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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-15

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.org.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

Grażyna Bartosińska 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

Beata Gruszczyńska członkini Rady 
Nadzorczej

TAK

Magdalena Czernicka - 
Baszuk

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)

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 
w sferze zbieżnej z misją Fundacji;
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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

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W 2018 r. Centrum Praw Kobiet prowadziło działalność statutową w Warszawie oraz w oddziałach Fundacji w: Łodzi, Gdańsku, 
Wrocławiu i w filii w Żyrardowie. Działania były realizowane w ramach przyznanych dotacji, ze środków pozyskanych z darowizn 
oraz z 1% a także w dużym stopniu w oparciu o wolontariat. Następujące obszary składały się na działalność statutową 
Fundacji: 

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

CPK każdego roku poszerza swoją działalność edukacyjną. Organizuje i prowadzi warsztaty, wykłady, grupy rozwojowe, sesje 
coachingowe, które pomagają kobietom dokonać zmian w swoim życiu, budować poczucie własnej wartości, rozwijać i 
wzmacniać kompetencja interpersonalne, społeczne, lepiej zarządzać swoim czasem. Spotkania i warsztaty odbywają się  
zarówno w małych , kameralnych grupach, co sprzyja bardziej intensywnej i pogłębionej pracy, stworzenia wspierającego i 
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inspirującego się kręgu uczestniczek, jak również w większych grupach ( spotkania z  interesującymi kobietami – działaczkami, 
pisarkami, twórczyniami, naukowczyniami) , co daje możliwość wymiany wzajemnych doświadczeń, poglądów.

 
Spotkania edukacyjne i warsztaty dla kobiet Warszawa

• 11.01 „ Praca z poczuciem winy” – Ł. Bieliński
• 20-21.01 „Dlaczego „kochanie za bardzo” nie służy miłości i jak zdrowo „kochać siebie” – K.  Siedlik
• 06.02 „Sztuka rozwiązywania konfliktów ” – K. Mikusek
• 10.02 „ Spotkanie z miłością” – K. Lorecka
• 13.02 „Rozmowa kwalifikacyjna w praktyce” – E. Ułasik , M. Balwin
• 20.02 „Rozmowa kwalifikacyjna w praktyce” – E. Ułasik , M.Balwin
• 21.02  „Joga mocy i urody”- Ola Duda
• 24.02 „ Moc i radość życia- warsztaty oddechowe ”- O.Duda
• 01.03 „ Jak przestać odkładać działanie na jutro ” – S. Wroniecka
• 04.03 „Joga Śmiechu” – Karina Lesiak
• 05.03 „Symulacja rozprawy w Sądzie  organizowane przez ORA
• 06.03 „Sztuka rozwiązywania konfliktów ” – K. Mikusek
• 10.03 „Odkryj swoją kobiecość” – M. Perdjon i A. Smyk
• 07.04 „Odkryj swoją kobiecość” – M. Perdjon i A. Smyk
o „ Jak nie dać sobie wejść na głowę” –M. Perdjon
• 10.05 „Jeśli nie ma Cię na LinkeDin, nie istniejesz” –I. Michaliszyn 
• 14. 05 Jak zachować się w sądzie - L.  Otręba, A. Buśk
• 26.05 „ Jak rozpoznać przemocnika ” – A. Dominiczak
• 28.05 „Samoobrona i asertywność - warsztaty WenDo -L.  Otręba
• 04.06 „Samoobrona i asertywność - warsztaty WenDo -L.  Otręba
• 06.06 „ Warsztaty komputerowe- Exel i Powerpint” – wolontariat CITI
• 15.06 „Jak wybrać dietę?” –spotkanie z dietetyczką O. Mizerą
• 18.06 „Samoobrona i asertywność - warsztaty WenDo -L.  Otręba
• 23-24.06 „Samoobrona i asertywność - warsztaty WenDo -L.  Otręba
• 26- 27.06 „Piękna, kobieca, dojrzała” – M. Naumowska, M. le Flic
• 28.06 „Samoobrona i asertywność - warsztaty WenDo -L.  Otręba
• 18.07 „Empatia w komunikacji – porozumienie bez przemocy” – J. Berendt
• 28-29.07 „Samoobrona i asertywność - warsztaty WenDo -L.  Otręba
• 25-26.08 „Samoobrona i asertywność - warsztaty WenDo  dla zaawansowanych -L.  Otręba
• 24.09 „Jak rozpoznać toksyczny związek? ” – spotkanie z E. Woydyło
• 27.09 „Jak skutecznie egzekwować alimenty? – spotkanie z komornikiem R. Damskim
• 09.10 „Moc zielonego – warsztaty florystyczne” -  E. Kamieńska-Urazińska
• 19.10 „ Gwałt –głosy kobiet” – pokaz nagrania spektaklu z teatru Powszechnego oraz debata
• 20.10 „O asertywności i samoakceptacji ” - ULA KIJAK
• 27.10 „  W życiu ważne są tylko chwile ” _K. Wilczek
• 30.10 „Moc zielonego – warsztaty florystyczne”  - E. Kamieńska-Urazińska
• 10.11 „To samo ale inaczej” _ Katarzyna Wilczek
• 13.11 „Moc zielonego – warsztaty florystyczne”  - E. Kamieńska-Urazińska
• 17.11 „ Matki i córki” – E. Chowaniec
• 17.11 „GARDENIA- o kobietach szukających szczęścia ” – pokaz spektaklu i debata
• 20.11 „Moc zielonego – warsztaty florystyczne”  - E. Kamieńska-Urazińska
• 21.11 „Przemoc w sztuce” – Zuzanna Janion
• 24.11 „Zamieszkałam z kosmitą – warsztat dla mam nastolatków” – K. Wilczek
• 27.11 „Moc zielonego – warsztaty florystyczne”  - E. Kamieńska-Urazińska
• 28.11 „Samoobrona i asertywność - warsztaty WenDo  dla zaawansowanych -L.  Otręba
• 29.11 „Samoobrona i asertywność - warsztaty WenDo  dla zaawansowanych -L.  Otręba
• 01.12 „ To samo ale inaczej – jak twórczo rozwiązywać problemy ” – K. Wilczek
• 15.12 „ O asertywności i samoakceptacji ’ – Ulla Kijak
• 15.12 „Głos kobiet w piosence „– koncert K. Micuły i debata

Zajęcia cykliczne Warszawa

Prowadzone są one zwykle w formie grupy wsparcia lub grupy samopomocowej.  Założeniem takiej grupy jest wzajemne 
wsparcie emocjonalne, pomoc w przezwyciężeniu i radzeniu sobie z problemami. Szacunek, wzajemna troska, empatia, 
słuchanie, zrozumienie , to najważniejsze założenia każdej z działających grup.
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• Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy – piątki - prowadzenie 
K. Gadzało
•      Grupa wsparcia dla mieszkanek SOW – wtorki -prowadzenie  K. Gadzało
• Niezależna – grupa samopomocowa dla kobiet uzależnionych prowadzenie 
K. Zielińska – każdy wtorek
• Grupa teatralna” -  prowadzenie M. Perdjon i D. Ślepowrońska ( środy)
• Wyśpiewaj siebie – chór ( poniedziałki i czwartki)
• Grupa dla kobiet w kryzysie – prowadzenie M. Mizera  ( poniedziałki)
• Trauma – grupa terapeutyczna
• Czwartkowe spotkania z funkcjonariuszem policji ( 16.00 do 20.00)

