Sprawozdanie z dział
alnoś
ci i sprawozdanie finansowe
Stowarzyszenia „Mił
oś
ćNie Wyklucza”
za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014
Stowarzyszenie „MiłośćNie Wyklucza” zostało wpisane do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego
8 listopada 2013 r. i od tego dnia datuje sięrozpoczęcie działalności stowarzyszenia.
1. Dane rejestrowe
Nazwa: Stowarzyszenie „MiłośćNie Wyklucza”
KRS: 0000485267
REGON: 147146362
NIP: 5272712763
Data rozpoczęcia działalności: 08.11.2013 r.
Adres rejestrowy: ul. Kolejowa 47A/69, 01210 Warszaw
2. Władze stowarzyszenia
W roku 2014 Zarząd stowarzyszenia działałw następującym składzie:
Prezes Zarządu – Marcin Szczepkowski
Członek Zarządu i Wiceprezes Zarządu – Hubert Sobecki
Członkini Zarządu i Skarbniczka – Maja Korzeniewska
Członek Zarządu i Sekretarz Zarządu – Sławomir Wodzyński, od 06.10.2014 funkcjęprzejąłOlaf
Zmit
Członkini Zarządu i Rzeczniczka – Wiktoria Beczek
W roku 2014 Komisja Rewizyjna działała w następującym składzie:
Katarzyna Zielonko – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej i Członkini
Krzysztof Marczewski – Członek Komisji Rewizyjnej
Oktawiusz Chrzanowski – Członek Komisji Rewizyjnej
3. Informacje ogólne
SiedzibąStowarzyszenia jest Warszawa, a terenem jego działania jest obszar Rzeczypospolitej
Polskiej.
Stowarzyszenie „MiłośćNie Wyklucza” w 2014 roku liczyło 19 członków/osób członkowskich
zwyczajnych.
Stowarzyszenie nie posiada własnego biura.
4. Określenie celów statutowych stowarzyszenia
Celem Stowarzyszenia jest:
1) działalnośćna rzecz prawnej i rzeczywistej równości ludzi bez względu na ich
orientacjępsychoseksualnąi tożsamośćpłciową, w szczególności poprzez

działalnośćna rzecz wprowadzenia do polskiego prawa możliwości prawnej
formalizacji związków osób tej samej płci,
2) propagowanie wiedzy na temat orientacji psychoseksualnych i tożsamości płciowych,
3) upowszechnianie oraz ochrona wolności, praw człowieka i swobód obywatelskich, w
tym w szczególności przeciwdziałanie dyskryminacji z jakichkolwiek powodów, a
także działania wspomagające rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.
5. Określenie form realizacji celów statutowych stowarzyszenia
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) tworzenie i wspieranie projektów aktów prawnych oraz udziałw procesie legislacyjnym,
2) kierowanie wystąpień, petycji, apeli oraz innych przewidzianych prawem środków do
osób
fizycznych, podmiotów prywatnych oraz instytucji publicznych,
3) kampanie medialne przy zastosowaniu różnych środków przekazu,
4) propagowanie inicjatyw i działańpublicznych przyczyniających siędo wzrostu
społecznej
akceptacji dla osób nieheteronormatywnych oraz ich rodzin i bliskich, w tym dla rodzin
zakładanych przez te osoby,
5) integracjęi wspieranie środowisk zajmujących siędziałalnościązgodnąz celami
statutowymi
Stowarzyszenia oraz wspieranie ich działań,
6) prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej i informacyjnej, w tym
opracowywanie i wydawanie czasopism i książek,
7) prowadzenie działalności edukacyjnoszkoleniowej i kulturalnej, w tym organizowanie
i prowadzenie spotkań, szkoleń, seminariów i warsztatów, konferencji oraz wystaw i
koncertów,
8) prowadzenie działalności naukowej i badawczej w celu rozpoznawania potrzeb oraz
problemów społecznych i kulturowych różnych grup społecznych, a także
upowszechniania
zdobytej wiedzy i doświadczeń,
9) finansowe i rzeczowe wspieranie osób fizycznych i prawnych w ramach realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia,
10) organizowanie i wspieranie innych inicjatyw społecznych zgodnych z celami
statutowymi
Stowarzyszenia.
6. Działania Stowarzyszenia „ MiłośćNie Wyklucza” podjęte w okresie 01.01.2014 
31.12.2014 r.
a. udziałw pracach koalicji Partnerstwo dla Związków działającej na rzecz promocji
idei związków partnerskich;
b. udziałw pracach Komitetu organizacyjnego Parady Równości;
c. druk i rozpowszechniania materiałów informacyjnych;
d. udziałw debatach i konferencjach naukowych;
e. udziałw marszu antyfaszystowskim;
f. spotkanie z sympatykami Stowarzyszenia MNW i rekrutacja wolontariuszy;

g. akcja pisania listów protestacyjnych w związku z transfobicznymi wypowiedziami
prezesa PiS Jarosław Kaczyńskiego;
h. partnerstwo w projekcie Stowarzyszenia Pracownia Różnorodności „Monitoring
Krajowego Programu Działańna Rzecz Równego Traktowania 201316”;
i. akcja około wyborcza na FB w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego;
j. partyworking w trakcie imprez kobiecych organizowanych przez kolektyw Twin
Heart;
k. streetworking z banerem „RÓWNOŚĆMAŁŻEŃŚKA DLA WSZYSTKICH / MARRIAGE
EQUALITY FOR ALL” na ulicach Warszawy;
l. udziałw Marszach Równości w Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu i Warszawie, Pride
London 2014, Manifie 2014 w Warszawie oraz Paradzie Seniorów;
m. udziałw strefie NGO Kongresu Kobiet 2014
n. pisaliśmy listy m.in. do Pełnomocniczki Rządu ds. Równego traktowania
o. organizacja integracyjnego Pikniku MNW w związku z Festiwalem Parady
Równości 2014;
p. prowadzenie bloga i fanpage’a stowarzyszenia na Facebooku oraz bloga na
pridemag.pl;
q. antynagroda „PAW” na Facebooku
r. spotkanie podczas szkolenia działaczy z regionu w ramach projektu realizowanego
przez Lambda Warszawa
7. Sprawozdanie finansowe
a) Bilans

b) Rachunek zysków i strat

c) Informacje dodatkowe
Stowarzyszenie MiłośćNie Wyklucza w 2014 roku swoje przychody pozyskiwało jedynie ze
składek członkowskich i darowizn.

Sporządził: Marcin Szczepkowski
Data: 06.01.2015 r.

