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Data zamieszczenia sprawozdania 2016-07-15

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

Magdalena Czernicka -
Baszuk

Członkini Rady 
Nadzorczej

TAK

Beata Gruszczyńska Członkini Rady 
Nadzorczej

NIE

Lidia Olejnik Członkini Rady 
Nadzorczej

TAK

Ewa Urban Członkini Rady 
Nadzorczej

TAK

FUNDACJA CENTRUM PRAW KOBIET
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest działanie na rzecz:
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 oraz uprzednią karalność;
3. przeciwdziałania bezrobociu kobiet, promocji zatrudnienia i aktywizacji 
zawodowej kobiet, równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz 
równego podziału obowiązków domowych; 
4. przeciwdziałania patologiom społecznym w tym w szczególności 
przemocy w rodzinie, przemocy seksualnej, alkoholizmowi i innym 
uzależnieniom oraz ich skutkom, które bezpośrednio bądź pośrednio 
dotykają kobiety i dzieci; 
5. poszerzania dostępu do informacji, poradnictwa i pomocy prawnej, 
psychologicznej, socjalnej, zawodowej, finansowej, dotyczącej uzależnień 
oraz bezpiecznego schronienia w szczególności dla kobiet ofiar przemocy i 
dyskryminacji i ich dzieci w tym kobiet ze zmarginalizowanych środowisk 
społecznych oraz kobiet skazanych;
6. edukacji w szczególności w zakresie postrzegania praw kobiet i 
dziewcząt jako praw człowieka, przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji 
ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, status społeczny i 
majątkowy, przekonania, rasę, narodowość i orientację seksualną, 
równego statusu kobiet i mężczyzn, aktywizacji zawodowej i budowania 
niezależności finansowej kobiet, uzależnień, praw kobiet w sferze 
prokreacji oraz idei integracji europejskiej;
7. profilaktyki i promocji zdrowia kobiet i dziewcząt w tym w szczególności 
zdrowia psychicznego i prokreacyjnego oraz dostępu do edukacji 
seksualnej, rehabilitacji i zajęć  sportowych; 
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)                       

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. monitorowanie i analizowanie istniejącego prawa, a także założeń 
polityki, realizowanych projektów i programów z perspektywy praw 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, zapewnianie 
pełnomocnika kobietom, których sprawa może mieć charakter 
precedensowy oraz towarzyszenie kobietom w kontaktach z organami 
ścigania i wymiaru sprawiedliwości;
3. prowadzenie badań, opracowywanie ekspertyz oraz projektów ustaw 
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, tworzenie i prowadzenie portali 
internetowych, tworzenie filmów edukacyjnych i kampanii społecznych, 
organizowanie konkursów, oraz współpracy 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 w 
szczególności 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 
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w sferze zbieżnej z misją Fundacji;
6.  prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez m.in. organizowanie 
spotkań otwartych, szkoleń, warsztatów, konferencji, prowadzenie 
telefonu informacyjno-interwencyjnego oraz wydawanie poradników i 
innych publikacji w celu podnoszenie świadomości kobiet w zakresie 
należnych im praw i wolności;
7. gromadzenie danych dotyczących naruszeń praw kobiet i dyskryminacji 
ze względu na płeć;
8. organizowanie pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej, medycznej 
oraz dotyczącej uzależnień, a także wsparcia rzeczowego i materialnego 
oraz doradztwa personalnego, finansowego i zawodowego dla kobiet, 
których prawa są naruszane, w tym dla ofiar przestępstw w szczególności 
przemocy i dyskryminacji, kobiet skazanych, opuszczających zakłady karne 
 i pochodzących ze zmarginalizowanych środowisk społecznych; 
9. opracowywanie programów edukacyjnych dotyczących w szczególności 
problemu przemocy wobec kobiet i dyskryminacji ze względu na płeć oraz 
ich realizowanie m.in. w placówkach szkolnych, w instytucjach stosujących 
prawo, wśród przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji 
odpowiedzialnych za tworzenie i wdrażanie prawa w tym polityki 
społecznej, równego traktowania, edukacyjnej i bezpieczeństwa ;  
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;
12. tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia, w tym Specjalistycznych 
Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy, w szczególności kobiet i ich 
dzieci”;
13. organizowanie opieki nad dziećmi oraz czasu wolnego i zajęć 
edukacyjnych - dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i 
zagrożonych wykluczeniem;
14. prowadzenie klubów i agencji pracy, inkubatorów przedsiębiorczości, 
pośrednictwa pracy oraz innych przedsięwzięć ukierunkowanych na 
aktywizację zawodową i budowanie niezależności finansowej kobiet w 
tym starszych i niepełnosprawnych ;
15. promowanie polityki równych szans dla kobiet i mężczyzn, aktywności 
zawodowej kobiet oraz przedsiębiorczości społecznej z udziałem kobiet;
16. organizowanie, promowanie aktywności fizycznej oraz  imprez i 
wydarzeń sportowych z udziałem kobiet i dziewcząt;
17. promowanie produktów oraz usług wytwarzanych i świadczonych 
przez kobiety, w tym kobiety niepełnosprawne i odbywające karę 
pozbawienia wolności; 
18. tworzenie w środowisku miejskim i wiejskim grup samopomocowych i 
wspierających kobiety, w tym starsze,  niepełnosprawne i opuszczające 
zakłady karne.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

W okresie sprawozdawczym Centrum Praw Kobiet prowadziła działalność statutową w siedzibie 
głównej Fundacji w Warszawie przy ul. Wilczej 60/ 19,  w lokalu przy ul. Pięknej 66A, w placówce gdzie 
mieści się Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia ( adres utajniony) oraz w swoich jednostkach terenowych 
w znajdujących się w Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu, w Żyrardowie oraz w Sochaczewie i w Skierniewicach. 
Z uwagi na brak środków działalność fundacji została zawieszona w Grójcu oraz w punktach 
zamiejscowych. Cele statutowe Fundacji były realizowane poprzez następujące projekty:

Wszystkie oddziały Fundacji
• EQUAL – Ochrona Kobiet przed przemocą i dyskryminację ze względu na płeć       (Protection of 
women against gender based violence and discrimination = stronger WRC, better laws, wider access to 
specialized services, empowered women and sensitive free of gender based stereotypes and  
prejudices decision makers and society)  - Open Society Institute- do końca września. 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

• Budowanie Niezależności Finansowej Kobiet – Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga 
( wszystkie oddziały)- do końca września. 

