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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina WROCŁAW

Powiat WROCŁAW

Ulica AL. GEN. JÓZEFA 
HALLERA

Nr domu 96 Nr lokalu 2

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 53-203 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

2010-05-07

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

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Realizując cele statutowe naszej Fundacji każdego roku z zaangażowaniem podejmujemy inicjatywy na rzecz 
równości kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania przemocy. Działania te w dużej mierze finansowane są w ramach 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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pozyskanych funduszy, jednak ich „motorem” są ludzie. To oni angażują się w ramach pracy społecznej, wolontariatu 
oraz współpracy, do której dołączają również organizacje i instytucje miejskie. Dzięki niej w roku 2019 nawiązałyśmy 
kontakty oraz uczestniczyłyśmy w licznych spotkaniach środowiskowych. Kontynuowałyśmy działania w 
Antyprzemocowej Sieci Kobiet, która powołana została jako ogólnopolska inicjatywa. Poniżej prezentujemy wybrane 
z podjętych działań:

ONE BILLION RISING / NAZYWAM SIĘ MILIARD 2019
SEKS BEZ ZGODY TO GWAŁT
Akcja objęta patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich
OBR – EDYCJA WROCŁAW
Data: 24.02.2019
Liczba uczestniczek i uczestników: ok. 140 osób
Cykliczna akcja One Bilion Rising – Nazywam się Miliard odbyła się w lutym w centrum Wrocławia, przy ulicy 
Świdnickiej. Stała się ona częścią sieci ogólnoświatowego protestu przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt, w 
tym najbardziej drastyczny, wciąż lekceważony jej przejaw – przemoc seksualną.
W roku 2019 wspólną akcją chciałyśmy ponownie poruszyć temat przeciwdziałania przemocy na poziomie lokalnym, 
ponieważ badanie przeprowadzone przez Antyprzemocową Sieć Kobiet (ASK) koordynowaną przez fundację 
Feminoteka w 2015/2016, ujawniło pomijanie kobiet zarówno w sferze diagnozy prezentowanej w programach (50% 
programów nie podało informacji, że przemocy najczęściej doświadczają kobiety i dziewczęta) jak również 
planowania działań (90% programów nie definiowało poszczególnych rodzajów przemocy z uwzględnieniem kategorii 
płci). Tylko jeden z analizowanych blisko 300 programów zawierał zapis wprost odwołujący się do faktu, że 
stereotypy płciowe mają wpływ na przemoc wobec kobiet, tylko w jednym programie można było znaleźć 
szczegółową analizę problemu przemocy ze względu na płeć.
Samorządy mają niezwykle istotną rolę do odegrania w przeciwdziałaniu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet – nikt 
lepiej nie zna potrzeb i problemów swojej społeczności i to one mogą najskuteczniej zadziałać. Jednak bez 
podkreślania, że to kobiety i dziewczęta najczęściej stają się ofiarami każdego rodzaju przemocy, trudno 
przygotować skuteczne programy i trudno temu zjawisku przeciwdziałać.
Akcja stała się również szansą, żeby pokazać, że przemoc wobec kobiet dzieje się tu i teraz, obok nas – u naszych 
sąsiadów, przyjaciół i znajomych, na naszej ulicy, podwórku, domu. Że problem przemocy wobec kobiet jest naszym 
lokalnym problemem, na który wspólnie możemy odpowiedzieć, któremu wspólnie możemy przeciwdziałać. 
Do działania wraz z naszą Fundacją włączyły się lokalne organizacje pozarządowe, szkoły tańca oraz studenci 
Politechniki Wrocławskiej. Dzięki temu akcja zyskała wymiar inicjatywy międzypokoleniowej. 

III FORUM ORGANIZACJI KOBIECYCH
Data: 20.11.2019
III Forum Organizacji Kobiecych we Wrocławiu to spotkanie, którego celem była integracja środowisk 
zaangażowanych i działających na rzecz podnoszenia jakości życia kobiet mieszkających we Wrocławiu. Wydarzenie 
zostało skierowane do organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, mieszkanek i mieszkańców Wrocławia. 
Podczas wydarzenia zadbano o możliwość budowania sieci współpracy. Zgłoszone organizacje i grupy miały 
możliwość zaprezentowania profilu swojego działania oraz wskazania obszarów w jakich są otwarte na współpracę. 
Kluczowe dla tego działania było włączenie nowych organizacji do współpracującej z Wrocławską Radą Kobiet sieci.
Równoległym rezultatem i zamierzeniem III edycji Forum było włączenie perspektywy różnych organizacji oraz osób 
prywatnych do działań jakie planuje i podejmuje Wrocławska Rada Kobiet powołana przy Prezydencie Miasta 
Wrocławia. W zebranym gremium stworzono przestrzeń na poszukiwanie rozwiązań dla małych i dużych utrudnień 
jakie identyfikują i odczuwają kobiety mieszkające we Wrocławiu. Było ono również miejscem, gdzie powstały nowe 
idee, zachęcające do zmian i rozwoju, tak potrzebnego każdemu społeczeństwu, szczególnie w czasach  kiedy 
dynamika otoczenia jest tak szybka. 
Spotkanie zgromadziło blisko 100 osób, w tym 13 organizacji pozarządowych i przedstawicieli firm działających na 
rzecz kobiet, umożliwiając integrację środowiska oraz planowanie działań mających podniesienie jakości życia kobiet 
mieszkających we Wrocławiu.

