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Kadr z filmu Polonez Równości

Polonez odtańczony w parach tej samej płci przez maturzystki
i maturzystów ze stołecznego I Społecznego LO "Bednarska" był
gestem solidarności ze wszystkimi młodymi osobami LGBT+
w Polsce
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Kongres LGBT+ > mnw.org.pl/kongreslgbt
Zaprosiliśmy 27 organizacji LGBT+ z całego kraju na dwudniowe spotkanie robocze, na którymopracowaliśmy i
przyjęliśmy pierwszą wspólną listę postulatów polskiej społeczności LGBT+

Kongres był przede wszystkim okazją do spotkania, wymiany wiedzy
i doświadczeń oraz uwspólnienia stanowiska między organizacjami
rzeczniczymi. Zarówno tymi od lat pracującymi nad zmianą prawa, jak
i nowopowstałymi grupami lokalnymi organizującymi marsze
równości.
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Większość Kongresu przeznaczyliśmy na pracę nad końcową
Deklaracją, ale zarezerwowaliśmy też czas na spotkania eksperckie.
Rozmawialiśmy o samorządach, współpracy z Biurem Rzecznika Praw
Obywatelskich oraz działalności tęczowych sieci pracowniczych
w firmach.

Polonez Równości > mnw.org.pl/polonezrownosci
Wydarzenie było drugim – po Niezniszczalnej tęczy na placu Zbawiciela w Warszawie - wspólnym działaniem
MNW, Parady Równości i marki Ben&Jerry's

“Polonez symbolizuje marsz ku przyszłości. Właśnie dlatego
chcieliśmy go zatańczyć. Chcemy maszerować w lepszą
przyszłość, lepszą dla Polski, lepszą dla nas, w której będziemy
darzyć się miłością, będziemy na siebie wrażliwi" – wypowiedź
jednej z maturzystek.
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Zdjęcie Poloneza obiegły wszystkie najważniejsze media, a film obejrzało
ponad 100 tys. osób. Jednak najbardziej wartościowym efektem akcji były
wiadomości nadsyłane przez młode osoby LGBT+, którym Polonez pomógł
przez chwilę poczuć się mniej samotnie.

Akcja U siebie > mnw.org.pl/biblioteczka/tu-jestes-u-siebie
Naklejka i plakat Tu jesteś u siebie, bo miłość nie wyklucza powstały z myślą o ludziach, którzy chcieli okazać
wsparcie dla osób LGBT+ w trakcie bezprecedensowej nagonki medialnej na naszą społeczność

Prosty przekaz i widoczna
tęcza były naszą odpowiedzią
na propagandę tak zwanych
„stref wolnych od LGBT”.

Choć pierwotnie grafiki miały służyć do oznaczania miejsc
przyjaznych naszej społeczności, stały się też znakiem sojusznictwa
osób publicznych, między innymi Olgi Tokarczuk i Agnieszki Holland.
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Odzew ze strony restauracji, kawiarni
i najróżniejszych miejsc publicznych
przerósł nasze oczekiwania.
Oznaczyło się kilkaset miejsc w całym
kraju.

Mówię, jak jest – kampania o dumie i przeciwdziałaniu przemocy > mowiejakjest.eu
Chociaż głównym celem kampanii - adresowanej przede wszystkim do młodzieży - było dostarczenie
osobom LGBT+ praktycznej wiedzy na temat reagowania i zgłaszania przemocy motywowanej
uprzedzeniami, jej przekaz skupiał się przede wszystkim na dumie, jako lekarstwu na strach

Jak dotrzeć z trudnymi informacjami o trudnych rzeczach do osób,
którym przydadzą się one najbardziej, lecz nie potrzebują w swoim życiu
jeszcze więcej smutnych tematów? Postanowiliśmy zadziałać u źródła
problemu i zadbać o wzmocnienie poczucia własnej wartości osób
z naszej społeczności. Pokazać że każdy kolejny dzień, w który wchodzą z
podniesioną głową, to dowód ich siły i powód do najprawdziwszej dumy.