Warszawa:
• Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Kobiet Ofiar Przemocy w Rodzinie - Urząd 
Miasta Stołecznego Warszawy  
• Udzielanie specjalistycznej pomocy osobom doznającym różnych form przemocy w rodzinie w tym 
przemocy seksualnej  - Urząd Miasta Stołecznego Warszawy  
• „Piękna i Majętna” – projekt realizowany z Funduszy Norweskich 
• Stereotypy czy dowody – monitorowanie spraw o przemoc wobec kobiet – realizowany z Funduszy 
Norweskich administrowanych przez Fundację Batorego. 
• Inspiring women -  C&A Foundation
•  Simens Wolontariat Pracowniczy 
• Centrum Sprawiedliwości Rodzinnej (Family Justice Centers Europe) -  Unia Europejska program 
Daphne ( do końca stycznia 2015 r.);

Gdańsk
• Ruszyć z Pomocą – Urząd Marszałkowski Gdańsk
• Podwykonawstwo w projekcie z funduszy Ministerstwa Sprawiedliwości – szkolenia dla kobiet 
doświadczających przemocy w rodzinie. 
Łódź
• Pomoc dla pokrzywdzonych przestępstwem - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej- Ministerstwo Sprawiedliwości
• Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym Działania wspierające dla osób z 
problemem alkoholowym i ich rodzin- Urząd Miasta Łodzi 

Wrocław
• Pomoc psychospołeczna i prawna ofiarom przemocy domowej oraz osobom w sytuacji kryzysowej - 
Gminą Wrocław  
• Wspieranie działalności ośrodków poradnictwa obywatelskiego oraz wrocławskich mediacji w 2015 
roku - współpraca z radą Osiedla Ołbin 
• Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współprace publicznych i niepublicznych 
instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom 
interdyscyplinarnym - Unia Europejska POKL 

Sochaczew
• Pomoc prawna dla kobiet doświadczających przemocy – Urząd Miasta Sochaczew 

Żyrardów
• Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez przeciwdziałanie przemocy w 
rodzinie - Urząd Miasta Żyrardowa 

W ramach powyższych projektów oraz pozostałej działalności statutowej realizowane były następujące 
działania:

MONITOROWANIE STOSOWANIA PRAWA I DZIAŁANIA W SFERZE LEGISLACYJNEJ

W 2015 roku Centrum Praw Kobiet prowadziło w związku z realizowanym na terenie Mazowsza 
projektem „Stereotypy czy dowody…” intensywne działania monitorujące wpływ stereotypów 
związanych z płcią na praktykę stosowanie prawa w sprawach karnych i rodzinnych oraz mające na celu 
wypracowanie i wdrożenie zmian legislacyjnych związanych m.in. z koniecznością dostosowania 
polskiego prawa do wymogów Europejskiej Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec 
kobiet i przemocy domowej oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (nr 2012/29/UE) 
ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. 

Ad. Monitorowania stosowania prawa
Działania w tym zakresie były prowadzone w następujących formach:
• udział przedstawicielek CPK w sprawach sądowych ( karne i rodzinne) 
• analizowanie skarg zgłaszanych przez klientki za pośrednictwem listów, telefonu oraz w kontaktach 
bezpośrednich 
• udział w pracach Zespołów Interdyscyplinarnych 
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• konsultacje z klientkami Fundacji na temat ich oceny funkcjonowania organów ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości 
• wysyłanie listów interwencyjnych, opinii i stanowisk Fundacji w sprawach klientek

Ad. Działania w sferze legislacyjnej 

1) Europejska Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej 
CPK aktywnie działało na rzecz zakończenia przez Polskę procesu ratyfikacji Konwencji oraz wdrażania 
do polskiego porządku prawnego rozwiązań dostosowujących nasze prawo i rozwiązania 
instytucjonalne do zapisów Konwencji. Przy różnych okazjach (spotkania, konferencje z udziałem 
przedstawicielami władzy ustawodawczej i wykonawczej, kontakty z mediami) apelowałyśmy o 
ratyfikację Konwencji, wskazywałyśmy obszary wymagające zmian, w tym m.in. dotyczące oceny 
ryzyka, trybu ścigania i definicji gwałtu, nakazu opuszczenia domu, zakazu zbliżania się jako 
uprawnienia policji. 13 kwietnia 2015 r. Prezydent Komorowski w lokalu Fundacji złożył podpis pod 
dokumentem ratyfikującym Konwencję. 

2) Przemoc seksualna
CPK aktywnie działało na rzecz zmiany definicji przestępstwa zgwałcenia w kodeksie karnym. 
Wskazywałyśmy na konieczność odstąpienia od definiowania gwałtu poprzez wykazanie, że doszło do 
przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu na rzecz przyjęcia, że podstawowy typ przestępstwa 
konstytuuje zachowanie o charakterze seksualnym na które druga strona nie wyraziła zgody. 
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. 

3) 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 porządku prawnego. Podejmowano i uczestniczono w inicjatywach  
związanych z budowaniem koalicji organizacji i instytucji wspierających nasze rekomendacji i  postulaty 
rozwiązań legislacyjnych.  CPK m.in. wsparło merytorycznie badania oraz wypracowanie rekomendacji 
ISP dotyczących przemocy ekonomicznej. Ponadto Urszula Nowakowska udzieliła wywiadu do książki 
wydanej w roku 2015 r. na zlecenie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy realizujemy poświęconej 
przemocy ekonomicznej wobec kobiet. 

WSPÓŁPRACA INTERDYSCYPLINARNA  
Centrum Praw Kobiet aktywnie działało na rzecz promocji współpracy interdyscyplinarnej opartej na 
modelu Centrum Sprawiedliwości w Rodzinie (wszystkie instytucje działające 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. W ramach porozumienia o współpracy CPK z Komendą Stołeczną Policji 
funkcjonariusze policji pełnili dyżury w CPK w Warszawie, przyjmując m.in. zawiadomienia o 
popełnieniu przestępstwa, zakładając Niebiskie Karty. 
 
DZIAŁANIA WYDAWNICZE 
• W ramach projektu „Stereotypy czy dowody” wydano i upowszechniano  ulotkę dotyczącą 
monitorowania spraw o przemoc wobec kobiet 
• Opracowano i wydano Niezbędnik dla wolontariuszy w ramach projektu „ Stereotypy czy dowody..” 
• Rozpoczęto prace nad raportem z monitoringu spraw o przemoc wobec kobiet 
• Upowszechniano istniejące poradniki z serii „Poznaj swoje prawa” (przemoc w rodzinie, rozwody, 
alimenty), ulotki oraz poradnik psychologiczny „Jak się uwolnić z krzywdzącego związku” skierowane do 
kobiet a także niezbędniki na temat przemocy wobec kobiet dla policji, prokuratorów, sędziów, 
pracowników socjalnych, nauczycieli) oraz raport na temat orzecznictwa w sprawach o zabójstwa 
związane z przemocą w rodzinie „Stereotyp ponad prawem”. 

DZIAŁANIA EDUKACYJNE 

Szkolenia i pogadanki finansowe  ( Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Sochaczew) 
We wszystkich oddziałach, z wyjątkiem Łodzi były organizowane szkolenia i pogadanki finansowe dla 
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kobiet i dziewcząt. W przypadku warsztatów dla kobiet z zarządzania finansami osobistymi realizowano 
program obejmujący takie zagadnienia jak: planowanie przyszłości finansowej; tworzenie i zarządzanie 
budżetem domowym; możliwości zabezpieczenia się przed długami partnera; oddłużanie, drobne 
inwestycje, lokaty, zabezpieczenie finansowe; drobne inwestycje, lokaty, ubezpieczenie finansowe; 
zabezpieczanie przyszłości finansowej dziecka itp. Warsztaty finansowe dla dziewcząt z kolei 
poświęcone były wpojeniu dziewczętom ze środowisk marginalizowanych lub zagrożonych 
marginalizacją odpowiednich postaw niezależności finansowej, budowaniu relacji na zdrowych 
zasadach finansowych i kompendium wiedzy na temat tworzeniem budżetu nastolatki, zarządzaniu nim 
i podstawowym informacjom dot.  produktów finansowych.. 