Inne spotkania, konferencje, wydarzenia Warszawa

• 11.01  – spotkanie z potencjalnymi partnerkami Akademii Mocy Kobiet i trenerkami ( Magdalenka)
• 17.01 – udział w demonstracji „ DEJA VE” organizowanym przez Warszawski Strajk Kobiet
• 19.01 spotkanie z przedstawicielkami UM na temat SOW
• 29.01 – spotkanie z agencją reklamową na temat współpracy
• 29- 30.01 szkolenie w Fundacji Batorego
• 02.02 spotkanie ze stowarzyszeniem EURYDYKA na temat współpracy
• 12.02 – Wolontariat Społecznego Gimnazjum nr. 20 na rzecz SOW
• 16.02 spotkanie przedstawicielki Zarządu w oddziale w Łodzi
• 04.03 – udział w dorocznej Manifie
• 7-8.03 Konferencja dotycząca praw kobiet organizowana przez MSZ Francji Paryż – wystąpienie U. Nowakowskiej
• 09.03 – Koncert charytatywny na rzecz CPK Synergia – Scena Lubelska
• 12-13.03 szkolenie w F. Batorego na temat fundraisingu
• 13.03 – spotkanie z przedstawicielkami Kobiet w reklamie z różnych agencji na temat współpracy
• 20.03 udział i wystąpienie U. Nowakowskiej na Konferencji „ Promocja zdrowia – przykłady dobrych praktyk ” na 
Uniwersytecie Medycznym
• 22.03 spotkanie z przedstawicielami RAJAPACK
• 23.03 – udział w „Czarnym Piątku”
• 24.03 Wiosenna Wymiana Rzeczy i Talentów w CPK
• 04.04 – Wydział Prawa UW – spotkanie U. Nowakowskiej ze studentami
• 04.04 – Udział w uroczystej Kolacji na zaproszenie VICHY – G. Bartosińska i A. Mosiołek
• 09-11.04 – WAVE – udział w spotkaniu i konferencji
• 16.04 – szkolenie na temat ochrony danych osobowych
• 18.04 – spotkanie z organizatorami koncertu charytatywnego na rzecz CPK (Synergy)
• 19.04 – spotkanie z przedstawicielką OSI
• 23.04 – spotkanie Zarządu  z dyrektorkami oddziałów
• 07.05 – spotkanie na temat RODO
• 11-12.05 – Spotkanie Wielkiej Koalicji na rzecz Równości
• 09.06 - udział w Paradzie Równości
• 14-6.06 - udział ze stoiskiem CPK w Tauron Life Festival
• 16-17.06 – udział  członkini zarządu  w X Kongresie Kobiet
• 19- 20.06 - Facebook Women's Online Safety Roundtable – udział w spotkaniu wybranych organizacji pozarządowych w 
siedzibie Facebooka w Londynie. Celem spotkania była dyskusja na temat bezpieczeństwa kobiet w sieci internetowej i 
wypracowanie wytycznych, które będą lepiej chroniły kobiety na Facebooku.
• 27.06 – spotkanie Rady Wielkiej Koalicji
• 26.07 – udział w rozprawie o zabójstwo kobiety w związku z przemocą domową Radom
• 01.08 – spotkanie z Human Rights Watach
• 02-05.08 – udział w festiwalu Woodstock
• 03-09 – udział i stoisko CPK na „Pikniku Różnorodności”
• 04.09- udział w rozprawie o zabójstwo Radom
• 05.10 – spotkanie z przedstawicielką ruchu kobiecego z Australii
• 08.10 -09.10 – współorganizowanie  we współpracy z The Vital Voices  konferencji prasowej otwierającej projekt Instytut 
Sprawiedliwości dla Kobiet Doświadczających Przemocy
• 09.10 – współorganizowanie  we współpracy z The Vital Voices  szkolenia dla trenerek
•    10 -12.10  współorganizowanie  we współpracy z The Vital Voices  3 dniowego szkolenia dla przedstawicieli różnych służb 
"Praca z kobietami doświadczającymi przemocy" w ramach projektu Instytut Sprawiedliwości dla Kobiet Doświadczających 
Przemocy 
• 18.10 – spotkanie w Ambasadzie Francji na temat wsparcia i współpracy z CPK
• 18.10 - udział i wystąpienie  U. Nowakowskiej na konferencji w Lublinie organizowanej przez ORA
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• 24.10 – Konferencja ONZ „ Prawa człowieka w Polsce ” –wystąpienie 
U. Nowakowskiej
• 19.11 – udział w konferencji z okazji 100 praw kobiet Muzeum POLIN– CPK wyróżnione nagrodą pieniężną
• 20.11 – spotkanie U. Nowakowskiej z grupą międzynarodową funkcjonariuszy policji
• 21.11 udział w spotkaniu z Komisarzem Praw Człowieka Rady Europy
• 21.11 – udział i wystąpienie U. Nowakowskiej na konferencji na temat przemocy domowej organizowanej przez MCPS
• 27.11 „Czy musiały zginąć aby być zauważone? ” – happening na „Patelni” poświęcony pamięci kobiet zamordowanych
• 03.12 – udział i wystąpienie u. Nowakowskiej na konferencji w Radomsku na temat przemocy wobec kobiet starszych
• 07.12 – Gala Wyróżnienie Białej Wstążki i towarzysząca jej debata na temat „ Me too i co dalej – rola mężczyzn”  
• 12.12 – spotkanie z przedstawicielkami AVON na temat współpracy
• 12.12 „ LUSTRA” – pokaz spektaklu przygotowanego przez grupę teatralną działającą przy CPK – Klubokawiarnia Pożyteczna
• 14- 15.12 udział G. Bartosińskiej i U. Nowakowskiej w Kongresie Obywatelskim w POLIN
• 18.12 spotkanie z grupą inicjatywną kobiet, które chcą utworzyć przy CPK grupę Surwiwalek
• 20.12 – spotkanie u prezydenta Rafała Trzaskowskiego  
• 20.12 spotkanie z Okręgową Izbą Radów Prawnych podpisanie porozumienia o współpracy

Spotkania edukacyjne i warsztaty dla kobiet  Gdańsk  

W ramach projektu „Prawa Kobiet na 100-lecie Praw Wyborczych Polek”:
• 21.04 warsztaty asertywności i samoobrony dla kobiet „WenDo”-  A.   Urbańczyk.
• Warsztaty asertywności i samoobrony dla kobiet z doświadczeniem przemocy „WenDo” -  A.Urbańczyk i M. Szyrkowiec-
Paruzel.
• 13-14.10 warsztaty WenDo dla dziewczyn w wieku 16-19 lat -  A. Urbańczyk,.
• 19.05 warsztat „Prawa osób doświadczających przemocy w rodzinie ” - I. Duczyńska, radczyni prawna.
• 26.05 warsztat „Prawa osób doświadczających przemocy seksualnej ” - I.  Duczyńska.
• 30.06 Warsztat „Prawa osób doświadczających przemocy w rodzinie ”- I. Duczyńska, radczyni prawna.
• 3.11 warsztat „Dyskryminacja kobiet na rynku pracy – prawne mechanizmy obrony”- B. Sikorska, radczyni prawna,.
• 23.11 warsztat „Prawa osób doświadczających cyberprzemocy i mowy nienawiści ” - I. Duczyńska
• 24.11 warsztat „Dyskryminacja kobiet w różnych sferach życia publicznego ”-  K. Bogatko
• 12.12 warsztat „Prawa osób doświadczających przemocy ekonomicznej- I. Duczyńska
• 14.12 symulacja rozprawy „Pokrzywdzona kobieta w sądzie ”.
• 15.12 warsztat „Prawa osób doświadczających przemocy ekonomicznej ” -I.  Duczyńska
• 16.12 warsztat „Prawa osób doświadczających przemocy seksualnej ” - I. Duczyńska

W ramach projektu „Kompleksowe wsparcie kobiet doświadczających przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym ”:
• Warsztaty „PoMoc” dla kobiet – I cykl - D. Rajska.
• Warsztaty „PoMoc” – II cykl -  D. Rajska.
• Warsztaty „Wyznacz granice” – I cykl - O. Górko.
• Warsztaty „Wyznacz granice” – II cykl - O. Górko.

