopada  TVP  na temat przemocy wobec kobiet  http://wiadomosci.onet.pl/o-przemocy-wobec-
kobiet-grazyna-wolszczak-draginja-nadazdin-i-urszula-nowakowska/ymtb5
• 27 listopada  TVP Regionalna  na temat Wyróżnienia Białej Wstążki  
http://regionalna.tvp.pl/17839522/27112014
• 3 grudnia  Gazeta Wyborcza na temat Trybunału s.. Przemocy wobec Kobiet 
http://wyborcza.pl/1,91446,17071390
,Nowakowska__konieczna_debata_nt__systemu_przeciwdzialania.html
• 3 grudnia PAP na temat Trybunału s. Przemocy wobec Kobiet 
• 3 grudnia ONET na temat przemocy wobec kobiet  http://wiadomosci.onet.pl/kraj/nowakowska-
konieczna-debata-nt-systemu-przeciwdzialania-przemocy/gkddm
• 7grudnia Radio Tok fm na temat Trybunału s.. Przemocy wobec Kobiet oraz kobietobójstwa  
http://audycje.tokfm.pl/odcinek/21078
• 8 grudnia Polskie Radio na temat przemocy wobec kobiet  
http://www.polskieradio.pl/7/1691/Artykul/1313719,Przemoc-wobec-kobiet-Rosnie-liczba-
niebieskich-kart
• 8 grudnia  Konferencja Prasowa w związku z Galą Wyróżnienia Bialej Wstążki (różne media były 
obecne)
• 8 grudnia TVP Warszawa  na temat Gali I wyróżnienia Białej wstążki oraz kampanii 16 dni przeciw 
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przemocy wobec kobiet 
• 9 grudnia  Polskie Radio zagranica na temat przemocy wobec kobiet  
• 11 grudnia  TVP na temat przemocy seksualnej  http://pytanienasniadanie.tvp.pl/18015945/gwalt-
winna-jest-kobieta
• 11 grudnia Onet na temat Kampanii CPK “ Przerwij Spektakl Przemocy”  
http://kobieta.onet.pl/koroniewska-wolszczak-i-arciuch-w-kampanii-przerwij-spektakl-przemocy/q0dlt
• 14 grudnia  na temat kampanii CPK “ Przerwij spektakl przemocy”  
http://www.mowimyjak.pl/newsy/fakty/kampania-przerwij-spektakl-przemocy-o-co-
chodzi,22_76095.html
• 18 grudnia  na temat kampanii CPK “ Przerwij spektakl przemocy”  
http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,3420
,koroniewska_wolszczak_i_arciuch_w_spektaklach_ktore_trzeba_przerwac

GDAŃSK
• Udzielanie wywiadu do TV w związku z przyznaniem Kryształowego Serca Radcy Prawnego przez OIRP 
pani E. Pietkiewicz.
• 3 maja  o przemocy domowej  
http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,7888875,20140531GD-
DLO,Chcemy_tylko_normalnie_zyc,.html
• 5 maja na temat  gwałtu  http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,7890553,20140605GD-
DLO,Pigulke_gwaltu_sprzedam,.html
• 5 czerwca na temat przemocy domowej, historia klientki CPK 
http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35612,16095265
,_Bil_mnie__gwalcil__z_domu_wyganial___Pani_Krystyna.html

PORADNICTWO PRAWNE   
W roku 2014 realizowane były porady w kontakcie bezpośrednim, telefonicznym oraz  mailowym i za 
pośrednictwem poczty tradycyjnej. Obejmowały one porady prawne, psychologiczne, socjalno - 
zawodowe, finansowe. Prowadzony był Telefon zaufania STOP 
i całodobowo działał telefon interwencyjny 600070717. W 2014 roku udzielono następującej liczby 
konsultacji: 
Warszawa 
• 2388 porad  w trybie konsultacji bezpośrednich 
• 1292 porad drogą mailową oraz  78 listów. 
• 829 konsultacji drogą telefoniczną  ( w czwartki w godz. 10-16  funkcjonował telefoniczny dyżur 
prawny.  
• Reprezentacja w sądzie - 5
Gdańsk - 1278 
Łódź -1978 
Wrocław- 952 
Grójec -36 
Żyrardów -576 

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE    
Warszawa
• 2230 konsultacji w kontakcie bezpośrednim. 
• 868 w kontakcie telefonicznym ( od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00 z wyłączeniem 
czwartków za pośrednictwem telefonu "Stop" )
• 440  porady mailowe 
Gdańsk  - 984 
Łódź - 627 
Wrocław - 529 
Żyrardów - 432 
Porady socjalno-zawodowe
Konsultantka socjalna pomagała klientkom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, zawodowych, 
rodzinnych oraz wspierała je w podejmowaniu nowych ról i działań zmierzających do zmiany sytuacji i 
uzyskania niezależności ekonomicznej i wyjścia  z krzywdzącego związku. 

