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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-16

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

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 NIE

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)

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;
3.przeciwdziałania bezrobociu kobiet oraz promocji zatrudnienia i 
aktywizacji zawodowej
kobiet oraz równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy;
4.przeciwdziałania patologiom społecznym w tym w szczególności 
przemocy w rodzinie,
alkoholizmowi oraz ich skutkom, które bezpośrednio bądź pośrednio 
dotykają kobiet;
5.poszerzania dostępu do informacji, poradnictwa i pomocy prawnej oraz 
psychologicznej w
szczególności dla kobiet ofiar przemocy i dyskryminacji;
6.edukacji w szczególności w zakresie postrzegania praw kobiet jako praw 
człowieka,
przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, równego 
stratusu kobiet i
mężczyzn , praw kobiet w sferze prokreacji oraz idei integracji 
europejskiej;
7.profilaktyki i promocji zdrowia kobiet w tym w szczególności zdrowia 
psychicznego i
prokreacyjnego oraz dostępu do edukacji seksualnej;
8.budowania społeczeństwa obywatelskiego, w tym tworzenia warunków 
dla większej
społecznej i politycznej aktywności kobiet;
9.rozwijania dialogu społecznego z organami władzy publicznej, w 
szczególności z
instytucjami zajmującymi się na szczeblu centralnym i lokalnym 
problematyką rynku pracy,
przeciwdziałania przemocy, patologiom społecznym, dostępem do 
wymiaru sprawiedliwości
oraz działaniami na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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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, organizowanie kampanii, 
konferencji oraz
współpracę z mediami w celu podnoszenia świadomości kobiet oraz 
całego społeczeństwa w
zakresie praw kobiet, równego statusu kobiet i mężczyzn, przeciwdziałania 
wykluczeniu
społecznemu kobiet oraz przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć;
5.budowanie koalicji oraz podejmowanie innych organizacyjnych form 
współpracy z
organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami oraz instytucjami 
publicznymi, i osobami
fizycznymi prowadzącymi działalność w sferze zbieżnej z misją Fundacji;
6.organizowanie spotkań otwartych, szkoleń, prowadzenie telefonu 
informacyjnointerwencyjnego 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 prawnej, psychologicznej, socjalnej oraz medycznej 
pomocy dla kobiet,
których prawa są naruszane, w tym w szczególności dla ofiar przemocy i 
dyskryminacji ze
względu na płeć;
9.organizowanie szkoleń uwrażliwiających przedstawicieli instytucji 
stosujących prawo,
przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za tworzenie 
i wdrażanie
polityki społecznej na problem przemocy wobec kobiet i dyskryminacji ze 
względu na płeć;
10.organizowanie aukcji, zbiórek, koncertów, widowisk i innych akcji 
mających na celu
pozyskanie środków materialnych na cele statutowe Fundacji;
11.współpracę z podmiotami i osobami wykazującymi zainteresowania 
celami Fundacji, a
także z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi 
działającymi w zakresie
objętym celami Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W 2019 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 dużym stopniu w 
oparciu o wolontariat.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Warszawa
• 19.01 warsztat o asertywności „Ja jestem ja, ty jesteś ty” – K. Wilczek
• 9.02 warsztat dla mam nastolatków „Mówić od serca” – K. Jodłowska 
• 9.03 warsztat rozwojowy oparty o metodę dramaterapii „Ja – w relacjach” – G. Hennel
• 14.03 warsztat aktywizacji zawodowej „Kobieta na rynku pracy” – dr J. Jasińska 
• 16.03 warsztat „Sztuka - moja droga do siebie” – K. Piotrowska
• 21.03 warsztat jogi śmiechu – K. Lesiak
• 21.03 warsztat aktywizacji zawodowej „Kobieta na rynku pracy” – dr J. Jasińska 
• 22.03 seans filmu Jill Godmillov „Scum” i dyskusja
• 23.03 warsztat rozwojowy oparty o metodę dramaterapii „Ja – w relacjach” – G. Hennel
• 28.03 warsztat aktywizacji zawodowej „Kobieta na rynku pracy” – dr J. Jasińska 
• 30.03 warsztat dla mam dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym „Zrozumieć dziecko” – K. Jodłowska 
• 30.03 warsztat przygotowujący do występowania w sądzie w sprawach rodzinnych – A. Buśk i L. Otręba
• 6.04 warsztat z podstaw programu MS Excel – M. Chomuszko 
• 8.04 nauka języka polskiego dla kobiety rosyjskojęzycznych (poziom początkujący) – J. Lis, M. Kondas
• 9.04 Szkolenie dot. przemocy wobec kobiet dla Be brave, stay safe (Wydział Zarządzania UW)
• 13.04 Wietrzenie szaf w Centrum Praw Kobiet
• 15.04 warsztaty „Matki-córki” – E. Chowaniec
• 18.04 warsztat „Empatia w związku” – J. Berendt 
• 23.04 Szkolenie dot. przemocy ekonomicznej wobec kobiet dla Be brave, stay safe (Wydział Zarządzania UW))
• 26.04 Legalny pobyt i praca w Polsce – szkolenie dla kobiet ukraińskojęzycznych – N. Madej
• 27.04 W moim ciele, w moim domu – elementy terapii tańcem i ruchem – A. Modzelewska
• 28.04 warsztat przygotowujący do występowania w sądzie w sprawach rodzinnych –A. Buśk i L. Otręba
• 7.05 warsztaty graficzne – praca z emocjami – spotkanie wstępne – E. Machnio
• 9.05 warsztat aktywizacji zawodowej „Kobieta na rynku pracy” – dr J. Jasińska 
• 11.05 warsztat z podstaw programu MS Excel – M. Chomuszko 
• 11.05 Warsztat „Oddech-źródło spokoju” – K. Piotrowska
• 12.05 Wieczór ukojenia i relaksacji – A. Modzelewska
• 14.05 warsztaty graficzne – praca z emocjami – E. Machnio
• 16.05 warsztat aktywizacji zawodowej „Kobieta na rynku pracy” – dr J. Jasińska 
• 18-19.05 WenDo – warsztaty samoobrony – L. Otręba
• 20.05 warsztaty „Matki-córki” – E. Chowaniec
• 21.05 warsztaty graficzne – praca z emocjami – E. Machnio
• 23.05 warsztat aktywizacji zawodowej „Kobieta na rynku pracy” – dr J. Jasińska 
• 25.05 warsztat „Być kobietą, być kobietą” – K. Wilczek
• 01.06 warsztat „Asertywność – moje prawa, moje granice” – A. Modzelewska
• 03.06 warsztaty „Matki-córki” – E. Chowaniec
• 17.06 warsztaty „Matki-córki” – E. Chowaniec
• 18.06 Walne Zgromadzenie – Objazdowy Uniwersytet Powszechny im. I. Krzywickiej
• 6.07 letnie wietrzenie szaf w Centrum Praw Kobiet
• 6.07 warsztat: Zostać czy odjeść? Jak poradzić sobie w trudnej relacji? – M. Perdjon
• 23.07 Jak odnaleźć się na rynku pracy?
• 10.08 Różne odcienie kobiecości – A. Modzelewska
• 24.08 Moje supermoce, moje marzenia – A. Modzelewska
• 13.09 Rozwodzisz się? Zadbaj o swoje dziecko! – M. Perdjon
• 14-15.09 WenDo – warsztaty samoobrony – L. Otręba
• 17.09 Kurs MBSR – A. Justa
• 20.09 IMPACT DAY / DZIEŃ W TVN – M. Piwiszkis-Sawoniaka
• 21.09 Z PRZE-mocy w budowanie MOCy – R. Dziugiewicz
• 24.09 Kurs MBSR – A. Justa
• 25.09 Wykład: Życie z psem – hobby czy praca? –  A. Waszkiewicz
• 28.09 „Jesienny cykl spotkań z asertywnością” - Asertywność i asertywne zachowania. Obrona swoich praw – A. Modzelewska
• 1.10 Kurs MBSR – A. Justa
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• 5.10. „Jesienny cykl spotkań z asertywnością” - Asertywne przyjmowanie ocen. Reagowanie na krytykę i atak – A. 
Modzelewska
• 8.10 Kurs MBSR – A. Justa
• 12.10 Kurs MBSR – A. Justa
• 17.10 spotkanie autorskie z Darią Górką, reporterką TVN24 oraz autorką książki „Aż do śmierci”
• 19.10 „Jesienny cykl spotkań z asertywnością” - Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych. Asertywne wyrażanie własnej 
opinii i przekonań – A. Modzelewska
• 22.10 Kurs MBSR – A. Justa
• 24.10 Wieczór Kobiecych Możliwości Mary Kay – A. Szymańska, A. Szymańska
• 26.10. „Jesienny cykl spotkań z asertywnością” - Asertywny monolog wewnętrzny, asertywność w kontakcie ze sobą. Poczucie 
winy i krzywdy jako przeszkody w asertywności – A. Modzelewska
• 27.10 MBSR Dzień Uważności z Aleksandrą Justą
• 29.10 Kurs MBSR – A. Justa
• 5.11 Kurs MBSR – A. Justa
• 12.11 Kurs MBSR – A. Justa
• 6.12 Trauma – odzyskaj siebie – I. Byśkiniewicz
• 16.12 Świąteczne warsztaty ekologiczne 

