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Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2016

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina M. WROCŁAW

Powiat M. WROCŁAW

Ulica UL. LEGNICKA Nr domu 65 Nr lokalu 

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 54-206 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 

Nr faksu E-mail rownosci@gmail.com Strona www www.fnrr.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2012-12-03

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 02125582100000 6. Numer KRS 0000355775

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

Izabela Beno Prezes Zarządu TAK

Dorota Seweryn - Stawarz członek Zarządu TAK

Monika Kaznocha członek 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

Wioletta Samborska Przewodnicząca Rady TAK

Magdalena Dyderska członek Rady TAK

Marta Świątek - Prycik członek Rady TAK

FUNDACJA NA RZECZ RÓWNOŚCI

1. Opis działalności pożytku publicznego

POMOC PSYCHOSPOŁECZNA I PRAWNA OFIAROM PRZEMOCY DOMOWEJ ORAZ OSOBOM 
ZNAJDUJĄCYM SIĘ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ 
Pomoc adresowana była do osób, które doświadczały przemocy domowej oraz znajdowały się w 
sytuacjach kryzysowych. W okresie objętym sprawozdaniem Fundacja działała jako specjalistyczny 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

ośrodek świadczący pomoc prawną i psychologiczną w stolicy Dolnego Śląska. Podejmowane działania 
polegały na udzielaniu osobom dorosłym doświadczającym przemocy domowej i znajdującym się w 
sytuacjach kryzysowych, nieodpłatnej pomocy specjalistycznej, w szczególności:
a) indywidualnych rozmów motywujących prowadzonych przez konsultantki ds. przemocy,
b) pomocy prawnej – w formie porad prawnych.
Udzielane porady najczęściej służyły wsparciu osób doświadczających przemocy w wychodzeniu z 
kryzysowej sytuacji, zwiększeniu ich kompetencji społecznych i poczucia własnej wartości. 
W ramach prowadzonych porad prawnych udzielano informacji w zakresie obowiązujących przepisów 
prawa, pokazywano możliwości ich zastosowania w rozwiązywaniu trudnych sytuacji poszczególnych 
klientek/klientów. Prawniczki pomagały w sporządzaniu pism procesowych. Osoby udzielające pomocy 
pracowały społecznie, tj. dobrowolnie i bez wynagrodzenia. Z pomocy skorzystało 12 osób, przy czym 
każda osoba korzystała z pomocy kilkakrotnie.
Osobom zainteresowanym udzielano informacji o miejscach pomocy terapeutycznej i prawnej dla ofiar 
przemocy oraz terapii dla sprawców przemocy. 

ANTYPRZEMOCOWA SIEĆ KOBIET  
Projekt Antyprzemocowej Sieci Kobiet (ASK) powstał z inicjatywy lokalnych liderek i grup, które w 
poprzednich latach organizowały akcję One Billion Rising / Nazywam się Miliard (OBR) – taniec 
przeciwko przemocy. Wrocław, poprzez Fundację na Rzecz Równości, włączył się w tę inicjatywę w 2013 
r. jako jedno z pierwszych 16 miast w Polsce. Fundacja na Rzecz Równości jest jedną z założycielek ASK. 
Celem projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet jest przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet w obszarze 
przemocy. W roku 2016 podjęto działania dot. lobowania zmian w zakresie realizowanych programów 
antyprzemocowych oraz prowadzono działania edukacyjne na temat przemocy wobec kobiet. 
Fundacja, pod parasolem ASK: 
• przeprowadziła Akcję One Bilion Risin – Nazywam się Miliard
• współorganizowała i uczestniczyła w warsztatach WenDo
• zorganizowała Seminarium „Wyzwania w tworzeniu programów przeciwdziałania przemocy ”.