Warszawa - 695 porad socjalno-zawodowych
Gdańsk - 155 porad socjalno-zawodowych
Łódź -242 konsultacji socjalno- zawodowych
Grójec -72 konsultacje zawodowe  
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Żyrardów - 162 konsultacje zawodowe 

4. GRUPOWE FORMY WSPARCIA 
Warszawa
• grupa wsparcia dla mieszkanek SOW-  25 spotkań dwugodzinnych. Spotkania grupy odbywały się w 
SOW z częstotliwością raz na dwa tygodnie.
• grupa terapeutyczno - teatralna - grupa 12 kobiet spotykała się regularnie, co piątek 
w godzinach 17-21. Efektem pracy był scenariusz i przedstawienie teatralne. 
• choreoterapia - brało w niej udział 12 osób (wstępny warsztat 6 godzin + co tydzień 2 godziny). Celem 
była nauka okazywania asertywności poprzez postawę, ruchy ciała, radzenie sobie z sytuacjami 
przemocowymi i zapobieganie im. 
• grupa wsparcia dla kobiet, które doświadczają przemocy prowadzona w Warszawie, w Łodzi, w 
Gdańsku i we Wrocławiu. W Warszawie była to grupa półotwarta i miała charakter wsparciowo – 
edukacyjny, udział w niej wzięło 14 klientek.

INTERWENCJA, ASYSTA 
Telefon interwencyjny 600 07 07 17 obsługiwany był przez osoby zatrudnione oraz  wolontariuszki. 
Najczęściej dzwoniły pokrzywdzone kobiety i świadkowie przemocy. Część rozmów po zażegnaniu 
sytuacji kryzysowej kończyła się skierowaniem do CPK lub do innych instytucji. Informowano także o 
prawach ofiar przemocy, o procedurze Niebieskiej karty, sposobie prowadzenia rozmów i udzielania 
wsparcia  ofiarom. Osoby dyżurujące przy telefonie podejmowały także interwencje  na policji, w  OPS, 
korespondowały z instytucjami w sprawie klientki. Łącznie w 2014 roku  na telefonie interwencyjnym 
zarejestrowano 998 spraw, z czego wyniknęło 251 interwencji. 
ASYSTA Uzupełnieniem działań interwencyjnych było towarzyszenie pokrzywdzonym kobietom w 
kontaktach z instytucjami stosującymi prawo w charakterze osoby wspierającej,  osoby zaufania 
publicznego oraz w charakterze obserwatorek w sądzie. Ta forma wsparcia jest niezwykle istotna w 
wypadku kobiet występujących bez adwokata, gdyż wyrównuje ich szanse oraz zmniejsza poczucie 
osamotnienia w kontaktach z instytucjami. Asysta miała miejsce w 2014 roku łącznie 146 razy - 
Warszawie łącznie 94, w Żyrardowie 28 , we Wrocławiu 13, oraz 11 w Gdańsku. 