MNW 2019 | Budujemy społeczność

W realizacji kampanii postawiliśmy na bezpośredni kontakt ze
społecznością i prawdziwe historie osób, żyjących w Polsce.
Uzupełniliśmy je gadżetami dla każdej z „literek” tworzących
społeczność osób LGBTQIAP oraz niebinarnych. Hasła
uzgodniliśmy z osobami z każdej z grup.

Mówię, jak jest - mapa tęczowej Polski > mowiejakjest.eu
Interaktywna mapa - opracowana w ramach kampanii Mówię, jak jest - ułatwia kontakt z 39 organizacjami i
grupami LGBT+ w całej Polsce oraz odnalezienie tej nabliższej miejsca zamieszkania

Rosnąca liczba organizacji i grup nieformalnych LGBT+, wspierających i angażujących lokalne
społeczności LGBT+ w całym kraju ma ogromny potencjał, aby stać się siecią samopomocową
dla osób LGBT+ w każdym zakątku Polski. Jednak aby tak się stało, niezbędny jest kontakt,
dlatego wciąż aktualizujemy nasza mapę.
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Na mapie umieściliśmy zarówno
organizacje lokalne, jak i te, działające
ogólnopolsko - tutaj lista z Mazowsza.

Mówię, jak jest – spotkania
CelemkampaniiMówię,jakjestbyłowzmocnieniepoczuciawspólnotywśródosóbLGBT+, zwłaszcza tych
doświadczających przemocy

Spotkania były okazją do pokazania filmów i rozdania materiałów kampanijnych oraz rozmowy
o doświadczeniach związanych z przemocą motywowaną uprzedzeniami. Głównym tematem
rozmów było zachęcanie do zgłaszania takich incydentów odpowiednim służbom.
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Udział w Kongresie Bibliotek umożliwił nam
przekazanie materiałów do 200 bibliotek
w Polsce oraz organizację warsztatu na
temat sytuacji osób LGBT+.

MNW na ParadzieRówności
Jak co roku, nasza Ekipa wzięła udział w warszawskiej Paradzie Równości

Nasz baner “Małżeństwa dla wszystkich”
przeszedł ulicami stolicy już po raz szósty.
Jego przekaz pozostaje aktualny.
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Jak co roku nasze stoisko w Miasteczku Równości było oblegane. Rozdawaliśmy gadżety
i materiały edukacyjne, robiliśmy zmywalne tatuaże, dzieliliśmy się wiedzą o sytuacji prawnej
osób LGBT+ w Polsce i Europie, graliśmy w nasze własne Koło Fortuny i oczywiście
rozmawialiśmy ze wszystkimi, którzy chcieli rozmawiać z nami.

MNW na MarszachRówności
Ekipa MNW wzięła udział w Marszach w Białymstoku, Bydgoszczy, Gnieźnie, Katowicach, Kielcach, Krakowie,
Lublinie, Łodzi, Opolu, Płocku, Poznaniu, Radomsku, Szczecinie, Trójmieście i Wrocławiu

Obecność na Marszach, zwłaszcza tych debiutujących oraz odbywających się w miastach, w których możemy być z naszym stoiskiem, to jeden
z naszych corocznych priorytetów.
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Mówię, jak jest - życzenia Tęczowych świąt
Ostatnim krokiem kampanii Mówię, jak jest było wyjście w przestrzeń publiczną z komunikatem wsparcia do
osób LGBT+, dla których okres świąteczny często jest wyjątkowo trudny

Zaznaczenie obecności tęczy – symbolu społeczności, która stała się celem ataku najsilniejszych grup wpływu w Polsce – wraz z życzeniami
skierowanymi bezpośrednio do osób LGBT+ było naszym sposobem na podtrzymanie nadziei i poczucia wspólnoty.
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Baner Małżeństwa dla wszystkich, bo miłość nie wyklucza
Po raz pierwszy w Polsce, w samym centrum Warszawy, zawisł
baner z postulatem równości małżeńskiej
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Mówię, jak jest – historie ludzi LGBT+ w Polsce > mowiejakjest.eu
Kluczowym elementem kampanii Mówię, jak jest były filmy, w których osoby LGBT+ opowiadały swoje
historie o dorastaniu, dochodzeniu do zgody ze sobą, dumie i sile, która z niej płynie

Do opowiedzenia swoich historii zaprosiłyśmy Patryka Chilewicza z Vogule Poland, Alicję z Marszu Równości w Lublinie, Pawła, który opowiedział
o swojej długiej drodze do samoakceptacji, Stanisława z Fundacji Trans-Fuzja, Julię Maciochę – prezeskę Parady Równości, Gąsia – artystę
queerowego, Emi Barabasz – adwokatkę i Elizę – piłkarkę.
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Mówię, jak jest – Bądź sobą! > mowiejakjest.eu
Historie osób z Polski dopełniły opowieści osób, które zdecydowały się na coming out w trakcie swojej
kariery, często łamiąc panujące tabu.