Szkolenia dla kobiet związane  z edukacją finansową:

Data  Miejsce  Liczba uczestniczek  Liczba godzin 
19 styczeń  Dolnośląskie – Wrocław w Centrum Seniora 7 3
6 luty   Mazowsze -  Ośrodek Pomocy Społecznej Warszawa  Wola  10 3
13 luty  Mazowsze -  Ośrodek Pomocy Społecznej Warszawa  Wola  4 3
16 luty   Dolnośląskie – Wrocław w Centrum Seniora 5 3
19 luty Mazowsze -  Ośrodek Pomocy Społecznej Warszawa  Śródmieście  8 3
20 luty  Mazowsze -  Ośrodek Pomocy Społecznej Warszawa  Śródmieście 10 3
20 luty   Pomorskie- Gdańsk  8  3 
21luty  Pomorskie- KARTUZY 10 6
23 luty  Pomorskie- Gdańsk 6 3 
3 marzec  Pomorskie- Gdańsk 6 3 
6 marzec  Pomorskie- Gdańsk 8 3 

25 marzec  Mazowsze – Warszawa  17 3
27 marzec   Dolnośląskie – Wrocław w CPK 11 3
20 kwiecień  Dolnośląskie – Wrocław w Centrum Seniora 10 3
29 kwiecień  Pomorskie – MOPS Wejherowo  10 6 
14 maj  Pomorskie – Gdańsk 11 2 
21maj  Pomorskie – Gdańsk, Caritas 6 2 
21 maj  Dolnośląskie – Wrocław  6 3 
22 maj  Dolnośląskie – Wrocław 6 3
28 maj  Pomorskie – Gdańsk, Caritas 4 2 
15 czerwiec  Dolnośląskie – Wrocław 5 3
25 czerwiec  Pomorskie – GOPS, Przywidz 9 3
27 czerwiec  Mazowsze - Sochaczew 7 3
3 wrzesień  Mazowsze Warszawa 12 3
10 wrzesień  Mazowsze - Warszawa 8 3
28 wrzesień  Mazowsze - Warszawa 9 3
25 wrzesień  Dolnośląskie – Wrocław 9 3
30 wrzesień  Dolnośląskie – Wrocław 7 3
30 wrzesień  Pomorskie - Gdańsk 6 6

Szkolenia dla dziewcząt związane z edukacją finansową 

Data  Miejsce  Liczba uczestniczek  Liczba godzin 
13 styczeń 2015-13 Dolnośląskie – Wrocław w CPK 7 2
13 luty 
2015 - 13 Dolnośląskie –Wrocław 9 2
27 luty 
2015 - 27 Dolnośląskie –Wrocław w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii  14 2
9 marzec 2015- 9  Dolnośląskie –Wrocław Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii   9 2
25 marzec 
3 szkolenia  Pomorskie- KARTUZY 54 6
26 marzec 
3 szkolenia  Pomorskie- KARTUZY 37 6
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15 kwiecień  Dolnośląskie –Wrocław Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii   10 2
Kwiecień 2015- 29
2 grupy Mazowsze – Sochaczew  22 4
Kwiecień 2015- 30
2 grupy  Mazowsze – Sochaczew 22 4
15 maj  Dolnośląskie -Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Wrocławiu 12 2
22 Maj   Dolnośląskie -Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Wrocławiu 11 2
8 czerwiec  Dolnośląskie –Oleśnica Gimnazjum 12 10 2
16 czerwiec – Dolnośląskie –Oleśnica Gimnazjum 12 10 2
18 czerwiec – 
( dwie grupy) Mazowsze – Sochaczew 28 4
23 czerwiec  Mazowsze - Warszawa 14 2
24 wrzesień  Mazowsze - Schronisko dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym Warszawie- Falenicy 15 2

Warszawa

Spotkania „Poznaj swoje prawa”
• 10 marca - spotkanie z Komornikiem z cyklu 'Poznaj swoje prawa'”. Temat spotkania był związany z 
jest z przemocą ekonomiczną: " Jak skutecznie egzekwować zasądzone alimenty” " Wzięło w nim udział 
11 osób. 
• 5 października -  spotkanie z cyklu Poznaj swoje prawa” z prawnikiem na temat: „ Porwania 
rodzicielskie” . W spotkaniu wzięło udział 10 osób.  
• 6 listopada - spotkanie z Komornikiem z cyklu „Poznaj swoje prawa: Jak skutecznie egzekwować 
alimenty'” .  W spotkaniu wzięło udział ponad 15 osób.
• 18 listopada - spotkanie z kuratorkami „Jak kurator może Ci pomóc w sprawach o przemoc w rodzinie 
„. W spotkaniu wzięło udział 9 osób. 

Warsztaty i spotkania edukacyjne
• 28 lutego -   spotkania warsztatowe w ramach Dnia Otwartego i kiermaszu na „Pięknej”: jedno 
spotkanie poświęcone zdrowiu psychicznemu –skutki traumy i jak sobie z nią radzić  (2,5  h),  tematem 
przewodnim drugiego spotkania była profilaktyka starzenia się skóry oraz jej pielęgnacja ( 2,5h). W 
spotkaniach wzięło udział ok. 20 kobiet.  
• 26 marca-  wystąpienie na temat przemocy wobec kobiet oraz działalności CPK  w V Liceum 
Ogólnokształcącym im. Augusta Witkowskiego w Krakowie w trakcie Kobiecego Koncertu 
Charytatywnego, z którego dochód był przeznaczony dla CPK.
• 28 marca -„Żyj z pasją” – warsztat dla kobiet, które wpadły w rutynę i to co robią nie przynosiło im 
radości. Podczas warsztatu uczyły się jak zacząć żyć inaczej, odkryć swoje pasje i je realizować.  
• 29 marca -Spokojny umysł spokojne życie – warsztat zarządzania stresem (cykl warsztatów) 
• 31 marca -Obudź wewnętrzną liderkę - cykl spotkań warsztatowych na temat liderstwa kobiet 
• 22 kwietnia – „Bądź sobą – warsztat asertywności ( pierwsze zajęcia z cyklu)  
• 29 czerwca  do 10 lipca  -warsztaty rozwojowo – edukacyjne dla dzieci naszych klientek w ramach 
akcji „ Lato w Centrum Praw Kobiet” 
• 25 lipca -  Zumba 
• 25 lipca i 1 sierpnia -  warsztaty "Wprowadzenie do Porozumienia bez Przemocy, czyli empatyczna 
komunikacja w relacjach  z dziećmi".
• 26 sierpnia -warsztat patchworkowy 
• 28 sierpnia -warsztat pieczenia chleba i innych pyszności 
• 29- 30 sierpnia -warsztat „Oswoić stres i zrozumieć siebie”
• 2 września - spotkanie z Lucyną Wieczorek „MOC KOBIECOŚCI - ABY NAM SIĘ CHCIAŁO CHCIEĆ” 
• 5 września – warsztat „Rycykling – jak z niczego zrobić coś fajnego”
• 5 września – warsztat „Sztuka komunikowania się – słyszę rozumiem”
• 12- 13  września- warsztat twórczego myślenia dla kobiet, które chcą rozwinąć kreatywność, twórczy 
potencjał i sprawność myślenia.
• 16, 22, 30 października - Wyciszenie , skupienie, relaks- warsztat relaksacyjny z jogą 
• 12 października - spotkanie na temat fotografii i podróżowania 
• 17 listopada - spotkanie ze znaną  dziennikarką Pauliną Młynarską. ( 2,5 ) Inspiracją była jej książka 
„Na błędach! Poradnik-odradnik „ - połączenie autobiografii i poradnika.” . W spotkaniu wzięło udział 
28 osób 
• 19 listopada -warsztat – „Magiczne pytania” 
• 23 listopada -warsztat „Taniec z woalem”
• 26 listopada -warsztat „Magia marzeń”
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• 3 grudnia -  warsztat  „Prosta droga jak odnaleźć się w sytuacji kryzysowej”
• 10 grudnia - warsztat One brain – sposób na siebie przeprowadzony przez A.Szablewską, w którym 
wzięło udział 14 osób

Zajęcia z angielskiego 

W Warszawie dla klientek CPK odbywały się cotygodniowe zajęcia z języka angielskiego dla grupy 
średniozaawansowanej oraz początkującej. 