W ramach projektu „Vichy. Siła Kobiet”:
• 5.06-26.06 warsztaty Mindfulness – Trening łagodzenia stresu oparty na uważności Mindfulness – grupa popołudniowa - M. 
Długołęcka,
• 13.06-27.06 warsztaty Mindfulness – Trening łagodzenia stresu oparty na uważności Mindfulness – grupa wieczorna -  M.  
Długołęcka

Cykl spotkań „Czwartki z seksem” w ramach akcji #SexEdGdańsk  

Spotkania, w których  CPK współuczestniczyło i które współorganizowało, miały miejsce w klubie „Ziemia” w Gdańsku.  W 
ramach cyklu odbyły się:
• 6.09  „Co nas kręci, co nas podnieca?”- M. Łabędź
• 13.09 „Łechtaczka, moja bohaterka ” - D. Rajska
• 20.09 „To co z tą edukacją seksualną?” - M. Typa
• 27.09  „Prawdziwa historia penisa”- M. Nowacka,.
• 4.10 „HIV i jego profilaktyka – projekcja filmu „PrEP 2017” oraz dyskusja,.
• 25.10 „Pozytywna seksualność”-  M.Typa
• 01.11  „Gdzie jest orgazm?” - D. Rajska
• 08.11 „O aborcji bez tabu”, dyskusja.
• 15.11 „Edukacja seksualna poprzez sztukę ”, dyskusja
• 22.11 Pornografia feministyczna” - V. Szymichowska,.
• 29.11 „Kiedy chcieć nie znaczy móc - o niepłodności ”, P. Chachuła,.
• 20.12  „Prawo jako narzędzie patriarchatu ” -  E. Gromada
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• 27.12 „Po co ten seks?”, prowadząca D. RajskaInne warsztaty i spotkania
• 26.04 warsztaty z panowania nad stresem  - M. Rajchert.
• 6.06 Spotkanie „Jak Rzecznik Praw Obywatelskich może ci pomóc? – Spotkanie z dr S. Spurek, zastępczynią RPO
• 28.10 Spotkanie „Co mogę zrobić jeśli jestem świadkiem przemocy lub dyskryminacji? ” -  A. Lipowska-Teutsch
• 9.11 Przemoc wobec kobiet - pokaz filmu „Plac Zbawiciela”, Instytut Kultury Miejskiej dyskusja po pokazie - M.Nowacką i M. 
Type,

Zajęcia cykliczne

Grupa wsparcia wzmacniająca kobiety doświadczające przemocy ( ze środków Funduszu Feministycznego).

Inne wydarzenia i konferencje
 
• 08.01 udział A. Mosiołek w Spotkaniu Noworocznym Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, Teatr Wybrzeże
• 8.01 - 19.11 udział w spotkaniach organizacyjnych dotyczących Pomorskich Obchodów z okazji 100-lecia Praw Wyborczych 
Polek
• 12.01 - 12.11 udział w spotkaniach pracujących nad Modelem na rzecz Równego Traktowania
• 17.01 udział A. Mosiołek w spotkaniu Bezpieczeństwo/Punkt Bezpiecznego Raportowania dla imigrantów/ek, zorganizowane 
przez Model na rzecz Integracji Imigrantów i Imigrantek
• 23.01, 29.01.udział w spotkaniach organizacyjnych dotyczących Manify Trójmiejskiej  
• 31.01 uczestnictwo w spotkaniu i wykładzie dr Sylwii Spurek, Zastępczyni rzecznika Praw Obywatelskich, Okręgowa Izba 
radców Prawnych
• 27.02 spotkanie  A. Mosiołek z Dyrekcją Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i P.Olechem z Wydziału Rozwoju Społecznego w 
CPK Gdańsk,.
• 5.03 spotkanie A.Mosiołek z Prezydentem P.Adamowiczem
• Spotkanie A. Mosiołek z P. Kowalczukiem, Prezydentem Gdańska ds. Polityki Społecznej
• 07.03 spotkanie z młodzieżą Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum, które poświęcone działalności organizacji 
pozarządowych, CPK oraz przemocy wobec kobiet
• 06.04 udział w konferencji prasowej z udziałem m.in. Prezydenta Miasta Gdańska P.  Adamowicza inaugurująca Pomorskie 
Obchody 100-lecia Praw Wyborczych Kobiet. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.
• 10.04 udział A. Mosiołek w spotkaniu Platformy Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych
• 25.04,  20.06 , 19.09, 08-09.11.(szkolenie i spotkanie wyjazdowe) udział A.  Mosiołek i wolontariuszek k. Halemby i O. Górko w 
spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
• 07.05 udział i wystąpienie A. Mosiołek podczas spotkania dla urzędników i urzędniczek Miasta Gdańska na temat Modelu na 
rzecz Równego Traktowania, Amber Expo
• 11-13.05 udział A. Mosiołek w panelu w I Zjeździe Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem w Warszawie
• 06.06 udział A. Mosiołek w pokazie filmu i dyskusji po pokazie filmu „Gulap Gang”, Świetlica Krytyki Politycznej,.
• 07.06 udział A. Mosiołek w Forum Antydyskryminacyjnym, zorganizowanym przez Biuro RPO w Europejskim Centrum 
Solidarności.
• 19.06 udział A. Mosiołek w szkoleniu „Zarządzanie Wolontariatem ”, przeprowadzonym przez Regionalne Centrum 
Wolontariatu w Europejskim centrum Solidarności,.
• 21.06  wizyta studyjna młodzieży z Ukrainy i Białorusi w CPK  z K. Halemba,.
• 21.07 wizyta studyjna projektu Koalicja Kulturotwórców w CPK   A.  Mosiołek
• 28.08 warsztaty na temat przemocy seksualnej i stawiania granic we współpracy z Krytyką Polityczną oraz Miastem Gdańsk na 
Biskupiej Górce
• 30.10  udział w konferencji prasowej z udziałem m.in. Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza podsumowującej 
Pomorskie Obchody 100-lecia Praw Wyborczych Kobiet w siedzibie CPK w Gdańsku,
• 30.10 i 06.12 udział w spotkaniach poświęconych koncepcji Gdańskiego Centrum Równego Traktowania
• 16.10 wystąpienie A. Mosiołek z prezentacją i wykładem podczas Wszechnicy Feministycznej w Toruniu zatytułowane 
„Problem domowej, seksualne i ekonomicznej przemocy wobec kobiet
• 10.11 udział A. Mosiołek w panelu podczas Gali z okazji 100-lecia praw wyborczych kobiet zorganizowana przez Miasto 
Gdańsk i Stowarzyszenie Kongres Kobiet  w Europejskim Centrum Solidarności
• 17.11 udział A.Mosiołek w panelu dyskusyjnym „Kobiety miast i wsi łączcie się” oraz przeprowadzenie warsztatów na temat 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w Europejskim Centrum Solidarności
• 24.11 udział A. Mosiołek i wolontariuszki K. Malety w Plenarnym Spotkaniu Gdańskich Organizacji Pozarządowych
• 30.11 udział wolontariuszek CPK Gdańsk w Gali Wolontariuszy, zorganizowanej przez Regionalne Centrum Wolontariatu w 
Gdańsku
• 8.12 spotkanie "Aktywność obywatelska i polityczna kobiet 100 lat po uzyskaniu praw wyborczych Polek"– dyskusja z 
udziałem E. Hołowieńko, E. Jachlewskiej, U.Nowakowskiej, prowadząca dr B.Kijewska,
• 10.12  wizyta w oddziale przedstawicieli ONZ
• 11.12 prowadzenie zajęć na temat równouprawnienia w Szkole Podstawowej nr 39 w Gdyni, przeprowadzenie P. Łukowicz, 
M. Nowacka i M.Typa
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• 14.12 „Mężczyźni przeciwko przemocy wobec kobiet ” – panel  z udziałem S.Ruttena, K. Sarzały, K. Wojterkowskiego dr B. 
Kijewska.

Spotkania edukacyjne i warsztaty dla kobiet ŁÓDŹ

Warsztaty psychologiczne – M. Staszewska
• 10.04: Utrzymaj równowagę – Jak sobie radzić z emocjami
• 24 0.4: Utrzymaj równowagę – Jak się komunikować żeby się porozumieć?
• 08 05: Utrzymaj równowagę – Jak oswoić stres?
• 22 05: Utrzymaj równowagę – Jak budować poczucie własnej wartości?
• 21 06: Utrzymaj równowagę – Jak sobie radzić z emocjami?
• 05.07: Utrzymaj równowagę – Jak się komunikować żeby się porozumieć?
• 12.07: Utrzymaj równowagę – Jak oswoić stres?
• 02. 08: Utrzymaj równowagę – Jak budować poczucie własnej wartości?
• 08 09: Utrzymaj równowagę – Jak sobie radzić z emocjami?
• 22 09: Utrzymaj równowagę – Jak się komunikować żeby się porozumieć?
• 06.10: Utrzymaj równowagę – Jak oswoić stres?
• 13.10: Utrzymaj równowagę -  Jak budować poczucie własnej wartości?  
• 20.10: Utrzymaj równowagę – Jak budować poczucie własnej wartości?