Adam Rippon – łyżwiarz figurowy i Olimpijczyk, Megan Rapinoe – kapitanka amerykańskiej reprezentacji futbolowej, Halsey – piosenkarka oraz
Gus Kenworthy – narciarz i Olimpijczyk nie tylko mówią, jak jest, ale świadomie decydują się na wyjście z szafy, aby dać siłę młodym osobom
LGBT+. Siłę, której im samym kiedyś brakowało.
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Mówię, jak jest – książeczka pomocowa > mowiejakjest.eu
Kluczowym elementem kampanii Mówię, jak jest była książeczka pomocowa, która wyjaśniała
pojęcia hate crime i dumy, dawała praktyczne informacje o tym, gdzie szukać pomocy

Jednym z głównych celów książeczki było wyjaśnienie, że za przemoc ponoszą odpowiedzialność oprawcy, a szukanie pomocy nie jest powodem
do wstydu, lecz dumy z tego, że sprzeciwiamy się niesprawiedliwości. Praktyczne informacje o tym, jak rozmawiać z policją i gdzie szukać
bezpośredniego wsparcia w sytuacji kryzysu oraz wzmacniające historie osób ze społeczności dopełniały przekaz publikacji.
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Mówię, jak jest – wysyłka materiałów
Każdej publikacji MNW towarzyszy wysyłka skierowana przede wszystkim do osób indywidualnych.
To jeden z głównych sposobów pozostawania w kontakcie ze społecznością w całym kraju

Materiały kampanijne trafiły do osób
i instytucji w całym kraju. W każdym pakiecie
znalazły się zarówno wzmacniające gadżety
„pride’owe”, jak i publikacje edukacyjne.
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Ogromna liczba reakcji w mediach społecznościowych nie tylko pomogła nam wypromować
kampanię wśród naszej głównej grupy docelowej, czyli osób poniżej 25 roku życia, lecz
przede wszystkim dały nam poczucie, że forma i przekaz materiałów były bardzo trafione.

MNW na Kongresie Kobiet
Po raz kolejny reprezentacja MNW dzieliła się wiedzą z uczestniczkami Kongresu

Spotkania przy stoisku MNW były okazją do rozmów
i przekazania materiałów edukacyjnych.
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Jednym z punktów programu tegorocznego Kongresu była prezentacja na temat
Deklaracji Kongresu LGBT+ zwołanego przez MNW.

Baner Małżeństwa dla wszystkich
Po raz pierwszy w historii akcji outdoorowych w przestrzeni publicznej pojawił się jasny komunikat
dotyczący równości małżeńskiej

Dzięki dobrej współpracy z naszym partnerem biznesowym oraz dobrej komunikacji
na każdym etapie działań kampanijnych, pionierski przekaz społeczny i polityczny
postulat wprowadzenia „małżeństw dla wszystkich” wziął górę nad promocją marki.
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Baner był kolejnym elementem strategicznej współpracy
MNW z marką Ben & Jerry’s.

MNW w mediach
Nasz głos pojawiał się w polskich i zagranicznych mediach przez cały rok. Kilkanaście dedykowanych
wywiadów, reportaży i obszerniejszych materiałów oraz ponad 150 wzmianek to rekord dla naszego zespołu

Największe zaintersowanie mediów wzbudziło podpisanie Warszawskiej Deklaracji LGBT+, akcje Polonez Równości i Tu jesteś u siebie,
przemówienie na wiecu solidarności z Białymstokiem oraz nasze reakcje na spotęgowaną nagonkę na społeczność LGBT+ w Polsce.
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MNW w mediach
W komunikacji z mediami zagranicznymi naszym głównym celem jest przebicie się z przekazem bezpośrednio
od naszej społeczności przez szum tworzony przez polskich polityków