Warsztaty z samoobrony 
17 października oraz 5 – 6 grudnia  odbyły się warsztaty WenDo.  Wzięło w nich udział 15 kobiet. 
Głównym celem warsztatów było wzmocnienie kobiet, podniesienie ich możliwości obrony przed 
przemocą fizyczną, psychiczną, słowną, seksualną, ekonomiczną. Uczestniczki zyskały świadomość 
własnej siły, poczucie sprawczości, wiedzę na temat praw i możliwości, umiejętność asertywnego 
reagowania na przemoc.

Działania związane z aktywizacją zawodową kobiet oraz propagujące samopomoc 
Głównym działaniem doradcy zawodowego były konsultacje indywidualne.  W zakres porad 
indywidualnych wchodziło przede wszystkim:
- wsparcie w kompletowaniu dokumentów aplikacyjnych (powód: całkowity ich brak, bądź aktualizacja 
dotychczasowych)
- wsparcie w określeniu celu zawodowego (powody: brak jakiegokolwiek doświadczenia zawodowego, 
wypalenie zawodowe, chęć zmiany)
Głównym działaniem doradcy zawodowego w tym okresie były konsultacje indywidualne, których w 
sumie odbyto ok. 295; w czasie 12 miesięcy przyjęto łącznie 135 klientek, z czego 35 podjęło stabilne 
zatrudnienie. - załącznik: zestawienie klientek
 W zakres porad indywidualnych wchodziło przede wszystkim:
- wsparcie w kompletowaniu dokumentów aplikacyjnych (powód: całkowity ich brak, bądź aktualizacja 
dotychczasowych)
- wsparcie w określeniu celu zawodowego (powody: brak jakiegokolwiek doświadczenia zawodowego, 
wypalenie zawodowe, chęć zmiany)
- praca nad motywacją, samooceną oraz wartością jako potencjalnego pracownika
- przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
- pomoc w wyszukiwaniu ofert
- wsparcie matek w powrocie na rynek pracy po urlopie wychowawczym
- wsparcie w nabywaniu umiejętności poruszania się na rynku pracy (w tym pokazanie metod, technik i 
narzędzi używanych w poszukiwaniu zatrudnienia)
- udzielanie informacji w obszarze przedsiębiorczości (głównie osobom, które myślą o rozpoczęciu 
własnej działalności; bądź osobom, które prowadzą działalność ale nie czerpią profitów)

Przeważającą liczbą klientek korzystających z indywidualnych porad zawodowych były kobiety, które 
poświęciły tzw. karierę zawodową na rzecz wychowania dzieci. Drugą liczną grupą były kobiety, które ze 
względu na sytuacją rodzinną, zostały zmuszone do zmiany aktualnej sytuacji i podjęcia zatrudnienia - 
najczęstszą przyczyną był zazwyczaj rozwód bądź rozstanie z partnerem; ewentualnie taki zamiar.
95% klientek, które skorzystały z porady zawodowej, stanowiły kobiety doświadczające przemocy 
fizycznej, psychicznej lub ekonomicznej. W zakres obowiązków doradczyni wchodziły również:
1. Prowadzenie klubu pracy ( od listopada 2014 r.); w tym Grupy dyskusyjnej ( w czwartki); 2. 
Prowadzenie wsparcia on-line ;3. Promocja samopomocy wśród klientek. Klub pracy umożliwiał 
klientkom: 
 skorzystanie z komputerów w celu poszukiwania zatrudnienia, pisania dokumentów aplikacyjnych, 
uczenia się podstaw obsługi komputera oraz podstawowych programów pakietu Office. 
 dostęp do porady ‘ad hoc’ w kwestii CV i LM
 dostęp do Internetu i ew. wsparcie w poruszaniu się w wirtualnym świecie

Grupa dyskusyjna powstała na prośbę klientek; klientkom zależało na miejscu, gdzie bez presji i 
oceniania będą miały przestrzeń na podzielenie się swoimi refleksjami, frustracjami, nadziejami, 
doświadczeniami itp. związanymi z rynkiem pracy i poszukiwaniem zatrudnienia. Myślą przewodnią 
była dyskusja, dlatego na każdym spotkaniu doradca zawodowy lub wolontariuszka przedstawiały 
temat związany z poszukiwaniem zatrudnienia; np. Sukces a porażka, schematyczne myślenie, balans w 
życiu, relaks, rola w życiu itp. 

Ponadto w ramach aktywizacji zawodowej klientek prowadzone były następujące działania:
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• 26 lutego - warsztat „Jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej 
• 28 lutego - kiermasz używanej odzieży oraz produktów wytworzonych przez klientki Fundacji (m.in. 
biżuteria, kartki). To kolejne tego typu wydarzenie organizowane przez Centrum Praw Kobiet. Dzień ten 
był również okazją do spotkania w kobiecym gronie oraz działań samopomocowych. 
• 16 kwietnia – zainwestuj w siebie i w swoją przyszłość - cykl warsztatów dla kobiet 
• 16 kwietnia - przedsiębiorczość kobiet  . Spotkanie poprowadziła Anna Sawczuk, ekspert i wieloletni 
praktyk w dziedzinie rozwoju kariery i biznesu: Rozwój Małej Firmy Krok Po Kroku.
• 25 kwietnia - Dzień kobiecej przedsiębiorczości.  Uczestniczki mogły bezpłatnie skorzystać z 
prezentowanych usług i umiejętności, aby spróbować swoich sił, z pierwszej ręki dowiedzieć się, jak 
wygląda prowadzenie działalności i jak sprawić, aby dobry pomysł stał się źródłem dochodu. 
• 23 lipca -spotkanie z przedstawicielką firmy IBM 
• 1 sierpnia - Business English 
• 22 sierpnia -Kurs z obsługi programu Exel
• 26 sierpnia -  Kolorowy świat Łat – pachworki
• 24 września- Kryzys w życiu zawodowym – wybawienie czy ciężar 
• 6 października - Kurs z obsługi programu Exel 
• 15 października -Efektywne przekwalifikowanie się i zmiana zatrudnienia
• 22 października - Kryzys w życiu zawodowym – wybawienie czy ciężar?
• 26 listopada - Praca dodatkowa jak się z nią zaprzyjaźnić?
• 26 listopada - Dzień wymiany talentów
 
W ramach pozyskiwanie pracodawców do współpracy odbyły się także spotkania z przedstawicielami 
pracodawców ( m.in. firma T-mobile, Simens, Corporate Lawyers, Kancelarie adwokackie,  firmy 
szkoleniowe). Doradczyni zawodowa wzięła udział  w śniadaniu businessowym z kobietami 
przedsiębiorczyniami i na kierowniczych stanowiskach dotyczącym kobiecych styli zarządzania, 
nawiązywanie kontaktów.

KAMPANIA 16 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ. 