Warsztaty pedagogiczne – Małgorzata Czarnota
• 21.07 „Jak ustrzec dzieci i młodzież przed przemocą rówieśniczą?
• 25.08: „Wychowanie bez klapsa, czyli jak mądrze wyznaczać granice dziecku ” 
• 29.09: „Jak mogę pomóc dziecku przeżywać trudne emocje ”
• 13.10: „Komunikacja i rozwiązywanie problemów bez przemocy ”

Zajęcia cykliczne
• Grupa wsparcia (Głowno) – M. Rożniata – soboty (co drugi tydzień)
• Grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych – M. Kołatą – soboty (co drugi tydzień)
• Zajęcia ruchowo relaksacyjne „OSIEM KAWAŁKÓW BROKATU”  (wtorki)

Inne wydarzenia i konferencje  
• 16-17.06 – uczestnictwo w Kongresie Kobiet
• 17.10 – występ na konferencji o obronie praw i wolności przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka organizowanej przez 
Komisję Praw Człowieka Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi
• 23.08 – udział w posiedzeniu Rady Kobiet w Urzędzie Miasta Łodzi
• 06.12 – spotkanie z członkiniami UN Working Group on discrimination against women in law and in practice oraz 
przedstawicielkami łódzkich organizacji pozarządowych w zorganizowane w siedzibie CPK w Łodzi.
• 12.12 – udział w XXI posiedzeniu Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego poświęconym m.in. Gminnemu Programowi 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie

 
Spotkania edukacyjne i warsztaty dla kobiet – Wrocław

Seria szkoleń  z przeciwdziałania przemocy  wobec kobiet niepełnosprawnych, imigrantek, uchodźczyń. Szkolenia prowadziły A. 
Szczepanik i N. Borysewicz.
• 03.03.2018 r. liczba osób - 15.
• 21.04.2018 r. liczba osób - 10
• 19.05.2018 r. liczba osób - 12
• 15.09.2018 r. liczba osób - 15
• 24.11 -  26.11.2018 r. warsztaty Wendo, prowadząca Lena Bielska.
• 29-30.11  warsztaty z przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i asertywności. Prowadzące A. Sczepanik, N. Borysewicz i L. 
Bielska.
• 01-02.12 warsztaty teatralne/ruchowe podczas których uczestniczki za pomocą tańca, głosu, ruchu opowiadały swoje historie 
i wyrażały emocje. Prowadząca A. Skubik aktorka teatralna.
• 08.12 - spotkanie filmowe, dyskusja. Prowadząca O.  Frańczak.
• 09.12  warsztat WenDo.

Zajęcia cykliczne

• 01.03. do 28.12 zajęcia z języka angielskiego. Dwie grupy językowe (początkująca i średniozawansowana). Prowadzące: H. 
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Kaczmarczyk, A. Lipowska. Zajęcia odbywały się we wtorki od 16:30-19:00

• 01.03 - 28.06 grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy. Prowadząca I. Pawlikowska psychoterapeutka, liczba 
uczestniczek 

• Joga 01.07 - 26.08 raz w tygodniu w niedzielę 
w godz. od 09:00-11:00, -M. Michałowska.

• raz w tygodniu prowadzono konsultacje z zakresu pomocy społecznej przy współpracy z pracowniczkami MOPS we 
Wrocławiu.

Inne wydarzenia i konferencje Wrocław
 
• 14.07  udział w spotkaniu Wrocławskiego Centrum Integracji Społecznej w ramach programu "Wrocławski model 
multiintegracji - w stronę rynku pracy" – przedstawiano  ofertę fundacji.
• 07.09  udział w spotkaniu "Wrocław wspiera - Wspieram Wrocław" Wrocławskie Centrum Integracji.
• wolontariuszki CPK przeprowadziły pięć szkoleń z przeciwdziałania przemocy dla studentów i studentek Wydziału Prawa, 
Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego i SWPS,

Warsztaty, spotkania edukacyjne dla kobiet Żyrardów :

• 26.07."mechanizmy przemocy"-prowadzenie  I. Lipińska 
• 09.08  "Mechanizmy uzależnienia" – prowadzenie I. Lipińska 
• 13.09 "Mechanizmy uzależnienia" - prowadzenie  I. Lipińska
• 02.11" Komunikacja", prowadzenie N. Łuczak i I. Ciecielska
• 14.12 „ O asertywności i samoakceptacji ’ – Ulla Kijak

 Zajęcia cykliczne

• Grupa wsparcia dla kobiet w kryzysie – piątki - prowadzenie A. 
• Klem, następnie I. Ciecielska
•  Nordic walking- codziennie (lipiec-wrzesień)- prowadzenie  I. Lipińska
• Arteterapia- środy,  prowadzenie  I. lipińska
• Samoobrona- od listopada, poniedziałki, prowadzenie K. Seredyński i C. Tkacz

DZIAŁANIA POMOCOWE DLA KOBIET

CPK  świadczy pomoc zarówno długofalową i kompleksową, jak również w formie jednorazowej konsultacji.  Kobiety mają 
możliwość uzyskania porady prawnej, psychologicznej, socjalnej, doradztwa zawodowego, coachingu,  a jeśli wymagała tego jej 
sytuacja również doradztwa  z zakresu spraw mieszkaniowych, czy finansowych.  

PORADNICTWO PRAWNE   

Porady prawne były realizowane w kontakcie bezpośrednim, telefonicznym oraz  mailowym i za pośrednictwem poczty 
tradycyjnej.  Udzielono następującej liczby konsultacji:
Warszawa  - 1188 porad bezpośrednich oraz 572  za pośrednictwem telefonu, 786 mailowych oraz 38 zwykłych listów.
Gdańsk – 514 
Łódź - 415 
Wrocław - 906 
Żyrardów - 49 

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE    

Warszawa - 1322 konsultacji bezpośrednich oraz 186 mailowych, 846 telefonicznych .
Gdańsk  - 707 
Łódź – 354  
Wrocław - 686 
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Żyrardów - 13 psychologicznych oraz 52 pierwszego kontaktu

PORADNICTWO SOCJALNO ZAWODOWE , COACHING

Warszawa – 358 
PORADY PEDAGOGICZNE

Łódź – 79

INTERWENCJA, ASYSTA, ZAPEWNIENIE BEZPIECZNEGO SCHRONIENIA, INNE

Telefon interwencyjny działał 24 h 7 dni w tygodniu ( 600 07 07 17 ),natomiast zaufania ( 22 6213537) działał 6 h w dni robocze 
(w czwartki był to dyżur prawny, w pozostałe dni psychologiczny). W 2018 roku  przez telefon interwencyjny przeprowadzono 
1223 rozmowy, natomiast przez telefon zaufania 1320..

MONITOROWANIE ROZPRAW I ASYSTA -uzupełnieniem i wsparciem działań interwencyjnych było towarzyszenie 
pokrzywdzonym kobietom w kontaktach z instytucjami stosującymi prawo.  W 2018 roku asysta – w charakterze osoby zaufania 
- miała miejsce w 47 przypadkach :Warszawa  24 razy,  Gdańsk 10 razy,  Wrocław 8 razy, Żyrardów 5 razy.

Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia

W 2018 r. nastąpiła zmiana lokalu, w którym mieścił się SOW w związku z odzyskaniem poprzedniego lokalu przez 
spadkobierców. W pierwszej połowie roku lokal był remontowany i dostosowywany do potrzeb ośrodka. SOW zapewnił 
bezpieczne schronienie dla 87 osób, w tym 48 kobiet i 39 dzieci. Ośrodek jest placówką całodobową. Mieszkanki, oprócz 
zapewnienia im bezpiecznego schronienia, zaspokojenia podstawowych potrzeb związanych z wyżywieniem, zaopatrzeniem w 
niezbędne środki higieny osobistej, odzieży, miały możliwość kontaktu z personelem przez całą dobę. Dla każdej mieszkanki 
sporządzany jest Indywidualny Pan Pomocy. Obok konsultacji specjalistycznych mieszkanki uczestniczyły w grupie wsparcia.
SOW utrzymywał regularne kontakty z instytucjami stosującymi prawo, służbą zdrowia,  policją, kuratorami, szkołami, żłobkami 
oraz pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Kontynuowano współpracę z piekarnią Putka, z Honorowymi 
Dawcami Krwi PCK ”Krewcy Legioniści”, którzy podarowali artykuły spożywcze na święta. Współpraca z CITI Handlowym - w 
ramach wolontariatu pracowniczego urządzono i wyposażono w zabawki pokój dla dzieci, zorganizowano warsztaty i  
przygotował prezenty bożonarodzeniowe.   