ONE BILLION RISING, 14.02.2016
One Bilion Rusing /Nazywam się Miliard to ogólnoświatowa kampania społeczna przeciw przemocy 
wobec kobiet, zapoczątkowana w 2011 przez amerykańską pisarkę Eve Ensler.  W ramach akcji co roku 
miliony osób na całym świecie wychodzą na ulice i place swoich miast by propagować kampanię i 
zatańczyć. Organizatorzy kampanii uznali, że taniec jest elementem wspólnym dla wszystkich kobiet, 
bowiem tańcząc kobiety „rządzą” swoim ciałem. W roku 2016 akcja odbyła się pod hasłem 
przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu czyli nieakceptowanemu zachowaniu, którego celem jest 
poniżenie lub naruszenie godności drugiej osoby, odnoszące się do jej płci lub mającej charakter 
seksualny. Ofiarami tej formy przemocy padają najczęściej kobiety i dziewczęta. Ponad połowa kobiet 
powyżej 15 roku życia doświadczyła/doświadcza różnych form molestowania seksualnego: w domu, 
szkole, pracy, na ulicy, w środkach komunikacji publicznej itd. 
Molestowanie seksualne to nie tylko niepożądany kontakt fizyczny, niechciany dotyk (obmacywanie), 
ale również: obelgi, uwagi, żarty, insynuacje z erotycznym podtekstem, niewłaściwe komentarze na 
temat ubioru, wyglądu, wieku, stanu cywilnego, dotykanie o charakterze seksualnym (poklepywanie, 
przytulanie, obejmowanie), jak również umieszczanie we wspólnej przestrzeni kalendarzy, plakatów, 
zdjęć przedstawiających akty, przesyłanie liścików i/lub maili z treścią o podtekście erotycznym. We 
Wrocławiu 14 lutego 2016 roku udział w akcji tańcu wzięło ponad 70 osób. 
Od października 2016 Fundacja rozpoczęłą przygotowania do kolejnej edycji akcji One Bilion Rising – 
Nazywam się Miliard 2017.

WARSZTATY WenDo, 5-6.03.2016
Warsztaty WenDo zorganizowane zostały we współpracy Fundacji na Rzecz Równości oraz Fundacji 
Feminoteka. Udział wzięło w nich 12 kobiet. WenDo to metoda przeciwdziałania przemocy wobec 
kobiet. Uczy jak w każdej sytuacji: w miejscu publicznym, na ulicy, w pracy, w domu – przestać czuć się 
bezradną i bezbronną. Uczy także, jak reagować na przemoc. Wzmacnia poczucie pewności siebie i 
poczucie własnej wartości. Pomaga rozwiązywać konflikty, przełamać stereotypy i obawy, poczucie winy 
i wstyd

SEMINARIUM „WYZWANIA W TWORZENIU PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ”, 
19.04.2016r. 
Seminarium „Wyzwania w tworzeniu programów przeciwdziałania przemocy ” było spotkaniem 
praktyków samorządowych oraz ekspertów działających w organizacjach pozarządowych. Jego celem 
było poszukiwanie dobry rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy, będących odpowiedzią na 
współczesne wyzwania społeczne. Wspólne działania skoncentrowane były na tworzeniu wzorcowego 
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

440

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

Fundacja działał wyłącznie na rzecz odbiorców będących osobami fizycznymi

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

programu przeciwdziałania przemocy, uwzględniającego potrzeby lokalnych społeczności przy 
jednoczesnym zachowaniu standardów europejskich i światowych. Wypracowane rekomendacje zostały 
przekazane do raportu, prezentowanego jako wynik realizacji projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” 
prowadzonego przez Fundację Feminoteka 
z programu Obywatele dla Demokracji współfinansowanego z Funduszy EOG.