W ramach Kampanii CPK zorganizowało: Konkurs – „WYRÓŻNIENIE BIAŁEJ WSTĄŻKI” 
8 grudnia 2015 odbyła się VI edycja Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”.  Przedmiotem konkursu 
zorganizowanego we współpracy z Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier” był 
wybór mężczyzn, którzy w szczególny sposób zasłużyli się pomagając kobietom, reagując na różne 
formy przemocy i dyskryminacji wobec nich, w kategoriach wymiar sprawiedliwości, organy ścigania, 
pracodawca, instytucja publiczna, osoba prywatna/sponsor i media. Przyznawane jest również 
wyróżnienie specjalne.  Podczas Gali w  Domu Kultury na Działdowskiej, ogłoszono wyniki i nazwiska 
laureatów VI. edycji. Gali towarzyszył panel dyskusyjny poświęcony przemocy seksualnej oraz koncert 
Izabeli Laskowskiej. 

Inne spotkania i konferencje
Warszawa 
• 12 stycznia  – spotkanie z Pełnomocniczką ds Równego Traktowania  dotyczące współpracy 
• 13 stycznia – spotkanie z Pełnomocniczką Ministra Sprawiedliwości ds Rodziny na temat współpracy 
• 26 stycznia – przedstawienie działalności CPK pracownikom Simensa 
• 27 stycznia – spotkanie z przedstwicielką ISP dotyczące przemocy ekonomicznej 
• 2- 4 lutego – wykład przedstawicielki CPK w trakcie Kongresu Poradnictwa Prawnego i 
Obywatelskiego 
• 4 lutego luty -  spotkanie w sprawie utworzenia oddziału CPK w Białystoku 
• 5 -6 lutego – udział w charakterze ekspertki przedstawicielki CPK w konsultacjach organizowanych 
przez MPiPS z przedstawicielkami Rady Europy dotyczących polskich rozwiązań prawnych i 
instytucjonalnych w zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet;
• 5 lutego – udział w obradach komisji sejmowych dotyczących Konwencji Rady Europy o 
przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej 
• 10 lutego – spotkanie w szpitalu Wolskim dotyczące możliwości współpracy z CPK
• 11 lutego – spotkanie z zespołem CPK w Łodzi  
• 12 lutego – udział w konsultacjach organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości  w sprawie 
projektu ustawy o dostępie do pomocy prawnej dla osób niezamożnych 
• 12 lutego – udział w debacie „Jak być Polką i nie zwariować?” 
• 16 lutego- spotkanie z przewodniczącą Koła Kobiet w Naczelnej Radzie Adwokackiej 
• 18 lutego – spotkanie z badaczką z Rumunii na temat pozycji NGO w Polsce 
• 24 lutego – spotkanie z zespołem CPK w Łodzi 
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• 26 lutego  – udział w konferencji organizowanej przez Prokuratora Generalnego  
• 4 marca– spotkanie strategiczne zaproszonych ekspertów i gości w sprawie przemocy ekonomicznej 
• 5 marca – udział w konferencji organizowanej przez Ambasadę Szwecji na temat przedsiębiorczości 
kobiet 
• 6 marca – udział w konferencji organizowanej przez KGP z okazji dnia kobiet 
• 7 marca – udział w Kongresie Kobiet Lewicy podczas, którego Urszula Nowakowska została 
nagrodzona Żelaznym Goździkiem  
• 9 marca – spotkanie z Hanną Machińską oraz dyrektorem ZK dla Kobiet w sprawie współpracy  
• 10 marca– “Ich oczami" -  wystąpienie Urszuli Nowakowskiej w trakcie debaty na temat przemocy 
domowej połączonej z pokazem filmu  "Pod ochroną" Diego Lermana
• 11 marca– udział w konferencji podsumowującej współpracę OSI z polskimi organizacjami  
• 12 – 13 marca  – udział w spotkaniu Europejskiej Koalicji FJC w Tilburgu 
• 18 marca  - spotkanie w sprawie powołania oddziału CPK w Kielcach 
• 26 marca – wystąpienie przedstawicielki CPK  oraz udział w Koncercie Charytatywnym 
zorganizowanym przez uczniów V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie 
• 28 marca – udział w spotkaniu Polskiego Lobby Kobiet 
• 2 kwietnia – Spotkanie Wielkanocne dla współpracowniczek, wolontariuszek oraz klientek CPK 
• 7 - 8 kwietnia – spotkanie dyrektorek  trenerk finansowych CPK w Warszawie  
• 10 kwietnia  – Spotkanie z Michelle Shapiro na temat oporu bez przemocy  
• 12 kwietnia  – udział M. Pietrowskiej w wizycie studyjnej w Wiedniu organizowanej przez MPiPS 
• 13 kwietnia – Złożenie przez Prezydenta  Komorowskiego w siedzibie CPK podpisu pod  dokumentem 
ratyfikującym przez Polskę Konwencję Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i 
przemocy domowej oraz spotkanie Prezydenta z zespołem CPK.  
• 14 kwietnia – wystąpienie Urszuli Nowakowskiej podczas debaty na temat przemocy ekonomicznej 
zorganizowanej przez Instytut Spraw Publicznych 
• 18 kwietnia – spotkanie z przedstawicielami Banku Narodowego na temat współpracy z CPK
• 23 kwietnia  – wizyta Zarządu CPK w Łodzi  
• 26 kwietnia – wystąpienie Urszuli Nowakowskiej w trakcie spotkania zorganizowanego przez 
Rzecznika Praw Obywatelskich  dla Obmudsmenów Europejskich w Warszawie 
• 27 kwietnia – spotkanie z przedstawicielami biura polityki społecznej Urzędu Wojewódzkiego 
dotyczące finansowania prowadzonego przez CPK SOW oraz współpracy. 
• 5 maja – spotkanie z Jolantą Kwaśniewską oraz jej pracownicami dotyczące współpracy przy kampanii 
Wyróżnienie Białej Wstążki. 
• 6 maja – spotkanie z przedstawicielką Ambasady USA na temat przemocy wobec kobiet 
• 13 -15 maja –udział w Europejskiej Konferencji Humanistów w Atenach 
• 27 -28 maja  – wystąpienie Urszuli Nowakowskiej na Międzynarodowej Konferencji w Pradze 
dotyczące przemocy wobec kobiet 
• 2 czerwca  – udział w konferencji na temat CEDAW i przemocy wobec kobiet zorganizowanej przez 
Rzecznika Praw Obywatelskich  
• 5 czerwca  - spotkanie z inicjatorami powołania oddziału CPK w Gliwicach  
• 9  czerwca  - szkolenie w CPK dla przedstawicieli Koalicji Infolinii zainicjowanej przez Rzecznika Praw 
Obywatelskich na temat przemocy wobec kobiet.
• 9 – 11 czerwca  –  udział Urszuli Nowakowskiej w spotkaniu  Zarządu oraz Rady ( CoCo)  WAVE ( 
Europejska Sieć Kobiet przeciw Przemocy) w Wiedniu
• 13 czerwca  – udział w obchodach Dni Śródmieścia –wystawienie stoiska CPK
• 25 - 26  czerwca – wizyta Zarządu w oddziale CPK we Wrocławiu  
• 29 czerwca  – wizyta w filii CPK w Żyrardowie 
• 29 czerwca – udział i wystąpienie Urszuli Nowakowskiej w konferencji organizowanej przez BIG na 
temat zmian legislacyjnych dotyczących uchylania się od alimentów 
• 30  czerwca – spotkanie z przedstawicielkami SHOM ( organizacja kobiet związanych z Ambasadami 
obcych państw Polsce) 
• 1 lipca  – udział w obchodach święta Narodowego w Ambasadzie Kanady  
• 2  lipca  – udział w obchodach Niepodległości USA w rezydencji Ambasadora USA 
• 5  –7  lipca  – udział Urszuli Nowakowskiej w konsultacjach organizowanych w Wilnie przez Komisarza 
Rady Europy ds Praw Człowieka na temat przemocy wobec kobiet  
• 14 sierpnia   - wizyta w filii CPK w Sochaczewie  
• 17 sierpnia   - wizyta członkini Zarządu w oddziale CPK w Gdańsku 
• 19 sierpnia   - udział przedstawicielek CPK w szkoleniu z fundrisingu w Internecie 
• 19 sierpnia   - spotkanie z osobami zainteresowanymi prowadzeniem w CPK zajęć w ramach odpłatnej 
działalności 
• 25  sierpnia   - wizyta w firmie Proctle &Gamble w sprawie darowizny dla CPK 
• 1- 3 września  – wystąpienie Urszuli  Nowakowskiej podczas letniej szkoły na Uniwersytecie 
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Jagielońskim  
• 9 września   - udział w spotkaniu na temat nowej linii budżetowej ze środków EU w ramach program  
POWER 
• 12 września   – udział w obchodach 20 - lecia LaStrady 
• 12  września   – spotkanie z grupą kobiet z Niemiec odwiedzających Polskę 
• 15  - 17 września  - udział Urszuli Nowakowskiej w charakterze ekspertki w spotkaniu szkoleniowym 
dla trenerów szkolących członków Zespołów Interdyscyplinarnych 
• 6 października – spotkanie w CPK na temat projektu Centrum Sprawiedliwości w Rodzinie (FJC) z 
grupą psychologów, terapeutów i pracowników socjalnych z Belgii 
• 26 października- spotkanie z prezesem Fundacji Solidarności Międzynarodowej na temat możliwości 
współpracy 
• 19 listopada - Wystąpienie przedstawiciela CPK podczas konferencji „Przeciwdziałanie przemocy – 
trudności i szanse ”w Zamościu przez OIK
• 27 listopada wystąpienie prezentujące działalność CPK dla grupy międzynarodowej uczestników 
Peace Action Week o tematyce Gender, Sexuality and Rights 
• 1-2 grudnia – udział i wystąpienie Urszuli Nowakowskiej na konferencji organizowanej przez 
Prokuratora Generalnego we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania oraz 
Helsińską Fundacją Praw Człowieka „ Zgwałcenie. Definicja, reakcja, wsparcie dla ofiar”
• 9 grudnia – wystąpienie Urszuli Nowakowskiej podczas konferencji dotyczącej przemocy domowej w 
Gostyniu 
• 12 grudnia – wystąpienie Urszuli Nowakowskiej w wydarzeniu organizowanym przez Rzecznika Praw 
Obywatelskich we współpracy z Marszałkiem Senatu z okazji dnia Dni Praw Człowieka oraz wystawienie 
stoiska Centrum Praw Kobiet 
• 14-15 grudnia - udział w konferencji organizowanej przez  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej „ 10 lat ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - historia, doświadczenia, 
wyzwania”