MEDIA O CPK – WYBRANE

• 08.01 https://oko.press/morawiecki-wiecej-przemocy-zwiazkach-nieformalnych-dzialaczki-dziennikarki-protestuja-punktuja-
klamstwa-premiera/
• 01.02 - https://oko.press/recydywa-ziobry-ministerstwo-sprawiedliwosci-trzeci-odmawia-dofinansowania-centrum-praw-
kobiet/
• 01.02 https://wiadomosci.wp.pl/centrum-praw-kobiet-po-raz-trzeci-bez-dofinansowania-z-
ministerstwa-6215687320918145a
• 02.02  https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1736688,1,centrum-praw-kobiet-znowu-bez-
dofinansowania-za-feminizm.read

• 08.02 https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/centrum-praw-kobiet-w-obszarze-rewitalizacji-id18205/2018/2/8/

• 09.02 http://wyborcza.pl/7,75398,23003125,fundacje-pomagajace-dzieciom-i-kobietom-bez-dotacji-od-ziobry.html

• 09.02 https://dzienniklodzki.pl/centrum-praw-kobiet-w-lodzi-pomoze-znalezc-prace/ar/12919558

• 13.02 https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/przemoc-ekonomiczna-nowoczesna-sklada-projekt-ustawy,814574.html

• 20.02 http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,23032532,centrum-praw-kobiet-w-gdansku-bez-pieniedzy-z-
ministerstwa.html

• 20.02 http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,23005556,urszula-nowakowska-wszyscy-politycy-jednakowo-boja-sie-
kosciola.html

• 21.02 https://dziendobry.tvn.pl/a/przemoc-ekonomiczna-czyli-zaciskanie-pasa-zamiast-piesci

• 22.02 https://nto.pl/ustawa-o-przemocy-ekonomicznej-w-sejmie-co-szosta-polka-pada-jej-ofiara/ar/12954154
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• 22.02 https://kobieta.dziennik.pl/twoje-emocje/artykuly/569370,przemoc-ekonomiczna-w-zwiazku.html

• 22.02 https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/im-not-a-robot-rusza-kampania-przeciwko-bagatelizowaniu-przemocy-
psychicznej/5w54w6e

• 22.02 https://m.interia.pl/wideo/video,vId,2476220

• 22.02 https://natemat.pl/230717,jak-zlozyc-wniosek-o-rozwod-pomysl-pis-z-mediacjami-przyniesie-zle-skutki

• 28.02  https://pikio.pl/pomysl-pis-na-walke-z-rozwodami/

• 8.0.3 https://www.gdansk.pl/wiadomosci/centrum-praw-kobiet-od-3-lat-bez-pomocy-rzadu-ale-wciaz-pomaga-kobietom-
ofiarom-przemocy-domowej,a,103519

• 14.03 https://www.gdansk.pl/wiadomosci/centrum-praw-kobiet-od-3-lat-bez-pomocy-rzadu-ale-wciaz-pomaga-kobietom-
ofiarom-przemocy-domowej,a,103519

• 21.03 https://www.wum.edu.pl/2018-03-21-viii-konferencja-z-cyklu-promocja-zdrowia-przyklady-dobrych-praktyk

• 27.03 http://modaija.pl/znamy-zwyciezcow-programu-vichy-sila-kobiet/

• 11.04 Nowa TV 24 GODZINY https://www.facebook.com/NOWATV24GODZINY/videos/453383361758747/?
hc_ref=ARQODWmYZY7Dq8E2w5Z-ry90lS8_izR1xgl6TqE6Ro-KxsHUT7prYG4aaLx5T8SSQos

• 17.04 https://brief.pl/jestemznia-kobiety-w-reklamie-dla-centrum-praw-kobiet/

• 18.04  https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/co-trzecia-kobieta-ofiara-przemocy-ze-strony-partnera-newsweek-
opinie/etxckhx

• 25.04 https://gloswielkopolski.pl/poznanianka-odzyskala-dzieci-uprowadzone-w-egipcie-rozlaka-i-dramatyczne-
poszukiwania-trwaly-prawie-rok/ar/13126856

• 16.05 https://www.rdc.pl/podcast/jest-sprawa-zmiana-prawa-ws-rozwodow/

• 15.06 http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,127763,23523852,20-praw-kobiet-zeby-nam-sie-lepiej-zylo.html

• 15.06 http://lifefestival.pl/pl/wydarzenia/Dzialania-edukacyjne,368.html

• 12.07 http://lifefestival.pl/pl/wydarzenia/Dzialania-edukacyjne,368.html

• 08.08  https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/sad-uznal-ze-posel-nie-bil-zony-a-jego-czyny-byly-nieszkodliwe,859749.html

• 28.08 http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/51,35612,23836463.html?i=4

• 06.09 https://audycje.tokfm.pl/podcast/66628,Raport-Temida-pod-lupa-Czy-panstwo-walczy-z-przemoca-powtorka

• 27.09 https://eglos.pl/aktualnosci/item/30275-centrum-praw-kobiet-z-wlasna-siedziba

• 09.10 http://wirtualnekosmetyki.pl/-spoleczny-biznes/avon-kontra-przemoc,-centrum-praw-kobiet-oraz-vital-voices-
inauguruja-instytut-sprawiedliwosci-dla-kobiet-doswiadc

• 09.10 http://avonkontraprzemoc.pl/avon-kontra-przemoc-centrum-praw-kobiet-oraz-vital-voices-inauguruja-instytut-
sprawiedliwosci-dla-kobiet-doswiadczajacych-przemocy/

• 18.10 http://www.adwokatura.pl/z-zycia-ora/dyskusje-panelowe-w-ora-w-lublinie/

• 22.10 http://codziennikfeministyczny.pl/lepkowska-mistrzynia-wiktymizacji-kobiet-ktore-doswiadczyly-gwaltow-sobie-
przypomniala-szuka-publicity/

• 24.10 http://www.unic.un.org.pl/aktualnosci/konferencja-onz-%E2%80%9Eprawa-czlowieka-w-polsce%E2%80%9D-24-
pazdziernika-2018-r-biblioteka-uniwersytetu-warszawskiego/3240
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• 24.10 https://my3miasto.pl/magiel/metamorfoza-gdanskiego-oddzialu-centrum-praw-kobiet/

• 08.11 https://natemat.pl/254201,ile-lat-bedzie-rzadzic-pis-wymowne-daty-konkursu-funduszu-sprawiedliwosci

• 08.11 https://www.rdc.pl/podcast/jest-sprawa-kobiety/

• 12.11 https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/showmax-ostatnia-kolekcja-centrum-praw-kobiet-opowiesc-podrecznej

• 17.11 https://natemat.pl/254997,gdzie-szukac-pomocy-gdy-bije-maz-partner-centrum-praw-kobiet-pomaga-25-l

• 26.11 https://nowymarketing.pl/a/20460,centrum-praw-kobiet-z-nowa-kampania-spoleczna-wspierajaca-kobiety

• 27.11 https://www.press.pl/tresc/55415,onet-ruszyl-z-kampania-przeciwko-przemocy-wobec-kobiet

• 30.11 http://bfiy.co.uk/centrum-praw-kobiet/

• 04.12 https://www.kobieta.pl/artykul/silne-malzenstwa-nizsza-przestepczosc-kampania-wspolfinansowany-przez-
ministerstwo-sprawiedliwosci-oburza-kobiety-181214100537

• 09.12 https://natemat.pl/256879,molestowanie-kobiet-internauci-komentuja-slowa-doroty-wellman

• 11.12 https://kurierlubelski.pl/uwaga-tvn-18-lat-katowal-zone-przy-ludziach-udawal-wspanialego-meza-i-ojca-
wideo/ar/13735640