Wydarzenia cykliczne:
• nauka j. angielskiego –  piątki (11.01 – 26.07)
• kobieca grupa teatralna –  środy (cały rok)
• warsztaty rozwojowe oparte o metodę dramaterapii „Ja – w związku” – (12.03 – 28.03) wtorki i  czwartki
• nauka języka polskiego dla kobiety rosyjskojęzycznych (poziom początkujący) J. Lis, M. Kondas –  poniedziałek i środa (8.04 – 
26.06)

Warsztaty i spotkania edukacyjne zorganizowane w ramach programu „Nie jesteś sama - program informacyjno-edukacyjny 
ukierunkowany na ograniczenie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym” 

Warsztaty "Zostać czy odejść", "Przemoc czy mnie to dotyczy" i "Jak chronić dziecko..."       ( M. Perdjon) 
• 6 .07 Warszawa - "Zostać czy odjeść? Jak poradzić sobie w trudnej relacji?" – 13 uczestniczek  
• 3.09 Warszawa "" Jak chronić dzieci w sytuacji konfliktów i rozwodu?" Rozwodzisz się zadbaj o swoje dziecko"  - 7 uczestniczek 
• 11.10 - Żyrardów "Przemoc, czy mnie to dotyczy?" 12 uczestniczek 
• 10.12 -Żyrardów - "Jak chronić dzieci w sytuacji konfliktów i rozwodu?" -9 uczestniczek 
• 14.12 Siedlce "Zostać, czy odejść?" – 7 uczestniczek 
• 14.12 Siedlce "Jak chronić dzieci w sytuacji konfliktów i rozwodu?" – 7 uczestniczek 

Razem: 6 szkoleń i 30 h szkoleniowych oraz 55 uczestniczek 

Warsztaty "Samoobrony i asertywności Wendo " ( L. Otręba) 
• 14- 15.09 Warszawa – 13  uczestniczek 
• 11 i 28.11 Góra Kalwaria " – 12 uczestniczek 
• 25.11 i 11.12 Pilawa " – 12 uczestniczek  
• 26.11 i 9.12 - Dziekanów Leśny – 10 uczestniczek 
• 29.11 i 10.12 Raszyn – 9 uczestniczek 
• 1.12 Żyrardów – 10 uczestniczek 
• 12.12 Ożarów Maz. – 13  uczestniczek 
• 13.12 Błonie -  9 uczestniczek 
• 13.12 Błonie -  7 uczestniczek 
• 7 i 9.12 Nieporęt -11 uczestniczek

Razem: 10 szkoleń ( 6 szkoleń było dwudniowych) . Razem 64,5 h szkoleniowe oraz 106 uczestniczek 

Warsztaty i pogadanki – „NIE! DLA PRZEMOCY WOBEC KOBIET” ( 18 szkoleń) 
• 30.10. – Garwolin -  21 uczestniczek 
• 4.11 – Milanówek - 24 uczestniczki 
• 18.11 – Milanówek - 9 uczestniczek
•  19.11–  Błonie -26 uczestniczek 
• 20.11 - Ożarów Mazowiecki - 13 uczestniczek. 
• 21.11-  Ożarów Mazowiecki - 16 uczestniczek. 
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• 22.11- Zielonka - 37 uczestniczek 
• 26.11 – Pilawa - 28 uczestniczek 
• 28.11 Błonie - 12 uczestniczek. 
• 28.11 Błonie  16 uczestniczek. 
• 04.12. – Warszawa – w szkoleniu brały udział również kobiety odbywające kare pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym 
Warszawa – Grochów, zatrudnione w tym ośrodku - 24 uczestniczki. 

Cykl szkoleń dla mieszkanek Powiatu Warszawskiego – Zachodniego.(różne gminy – 13-gmin)
• 06.12 – Ożarów Mazowiecki - 13 uczestniczek z takich gmin jak Kampinos, Leszno, Błonie, Ożarów, Ożarów, Stare Babice, 
Warszawa. 
• 10.12 – Ożarów Mazowiecki -  13 uczestniczek z takich gmin jak: Ożarów, Pruszków, Błonie, Legionowo, Warszawa. 
• 12.12 – Ożarów Mazowiecki -  12 uczestniczek z takich gmin jak: Ożarów, Piastów, Stare Babice, Izabelin, Kampinos, Łomianki 
• 13.12 – Ożarów Mazowiecki  - 11 uczestniczek z takich gmin jak : Izabelin, Ożarów, Stare Babice, Błonie, Teresin 

Cykl szkoleń dla mieszkanek gmin warszawskich i podwarszawskich na uczelniach. 

• 25.11 - Warszawa,Akademia Pedagogiki Specjalnej -  17 uczestniczek. 
• 07.12 - Warszawa,  Akademia Pedagogiki Specjalnej. -  11 uczestniczek m.in z takich gin jak Cegłów, Sobienie- Jeziory, 
Lesznowola, Mrozy
• 08.12 - Warszawa, Pedagogium – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych -  22 uczestniczki z Warszawy i gmin takich jak Ożarów 
Maz., Ostrórw Maz., Radzymin, Lesznowola. 

Razem: 18 szkoleń 75 h szkoleniowych oraz 325 uczestniczek 

Inne warsztaty i pogadanki 

• 12.07 - Warszawa – wystąpienie U. Nowakowskiej na temat przemocy wobec kobiet dla kobiet z PO na Konwencji - 1,5 h - 
uczestniczyło 40 kobiet 
• 10.08 Warszawa pogadanka U. Nowakowskiej na temat przemocy wobec kobiet podczas pikniku w Parku Szczęśliwickim oraz 
rozmowy z kobietami, które podchodziły do stanowiska CPK- 1 h - uczestniczyło ok. 120 kobiet 
• 24 sierpnia " Moje supermoce"  uczestniczyły 22 kobiety 
• 21.09 Warszawa - " Z przemocy w budowanie mocy" -  uczestniczyło 11 kobiet 
• 28.09, 05.10;19.10;26.10 - "Warsztaty z asertywności" - uczestniczyło 15 kobiet 
• 17. 10 Warszawa- "Aż do śmierci" - 3 h rozmowa z autorką książki oraz udział U. Nowakowskiej w panelu na temat przemocy - 
uczestniczyło 20 kobiet 
• 12.11 Raszyn – wykład U. Nowakowskiej dla kobiet z kościoła luterańskiego- 1,5 h -- uczestniczyło 30 kobiet 
• 25.11 -Góra Kalwaria " Przeciwdziałanie przemocy" -  uczestniczyło 7 kobiet
• 2 .12 Warszawa. MiK, Panel dotyczący zabójstw w związku z przemocą domową", 2,5 h - uczestniczyło 150 kobiet 
• 2.12 Warszawa MiK- panel dyskusyjny na temat systemu wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy - 2,5 h ; 150 
uczestniczek 
• 3.12 Warszawa, panel, który odbył się w Senacie dotyczący sytuacji kobiet i dzieci doświadczających przemocy domowej w 
sądach rodzinnych - uczestniczkami były m.in. klientki CPK i Stowarzyszenia Eurydyka inne kobiety zagrożone i doświadczające 
przemocy 2 osoby x 2,5 h - uczestniczyło 120 kobiet 
• 5.12 - Warszawa "Trauma odzyskaj siebie" - I. - 3 h - uczestniczyło 9 kobiet Razem: 10 warsztatów + 7 pogadanek.