„DLACZEGO TAK TRUDNO JEST ODEJŚĆ ”, seminarium z Bogną Szymkiewicz, 02.06.2016
Spotkanie z dr Bogną Szymkiewicz, autorką książki „Dlaczego tak trudno jest odejść odbyło się we 
Wrocławiu. Jego organizatorem była Fundacja na Rzecz Równości. Autorka podjęła rozmowę o 
mechanizmach, jakie funkcjonują w związkach opartych na przemocy, oraz o tym, na czym polega, 
trudne do zrozumienia, uwikłanie. Spotkanie było okazją do poznania psychologicznych i 
pozapsychologicznych wymiarów przemocy wobec kobiet oraz namysłu nad tematem: dlaczego droga 
do uwolnienia się kobiet spod kontroli i zniewolenia w przemocowym związku jest trudna. Bogna 
Szymkiewicz jest doktorą psychologii. Pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada licencję terapeutyczną i trenerską wydaną przez Research 
Society of Process Oriented Psychology w Zurychu. Uczy psychologii zorientowanej na proces w ramach 
Studium Psychoterapii i Psychologii Procesu, a także prowadzi warsztaty szkoleniowe i rozwojowe 
(również we Włoszech, USA, Austrii, Niemczech i Izraelu). W publikacji „Dlaczego tak trudno jest odejść. 
Narracje kobiet doświadczających przemocy” Autorka  pokazała subiektywną prawdę zranień i 
zniewolenia kobiet w bliskich relacjach, która jest skutkiem przemocy psychicznej lub psychicznej i 
fizycznej. Jest to doświadczenie indywidualne, występujące zwykle jako skutek tzw. przemocy domowej, 
ale występuje także jako zjawisko zbiorowe, czyli efekt przemocy zanurzonej w kulturze i instytucjach 
społecznych. W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 osób.

SPOTKANIA FILMOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY w ramach projektu aKINO, 8.12.2016
Spotkanie z dziećmi i młodzieżą zostało oparte o filmy, związane z tematyką miłości. Uzupełnieniem 
pokazu było spotkanie z przedstawicielkami Fundacji na Rzecz Równości – Magdaleną Dyderską oraz 
Dorotą Seweryn-Stawarz, które zachęciły i moderowały dyskusję z widzami. Jej celem było dokonanie 
przez uczniów i uczennice samodzielnej oceny obejrzanego obrazu, nazwanie pojawiających się w nim 
emocji, interpretacja sytuacji oraz symulacja własnych zachowań.  Dzięki tej formie możliwa była praca 
nad kształtowanie kompetencji samodzielnej oceny oraz umiejętności podejmowania własnych decyzji. 
Są one potrzebne m.in. do wzmacniania relacji społecznych bez przemocy. Spotkania zrealizowano z 
klasami 4-6 (130 osób) i klasami gimnazjalnymi 1-3 (180 osób) 
w GOKBiS w Łagiewnikach w ramach  programu aKINO realizowanego przez Stowarzyszenie Nowe 
Horyzonty.
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego
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 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
zwiększanie świadomości prawnej 
społeczeństwa

pomoc psychospołeczna i 
prawna ofiarom przemocy 
domowej oraz osobom 
znajdującym się w sytuacji 
kryzysowej; realizacja 
seminarium „wyzwania w 
tworzeniu programów 
przeciwdziałania przemocy” w 
ramach współdziałania z 
Fundacją Feminoteka (projekt 
finansowany przez fundusze 
EOG); spotkanie z Bogną 
Szymkiewicz skoncentrowane 
wokół książki „DLACZEGO TAK 
TRUDNO JEST ODEJŚĆ”; 
organizacja międzynarodowej 
akcji społecznej One Billion 
Rising - Nazywam się Miliard w 
lutym 2016 oraz 
przygotowania do organizacji 
OBR 2017;

działalność na rzecz równych praw kobiet i 
mężczyzn

spotkania skoncentrowane 
wokół ambitnych filmów dla 
dzieci i młodzieży w ramach 
projektu aKINO realizowanego 
przez Stowarzyszenie Nowe 
Horyzonty w Gminnym 
Ośrodku Kultury, Bibliotek i 
Sportu w Łagiewnikach; 
realizacja działań organizacji 
skupionych w ramach 
Antyprzemocowej Sieci Kobiet  
ASK, w tym organizacja One 
Billion Rising - Nazywam się 
Miliard w lutym 2016 oraz 
przygotowania do organizacji 
OBR 2017; seminarium 
„Wyzwania w tworzeniu 
programów przeciwdziałania 
przemocy”; „DLACZEGO TAK 
TRUDNO JEST ODEJŚĆ” - 
seminarium z Bogną 
Szymkiewicz