Strona internetowa, media społecznościowe 
Nasze działania upowszechniano za pomocą własnych mediów społecznościowych oraz stron 
internetowych (cpk.org.pl; cpk.finanse.org.pl;. Nasze strony  odwiedzało średniomiesięcznie ponad 
42.000 internautów i internautek. W ramach projektu „Piękna i Majętna” powstała strona internetowa 
samopomoc.babska.cpk.org.pl, natomiast w ramach projektu „Stereotypy czy dowody..” strona 
www.monioring.cpk.org.pl

GDAŃSK
Działania szkoleniowo- edukacyjne 
• 29 stycznia - prowadzenie warsztatów psychoterapeutycznych z elementami muzykoterapii: „Moja 
siła-moja ekspresja” dla klientek w dn. 16, 23 i 30.01.2015r.
• Uruchomienie punktu porad prawnych w Kartuzach w siedzibie GOPSu przy ul. Gdańskiej 10a.
• 24 marca - uruchomienie filii w Koteżach k. Starogardu Gdańskiego (porady prawne, psychologiczne, 
doradztwo zawodowe) 
• 28 kwietnia - uruchomienie punktu porad psychologicznych w Kartuzach w siedzibie GOPSu przy ul. 
Gdańskiej 10a 
• 6 i 20 maja - prowadzenie grupy wsparcia dla kobiet 
• 3, 17 czerwca - prowadzenie grupy wsparcia dla kobiet w ramach partnerskiego projektu 
terapeutyczno-rozwojowego „Nike”, finansowanego przez Gminę Miasta Gdańska.
• 25 czerwca uruchomienie punktu konsultacji psychologicznych w GOPSie w Przywidzu.
• 1 lipca - prowadzenie grupy wsparcia dla kobiet w ramach partnerskiego projektu terapeutyczno-
rozwojowego „Nike”, finansowanego przez Gminę Miasta Gdańska.
• 19 lipca - prowadzenie warsztatów Arte-Terapeutycznych dla kobiet w technice kolażu 
• 7,14,21, 28 lipca - prowadzenie lekcji z jęz. angielskiego dla grupy początkującej i zaawansowanej 
• 4,11,25 sierpnia -prowadzenie lekcji z jęz. angielskiego dla grupy początkującej i zaawansowanej
• 1,8,15,29 września - prowadzenie lekcji z jęz. angielskiego dla grupy początkującej i zaawansowanej 
• 5 października - prowadzenie spotkania edukacyjnego dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie 
realizowane na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości 
• 5,24,27 października i 6 listopada - zorganizowanie spotkań edukacyjnych dla kobiet dotkniętych i 
zagrożonych przemocą w rodzinie realizowanych na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości 
• 6,10,17 listopada - prowadzenie grupy wsparcia dla kobiet w ramach partnerskiego projektu 
terapeutyczno-rozwojowego „Nike”, finansowanego przez Gminę Miasta Gdańska.

Inne spotkania i konferencje 
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• 8 stycznia - spotkanie z Piotrem Pawłowskiem – członkiem zarządu Stowarzyszenia INTERIOS w 
sprawie projektów partnerskich i współpracy w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 
• 9 stycznia - udział w spotkaniu noworocznym Okręgowej Izby Radców Prawnych w Teatrze Wybrzeże 
w Gdańsku 
• 18 marca - udział w spotkaniu Ekspertów Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdańsku 
• 11 i 24 marca - udział w spotkaniu zespołu CPK w Gdańsku i w Starogardzie Gdańskim.
• 25 maja - udział w konferencji: "Innowacyjne metody wsparcia kobiet doświadczających przemocy 
ekonomicznej" w Centrum NSZZ Solidarność w Gdańsku
• 26 maja - udział w  konferencji: "Rodzicielstwo po stracie" na UG oraz prowadzenie stoiska z 
materiałami promocyjnymi CPK
• 1 czerwca - uUdział w  superwizji prowadzonej przez A. Karasowską dla psycholożek prowadzących 
grupę wsparcia w ramach projektu terapeutyczno-rozwojowego „Nike”, finansowanego przez Gminę 
Miasta Gdańska.
• 23 czerwca - udział w Konferencji podsumowującej projekt: „Top Model Współpracy w 
Województwie Pomorskiem” w Sopocie 
• 25 sierpnia - udział w spotkaniu zespołu CPK w Gdańsku.
• 3 września - udział w spotkaniu informacyjnym: „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016  i inne 
możliwości finansowania dla organizacji pozarządowych na lata 2014-2020.” 
• 22 października - udział w  superwizji prowadzonej przez A. Karasowską dla psycholożek 
prowadzących grupę wsparcia. w ramach projektu terapeutyczno-rozwojowego „Nike”, finansowanego 
przez Gminę Miasta Gdańska.
• 9 grudnia - Wyróżnienie Marcina Kochanowskiego – prokuratora i wolontariusza CPK wyróżnieniem 
Białej Wstążki w kategorii Osoba Prywatna i udział w gali wręczenia wyróżnień w Warszawie 
• 16 grudnia - udział w wigilijnym spotkaniu zespołu.