 Razem 45,5 h szkoleniowych oraz 404 uczestniczki ( łącznie liczba jest mniejsza od sumy w związku z tym, że część osób 
biorących udział w panelach to były te same osoby) Razem: przeprowadzono 42 szkolenia i 40 pogadanek; 215 h szkoleniowych 
oraz 874 uczestniczki

Pozostałe wydarzenia:
• 3.03 udział w warszawskiej Manifie 
• 8.03 spotkanie w CPK z Benoit Hamon eurodeputowanym francuskim, byłym  kandydatem w wyborach prezydenckich we 
Francji; 
• 14.03 udział w spotkaniu organizwanym przez KLON Jawor na temat  kondycji organizacji równościowych,
• 15.04 Teatr Ochota – udział w spektaklu przygotowanym przez młodzież pod matronatem CPK ( zbiórka dla CPK) 
• 25.04 udział w „Okularach Równości” organizowanych przez Fundację Izabeli Jarugi Nowackiej 
• 6.05 zebranie wolontariuszek pracujących w charakterze osób pierwszego kontaktu 
• 10-11 maja udział  i wystąpienie U. Nowakowskiej podczas II Zjazdu Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem;
• 14.05 udział w spotkaniu z Human Rights Watch;
• 23.06 udział w obchodach rocznicy 4 czerwca 1989 r. w Europejskim Centrum Solidarności
• 27.06 udział U. Nowakowskiej w posiedzeniu Warszawskiej Rady ds. Kobiet powołanej przez Prezydenta R. Trzaskowskiego;  
• 25.07 udział U. Nowakowskiej w posiedzeniu Warszawskiej Rady ds. Kobiet powołanej przez Prezydenta R. Trzaskowskiego
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• 10.08 Fit Piknik charytatywny, z którego wsparcie zostało przekazane na CPK
• Wrzesień – nominacja Urszuli Nowakowskiej do tytułu Warszawianki Roku
• 10.09 zebranie wolontariuszek pracujących w charakterze osób pierwszego kontaktu
• 18.09 udział U. Nowakowskiej w posiedzeniu Warszawskiej Rady ds. Kobiet powołanej przez Prezydenta R. Trzaskowskiego
• 22- 24. 09 udział i wystąpienie U. Nowakowskiej w Konferencji organizowanej przez samorząd Dusseldorfu 
• 25.09 spotkanie z Jolantą Kwaśniewską z Fundacji Porozumienie bez Barier w sprawie Konkursu Wyróżnienie Białej Wstążki 
• 7-9.10 udział U. Nowakowskiej w dorocznej konferencji WAVE w Talinie oraz w obchodach 25 lecia WAVE 
• 9.10 Gala Warszawianka Roku – udział nominowanej Urszuli Nowakowskiej 
• 18.10 spotkanie w biurze RPO 
• 14.11 Aukcja Charytatywna Fundacji Wysokich Obcasów na rzecz CPK w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
• 25.11 Konferencja prasowa zorganizowana przez Vice Prezydenta Warszawy P.  Rabieja otwierająca warszawską kampanię 16 
dni przeciwko przemocy wobec kobiet z udziałem Warszawskiej Rady Kobiet i Pełnomocniczki ds. Kobiet 
• 28.11 spotkanie UN z przedstawicielami Ambasady Francuskiej 
• 2-3.12 dwudniowe obchody jubileuszu 25-lecia Centrum Praw Kobiet 
• 2.12 spektakl przygotowany przez klientki Fundacji „Królewna śni bal”, w reż. Dagny Ślepowrońskiej i Moniki Perdjon;
• 3.12 gala i rozstrzygnięcie konkursu „Białej Wstążki”

Gdańsk

• 18.11 warsztat “Improwizacje teatralne”- E. Szydłowska
• 25.11. warsztat “Trening twórczości” -  P. Golińska 
• 25.11. wykład interaktywny “Poczucie własnej wartości a wewnętrzne dziecko”- A. Flisikowska
• 7.12. warsztat florystyczny – W. Magdziarz
• 9.12.  warsztat “Autoprezentacja i wystąpienia publiczne” – I. Bednarska
• 13.12. warsztat “Mapa marzeń” – A. Flisikowska
• 16.12. warsztat “Podstawy projektowania graficznego” – M. Bachora

Zajęcia cykliczne:
• 19.02-23.07 grupa rozwojowa dla kobiet “Rozwiń skrzydła” – D. Rajska (25 spotkań)
• 29.04.-21.10 grupa rozwojowa dla kobiet, które doświadczyły przemocy – P. Chachuła (25 spotkań)
• 16.10.-18.12 grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie – K. Halemba (10 spotkań)
• grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie – K. Halemba ( 13 spotkań)
• 28.02.-25.07 grupa wsparcia dla kobiet z doświadczeniem przemocy – K. Halemba (20 spotkań)
• grupa wsparcia dla kobiet z doświadczeniem przemocy i dyskryminacji systemowej i/lub instytucjonalnej – M. Typa i M. 
Nowacka

Cykl spotkań warsztatowo-edukacyjnych pt. „SexEdGdańsk”, współorganizowany przez CPK Gdańsk:
• 7.01. „Trzecia płeć” – M. Nowacka
• 28.01. „ChemSex - jak się bawić?” – D. Rajska
• 4.02. „Dzieci rodzą się z brzuszka albo z serduszka ” – P. Chachuła
• 11.02. „Feministyczna krytyka sztuki” – M. Kamrowska
• 18.02. „Przemoc seksualna - jak sobie radzić?” – I. Duczyńska
• 25.02. „BDSM”
• 4.03. „Płeć Adama, czyli seksualność w judaizmie” – J. Skrzypczak
• 11.03 „Tęczowe rodziny” – M. Łabędź
• 18.03. „To co (nie)chciane w sztuce feministycznej” – K. Lewandowska
• 25.03. „Profilaktyka nowotworowa”
• 1.04. „Ta książka to żart- złe książki o seksie” – A. Halmann
• 8.04. „Odcienie szarości - orientacje, tożsamości poza binarnym podziałem” – S. Prussak
• 15.04. „Mowa nienawiści - jak ją rozpoznać?” – A. Kmiecik, A. Kaniewska, J. Ronowska
• 29.04. „Między miłością a przemocą - czy małżeństwo to cyrograf?” – J. Krysiak
• 6.05. „Seksualność osób z niepełnosprawnością” – M. Jurczyk
• 12.05. „Aborcja bez tabu” - Aborcyjny Dream Team
• 13.05. „Infekcje przenoszone drogą płciową”
• 27.05. „Przemoc w związku” – D. Rajska
• 3.06. „Trampkowanie czy prace ręczne?” – B. Mróz-Gajewska
• 10.06. “Prawdziwa historia penisa” – M. Nowacka