BEZPIECZNE SCHRONIENIE – CPK prowadziło Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
Ze schronienia oraz  wszechstronnej pomocy skorzystało  136  osób, w tym 111 osoby (w tym 51 kobiet 
i 60 dzieci) stacjonarnie oraz  25 osób ambulatoryjnie. Pięć  mieszkanek (10 dzieci) były 
obcokrajowcami, pochodziły:  z Ukrainy, Kazachstanu , Gruzji, Czeczeni i Liberii.
Prawniczka udzieliła w okresie sprawozdawczym 217 konsultacji prawnych bezpośrednich, napisała 27  
pism, pozostałe pisma pomagała pisać, sprawdzała itp. Reprezentowała 3 klientki w sądzie. 
Psycholożka/terapeutka dla dorosłych konsultowała klientki mieszkające w Ośrodku-  łącznie 50 kobiet. 
Łącznie odbyła ona 297 konsultacji/spotkań z kobietami.
Pracownik socjalny w okresie sprawozdawczym udzielił 749 porad socjalnych.
W okresie sprawozdawczym pracownice Ośrodka współpracowały z OPS Dzielnicy Śródmieście m.st. 
Warszawy, Komisariatem Policji przy ul. Wilczej i  Ludnej, kuratorami  , Zespołem Ośrodków Wsparcia w 
Piastowie i w Mławie, przychodnią i przedszkolem przy ul. Solec, Szkołą i Przedszkolem przy ul. 
Kruczkowskiego, Żłobkiem i Zespołem Szkół przy ul. Drewnianej oraz Fundacją “Dzieci  Niczyje. 
Kontynuowano współpracę piekarnią Putka, dzięki której klientki SOW regularnie otrzymywały 
pieczywo oraz z Fundacją Przyjaźni Ludzi i Zwierząt CZE-NE-KA, której pracownicy wolontaryjnie 
poprowadzili dogo terapię w Ośrodku. W Ośrodku prowadzone były warsztaty umiejętności 
autoprezentacji oraz warsztaty „sztuka makijażu”. Kontynuowano współpracę z Bankiem Citi Handlowy, 
z firmą Tax Care.
DODATKOWE RODZAJE WSPARCIA - dzięki realizacji zadania ze środków Funduszu Pomocy 
pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego operatorem jest Ministerstwo 
Sprawiedliwości,  wdrożyłyśmy nowe formy wsparcia :
Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych
Najczęstszymi problemami była odmowa wystawienia zaświadczenia o stanie zdrowia i skierowania na 
obdukcję, brak ubezpieczenia oraz trudności z dostępem do lekarzy specjalistów. Część kobiet cierpiała 
na depresję, zespół stresu pourazowego oraz inne dolegliwości co wymagało pilnej interwencji 
psychiatry. Z tej formy wsparcia skorzystało 26 osób. 
Pokrywanie kosztów kursów zawodowych   
Zadanie było wykonywane przez doradczynie socjalno – zawodowe, które dokonywały  indywidualnego 
doboru szkolenia zawodowego, dostosowanego do potrzeb klientki – jej wykształcenia i doświadczeń 
zawodowych oraz sytuacji na rynku pracy. Sfinansowano kursy dla 34 osób . 
Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia 
Ze sfinansowania tymczasowego schronienia (w trybie interwencyjnym) skorzystały dwie osoby. 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

5000

15

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Starałyśmy się racjonalnie wydawać środki publiczne i wykorzystywać istniejące miejsca w 
specjalistycznych ośrodkach wsparcia i interwencji kryzysowej.
Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych 
44 osobom sfinansowano dopłatę do bieżących zobowiązań finansowych . Najczęściej o pokrywanie 
kosztów  czynszu wnosiły klientki, które musiały z powodu przemocy opuścić dom i wynająć mieszkanie. 
Część z nich miała już za sobą pobyt w placówkach, inne wnioskowały o tego typu pomoc gdyż nie były  
w związku z przemocą same w stanie regulować zobowiązań. 
Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej 
Wiele z naszych klientek borykało się z problemami finansowymi i nie było ich stać na pokrycie kosztów 
przejazdu związanego z uzyskaniem pomocy.  Z tej formy wsparcia skorzystały 43 klientki.   
Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych 
Z bonów i finansowania żywności skorzystało: 228 klient

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz 
równych praw kobiet i 
mężczyzn

1) działania edukacyjne 
skierowane do kobiet ( 
szkolenia, warsztaty, 
spotkania Poznaj swoje 
prawa) 2) poradnictwo 
prawne, socjalne, 
zawodowe, asysta w 
kontaktach z organami 
ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości 3) 
działania na rzecz 
zmiany prawa ( 
propozycje zmian 
legislacyjnych, udział w 
pracach komisji, 
spotkania 
konsultacyjne) 4) 
kampanie społeczne ( 
Przerwij spektakl 
przemocy, Trybunały, 
Wyróżnienie Białej 
Wstążki) 5) 
Prowadzenie 
Specjalistycznego 
Ośrodka Wsparcia gdzie 
mieszkają kobiety z 
doświadczeniem 
przemocy wraz z 
dziećmi; 6) 
Prowadzenie telefonu 
interwencyjnego oraz 
zaufania