ŁÓDŹ

W ramach projektu Miejskiego Program Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu 
Miasta Łodzi na lata 2013-2015, realizowano: 
• Zajęcia informacyjno-edukacyjne: prowadzone przez Ewę Szymoniak – instruktorkę relaksu, 
prawniczkę Martę Kwiatkowską, psychologa-psychoterapeutę, arteterapeutę Annę Stefaniak i 
terapeutę uzależnień Małgorzatę Rożniata odbywały się cyklicznie. Razem odbyło się 39 spotkań 
informacyjno-edukacyjnych, które dotyczyły sposobu radzenia sobie w sądzie w sytuacji problemów 
uzależnienia, przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, niealimentacji itp. Ponadto beneficjentki 
poznawały techniki relaksacji i oddechu aby radzić sobie z emocjami w stresujących sytuacjach. Zajęcia 
z psychologiem i terapeutą uzależnień pomogły zrozumieć problem uzależnienia od alkoholu, 
współuzależnienia emocjonalnego od partnera, zrozumieć cykl przemocowy i wzmocnić poczucie 
własnej wartości. Na zasadzie wolontariatu odbyło się 10 spotkań - 17 godz. 
• Cykliczne zajęcia - grupy wsparcia i grupy aktywizująco-ruchowe : - Ruch i muzyka – odbyły się 23 
spotkania - 34,5 godz. 
• Nauka języka angielskiego – odbyły się 23 spotkania - 34,5 godz. 
• Praca z ciałem joga- odbyły się 23 spotkania - 34,5 godz. - Wspieranie przez rozmawianie - grupa 
wsparcia- odbyło się 12 spotkań - 18 godz. 
• Ćwiczenia wzmacniająco-relaksacyjne - odbyło się 23 spotkania - 34,5 godz. W ramach wolontariatu 
odbywały się zajęcia cykliczne - odbyło się 19 spotkań - 28,5 godz. 
• Zajęcia psychologiczne warsztatowe : odbyło się 13 warsztatów czterogodzinnych prowadzonych 
przez psychologa-psychoterapeutę Annę Stefaniak i terapeutę uzależnień Małgorzatę Rożniata oraz 6 
spotkań 4 godzinnych w ramach wkładu osobowego. iczenia wzmacniająco-relaksujące) oraz warsztaty 
psychologiczne ("Jak sobie radzić ze stresem").
WROCŁAW 
Zorganizowano lub uczestniczono w następujących wydarzeniach :
• 14 lutego: udział w akcji OBR – Rynek
• 6 marca: udział w debacie w biurze parlamentu EU „Wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt poprzez 
edukację” 
• 8 marca: udział w Manifie /Rynek
• 10 marzec: spotkanie z posłem Piechotą ws. projektu ustawy o bezpłatnym poradnictwie
• 10 marca: szkolenie – przemoc seksualna / z okazji Dnia Kobiet
• 11 marca: szkolenie – przemoc domowa / z okazji Dnia Kobiet
• 12 marca: emisja filmu „Maska Twardziela”/ z okazji Dnia Kobiet
• 20 marca: ORA „Prawnicy na rzecz Równości” 
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• 15 kwietnia- szkolenie – przemoc domowa/Instytut Psychologii UWR
• 7 maja: seminarium „Ratyfikacja Konwencji Stambulskiej a praktyka zwalczania przemocy wobec 
kobiet i przemocy w rodzinie”
• 18 maja – udział w Forum ds. lokalnych polityk migracyjnych
• 21 maja-  spotkanie w ramach projektu Świadomy Obywatel / CWRS
• 30 maja: II Dolnośląski Kongres Kobiet
• 26 listopada – 9 grudnia – szkolenia z przeciwdziałania przemocy w ramach 16 dni przeciwdziałania 
przemocy ze względu na płeć.

Partnerski projekt  „MODEL WSPARCIA
W pierwszej połowie roku 2015 w oddziale CPK we Wrocławiu był kontynuowany projekt: „MODEL 
WSPARCIA, w ramach którego przygotowano w partnerstwie i przetestowano metody skutecznej pracy 
z niezatrudnionymi kobietami po 50 roku życia doświadczającymi przemocy. Ostateczna wersja 
produktu finalnego tj. "Przewodnik po Modelu wsparcia została poddana walidacji podczas XXI 
posiedzenia Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze Zatrudnienie i integracja społeczna w dniu 5 lutego 
2015 r. w Warszawie.  W związku z pozytywną oceną projektu w ramach upowszechniania jego 
rezultatów odbyło się pięć konferencji: 11 maja w Zabrzu, 25 maja w Gdańsku, 8 czerwca w Kielcach, 15
 czerwca w Białymstoku oraz 22 czerwca we Wrocławiu.

Żyrardów 
Przeprowadzono: 
• 17 warsztatów dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej  z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom od alkoholu i środków psychoaktywnych (październik, listopad)
• 1 warsztat dla nauczycieli jw (grudzień)
• 6 warsztatów dla rodziców jw (październik, listopad)

BADANIA

W ramach projektu „Stereotypy czy dowody..”  realizowanego na Mazowszu Fundacja opracowała 
metodologię i kwestionariusz do prowadzenia monitoringu spraw o przemoc w rodzinie oraz zabójstwa 
na tle przemocy.  Szkolenia dotyczące monitoringu oraz wspierania klientek Przeprowadzono  szkolenia 
dla wolontariuszek, które następnie brały udział w monitorowaniu rozpraw karnych i rodzinnych  oraz 
we wspieraniu klientek Fundacji. Do monitoringu wybrane zostały sprawy dotyczące przemocy wobec 
kobiet z ar. 207, 197, 199, 190 kodeksu karnego. Monitorowane były  zarówno sprawy klientek Fundacji 
jak i te, o których dowiedziałyśmy się z innych źródeł ( inne organizacje, sądy).  Z informacji zebranych 
w trakcie monitoringu raz wywiadów z kobietami powstaje raport dotyczący wpływu stereotypów na 
traktowanie kobiet w sądach oraz orzecznictwo zarówno w sprawach karnych jak i rodzinnych. 

DZIAŁANIA POMOCOWE DLA KOBIET

PORADNICTWO PRAWNE   

W roku 2015 realizowane były porady prawne w kontakcie bezpośrednim, telefonicznym oraz  
mailowym i za pośrednictwem poczty tradycyjnej.  Udzielono następującej liczby konsultacji: 

Warszawa  - 2088 porad  prawnych 
Gdańsk - 955 porad prawnych w Gdańsku oraz 88 w Kartuzach 
Łódź - 2037 porad prawnych 
Wrocław - 1096 porad prawnych  
Żyrardów - 216 porad prawnych 

 PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE    

Warszawa- 1830 konsultacji psychologicznych. 
Gdańsk  - 644 konsultacji psychologicznych 
Łódź - 2027 konsultacji psychologicznych
Wrocław - 612 konsultacji psychologicznych  
Żyrardów - 456 konsultacji psychologicznych

 GRUPOWE FORMY WSPARCIA - Warszawa , GDAŃSK, Łódź, Żrardów
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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)

40000

30

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)

Organizacja świadczy pomoc dla kobiet i ich dzieci, natomista działania edukacyjne oraz 
kampanie skierowane są do różnych grup społecznych.