• 24.06. „Mała śmierć czyli neurobiologia seksu” – M. Nowacka
• 21.10. „Polowanie na wianki - odczarowujemy dziewictwo” – M. Nowacka
• 28.10. „Seks w ciąży i powrót do współżycia po porodzie” – A. Grobelna
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• 18.11. „Życie osoby transpłciowej z perspektywy międzynarodowej” - Aileen, A. Mielewczyk-Gryń
• 2.12. „Winne niewinne - przemoc systemu” – J. Krysiak

Wydarzenia w ramach projektu “W stronę równości - przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć ”, w tym projekt 
filmowy realizowany przez  CPK - Oddział w Gdańsku i Stowarzyszenie im. S. Brzozowskiego:
• 21.05. projekcja filmu "Wild side" oraz dyskusja – K. Iwicka i K. Alieva
• 12.06. projekcja filmu “Niemiłość” oraz dyskusja – A. Milik i E. Rutkowska
• 13.06. warsztat dla pracowników i pracownic instytucji pomocowych – P. Chachuła
• 18.09. projekcja filmu “Combat girls. Krew i honor” oraz dyskusja – M. Siciarek i T. Plaszczyk
• 4.10. warsztat prawny “Praktyka w przypadku przemocy seksualnej” - radczyni prawna Barbara Sikorska.
• 12.10. warsztat na temat przemocy seksualnej skierowany do nastolatek w wieku 15-19 lat pn. “Moje ciało należy do mnie - 
warsztat z wyznaczania granic” – M. Nowacka i M. Typa
• 16.10. projekcja filmu “Jeszcze nie koniec” oraz dyskusja – A. Halmann i B. Zachalska-Bieg
• 14.11. panel dyskusyjny na temat kwestii zgody w polskim społeczeństwie pn. „Nie znaczy nie czy tak znaczy tak?” – M. 
Nowacka, B. Kijewska, N. Kosakowska-Berezecka, M. Kochanowski
• 20.11. Projekcja filmu “Girl” oraz dyskusja – M. Nowacka i K. Kęsik

Inne wydarzenia:
• 24.01. Udział w spotkaniu podsumowującym wsparcie psychologiczne dla mieszkańców i mieszkanek Gdańska po tragicznej 
śmierci prezydenta Pawła Adamowicza
• 05.02. spotkanie dotyczące adopcji prowadzone przez wolontariuszkę CPK Gdańsk P. Chachułę
• 04.02., 25.02., udział w spotkaniach organizacyjnych Manify Trójmiejskiej
• 14.02., 27.02., 06.03., 06.06., 02.07., 14.07., 01.08., 03.10., 25.11., 05.12., 12.12. Udział w spotkaniach dotyczących 
Gdańskiego Centrum Równego Traktowania (GCRT)
• 13.03., 26.06., 24.09., 29.11. udział A. Mosiołek, Dyrektorki CPK Gdańsk w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gdańsku
• 09.05. udział K. Halemby, psycholożki CPK Gdańsk, w posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie w Gdańsku
• 01.03. wystąpienie A. Mosiołek, Dyrektorki CPK Gdańsk z prezentacją poświęconą problemowi przemocy wobec kobiet i 
przemocy w rodzinie oraz Fundacji Centrum Praw Kobiet - Oddział w Gdańsku pod tytułem “Przemoc, walka, opór” podczas 
wydarzenia “REBELLE BARYKADA 3 / Olympe de Gouges. Deklaracja Praw Kobiety i Obywatelki”, kuratorki: D. Chilińska / K. 
Lewandowska, Akademia sztuk Pięknych w Gdańsku.
• 07.03. wystąpienie A. Mosiołek, Dyrektorki CPK Gdańsk z prezentacją poświęconą problemowi przemocy wobec kobiet i 
przemocy w rodzinie oraz Fundacji Centrum Praw Kobiet - Oddział w Gdańsku w State Street
• 08.03. udział A. Mosiołek, Dyrektorki CPK Gdańsk w panelu dyskusyjnym „Molestowanie na UMK – dyskusja” w ramach 
ManiFestu – festiwalu towarzyszącego corocznie Toruńskiej Manifie, Kulturhauz, Toruń
• 09.03. udział w Manifie Trójmiejskiej „Idziemy po swoje prawa!”, Gdynia
• 12.03. udział A. Mosiołek, Dyrektorki CPK Gdańsk w spotkaniu ws. konkursów Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku
• 27.03. wystąpienie A. Mosiołek, Dyrektorki CPK Gdańsk z prezentacją poświęconą problemowi przemocy w rodzinie oraz 
Fundacji Centrum Praw Kobiet - Oddział w Gdańsku w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.
• 12.04. udział psycholożki CPK Gdańsk w spotkaniu na temat Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej w Gdańsku
• 10.05. wizyta studyjna młodzieży z Ukrainy i Białorusi w CPK Gdańsk połączona z wystąpieniem A. Mosiołek, Dyrektorki CPK 
Gdańsk z prezentacją poświęconą problemowi przemocy w rodzinie oraz Fundacji Centrum Praw Kobiet - Oddział w Gdańsku. 
• 22.05. pokaz filmu oraz dyskusja w ramach Dni Równości współorganizowanych z Tolerado oraz Krytyką Polityczną
• 23.05. udział zespołu CPK Gdańsk w szkoleniu dotyczącym Gdańskiego Centrum Równego Traktowania
• 26.05. udział M. Nowackiej, psycholożki CPK Gdańsk w spotkaniu połączonym z dyskusją po spektaklu "SWOI?" Social Lab 
Theatre w Teatrze Szekspirowskim
• 30.05., 18.07., 14.08., 24.10. udział przedstawicielek zespołu CPK Gdańsk w spotkaniach międzysektorowych Gdańskiego 
Centrum Równego Traktowania (GCRT)
• 03.06. udział A. Mosiołek, Dyrektorki CPK Gdańsk w spotkaniu z pełnomocniczkami ds. równego traktowania z Bremy, Urząd 
Miejski w Gdańsku
• 11.05. udział A. Mosiołek, Dyrektorki CPK Gdańsk w warsztacie ewaluacyjnym dotyczącym profilaktyki uzależnień w Gdańsku, 
organizowanym przez Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku
• 13.06. udział A. Mosiołek, Dyrektorki CPK Gdańsk w spotkaniu informacyjnym projektu “Europa dla Obywateli”
• 3-6.07. Festiwal Opener 2019 - stoisko promocyjne oraz warsztaty:
 4.07. „Czym jest zgoda?” – M. Nowacka
 5.07. Warsztaty z wyznaczania granic – M. Nowacka i M. Typa
 6.07. „Czym jest przemoc w związku?” – M. Nowacka i M. Typa
• 10.07., 04.09. udział A. Mosiołek, Dyrektorki CPK Gdańsk w spotkaniach konsultacyjnych Programu Współpracy Miasta 
Gdańska z organizacjami pozarządowymi, Urząd Miejski w Gdańsku
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• 17.07. spotkanie A. Mosiołek, Dyrektorki CPK Gdańsk z przedstawicielką i przedstawicielem Gdańskiego Centrum Profilaktyki 
Uzależnień, CPK Gdańsk
• 23.07. spotkanie A. Mosiołek, Dyrektorki CPK Gdańsk z G. Szczuką, Dyrektorem Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku, Wydział Rozwoju Społecznego
• 22.08. spotkanie międzysektorowe Gdańskiego Centrum Równego Traktowania w siedzibie CPK Gdańsk, poświęcone 
problemowi przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć oraz działalności CPK Gdańsk – A. Mosiołek, Dyrektorka CPK 
Gdańsk i M. Typa, psycholożka CPK Gdańsk
• 28.08. udział M. Typy, psycholożki CPK Gdańsk w spotkaniu władz Miasta Gdańska z dyrektorami szkół i ich zastępcami, 
poświęconym Gdańskiemu Centrum Równego Traktowania, Multikino Gdańsk
• 28.08. udział K. Kaniewskiej w spotkaniu poświęconym Gdańskiemu Tygodniowi Wolontariatu, Europejskie Centrum 
Solidarności
• 29.08. udział A. Mosiołek, Dyrektorki CPK Gdańsk w spotkaniu WAVE (online)
• 06.09. udział U. Nowakowskiej, Prezeski CPK oraz A. Mosiołek, Dyrektorki CPK Gdańsk w uroczystym podpisaniu porozumień 
dotyczących Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej, Urząd Miejski w Gdańsku
• 06.09. udział A. Mosiołek, Dyrektorki CPK Gdańsk w spotkaniu integracyjnym gdańskich organizacji pozarządowych, 
organizowanym przez Wydział Rozwoju Społecznego i Gdańską Radę Organizacji Pozarządowych
• 12.09. udział A. Mosiołek, Dyrektorki CPK Gdańsk w spotkaniu z E. Jonsson, sekretarz Ambasady Szwecji
• 19.09., 10.10. udział K. Kaniewskiej, wolontariuszki CPK Gdańsk w spotkaniu dotyczącym projektu „Korpus Solidarności”, 
Europejskie Centrum Solidarności
• 24.09. wystąpienie A. Mosiołek, Dyrektorki CPK Gdańsk podczas spotkania Platformy Bezpieczeństwa Ekonomicznego i 
Wsparcia Osób Zadłużonych w Gdańsku
• 26.09. udział A. Mosiołek, Dyrektorki CPK Gdańsk oraz K. Kaniewskiej, wolontariuszki CPK Gdańsk w spotkaniu „Business with 
Diversity”, State Street
• 11.10. udział w projekcie „Godzina dla Gdańska” - bezpłatne konsultacje psychologiczne i prawne dla mieszkanek Gdańska
• 30.10. udział K. Kaniewskiej, wolontariuszki CPK Gdańsk w otwarciu CoWorkingu dla kobiet 04Flow
• 13-15.11. udział A. Mosiołek, Dyrektorki CPK Gdańsk w szkoleniu Women Against Violence Europe (WAVE) w Bratysławie
• 18.11. udział A. Mosiołek, Dyrektorki CPK Gdańsk w spotkaniu dotyczącym priorytetów w równym traktowaniu na Pomorzu, 
spotkanie zespołów Modelu na rzecz Równego Traktowania, przedstawicielki Komisji Społeczno-Gospodarczej OMGGS
• 27.11. spotkanie A. Mosiołek, Dyrektorki CPK Gdańsk z przedstawicielkami Ambasady Kanady, oddział CPK Gdańsk
• 27.11. udział A. Mosiołek, Dyrektorki CPK Gdańsk w spotkaniu informacyjnym dotyczącym konkursów Miasta Gdańska, Urząd 
Miejski w Gdańsku
• 28 - 29.11. „Bezpłatne konsultacje psychologiczne i prawne” dla mieszkanek Gdańska
• 2-3.12. Jubileusz 25-lecia Centrum Praw Kobiet - konferencje, dyskusje, uroczysta gala oraz koncert, udział zespołu CPK Gdańsk
• 5.12. udział w Gali Wolontariatu Miasta Gdańska, podczas której wolontariuszka CPK Gdańsk K. Kaniewska została 
uhonorowana nagrodą Gdańskiej Wolontariuszki Roku 2019