• 14.12 https://dziendobry.tvn.pl/a/przemoc-ekonomiczna-czyli-zaciskanie-pasa-zamiast-piesci

• 27.12 https://zdrowie.pap.pl/psyche/dlaczego-kobiety-tkwia-w-przemocowym-zwiazku-siedem-przyczyn

• 29.12 https://dziennikbaltycki.pl/zabojstwo-w-malborku-kobieta-nie-zyje-a-policja-bada-sprawe-ktora-ona-zglosila-kilka-dni-
przed-swoja-smiercia/ar/13771403
 

Działania w obszarze pozyskiwania funduszy i marketingu Warszawa

Jednym z priorytetów w 2018 r. było zapewnienie stabilizacji finansowej i długofalowych przychodów. W związku z tym 
organizacja zdecydowała się na uruchomienie profesjonalnego fundraisingu oraz zatrudnienie doświadczonego fundraisera 
wspieranego przez współpracującą z CPK doradczynię. Przyjęta strategia fundraisingowa postawiła następujące cele:
• Pozyskanie nowych darczyńców indywidualnych i zwiększenie przychodów z tego źródła
• Nawiązanie współpracy i pozyskanie darczyńców korporacyjnych i zwiększenie przychodów z tego źródła
• Budowanie lojalności pozyskanych darczyńców
• Rozwój bazy adresowej i regularny kontakt z sojusznikami organizacji
• Budowanie znajomości marki Fundacji  i zaufania do marki

KAMPANIE I AKCJE MARKETINGOWE WARSZAWA

Marzec – kwiecień 
Kampania 1% - celem kampanii było zebranie funduszy na pomoc kobietom doświadczającym przemocy i dyskryminacji, 
poprzez przekazywanie 1% podatku oraz darowizn na działalność statutową fundacji. Projekt #JESTEMZNIĄ wsparli 
ambasadorzy, m.in. Max Cegielski, A.  Barciś, M.  Nowak, K. Materna i Vienio. Kampania #JESTEMZNIĄ to gest solidarności 
mężczyzn z kobietami oraz podkreślenie, że odpowiedzialność za równouprawnienie i poszanowanie praw kobiety jest wspólna 
– bez względu na płeć, wiek czy pełnione role społeczne. Kampanię zrealizowała nieformalna grupa „Kobiety w Reklamie”. 
Działania były prowadzone w internecie, głównie na Facebooku.  Ponadto został wysłany mailing do bazy kontaktowej.
29-30 maja 
Udział w Festiwalu Sektor 3.0, który jest największym w Polsce wydarzeniem dotyczącym wykorzystania nowych technologii w 
działaniach społecznie użytecznych.
16-17 Czerwiec 
Obecność na Tauron Life Festival Oświęcim. CPK miało swoją przestrzeń na prowadzenie działań marketingowych, 
edukacyjnych oraz fundraisingowych w ramach strefy NGO.
Sierpień – wrzesień 
Zbiórka pieniężna na schronisko „SOWA”- celem kampanii było zebranie funduszy na doposażenie schroniska dla kobiet. Na 
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potrzeby kampanii została stworzona strona https://cpk.org.pl/schronisko-sowa/  Działania reklamowe były prowadzone w 
internecie, głównie na Facebooku.  Wysłano list fundraisingowy do darczyńców oraz mailing do bazy kontaktowej.
4-5 sierpień
Obecność na Pol'and'Rock w Kostrzynie nad Odrą – CPK miało swoją przestrzeń na prowadzenie działań marketingowych, 
edukacyjnych oraz fundraisingowych w ramach strefy NGO.
Wrzesień – Grudzień 
Udział w Kuźni Kampanierów powstałej przy  Instytucie Spraw Obywatelskich INSPRO, misją której jest wspieranie aktywistów 
prowadzących kampanie obywatelskie na rzecz dobra wspólnego. 
Listopad 
Stoisko w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN " 100 lat praw wyborczych kobiet. Praca, rodzina, rozwój - perspektywa 
równych szans". CPK została uhonorowana mini grantem w wysokości 4000 zł za działania na rzecz równego statusu kobiet i 
mężczyzn oraz przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet.
Listopad – grudzień
Kampania wizerunkowo-fundaraisingowa „Jesteśmy tu dla Was” mająca na celu budowanie wizerunku Centrum Praw Kobiet 
jako organizacji, która profesjonalnie i na dużą skalę pomaga kobietom doświadczającym przemocy. W ramach kampanii 
prowadzona była zbiórka funduszy na działalność Fundacji w 2019 roku. Działania reklamowe były prowadzone w telewizji, 
radiu, intrenecie oraz na stacjach metra. Na potrzeby kampanii została stworzona strona internetowa 
https://cpk.org.pl/pomagam/ Za pomysł kreatywny była odpowiedzialna Agencja McCann Worldgroup a za produkcje spotu 
telewizyjnego dom produkcyjny Lucky Luciano.

Grudzień
W ramach kampanii 16 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ  CPK, we  współpracy z Fundacją  „Porozumienie bez 
Barier”, zorganizowało IX edycję Konkursu „WYRÓŻNIENIE BIAŁEJ WSTĄŻKI ”.  Pozyskano partnera medialnego Onet Kobieta, 
który wsparł i nagłośnił konkurs. Przedmiotem konkursu był wybór mężczyzn, którzy wyróżnili się pomagając kobietom, reagując 
na różne formy przemocy i dyskryminacji. 6 grudnia 2018 odbyła się Gala, której towarzyszył panel dyskusyjny poświęcony 
kampanii MeToo oraz działaniom mężczyzn w tym obszarze . Udział w panelu wzięli udział działacze dwóch organizacji męskich: 
Stowarzyszenie Mężczyźni przeciwko Przemocy oraz Głosy przeciw Przemocy.

Nie jestem robotem - kampania przeciwko bagatelizowaniu przemocy psychicznej wobec kobiet. Twórcy akcji chcieli wzbudzić u 
odbiorców refleksję, że obojętność na treści krzywdzące jest zachowaniem, które charakteryzuje maszyny. "I'm not a robot" - 
nie jestem robotem, jestem człowiekiem. Jestem wrażliwy na krzywdę innych.

Działania fundrisingowo- marketingowe w Gdańsku

• 6.01 stoisko podczas koncertu „Gang Śródmieście, The Pan, Zwierzak i Pies ”, Protokultura,.
• 17.01 stoisko CPK Gdańsk podczas wydarzenia Czarna Środa, City Forum,.
• 7.03  kolacja charytatywna Kobiety Kobietom w restauracji Avocado Sushi w Sopocie – przedstawicielki CPK opowiadają o 
działaniach fundacji
• 8.03 Koncert charytatywny Solidarność jest Kobietą, Klub B 90
• 8.03  stoisko CPK Gdańsk podczas wydarzenia Międzynarodowy Strajk Kobiet w Strefie Kobiet
• 26.05 Stoisko CPK Gdańsk w strefie Tęczowy Piknik po IV Trójmiejskim Marszu Równości
• 1-4.07 stoisko na Festiwalu Opener - w Strefie NGO + przeprowadzenie 3 paneli dyskusyjnych, w tym m.in. na temat 
dyskryminacji oraz przemocy seksualnej w strefie Let’s Talk
• 27-29.07 stoisko CPK Gdańsk podczas Festivalu Globaltica w Gdyni
• 6.10 Malowanie oddziału CPK Gdańsk  przez pracowników Kompanii Piwowarskiej
• 22.11 spotkanie A. Mosiołek z firmą Svarowski                                                     

Działania fundrisingowo- marketingowe w Łodzi

• 08.03 – 8% na 8 marca od Pan Tu Nie Stał
• 23.06- Piłkarski turniej o Puchar "Wyborczej" – dochód przeznaczony na  CPK
• Listopad – darowizny rzeczowe od Rossmanna dla klientek 
• Grudzień - Choinka darczyńców Gazety Wyborczej

Działania w obszarze poprawy komunikacji wewnętrznej i jakości pracy z klientkami
Warszawa:
• organizowane były superwizje pracy zespołu, w których mogli brać udział wolontariusze  - 52 godziny superwizji dla zespołu 
pracującego z klientkami
• szkolenie na temat RODO ( 10.05) 
• szkolenia  na temat przemocy wobec kobiet, pierwszego kontaktu oraz z interwencji kryzysowej   ( 19.05, 10.11)
• szkolenia polegające na przysłuchu dla nowych specjalistek i wolontariuszek -  obserwacja pracy doświadczonych specjalistek 
• udział w szkoleniach zewnętrznych podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz w szkoleniach organizowanych przez CPK we 
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Odbiorczyniami działań Fundacji są w szczególności kobiety doświadczajace przemocy i 
dyskryminacji oraz ich dzieci. Działania edukacyjne są skierowane do różnych grup społecznych.