Rozmawialiśmy między innymi z mediami z Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii – między
innymi z The New York Times, CNN, The Independent, Guardianem, BBC, Deutsche Welle i Al Jazeerą, a także z Associated Press i Reutersem.
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MNW na demonstracjach
Poza demonstracjami prodemokratycznymi najważniejszym zgromadzeniem, w którym wzięła udział Ekipa
MNW był wiec solidarności z Marszem Równości w Białymstoku zorganizowany w Warszawie

Krytyka polskich władz, ignorujących przez lata rosnący problem homo-, bi- i transfobii, a obecnie celowo wzmacniających te zjawiska była
najczęściej udostępnianym w mediach przemówieniem Miłość Nie Wyklucza w tym roku.
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Media społecznościowe
Błękitne grafiki małżeńskie są stałym elementem komunikacji MNW w mediach społecznościowych

Poza informacjami o kolejnych krajach, które wprowadziły równość małżeńską, „błękitne memy” to również głosy par tej samej i różnej płci,
które pobierają się dumnie nosząc przypinki MNW. Ich słowa i uśmiechy dają nam nadzieję i pomagają utrzymać wiarę w naszą pracę.
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Media społecznościowe
Ważnym elementem komunikacji MNW są akcje mobilizacyjne, towarzyszące najważniejszym wydarzeniom,
wpływającym na życie osób LGBT+ w Polsce

Sprzeciw wobec skrajnie homofobicznych ataków słownych i fizycznych, działania profrekwencyjne oraz angażowanie społeczności osób LGBT+
i sojuszników w obronie Warszawskiej Deklaracji LGBT+ to kilka przykładów naszych działań mobilizacyjnych.
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Media społecznościowe
„Czarne memy” rezerwujemy dla najgorszych wypowiedzi i działań przeciw społeczności LGBT+, których nie
możemy pozostawić bez odpowiedzi

Większość roku 2019 minęła pod znakiem nagonki na naszą społeczność konsekwentnie realizowanej przez obóz partii rządzącej, wysokich
hierarchów Kościoła Katolickiego oraz media publiczne. Bezprecedensowa skala kampanii dezinformacyjnej oraz homo- i transfobicznej
propagandy uruchomionej w momencie podpisania Warszawskiej Deklaracji LGBT+, ujawniły cynizm polityków i ogromny wpływ słów osób
publicznych na poziom przyzwolenia wobec fizycznej przemocy w polskim społeczeństwie.
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Film Artykuł osiemnasty
Promocja pierwszego polskiego filmu dokumentalnego o (braku) równości małżeńskiej w Polsce pozostaje
jednym z kluczowych działań edukacyjnych MNW

Okolicznościowe promocje, udostępnianie filmu za darmo oraz umieszczenie filmu na platformie VOD OutFilm – która przekazuje wpływy
z opłat na działalność MNW – umożliwiły nam dotarcie do nowej widowni.
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Ceremonia podpisania Warszawskiej Deklaracji LGBT+

Już w momencie jej podpisania Deklaracja stała się najszerzej
komentowanym w mediach tematem dotyczącym osób LGBT+
w Polsce. W kolejnych miesiącach stała się też obiektem ataków
i narzędziem w kampanii nienawiści wobec naszej społeczności
prowadzonej przez władze, prawicowe media i hierarchów
Kościoła Katolickiego
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Warszawska Deklaracja LGBT+ > mnw.org.pl/deklaracjaLGBT
Dzięki podpisaniu Deklaracji udało nam się zwrócić uwagę opinii publicznej na palące problemy społeczności
LGBT+, które można i trzeba zaadresować na szczeblu samorządowym