 Łódź

• 17.01 spotkanie podzespołu “Płeć” w ramach prac nad wieloletnim programem działań antydyskryminacyjnych w urzędzie 
miasta Łodzi
• 08.02 przeprowadzenie szkolenia dla policjantów z woj. łódzkiego w Komendzie Wojewódzkiej w Łodzi pt.: „Przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie: diagnoza, interwencja, pomoc” 
• 8.03 akcja sklepu Pan tu nie stał na rzecz CPK 
• 01-11.06 udział w Festiwalu wolności i solidarności w Gdańsku
• 12.11 grupa wsparcia
• 22.11 udział w spotkaniu poświęconym stalkingowi na Wydziale Prawa i Administracji UŁ
• 26.11 grupa wsparcia
• 10.12 grupa wsparcia
• 27.11 warsztat “Radzenie sobie ze stresem”
• Grudzień - akcja świątecznych paczek dla dzieci naszych podopiecznych
• 7-8.12 wspólne dzierganie transparentu w ramach Roku Antyfaszystowskiego na Kongresie Empatii w Muzeum Sztuki

 Wrocław

Seria szkoleń z przeciwdziałania przemocy wobec kobiet niepełnosprawnych, migrantek, uchodźczyń – A. Szczepanik i N. 
Borysewicz
• 9.03.  15 uczestniczek 
• 13.04.  10 uczestniczek
• 11.05. 10 uczestniczek 
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• 14.09.12 uczestniczek 
• 21.09. 12 uczestniczek
• 12.10. 10 uczestniczek 
• 26.10.12 uczestniczek 

• 11-12.05 warsztaty WenDo
• 14-15.09 warsztaty WenDo
• 5-6.10 warsztat psychoedukacyjny “Jak zapanować nad stresem?”
• 18.10 warsztat psychoedukacyjny “Jak poradzić sobie samemu z kryzysem?”
• 16.11 warsztat psychoedukacyjny “Jak wyznaczać cele, aby zacząć je osiągać?”
• 18, 19, 20.11 warsztat antydyskryminacyjny dla grupy mieszanej (chłopcy i dziewczęta) - realizowane w Zespole Szkół 
Gastronomicznych 86 we Wrocławiu.
• 23.11 warsztat psychoedukacyjny “Jak radzić sobie z negatywnymi myślami i emocjami?”
• 28.11 projekcja filmu „Siłaczki” w reż. Marty Dzido i Piotra Śliwowskiego oraz towarzyszące jej spotkanie z ekspertką - dr 
Joanną Hytrek-Hryciuk
• 29.11 warsztat „Jak radzić sobie ze stresem” – A. Szczepanik 
• 30.11 warsztat psychoedukacyjny “Jak negocjować podwyżkę I wyceniać własną pracę?” – A. Piguła 
• 1.12 projekcja filmu pt. „Dobra zmiana” w reż. K.  Szołajskiego I dyskusja moderowana przez A. Kozicką i E. Seklecką
• 5-6.12 i 9-10.12 warsztat antyprzemocowy z elementami treningu asertywności i WenDo dla dziewcząt/nastolatek - 
realizowane w Zespole Szkół Gastronomicznych 86. 
• 5-6.12 i 9-10.12 warsztat antyprzemocowy dla chłopców/nastolatków – „Komunikacja bez przemocy” - realizowane w Zespole 
Szkół Gastronomicznych 86 we Wrocławiu.
• 5.12 symulacja rozprawy sądowej (projekt finansowany ze środków Soroptimist Wrocław przy współpracy Uniwersytetu 
Wrocławskiego)
• 6.12 TEDex w połaczeniu ze stand-upem “Praca kobiet nigdy się nie kończy”

Zajęcia cykliczne
• 5.02-17.12 zajęcia z języka angielskiego (grupa początkująca)
• 6.02-11.12 grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy
• 7.10-16.12 grupa wsparcia dla kobiet w procesie rozwodu i ustaleń z ojcem dzieci
• 7.11-13.12 Kobietostan/Ofelie, warsztaty teatralne dla koiet doświadczających przemocy