POL’AND’ROCK FESTIVAL
Data: 21.07 - 03.08.2019
Współtworzenie przestrzeni (namiotu) Feminoteki i Antyprzemocowej Sieci Kobiet w przestrzeni ASP podczas 
Pol’and’Rock Festival. W ramach podejmowanych działań szczególnie istotna była aktywizacja odwiedzających w 
zakresie wypowiadania się na temat „zgody na seks” oraz konsultacje prawne prowadzone przez radczynię prawną 
FnRR. Z uwagi na nowatorskość, ale i istotność działań, przed ich podjęciem członkinie Fundacji przeszły szkolenie 
przygotowawcze, które zorganizowała Fundacja Feminoteka. 

JESTEŚMY Z TOBĄ!
W styczniu 2019 roku wzięłyśmy udział w Akcji wsparcia dla zgwałconej nastolatki (31.01.2019, Legnica, Sąd 
Okręgowy). Jesteśmy z Tobą! to akcja Antyprzemocowej Sieci Kobiet, w której współuczestniłyśmy sygnalizując 
nasze zaangażowanie i wsparcie dla kobiet doświadczających przemocy. Wcześniej organizowałyśmy już akcję w 
Elblągu w sprawie tłumaczki, którą zgwałcili ratownicy medyczni, a także w Drewnowie, gdzie w wyniku przemocy 
domowej została zamordowana kobieta.

SOUNDS LIKE WOMAN
Data: 01.12.2019
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

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)

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

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Udział w panelu eksperckim Siła głosu kobiet! przygotowanym przez  Niebieską Linię i Fundację Sounds Like 
Women w których udział wzięli m.in. psychologowie, terapeuci, specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i 
dyskryminacji oraz artystki. Sounds Like Women to projekt, który polega szerzeniu świadomości o nierówności płci, 
przemocy domowej i dyskryminacji rasowej poprzez specjalnie napisane piosenki. W ramach panelu podjęte zostały 
tematy związane z nierównością, przemocą i dyskryminacją oraz przeciwdziałaniem tym zjawiskom. 

W ramach fundacji jest również możliwość skorzystania z POMOCY PRAWNEJ dedykowanej osobom 
doświadczającym przemocy oraz znajdującym się w sytuacji kryzysowej. W okresie objętym sprawozdaniem 
podejmowane były działania polegające na udzielaniu osobom dorosłym bezpłatnej specjalistycznej pomocy w 
formie:
• indywidualnych rozmów motywujących prowadzonych przez konsultantkę ds. przemocy (konsultantkę pierwszego 
kontaktu)
• 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 i rozwiązywaniu trudnych sytuacji poszczególnych klientek/tów. Osobom zainteresowanym udzielano 
informacji o miejscach pomocy terapeutycznej i prawnej dla ofiar przemocy oraz terapii dla sprawców przemocy.

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

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

350

0
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5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 działalność na rzecz równych praw kobiet i 
mężczyzn

III Forum Organizacji Kobiecych we Wrocławiu to 
spotkanie, którego celem była integracja środowisk 
zaangażowanych i działających na rzecz podnoszenia 
jakości życia kobiet mieszkających we Wrocławiu. 
Wydarzenie zostało skierowane do organizacji 
pozarządowych, grup nieformalnych, mieszkanek i 
mieszkańców Wrocławia. 
Stworzono przestrzeń spotkania dla kobiet aktywnych w 
różnych obszarach życia społecznego. Włączono ich 
perspektywę w wypracowywaną koncepcję działania 
Wrocławskiej Rady Kobiet działającej przy Prezydencie 
Miasta Wrocławia.
Spotkanie zgromadziło blisko 100 osób, w tym 13 
organizacji pozarządowych i przedstawicieli firm 
działających na rzecz kobiet, umożliwiając integrację 
środowiska oraz planowanie działań mających 
podniesienie jakości życia kobiet mieszkających we 
Wrocławiu.

Organizacja wydarzenia została sfinansowana z dotacji w 
kwocie 5000 zł uzyskanej od Gminy Wrocław na 
realizację zadania publicznego.

0,00 zł

2 działalność na rzecz równych praw kobiet i 
mężczyzn

Cykliczna akcja One Bilion Rising – Nazywam się Miliard 
odbyła się w lutym w centrum Wrocławia, przy ulicy 
Świdnickiej. Stała się ona częścią sieci 
ogólnoświatowego protestu przeciwko przemocy wobec 
kobiet i dziewcząt, w tym najbardziej drastyczny, wciąż 
lekceważony jej przejaw – przemoc seksualną.
Akcja stała się szansą, żeby pokazać, że przemoc wobec 
kobiet dzieje się tu i teraz, obok nas – u naszych 
sąsiadów, przyjaciół i znajomych, na naszej ulicy, 
podwórku, domu. Że problem przemocy wobec kobiet 
jest naszym lokalnym problemem, na który wspólnie 
możemy odpowiedzieć, któremu wspólnie możemy 
przeciwdziałać. 
Do działania wraz z naszą Fundacją włączyły się lokalne 
organizacje pozarządowe, szkoły tańca oraz studenci 
Politechniki Wrocławskiej. Dzięki temu akcja zyskała 
wymiar inicjatywy międzypokoleniowej. Organizacja 
akcji została sfinansowana ze środków pochodzących z 
1%.

1 154,60 zł

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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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 zysków i strat) 16 037,58 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 14 626,00 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) 1 411,58 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 9 626,00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 4 371,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 611,20 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

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

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

7 611,20 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 realizacja celów statutowych - organizacja OBR 2019 1 154,60 zł

2 realizacja celów statutowych - bieżąca działalność Fundacji 1 456,60 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 wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 5 000,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 7 611,20 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 8 426,38 zł
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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.

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)

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 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych

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 - dodatkowo podać 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
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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 
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)

0 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 1 465,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 465,00 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 
(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 pracowników)

35,52 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

615,00 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

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Izabela Beno
Monika Kaznocha Data wypełnienia sprawozdania 2020-07-15
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