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

125000

30

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

współpracy z Vital Voices ( 3 dniowe szkolenie interdyscyplinarne) oraz szkolenie jednodniowe dla trenerek; 
• spotkanie wigilijne dla klientek oraz współpracowniczek z udziałem m.in. wolontariuszy CITI Handlowy oraz niektórych 
laureatów Wyróżnienia Białej Wstążki -17.12 
• spotkanie wigilijne  w SOW z udziałem mieszkanek i sponsorów - 21.12 

Gdańsk:
• okresowe spotkania zespołu od kwietnia do grudnia
• sesja fotograficzna zespołu : zdjęcia grupowe i indywidualne - 19.06
• Odbywały się superwizje dla wolontariuszek oraz osób pracujących ( 06.04 dla pierwszego kontaktu, 9 h superwizje w ramach 
projektu „Niezbędnik wolontariuszki i wolontariusza ”: oraz 12 h w ramach projektu Funduszu Feministycznego
• Szkolenie wstępne dla nowych wolontariuszek -  O. Górko, 26.10 i 08.12
• Szkolenie interwencja kryzysowa - A. Lipowska-Teutsch, 27.10
• Szkolenie prawne, prowadząca B. Sikorska, 10.11
• Szkolenie „Dyskryminacja kobiet i prawne mechanizmy obrony przed dyskryminacją ”, 25.11
• Szkolenie psychologiczna  J. Trzaska z CIK, 15.12
• Superwizja grupowa 17.10, 8.11, 17.12
• udział w 3 dniowych szkoleniach organizowanych przez CPK Warszawa we współpracy z Vital Voices 
MONITOROWANI STOSOWANIA PRAWA I ZMIAN LEGISLACYJNYCH
• udział wolontariuszek w rozprawach
• analizowanie skarg zgłaszanych przez klientki
• zbieranie informacji od klientek na temat funkcjonowania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
• wysyłanie listów interwencyjnych, opinii i stanowisk Fundacji w sprawach klientek
• inicjowanie i wspieranie działań na rzecz skuteczniejszej ochrony kobiet doświadczających przemocy, zmiany definicji 
zgwałcenia.
• Kontynuacja kampanii na rzecz zmian legislacyjnych, które pozwoliłyby na natychmiastową izolację ofiary od sprawcy 
przemocy. Petycja „Domy dla ofiar, nie dla kata!” skierowana była do klubów poselskich.  Podpisy pod petycją były zbierane nie 
tylko internetowo ale także podczas różnych eventów. Została stworzona strona internetowa https://cpk.org.pl/petycje/. Jako 
finał akcji petycyjnej został zorganizowany 27 listopada happening „Czy musiały zginąć aby być zauważone ”. Miał on m.in. na 
celu oddanie hołdu kobietom, które straciły życie z rąk męża lub partnera. Na zakończenie odczytano apel o wprowadzenie 
zmian legislacyjnych, które lepiej ochronią kobiety doświadczające przemocy.
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz równych praw 
kobiet i mężczyzn

Organizowanie: 1) spotkań edukacyjnych 
dotyczących problematyki praw kobiet, zdrowia, 
rozwoju zawodowego, kwestii prawnych z 
zakresu prawa rodzinnego i karnego np. 
egzekwowanie alimentów; 2) szkolenia i 
warsztaty dotyczące rozwoju np. komunikacji 
bez przemocy , asertywności i samoobrony, jak 
zachować się w sądzie, kształtowanie 
kompetencji miękkich oraz rozwijania 
zainteresowań w tym warsztaty florystyczne, 
podnoszenia kompetencji w zakresie obsługi 
komputera oraz poszczególnych programów; 2) 
aktualizacja i prowadzenie strony internetowej 
oraz stron Fundacji w mediach 
społecznościowych

85.59.B 57 000,00 zł

2

udzielanie nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz zwiększanie 
świadomości prawnej 
społeczeństwa

1) poradnictwo prawne, sporządzanie pism 
procesowych, zawiadomień o przestępstwie, 
odpowiadanie na listy, maile prawne; 2) 
reprezentacja sądowa, asysta sądowa, 
prowadzenie obserwacji poszczególnych spraw; 
3) pisanie stanowisk prawnych w sprawach 
klientek i wysyłanie ich do sądu 4) prowadzenie 
cotygodniowego telefonicznego dyżuru 
prawnego ; 5) udział i obserwacja rozpraw poza 
siedzibą biur fundacji; 6) edukacja prawna w 
ramach szkolenia prowadzonego we współpracy 
z Vital Voices na temat współpracy służb w 
sprawach o przemoc; 7) aktualizacja strony 
internetowej, facebooka o treści związane z 
informacją prawną

69.10.Z 89 000,00 zł

3

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

1) prowadzenie konsultacji pierwszego kontaktu 
2) poradnictwo socjalno- zawodowe; 3)  
poradnictwo psychologiczne oraz terapia 
krótkoterminowa ; 4) prowdzenie telefonu 
zaufania oraz interwencyjnego ; 5) prowadzenie 
grup wsparcia/ samopomocowych ; 5) 
asystowanie i pomoc klientkom Fundacji w 
kontaktach z instytucjami ; 6) prowadzenie 
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie - bezpieczne schronienie i 
specjalistyczna pomoc ambulatoryjna.

7) wkład własny do projektu realizowanego 
przez oddział w Łodzi " Akcja aktywizacja - 
szansa dla kobiet z łódzkiego obszaru 
rewitalizacji" w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 
2014- 2010; Projekt obejmował następujace 
działania: identyfikacja potrzeb, doradztwo 
zawodowe, konsultacje specjalistyczne; 
reintegracja i animacja społeczna, szkolenia, 
staże , pośrednictwo pracy.

88.99.Z 73 000,00 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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 zysków i strat) 2 236 828,33 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 216 191,55 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 11 784,60 zł

d) przychody finansowe 7 995,89 zł

e) pozostałe przychody 856,29 zł

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. Jeżeli 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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 85.59.B

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Fundacja Centrum Praw Kobiet rozwijała 
działalność edukacyjną, która obejmowała między innymi prowadzenie warsztatów w ramach 
projektu realizowanego ze środków Zarządu Województwa łódzkiego " Utrzymaj równowagę ”. 
W ramach ww projektu przeprowadzono 12 warsztatów  psychologiczno – rozwojowych dla 
kobiet". Warsztaty te poszerzały ofertę edukacyjną skierowaną do kobiet korzystających ze 
wsparcia oddziału Fundacji CPK w Łodzi.  
Ponadto w ramach działalności gospodarczej realizowane były wykłady dla partnerów 
zewnętrznych Fundacji.  Przeprowadzono m.in. wykład na temat przemocy wobec kobiet 
starszych w Radomsku. Udzielono także kliku porad prawnych z obszaru wykraczającego poza 
zakres działalności statutowej.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 310 150,67 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 025 635,37 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 602 981,46 zł

2.4. Z innych źródeł 298 060,83 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 100 220,49 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 331 420,21 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

1 Działania edukacyjno- informacyjne skierowane do kobiet oraz koszty związane z utrzymaniem 
lokalu gdzie realizowane były ww działania, zakupem materiałów   i innych środków służących do 
realizacji działania

57 000,00 zł

2 Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne indywidualne i grupowe - informacyjne skierowane do 
kobiet oraz koszty związane z utrzymaniem lokalu gdzie realizowane były ww działania, zakupem 
materiałów i innych środków służących do realizacji działania

47 000,00 zł

3 Prace remontowo- adaptacyjne w Ośrodku Wsparcia oraz w poradni specjalistycznej związane ze 
zmianą lokalu dla SOW

37 000,00 zł

4 Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna - koszty przejazdów pomiędzy oddziałami,  transortu 
lokalnego, przesyłek, korespondencji , działania promocyjno - informacyjne, doradztwo 
specjalistyczne