Inne spotkania, konferencje, wydarzenia
• 24.02 Nazywam się Miliard / One Billion Rising Wrocław – Tylko TAK
• 11.05 koncert charytatywny na rzecz CPK Wrocław w Teatrze Capitol, Babskie Granie 2019
• 15.05 udział w konferencji Wrocławianki - Polki i Ukrainki: poznajmy się!
• 15-22.06 Słuchowisko Wrocławianek, współorganizatorzy wystawy w formie audio obejmującej możliwość wysłuchania 13 
wywiadów z niesamowitymi Wrocławiankami, współpraca z Centrum Historii Zajezdnia
• 27.07 udział w manifestacji Wrocław - solidarnie z Białymstokiem, wystąpienie przedstawicielek CPK
• 15.12 współpraca przy spektaklu teatralnym Oriana. Utwór | Kobiety kobietom. Monodram Katarzyny Baranieckiej

 Żyrardów

• 22.01 Mechanizmy uzależnienia – I. Lipińska 
• 26.01 Koncert Karoliny Micuły, pokaz spotu CPK i debata prowadzona przez K. Duniec 
• 29.01 wietrzenie szafy
• 15.02 Postawy życiowe - moje zasoby i zalety-terapia TSR – N. Łuczak 
• 24.03 Gwałt-głosy kobiet - oglądanie spektaklu i debata prowadzona przez K. Duniec 
• 28.04 Gardenia - opowieść o czterech kobietach poszukujących szczęścia - oglądanie spektaklu i debata prowadzona przez K. 
Duniec 
• 13.05 Budowanie relacji matka-córka – E. Chowaniec 
• 31.05 Mechanizmy uzależnienia – I. Lipińska 
• 05.06 Skuteczna komunikacja – A. Kowalska 
• 07.06 wietrzenie szafy
• 25.06 Jak zachować się w sądzie – K. Marczyńska 
• 07.07 Kurs pierwszej pomocy – R. Śliwioski 
• 19.07 Zespół Aspergera u kobiet – I. Lipińska 
• 18.10 wietrzenie szafy
• 28.10 spotkanie grupy samopomocowej – A. Pigoń, D. Holc
• 20.11 Asertywność to mądra aktywność – A. Kowalska 
• 9.12 spotkanie grupy samopomocowej – A. Pigoń, D. Holc
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Warsztaty na Pol'and'Rock Festiwal: 
• 31.07 Nie wystarczy mówić, żeby się porozumieć – I. Lipińska 
• 31.07 Męski feminizm- czy jest potrzebny, komu i dlaczego? – R. Kurek 
• 01.08 Przemoc w relacji – I. Lipińska 
• 01.08 Dążenie kobiet do Wolności – R. Kurek 
• 02.08 Uzależnienie i współuzależnienie-para idealna – I. Lipińska 
• 02.08 Dlaczego milczą? Od seksizmu do przemocy w miejscu pracy – M. Typa 
• 03.08 Zespół Aspergera u kobiet- czy wygląda tak samo jak u mężczyzn? – I. Lipińska 
• 03.08 Gdzie leży granica? Przemoc seksualna bez tabu – M. Typa 
• codzienne malowanie toreb z hasłami CPK i dyskusje o prawach kobiet. 

Wydarzenia cykliczne:

• grupa wsparcia – I. Ciesielska (piątki przez cały rok)
• warsztaty arteterapii – I. Lipińska (wszystkie środy 23.03-17.04, 29.05, 16,20,23,30.08, piątki 6-27.09, 5, 9, 25, 30.10; 27.11; 4, 
11.12)
• warsztaty kulinarne – I. Lipińska (19.06, 17.07, 04.09, 30.10, 27.11, 14, 18.12)
• warsztaty masażu relaksacyjnego – A. Witecka  (29.10, 12, 19.11, 03, 12, 21.12) 
• warsztaty samoobrony – K. Seredyński, Cz. Tkacz (wszystkie poniedziałki 10.01-11.06)

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 

Aktualizacja i dodruk: 
o poradników: jeden to poradnik z serii Poznaj swoje prawa "Jeśli jesteś ofiarą przemocy..." drugi psychologiczny z serii Poznaj 
siebie i swój związek " Jak się uwolnić z krzywdzącego związku" . Poradniki zostały wydane w nakładzie 6000 egz.  
o ulotek: Przemoc domowa: masz prawo; druga to" Nie jesteś winna gdy on pije" . Ulotki zostały wydane w nakładzie 10 000 
egz. 
o poradnika „ Od przemocy ekonomicznej do niezależności” oraz ulotki o przemocy ekonomicznej 

Opracowano i wydrukowano rocznicowy numer Prawa i Płci - nakład 600 egz.  

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE  

PRAWNE
Porady prawne i psychologiczne były realizowane w kontakcie bezpośrednim oraz mailowym. Udzielono następującej liczby 
konsultacji:

Warszawa - w kontakcie bezpośrednim 1504, mailowo 2039
Gdańsk - 675
Łódź - 498
Wrocław - 850
Żyrardów - 120

PSYCHOLOGICZNE
Warszawa - 1802
Gdańsk - 1726
Łódź - 530
Wrocław - 940
Żyrardów - 125

PEDAGOGICZNE
Łódź - 17

SOCJALNO ZAWODOWE , COACHING

Warszawa – 243 konsultacje

GRUPY WSPARCIA - w każdym z ośrodków CPK 
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PROWADZENIE SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA

SOW prowadzony  w Warszawie zapewnił bezpieczne schronienie dla 67 osób, w tym 35 kobiet i 32 dzieci.  Ośrodek jest 
placówką całodobową. Mieszkanki SOW poza bezpiecznym  schronieniem i zaspokojeniem podstawowych potrzeb mają 
możliwość kontaktu z personelem przez całą dobę, dostęp do poradnictwa specjalistycznego: socjalne, prawne, psychologiczne 
oraz pedagogiczne i psychologiczne dla dzieci. Pracownice socjalne przepracowały łącznie 1234 godzin na rzecz mieszkanek 
ośrodka w tym 120h na rzecz klientek ambulatoryjnych.

Opiekę psychologiczną były objęte także dzieci. Psycholożka dziecięca pracowała z dziećmi oraz ich matkami świadcząc 
poradnictwo  psychologiczno - wychowawcze. 

Poradnictwo 
prawne - 281 porad prawnych dla 152 osób (w 117 osób ambulatoryjnie).
psychologiczne -  84 konsultacji dla mieszkanek SOW (większość korzystała z konsultacji psychologicznych więcej niż jeden raz) 
oraz 54 ambulatoryjnie

W ramach SOW była prowadzona grupa wsparcia.
Odbyły się także  3 warsztaty (w tym jeden cykliczny rozłożony na 5 spotkań), łącznie 27h . Warsztat dotyczyły komunikacji 
interpersonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem, nazywania i konstruktywnego przeżywania własnych emocji. 

MEDIA O CPK - wybrane:
01.01 https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,24324646,rzadowy-projekt-zmiany-ustawy-o-przemocy-w-rodzinie-
ten-rzad.html 
02.01 https://www.newsweek.pl/opinie/morawiecki-wie-ze-awantura-z-kobietami-moglaby-pis-zaszkodzic/lwldhp2 
2.01 https://oko.press/przeciwdzialanie-przemocy-priorytetem-rzadu-klamstwa-morawieckiego-nie-do-pobicia/ 
3.01 https://audycje.tokfm.pl/podcast/70897,Urszula-Nowakowska-z-Centrum-Praw-Kobiet-Poczulam-duza-ulge-gdy-wycofano-
projekt-ustawy-Nowe-przepisy-odebralyby-prawa-osobom-pokrzywdzonym
3.01 https://wyborcza.pl/7,75968,24327738,przemoc-rzadowa-wobec-przemocy-domowej-tak-dzialaja-szydlo.html 
3.01 https://www.polskieradio.pl/9/301/Artykul/2240527,Zamieszanie-wokol-nowelizacji-ustawy-przemocowej
05.01 https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,24333965,prezeska-centrum-praw-kobiet-ustawe-o-przemocy-
trzeba.html 
05.01 https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Ludzie-Trojmiasta-pomaga-kobietom-wyjsc-z-przemocy-n130647.html 
04.02 https://wiadomosci.onet.pl/kraj/w-polsce-w-wyniku-przemocy-domowej-ginie-400-500-kobiet-rocznie/j0yy9hn 
04.02 https://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,24419058,panstwo-chroni-swieta-rodzine-w-polsce-ginie-400-500-kobiet.html 