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 
społecznym

Współpraca w ramach grupy 
organizacji tworzącej 
Antyprzemocową Sieć Kobiet  
ASK, w tym organizacja One 
Billion Rising - Nazywam się 
Miliard w lutym 2016 oraz 
przygotowania do organizacji 
OBR 2017; seminarium 
„Wyzwania w tworzeniu 
programów przeciwdziałania 
przemocy” dla samorządowych 
realizatorów programów 
przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie; „DLACZEGO TAK 
TRUDNO JEST ODEJŚĆ” - 
seminarium z Bogną 
Szymkiewicz; pomoc 
psychospołeczna i prawna 
ofiarom przemocy domowej 
oraz osobom znajdującym się 
w sytuacji kryzysowej
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 8 811,37 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 8 811,37 zł

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

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 8 815,30 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

3 472,45 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, 
zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich 
przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem -3,93 zł

3 924,18 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 3 924,18 zł
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 6 315,30 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 174,50 zł

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

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 451,73 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 bieżąca działalność fundacji 863,50 zł

2 realizacja celów statutowych - pokrycie części kosztów organizacji seminarium z Bogna 
Szymkiewicz poświęconego mechanizmom jakie funkcjonują w związkach opartych na przemocy -  
„DLACZEGO TAK TRUDNO JEST ODEJŚĆ ” oraz kosztów przygotowań do organizacji One Biliion 
Rising 2017

311,00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 4 887,19 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0,0 osób

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

0,0 etatów

2,0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 osób prawnych

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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

4,00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 861,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 861,00 zł

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

430,50 zł

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

650,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego
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2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

Fundacja na Rzecz Równości jest organizacją, która podejmuje działania na rzecz równouprawnienia kobiet i 
mężczyzn, przeciwdziałania dyskryminacji we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Wynikiem tych założeń jest 
prowadzenie nieodpłatnych konsultacji prawnych i psychologicznych dla osób doświadczających różnych form 
przemocy i dyskryminacji oraz działań edukacyjnych w zakresie przepisów obowiązującego prawa i sposobów jego 
stosowania, tworzeniu, wdrażaniu i promowaniu praktyk mających na celu doskonalenie procedur postępowania w 
sprawach związanych ze zjawiskiem dyskryminacji i przemocy. Fundacja jest jedną z partnerek – założycielek 
Antyprzemocowej Sieci Kobiet oraz członkinią Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Sposoby realizacji celów 
statutowych są wynikiem zaangażowania członkiń organów Fundacji i współpracowników Fundacji pracujących 
społecznie oraz wolontariuszy. 
Poza głównymi działaniami opisanymi w dziale II. Fundacja podejmowała także inne aktywności:
• Udział w akcjach społecznych, w tym demonstracji przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego – wystąpienie na 
demonstracji, kwiecień 2016.
• Aktywny udział w VIII Kongres Kobiet – Warszawa Zmiana siedziby Fundacji, maj 2016
• Udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, 
wrzesień – grudzień 2016 (radczyni prawna – Dorota Seweryn-Stawarz).
• Udział w tworzeniu koalicji organizacji feministyczny/antydyskryminacyjnych. 
• Organizacja „Szlachetnej paczki” dla p. Elżbiety (61 lat). Włączenie w akcję małych społeczności oraz 
wolontariuszy, grudzień 2016. 

W 2016 r. Fundacja korzystała ze wsparcia Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella" w postaci 
użyczenia adresu na siedzibę.

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

organizacji

Izabela Beno 14.07.2017r.
Monika Kaznocha, 14.07.2017r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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