94.99.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 2,245,327.18 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,235,756.56 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 3,004.55 zł

d) Przychody finansowe 6,566.07 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

2,184,688.87 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 30,769.04 zł

0.00 zł

30,769.04 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

85.52.Z Działalność gospodarcza była prowadzona 
incydentalnie. W roku 2014 w ramach 
działalności gospodarczej została wygłoszona 
przez Urszulę Nowakowską prelekcja na temat 
praw kobiet oraz przeciwdziałania przemocy 
wobec kobiet podczas festiwalu PRAW 
CZŁOWIEKA w Górze Kalwarii w październiku 
2014 r. W trakcie tego samego festiwalu została 
także wystawiona nowa inscenizacja spektaklu 
przygotowanego przez uczestniczki grupy 
terapeutyczno- teatralnej z 2013 roku pod 
tytułem " Zabawa w kotka i myszkę".  Spektakl 
powstał w ramach amatorskiego teatru 
działającego przy CPK "Na przykład" działającej 
przy CPK .

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 20,298.65 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2,184,688.87 zł
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0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 9,570.62 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 31,949.23 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 20,298.65 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2,248,384.64 zł 20,298.65 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

2,203,807.33 zł 20,298.65 zł

0.00 zł 0.00 zł

3,126.91 zł

174.82 zł

0.00 zł

41,275.58 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

23.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

15.0 etatów

63.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

22.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

2.00 osób

20.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

661,854.77 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 627,758.37 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1,289,613.14 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

600.00 zł

39.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

3.00 osób

36.00 osób

14.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

2.00 osób

12.00 osób
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4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

7,000.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

1,000.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

7,000.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

członkinie Zarządu oraz jedna z członkiń Rady Nadzorczej 
otrzymywały wynagrodzenie wyłącznie z umowy o pracę 
lub zlecenia w wypadku członkini Rady. Za pełnienie funkcji 
nie otrzymywały wymagrodzenia.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Prowadzenie 
specjalistycznego ośrodka 
wsparcia dla ofiar przemocy 
w rodzinie

schronienie i pomoc dla kobiet i 
dzieci doświadczajacych 
przemocy

Urząd Miasta st. Warszawy 327,000.00 zł

2 Udzielanie specjalistycznej 
pomocy osobom  
doznającym przemocy w 
rodzinie, w tym przemocy 
seksualnej

poradnictwo specjalistyczne dla 
ofiar przemocy

Urząd Miasta st. Warszawy 130,000.00 zł

3 Pomoc psychospołeczna i 
prawna ofiarom przemocy 
domowej oraz osobom w 
sytuacji kryzysowej (1223)

pomoc dla kobiet 
doświadczających przemocy

Urząd Gminy Wrocław 74,316.00 zł

4 Wspieranie działalności 
ośrodków poradnictwa 
obywatelskiego oraz 
wrocławskich mediacji w 
2014 roku (1216) - 
współpraca z radą Osiedla 
Ołbin

Pomoc pokrzywdzonym  
kobietom

Urząd Gminy Wrocław 19,960.00 zł

5 Przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym - Działania 
wspierające dla osób z 
problemem alkoholowym i 
ich rodzin

pomoc dla kobiet 
doświadczających przemocy

Urząd Miasta łodzi 21,000.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Pomoc pokrzywdzonym 
przestępstwem Mazowsze

wszechstronna pomoc dla 
kobiet doświadczających 
przemocy

Ministerstwo Sprawiedliwości 541,248.00 zł

2 Pomoc Pokrzywdzonym 
Przestępstwem -  Łódź

Wszechstronna pomoc dla 
kobiet doświadczających 
przemocy

Ministerstwo Sprawiedliwości 226,637.20 zł

3 Pomoc Pokrzywdzonym 
Przestępstwem Gdańsk

Wszechstronna pomoc dla 
kobiet doświadczających 
przemocy

Ministerstwo Sprawiedliwości 219,608.81 zł
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1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Urszula Nowakowska 15.07.2015 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 1

2 Ministerstwo Sprawiedliwości 3

3 Urząd Miasta St. Warszawy 4
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