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Grupy wsparcia  były prowadzone przez doświadczone psycholożki. Przeznaczona była dla kobiet, które 
doświadczają przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej bądź ekonomicznej i nie potrafią przerwać 
destrukcyjnej relacji i zmagają się z poczuciem bezradności, lęku, obawy o własne życie i poczuciem 
osamotnienia. W grupie otrzymały wsparcie i w bezpiecznej atmosferze mogły odbudować zaufanie do 
ludzi i lepiej zrozumieć dynamikę związku, w którym występuje przemoc i narzędzia do uwalniania się z 
takich związków. W Żyrardowie była dodatkowo prowadzona przez trzy miesiące grupa teatralna oraz 
zajęcia z arteterapii. 

INTERWENCJA, ASYSTA, ZAPEWNIENIE BEZPIECZNEGO SCHRONIENIA, INNE 

Telefon interwencyjny Podstawowym narzędziem rozpoczynania interwencji był całodobowy telefon 
interwencyjny 600 07 07 17, obsługiwany przez osoby pierwszego kontaktu, a po godzinach pracy przez 
wolontariuszki. Z telefonem interwencyjnym najczęściej kontaktowały się bezpośrednio pokrzywdzone 
kobiety, ale  część interwencji podjęto po telefonie od świadków przemocy lub osób podejrzewających 
stosowanie przemocy. Część rozmów po zażegnaniu sytuacji kryzysowej kończyła się skierowan

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. 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)

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz 
równych praw kobiet i 
mężczyzn

1) Działalność 
pomocowa ( porady 
prawne, 
psychologiczne, 
zawodowe, 
prowadzenie 
Specjalistycznego 
Ośrodka Wsparcia dla 
Kobiet 
Doświadczających 
Przemocy i ich Dzieci) 2) 
Działania edukacyjne ( 
prowadzenie grup 
wsparcia, warsztatów, 
wydawanie i 
upowszechnianie 
poradników i ulotek), 3) 
Działania 
upowszechniające ( 
prowadzenie strony 
internetowej, 
facebooka, 
organizowanie 
konferencji itp); 4) 
Prowadzenie 
monitoringu 
stosowania prawa w 
sprawach związanych z 
przemocą wobec 
kobiet- udział na 
rozprawach klientek; 5) 
Prowadzenie badań 
oraz pisanie raportów ( 
raport na temat 
wpływu stereotypów 
na praktykę stosowania 
prawa w sprawach o 
przemoc wobec kobiet; 
6) Organizowanie 
konkursu "Wyróżnienie 
Białej Wstążki" - 
nagradzanie mężczyzn 
za działania na rzecz 
przeciwdziałania 
przemocy wobec kobiet

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) 1,780,836.15 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,760,331.22 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 4,303.25 zł

d) Przychody finansowe 2,866.60 zł

e) Pozostałe przychody 13,335.08 zł

0.00 zł

1,734,735.99 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa

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

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

85.52.Z Działalność gospodarcza była prowadzona w 
ramach wyodrębnionego projektu pod nazwą 
„Akademia Rozwoju Kobiet ACH” i służyła 
pozyskiwaniu środków na   nieodpłatną 
działalność statutową.  Była ona promowana 
głównie za pośrednictwem facebooka i miała 
charakter incydentalny.  Pozyskałyśmy grupę 
kilku trenerek zainteresowanych prowadzeniem 
warsztatów w ramach naszej inicjatywy. W 
ramach działalności gospodarczej 
zorganizowano kilka  warsztatów dla kobiet, 
które nie przyniosły jednak spodziewanych 
przychodów. Warsztaty ukierunkowane były na  
rozwój osobisty kobiet.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 13,141.73 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,734,735.99 zł
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0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 12,453.50 zł

0.00 zł

12,453.50 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 20,504.93 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

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

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 13,141.73 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: 1,811,314.90 zł 13,141.73 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

1,786,444.39 zł 13,141.73 zł

0.00 zł 0.00 zł

7,490.30 zł

161.60 zł

14,585.89 zł

2,632.72 zł 0.00 zł

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

0.00 zł
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -26,113.17 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

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)

17.0 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)

14.0 etatów

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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

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)

37.00 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

1.00 osób

36.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,081,399.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

480,491.00 zł

480,491.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 600,908.00 zł

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

600,908.00 zł

10.00 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

0.00 osób

10.00 osób

26.00 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

26.00 osób

0.00 osób
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w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 600,908.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

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

0.00 zł

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)

5,000.00 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)

0.00 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)

1,091.00 zł

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

5,000.00 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)

wynagrodzenie przewodniczacej Zarządu wynikało ze 
stosunku pracy w charakterze dyrektorki, a nie z pełnienia 
Funkcji członkini Zarządu. Z tego tytułu nie było pbierane 
żadne wynagrodzenie.

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

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

4,101.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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)

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)

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

1 Zapewnienie pomocy 
specjalistycznej osobom 
doznającym różnych form 
przemocy w rodzinie, w tym 
przemocy seksualnej

pomoc dla kobiet 
doświadczających przemocy

Urząd Miasta st. Warszawy 128,243.83 zł

2 Prowadzenie 
Specjalistycznego Ośrodka 
Wsparcia

schronienie i kompleksowa 
pomoc dla kobiet 
doświadczających przemocy i 
ich dzieci

Urząd Miasta st. Warszawy 337,385.11 zł

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

pomoc prawna i psychologiczna 
dla kobiet doświadczających 
przemocy

Urząd Miasta Wrocław 79,000.00 zł

4 Wspieranie działalności 
ośrodków poradnictwa 
obywatelskiego oraz 
wrocławskich mediacji w 
2015

poradnictwo dla kobiet Urząd Miasta Wrocław 24,000.00 zł

5 Przeciwdziałanie 
uzalżnieniom i patologiom 
społecznym

pomoc dla kobiet 
doświadczających przemocy

Urząd Miasta Łodzi 22,500.00 zł

6 Przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym poprzez 
przeciwdziałanie przemocy 
w rodzinie

pomoc dla kobiet ofiar 
przemocy

Urząd Miasta Żyrardów 12,000.00 zł

7 Przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym - profilaktyka 
uzależnień

pomoc dla kobiet 
doświadczających przemocy

Urząd Miasta Żyrardów 3,000.00 zł

8 Ruszyć z pomocą - 
uruchomienie punktów 
interwencji kryzysowej

pomoc dla kobiet 
doświadczających przemocy

Urzą Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego

9,732.50 zł

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

1 Fundusz Pomocy 
Pokrzywdzonym 
Przestępstwem oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej

pomoc kobietom 
pokrzywdzonym 
przestępstwem

Ministerstwo Sprawiedliwości 532,536.51 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

X. Informacje uzupełniające

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 - 
Przewodnicząca Zarządu  

15.07.2016 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 ZUS 1

2 Urząd miasta st. Warszawy 2

Druk: MPiPS 22