27.02 https://www.ofeminin.pl/lifestyle/to-nas-kreci/ewa-chodakowska-zostala-ambasadorka-wkruk-ale-wynagrodzenie-
przekazala-na-rzecz/hv92mwq 
27.02 https://sport.onet.pl/ofsajd/chodakowska-zaprojektowala-bizuterie-dla-wkruk-na-co-przekazala-honorarium/f2ehg5j 
28.02 https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,24498216,centrum-praw-kobiet-jak-jest-slowo-przeciwko-slowu-to-watpi.html?
utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Lodz_Wyborcza&fbclid=IwAR2SbfVUyqt9_DFsCn5BMUsn9
Uz9cm_Rj5X_4MhRQOBAsr15PLOh-Mr8cEc&disableRedirects=true 
07.03.2019 https://metropolitanka.ikm.gda.pl/stulecie-gdanskich-kobiet/?
fbclid=IwAR30V4L0j31CBskb1ywC8fD0ZEFdfagP6M9tphvQvFOopGhrU1eQOXyXEww
12.03 https://www.gdansk.pl/wiadomosci/komisarz-praw-czlowieka-rady-europy-z-wizyta-w-gdansku,a,140647 
15.03 https://natemat.pl/266727,maciej-musial-na-instagramie-burza-wokol-koszulki-kobiety-sa-madrzejsze 
15.03 https://www.wprost.pl/kraj/10198791/maciej-musial-padl-ofiara-internetowego-hejtu-wszystko-przez-koszulki-z-
napisem-kobiety-sa-madrzejsze.html 
21.03 https://archiwumosiatynskiego.pl/alfabet-buntu/fundacja-centrum-praw-kobiet/ 
17.04 https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,53662,24661057,ewa-chodakowska-kiedy-zaczelam-sie-zajmowac-
tematem.html 
29.04 https://eglos.pl/aktualnosci/item/31834-zjedli-banany-na-znak-protestu 
08.05 https://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,babskie-granie-zbliza-sie-charytatywny-koncert-na-rzecz-centrum-praw-
kobiet,wia5-3267-48561.html 
08.05 https://gazetawroclawska.pl/koncert-babskie-granie-po-raz-2-we-wroclawiu/ar/c1-14116057 
23.05 https://naszswiat.it/zdrowie/dlaczego-kobiety-tkwia-w-przemocowym-zwiazku-siedem-przyczyn/
19.06 https://admonkey.pl/zyj-jak-chcesz-bo-ja-juz-nie-moge-vmlyr-poland-dla-hbo/ 
27.06 https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,24941649,zona-samuela-pereiry-dziekuje-centrum-praw-kobiet-karolina.html 
28.06 https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,24943047,pereira-oswiadcza-ze-popelnil-blad-niedocenienia-sily-
klamstwa.html 
24.07 https://opinie.wp.pl/dorota-kania-fundusz-dla-wybranych-opinia-6406049980114561a 
24.07 https://vod.pl/programy-onetu/onet-rano-wiem-urszula-nowakowska-2407/p5hs15k
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27.07 https://holistic.news/dlaczego-kobietom-tak-trudno-odejsc-z-przemocowego-zwiazku/?fbclid=IwAR0K4uVFM6nHJvj-
EVWDG0zbeqB7GQQ8_wKUmCoq2SlbsVzX0-3_tZSMLGc
31.07 https://gcrt.pl/przemoc-wobec-kobiet-w-rodzinie-to-czesto-dyskryminacja-ze-wzgledu-na-plec/
16.09 https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,25178483,zabije-cie-jak-tylko-wyjde-mowi-justynie-dzwoniac-z-wiezienia.html?
fbclid=IwAR1S49IUf56JV2DjPMoZ6e2KLaYunKDLjFSDGtQfVqz0pjhSmRWKeTz4WoY#s=BoxLoLoImg3 
20.09 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kongres-Kobiet-rola-panstwa-jest-finansowanie-in-vitro-edukacji-seksualnej-i-
antydyskryminacyjnej-7741819.html 
27.09 https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,44788,25227950,policja-i-przemoc-w-rodzinie.html?
fbclid=IwAR0ta71AzDr7IE3GXT5s6RES4cXzc-CVm7B5nqza1s0hoQfM8FTS-wtCmKI 
9.10 https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,163229,25273185,prawa-polek-po-wyborach-o-tym-zdecyduje-prezes-
jaroslaw.html 
18.10 https://www.gdansk.pl/wiadomosci/grupa-wsparcia-w-centrum-praw-kobiet-dla-gdanszczanek-z-doswiadczeniem-
przemocy-zapisy-do-21-pazdziernika,a,156995 
2.11 https://lelum.pl/przemoc-domowa-021119-kk-reklama/ 
4.11 https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,25376908,reklama-rajstop-z-przemoca-domowa-w-tle-adrian-kocha-
pieniadze.html 
8.11 https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,157211,25389992,aukcja-charytatywna.html 
11.11 https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,25397330,sprawy-kobiet-w-rekach-kobiet-warszawa-zabiera-sie-za-ich-
problemy.html 
12.11 https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,163229,25390653,w-europie-w-wyniku-przemocy-kazdego-dnia-
umiera-7-kobiet-w.html 
14.11 https://zdrowie.trojmiasto.pl/Jak-radzic-sobie-z-przemoca-seksualna-Rozmawiamy-z-prawnikiem-i-psychologiem-
n139345.html 
25.11 https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/stop-przemocy-wobec-kobiet-akcja-ci-polsat-centrum-praw-kobiet 
25.11 https://mamadu.pl/144787,grochola-w-akcji-walczacej-z-przemoca-wobec-kobiet-to-wazny-krok 
26.11 https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,163229,25448741,ograniczanie-katom-praw-rodzicielskich-i-zniesienie-
tajemnicy.html 
26.11 https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1441683,konwencja-antyprzemocowa-odrzucenie-przez-komisje.html 
26.11 https://oko.press/wypowiedziec-konwencje-antyprzemocowa-petycja-rodzin-katolickich-dzis-w-senacie/ 
27.11 https://oko.press/przemoc-w-rodzinie-dotyka-kobiet/ 
27.11 https://deon.pl/swiat/widzisz-cos-zlego-reaguj-katarzyna-grochola-ambasadorka-kampanii-przeciwko-przemocy-wobec-
kobiet,664434 
29.11 https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/przejmujacy-spot-z-corka-ofiary-przemocy-domowej-na-25-lecie-centrum-praw-
kobiet 
29.11 https://www.ofeminin.pl/swiat-kobiet/to-dla-nas-wazne/25-lat-centrum-praw-kobiet-spot-zywy-dowod-z-listem-
z-1994/cyelgkp 
30.11 https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,163229,25428856,osoby-doswiadczajace-przemocy-psychicznej-mysla-
ze-przeciez.html 
2.12 https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,25470425,zadzwonila-do-nas-kobieta-ktorej-odebrano-dziecko-dla-
sadu.html 
2.12 https://www.wnp.pl/parlamentarny/wiadomosci/25-lat-centrum-praw-kobiet,44244.html 
2.12 https://kobieta.wp.pl/katarzyna-grochola-stoi-po-stronie-ofiar-polska-nie-jest-krajem-w-ktorym-sie-mozna-
przyznac-6452410932852353a 
2.12 https://www.rpo.gov.pl/pl/content/25-lecie-centrum-praw-kobiet-urszula-nowakowska-z-odznaka-honorowa-rpo
12.12 https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,25501160,we-wroclawiu-bedzie-szafka-z-podpaskami-i-tamponami-dla-
potrzebujacych.html 
17.12 https://www.se.pl/wroclaw/we-wroclawiu-stanela-skrzynka-dla-potrzebujacych-kobiet-co-jest-w-srodku-audio-zdjecia-
aa-yurK-9NVJ-jHFn.html 
24.12 https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1936704,1,centrum-praw-kobiet-ma-25-lat-i-ciagle-pod-
gorke.read 