Po 9 miesiącach rozmów z przedstawicielami sztabu wyborczego, a następnie administracji prezydenta Rafała Trzaskowskiego, doszło wreszcie
do podpisania wspólnie wypracowanego dokumentu. Było to zwieńczenie jednej z nielicznych udanych akcji rzeczniczych w historii ruchu LGBT+
w Polsce. O wadze Deklaracji świadczy również ogromna skala kampanii dezinformacyjnej prowadzonej przez najwyższych urzędników
państwowych, hierarchów Kościoła Katolickiego oraz prawicowe media, które wykorzystały dokument jako straszak w kolejnych kampaniach
wyborczych do Sejmu i Parlamentu Europejskiego.
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Warszawska Deklaracja LGBT+ > mnw.org.pl/deklaracjaLGBT
Podpisanie Deklaracji domknęło pierwszy etap działań rzeczniczych, za którym poszedł kolejny –
informowanie i mobilizacja społeczności oraz sojuszników w obliczu silnej kampanii dezinformacyjnej

Materiały w mediach społecznościowych i
Współpraca z partnerami społecznymi – takimi jak Akcja Demokracja – pomogła nam
rozpowszechnić przekaz, wyjaśniający rzeczywisty sens Deklaracji i w większym stopniu sprzeciwić dedykowana strona internetowa wyjaśniały
kolejne punkty Deklaracji.
się manipulacjom na jej temat, reprodukowanym przez homofobiczne media i polityków.
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Deklaracja Kongresu LGBT+
Deklaracja była pierwszym w historii ruchu LGBT+ kompleksowym dokumentem opisującym postulaty
rzecznicze naszej społeczności w Polsce

Jednym z celów Deklaracji było ułatwienie rozmów z politykami. Już w styczniu 2020 roku dokument stał się podstawą prac Parlamentarnego
Zespołu ds. Równouprawnienia Społeczności LGBT+. Wspólne prace nad tekstem były też okazją do podzielenia się wiedzą i wzmocnienia
kontaktów między organizacjami z całego kraju.
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Ustawa o równości małżeńskiej > zobacz projekt ustawy
Po raz pierwszy w historii ustawa o równości małżeńskiej opracowana przez MNW trafiła do ugrupowania
parlamentarnego

Po trzech projektach ustaw o związkach partnerskich, które konsultowaliśmy z partnerami politycznymi od 2010 roku, wreszcie udało nam
się wykonać kolejny krok przewidziany w Strategii wprowadzenia równości małżeńskiej i przekazać ustawę w ręce ugrupowania
parlamentarnego
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Anna Mazurczak reprezentująca Polskie Towarzystwo Prawa
Antydyskryminacyjnego i MNW oraz Paweł Knut z Kampanii
Przeciw Homofobii w trakcie Kongresu LGBT+
Opracowanie tekstu Deklaracji Kongresu LGBT+ we współpracy
z ekspertkami i ekspertami w dziedzinie praw osób LGBT+ z
całego kraju było zwieńczeniem naszych wieloletnich prób
utworzenia ogólnopolskiej koalicji organizacji LGBT+
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Deklaracja Kongresu LGBT+ > pobierz dokument
Dokument odpowiada na dwa pytania: jakie są braki w polskim prawie i w jaki sposób je uzupełnić

Ośmiostronnicowy tekst Deklaracji to diagnoza braków w polskim prawie wraz z listą rozwiązań legislacyjnych w 6 kluczowych obszarach: rodzina,
uzgodnienie płci, bezpieczeństwo, równe traktowanie, zdrowie i edukacja.
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Litygacja
Działania litygacyjne MNW polegają na przyłączaniu się do wybranych spraw w roli przyjaciela sądu oraz
reprezentacji pro bono par tej samej płci w sprawach o znaczeniu strategicznym

Adwokat Anna Mazurczak reprezentowała Franka i Bartka - parę przyjaciół MNW – w sprawie odmowy transkrypcji ich aktu małżeństwa
zawartego w Edynburgu. Wraz z radcą prawnym Jakubem Pawliczakiem reprezentowała również parę dwóch mam, którym USC odmówił uznania
zagranicznego aktu urodzenia ich córeczki, Julii. Obie sprawy są w toku.
MNW przyłączyło się do kolejnych postępowań w sprawie wydawania zakazów marszów równości przez prezydentów miast. Opinię przyjaciela
sądu w 2019 roku złożyło między innymi w sprawie zakazu marszu wydanego w Gnieźnie. Wszystkie zakazy zostały uchylone przez sądy.

MNW 2019 | Grupa prawna

Przewodniki Yes, I do > Biblioteczka MNW
Do Biblioteczki MNW dodaliśmy kolejny Przewodnik o ślubach za granicą

Po Edynburgu i Kopenhadze opisaliśmy doświadczenia kolejnych zaprzyjaźnionych par, które zdecydowały się pobrać w Berlinie.