48 000,00 zł

w 
tym:

116 322,17 zł

437 540,00 zł

471 773,20 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

w 
tym:

0,00 zł

257 833,94 zł

325 877,84 zł

7 485,08 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

11 784,60 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 413 836,76 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 817 761,87 zł 331 420,21 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

1 802 354,79 zł 331 420,21 zł

0,00 zł 0,00 zł

13 691,18 zł

75,00 zł

0,00 zł

1 640,90 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej -1 906,58 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

12 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

8,80 etatów

106 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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)

15 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

15 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 839 822,59 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

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

839 822,59 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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

3 209,24 zł

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

593,10 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

609,32 zł

24 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

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)

71 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

71 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

24 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

311 670,49 zł

311 670,49 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 528 152,10 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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)

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

1 Kompleksowe poradnictwo 
dla kobiet będących 
członkami rodzin osób z 
problemem alkoholowym

(1) Wzrost wiedzy na temat 
sytuacji prawnej członków 
rodzin osób z problem 
alkoholowym, którzy w ramach 
realizacji zadania skorzystają z 
pomocy prawnika, (2) wzrost 
poczucia większego 
bezpieczeństwa, nabycie 
umiejętności stawiania granic i 
zwiększenie asertywność 
członków rodzin osób z 
problemem alkoholowym, 
którzy w ramach realizacji 
zadania skorzystają z porad 
sychologicznych, (3) nabycie 
umiejętności radzenia sobie ze 
stresem i poprawa kondycji 
psychicznej członków rodzin z 
problemem alkoh.

Łódź - Miastem na Prawach Powiatu 23 775,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

5 646,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2 „Mosty zamiast murów – 
prowadzenie mediacji 
rodzinnych”

(1) Zwiększenie dostępu do 
bezpłatnych mediacji 
umownych w Ośrodku 
Mediacyjnym Fundacji Centrum 
Praw Kobiet oddział w Łodzi dla 
kobiet, będących członkami 
rodzin osób z problemem 
alkoholowym, 
doświadczających konfliktu, 
m.in. w sytuacji rozwodu, 
separacji, podziału majątku. 
wysokości alimentów czy 
uregulowania kontaktów z 
dziećmi. (2) Wzrost wiedzy na 
temat konstruktywnych metod 
rozwiązywania konfliktów w 
rodzinie u osób ich 
doświadczających, osób z 
problemem uzależnienia i 
współuzależnienia.

Łódź - Miastem na Prawach Powiatu 6 720,00 zł

3 Akcja aktywizacja - szansa na 
pracę dla kobiet z
łódzkiego obszaru 
rewitalizacji

Aktywna integracja osób 
zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
Aktywizacja społeczno - 
zawodowa osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym - miasto Łódź

Miasto Łódź 13 684,97 zł

4 POMOC PSYCHOSPOŁECZNA 
I PRAWNA OFIAROM 
PRZEMOCY
DOMOWEJ ORAZ OSOBOM 
W SYTUACJI KRYZYSOWEJ w 
2018 roku

Specjalistyczny ośrodek 
świadczący pomoc prawną, 
psychologiczną oraz działania 
związane z konsultacjami 
pierwszego kontaktu 
(osobistego, telefonicznego oraz 
za pośrednictwem e-maila) 
Działania na rzecz wspierania 
ich w wyjściu z sytuacji kryzysu, 
ochrony przed przemocą oraz 
pomocy w organizowaniu sobie 
i dzieciom życia bez przemocy.

gmina Wrocław 84 895,09 zł

5 PROWADZENIE 
WROCŁAWSKICH BIUR 
PORAD OBYWATELSKICH
ORAZ WROCŁAWSKICH 
MEDIACJI W LATACH 2018 - 
2019

1. zwiększenie poziomu 
świadomości społecznej w 
dziedzinie praw i wolności 
człowieka oraz swobód
obywatelskich, poprzez 
udzielenie porad i konsultacji;
2. poprawa umiejętności 
radzenia sobie z trudną sytuacją 
życiową oraz wychodzenia z 
sytuacji kryzysowej;
zwiększenie poziomu 
świadomości jednostki, by sama 
potrafiła działać w obronie 
swoich praw;
4. upowszechnienie i ochrona 
praw kobiet;
5. upowszechnienie idei 
mediacji, jako metody 
alternatywnego rozwiązywania 
sporów.

gmina Wrocław 25 580,00 zł
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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)

6 Niezbędnik wolontariuszki i 
wolontariusza Centrum Praw 
Kobiet

Rozwinięcie kompetencji 
psychologicznych wolontariuszy 
i wolontariuszek - prawników, 
prawniczek, psycholożek i 
psychoterapeutek udzielających 
porad w ramach współpracy z 
CPK oraz wolontariuszek
pracujących jako osoby 
pierwszego kontaktu
Przeprowadzenie szkolenia 
psychologicznego, szkolenia z 
obszaru interwencji kryzysowej 
oraz cyklu spotkań 
superwizyjnych.

miasto Gdańsk 7 735,42 zł

7 Kompleksowe wsparcie 
kobiet doświadczających 
przemocy w rodzinie z 
problemem alkoholowym

1: Profilaktyka i rozwiązywanie 
problemów związanych z
używaniem substancji 
psychoaktywnych, 
uzależnieniami behawioralnymi 
i innymi zachowaniami 
ryzykownymi              2. Krajowy 
program profilaktyki i 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych 
3. Redukcja szkód, rehabilitacja 
(readaptacja, reintegracja) 
zdrowotna, społeczna i 
zawodowa.

miasto Gdańsk 66 000,00 zł

8 Prawa kobiet na 100-lecie 
Praw Wyborczych Polek

upowszechnianie praw 
człowieka w stosunku do kobiet, 
w tym
prawa do wolności od wszelkich 
form przemocy, prawa do 
bezpieczeństwa oraz prawa do 
równego traktowania.

miasto Gdańsk 46 517,72 zł

9 Nie jesteś sama - program 
informacyjno-edukacyjny 
ukierunkowany na 
ograniczenie przemocy w 
rodzinie z problemem 
alkoholowym

Pomoc dla kobiet 
doświadczajacych przemocy

Urząd Miasta st. Warszawy 140 000,00 zł

10 Doposażenie, drobne prace 
adaptacyjne warszawskich 
placówek wsparcia 
dziennego i innych placówek 
realizujących zadania z 
zakresu przeciwdziałania 
alkoholizmowi i 
przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie

drobne prace remontowe i 
doposażenie SOW oraz poradni 
i biura CPK

Urząd Miasta st. Warszawy 56 865,00 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

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 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

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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Miasta St. Warszawy 2

2 Urząd Miasta Wrocław 1

3 Urząd Miasta Łodzi 1

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

1 Pomoc psychologiczna i 
wszechstronne wsparcie dla 
kobiet w stanie kryzysu 
psychicznego

poprawa zdrowia psychicznego 
kobiet korzystających z 
oferowanych w ramach 
projektu usług; nabycie przez te 
osoby umiejętności radzenia 
sobie z lękiem, stresem i 
trudnymi emocjami w 
przyszłości; niwelowanie 
negatywnych konsekwencji 
społecznych kryzysu 
psychicznego

Budżet Państwa 32 540,00 zł

2 PROWADZENIE 
SPECJALISTYCZNEGO 
OŚRODKA WSPARCIE DLA 
OFIAR PRZEMOCY W 
RODZINIE

1. zapewnienie bezpiecznego 
schronienia w Ośrodku
2. przeprowadzenie diagnozy 
rodzinnej i współtworzenie 
indywidualnego planu pomocy 
dla mieszkanek 
3. udzielenie poradnictwa 
prawnego; 4. udzielenie 
poradnictwa psychologicznego; 
5. uregulowanie sytuacji 
bytowej mieszkanek SOW; 6. 
aktywizacja zawodowa

Urząd Miasta Stołecznego Warszawa 
(budżet Państwa)

405 000,00 zł
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5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Urszula Nowakowska
Grażyna Bartosińska Data wypełnienia sprawozdania 2019-07-15
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