DZIAŁANIA MARKETINGOWE
Luty – kwiecień 2019
Kampania 1% - W realizacji kampanii Fundacje wsparły agencja K 2 oraz dom produkcyjny Love It Warsaw. Na potrzeby kampanii 
powstały 3 spoty obrazujące 3 usługi, które świadczy Fundacja na rzecz kobiet doświadczonych przemocą: pomoc 
psychologiczna, pomoc prawna, asysta sądowa. Kampania została przeprowadzana w Internecie, głównie na Facebooku, 
YouTube oraz z wykorzystaniem AdWords.
Marzec – kwiecień
Nawiązanie współpracy pro bono z krakowską Agencją Reklamową – Dziadek Do Orzechów.
22-23 maja 2019
Udział w Festiwalu Sektor 3.0, który jest największym w Polsce wydarzeniem dotyczącym wykorzystania nowych technologii w 
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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 pomocowych oraz edukacyjnych są w szczególności kobiety 
doświadczające przemocy i ich dzieci. Dziaania edukacyjne kierujemy do różnych grup 
społecznych zarówno kobiet jak i mężczyzn.

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

1500000

70

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

działaniach NGOs.
Lipiec - sierpień
Lato festiwalowe i udział w Fundacji w dwóch największych festiwalach: Opener oraz Poland’Rock. CPK miało swoją przestrzeń 
na prowadzenie działań marketingowych, edukacyjnych oraz fundraisingowych w ramach strefy NGO.
10 sierpnia
Fit Piknik - charytatywna impreza sportowa połączona z aukcją charytatywna na rzecz CPK

14 listopada
Aukcja Charytatywna Fundacji Wysokich Obcasów na rzecz CPK w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Listopad – grudzień 2019
Kampania wizerunkowo-fundaraisingowa „Żywy dowód” z okazji jubileuszu 25 lecia CPK.

Grudzień 2019
Kampania promująca X edycje konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”. Konkurs jest prowadzony corocznie od 2010 r. w ramach 
międzynarodowej kampanii „16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć”.

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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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. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji 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

działania edukacyjne- prowadzenie warsztatów 
rozwojowych, spotkań edukacyjnych dla kobiet 
oraz spotkań edukacyjnych podnoszących 
świadomość prawną kobiet oraz świadomość na 
temat przyczyn i skutków przemocy wobec 
kobiet; CPK prowadziło także warsztaty z 
asertywnoścci oraz samoobrony, kampanie 
społeczne podnoszące świadomość społeczną na 
temat przemocy wobec kobiet , działania na 
rzecz zmian w prawie, które pozwolilyby 
skuteczniej chronić prawa kobiet i dzieci przed 
przemocą i dyskryminacją oraz podnosić 
świadomość społęczną problemu nierównego 
traktowania kobiet.

85.59.B 69 000,00 zł

2

udzielanie nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz zwiększanie 
świadomości prawnej 
społeczeństwa

poradnictwo prawne w kontakcie 
bezpośrednim, telefonicznym, mailowym dla 
kobiet doświadczających przemocy w obszarze 
prawa karnego, rodzinnego oraz cywilnego; 
wydanie poradników i ulotek dotyczących 
problematyki praw kobiet prawnych oraz ich 
upowszechnianie; organizowanie kampanii 
informacyjno- edukacyjnych mających na celu 
podnoszenie świadomości prawnej kobiet, 
organizowanie warsztatów i spotkań 
edukacyjnych dotyczących kwestii prwnych 
dotyczących przemocy wobec kobiet oraz 
kwestii z zakresu prawa roddzinnego.

69.10.Z 76 000,00 zł

3

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

Wywiady pierwszego kontaktu mające na celu 
zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań kobiet 
zgłaszających się do Fundacji z prośbą o pomoc i 
wsparcie; poradnictwo specjalistyczne w tym: 
socjalne, zawodowe, psychologiczne, 
organizowanie warsztatów podnoszących 
kwalifikacje i umiejętności zawodowe kobiet, 
których celem było ułatwienie uczestniczkom 
powrót na rynek pracy lub zmianę miejsca 
pracy, awans zawodowy; CPK wspierało także 
dodatkowo kobiety przebywające w 
Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia oraz inne 
kobiety znajdujące się w potrzebie.

88.99.Z 59 000,00 zł
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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) 2 313 566,11 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 304 239,95 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 5 850,00 zł

d) przychody finansowe 3 476,16 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 676 078,06 zł

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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 85.59.B

działania edukacyjne mające na celu podniesienie świadomości społecznej w obszarze praw 
kobiet i równego traktowania kobiet i mężczyzn, wspierajaće osoby w kryzysie związanym z 
utrat osoby bliskiej, upowszechnianie matreiałów informacyjnych poświęconych 
problematyce praw kobiet doświadczających przemocy oraz dyskryminacji ze względu na 
płeć, których celem było uświadamianie uczestników imprez masowych oraz warsztatów i 
spotkań edukacyjnych; szkolenia i poradnictwo prowadzone na zlecenie partnerów.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 312 676,19 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 321 335,70 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

1 321 335,70 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
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2.4. Z innych źródeł

3 476,16 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 976 694,87 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 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 78 950,95 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 327 545,08 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 960 710,19 zł 327 545,08 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

327 545,08 zł 327 545,08 zł

0,00 zł 0,00 zł

12 199,45 zł

36,45 zł

0,00 zł

1 620 929,21 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 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

397 156,12 zł

264 114,52 zł

8 957,42 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)

5 850,00 złg) z działalności gospodarczej
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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)

15 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)

8,00 etatów

118 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

5.3. Wynik działalności gospodarczej -6 349,45 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

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

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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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)

10 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

0 osób

10 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 055 275,53 zł

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

1 055 275,53 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 

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

6 300,00 zł

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

0,00 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)  

4 000,00 zł

53 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) 

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)

30 osób

w 
tym:

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

30 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

5 osób

48 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

356 835,76 zł

356 835,76 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 698 439,77 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 1 055 275,53 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

6 000,00 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 " Nie jesteś sama" - 
Zapewnienie pomocy 
specjalistycznej osobom 
doznającym różnych form 
przemocy w rodzinie, w tym 
przemocy seksualnej ( 2018-
2019)

poradnictwo specjalistyczne dla 
kobiet doświadczajacych 
przemocy

M.ST Warszawa 120 000,00 zł

2 Prowadzenie 
specjalistycznego ośrodka 
wsparcia dla ofiar przemocy 
w rodzinie

prowadzenie SOW - bezpieczne 
schronienie i wsparcie dla 
kobiet doświadczajacych 
przemocy i ich dzieci

Mst Warszawa 464 700,00 zł

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

szkolenia na temat przemocy 
na terenie Mazowsza

MCPS 49 800,00 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

5 400,00 zł

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 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 

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

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

wsparcie dla kobiet 
doświadczajacych przemocy

Miasto Wrocław 95 476,00 zł

5 Nie jesteś sama wsparcie dla kobiet 
doświadczajacych przemocy

Miasto Gdańsk 61 067,00 zł

6 Specjalistyczne wsparcie 
kobiet doświadczających 
przemocy

wsparcie dla kobiet Miasto łódź 32 514,00 zł

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 ZUS 1

2 Wydział Polistyki Społecznej Warszawa 1

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Urszula Nowakowska - 
Przewodnicząca Zarządu

Gdażyna Bartosińska - członkini 
Zarządu

Data wypełnienia sprawozdania 2020-10-16
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