MNW 2019 | Grupa prawna

Budujemy społeczność
Pomagamy zrozumieć
Zmieniamy prawo
Grupa prawna
Grupa badawcza
Rozwój
Fundraising
Regularnie aktualizowane dane na temat poparcia dla równości
małżeńskiej w Polsce są podstawą działań MNW. Gromadzimy
dane zarówno z własnych okresowych badań ilościowych, jak
i wszystkich innych dostępnych sondaży

MNW 2019 | Sprawozdanie merytoryczne

Monitoring > Badania
Prowadziliśmy ciągły monitoring badań społecznych dotyczących poparcia dla równości małżeńskiej w Polsce

Zgodnie z założeniami Strategii ciągły monitoring postaw społecznych pozwala nam na ocenę skuteczności naszych działań i dostosowywanie
rocznych planów operacyjnych MNW.

MNW 2019 | Grupa badawcza

Edukacja i współpraca z badaczami i badaczkami
Zadaniem grupy badawczej jest także komentowanie wyników sondaży i wchodzenie w partnerstwa

Komentowanie wyników sondaży, zwracanie uwagi na formę zadawanych pytań oraz diagnozowanie trendów w szerszym kontekście
społecznym to działanie z przecięcia badań i edukacji. Współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach programu Paidagogos Pro
doprowadziła do powstania pierwszej badawczej pracy dyplomowej, której współ-mentorem był Jan Dzierzgowski z MNW

MNW 2019 | Grupa badawcza
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Dzięki wsparciu darczyńców mogliśmy rozpocząć pracę we
własnym biurze, które współdzielimy z zaprzyjaźnioną
organizacją – Funduszem Feministycznym

MNW 2019 | Sprawozdanie merytoryczne

Powiększenie zespołu MNW, biuro i Wy!
Do naszego zespołu dołączyły nowe osoby, od stycznia zaczęliśmy regularną pracę w prawie
wyremontowanym biurze, a nasze media społecznościowe przekroczyły kolejne progi liczby obserwujących

Siłą MNW zawsze byli ludzie. Zarówno osoby członkowskie, zatrudnione lub pracujące wolontariacko, nasi przyjaciele i przyjaciółki,
towarzyszące nam w wydarzeniach i wyjazdach, jak i wszystkie osoby śledzące nasze media społecznościowe, dzielące się swoimi
doświadczeniami i wspierające nas finansowo. To dzięki ludziom istniejemy, pracujemy i nie poddajemy się nawet, gdy jest pod górkę.

MNW 2019 |Rozwój

Prawie 60 procent naszego budżetu pochodziło z Waszych darowizn
przekazanych bezpośrednio przelewem lub jako 1 procent podatku.
To właśnie dzięki Wam możemy pracować niezależnie od niepewnych
grantów, koncentrując się na celu, a nie przypadkowych projektach,
realizowanych tylko po to, żeby przetrwać

MNW 2019 | Sprawozdanie merytoryczne
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Rekordowy 1 procent na miłość > zobacz na co przeznaczamy pieniądze
Dzięki Wam zebraliśmy drugą największą kwotę wśród polskich organizacji LGBT+. Dziękujemy!

Wpływy z 1 procenta stanowiły prawie 1/3 naszego rocznego budżetu, a tym samym pozwoliły nam zabezpieczyć pieniądze
na kolejne miesiące pracy, dając oddech i pozwalając skupić się na pracy, a nie przetrwaniu.

MNW 2019 | Fundraising

Grant BNP Paribas
Dzięki formule konkursowej ubieganie się o dotację miało charakter mobilizacji naszej społeczności

Dzięki Waszej pomocy udało nam się otrzymać grant wspólnie z Lambdą Warszawa, który przeznaczyliśmy na produkcję
dodatkowych materiałów kampanii Mówię, jak jest.

MNW 2019 | Fundraising

Dotacje projektowe i wsparcie instytucjonalne
W 2019 roku otrzymaliśmy fundusze od następujących instytucji

Dzięki ﬁnansowaniu KomisjiEuropejskiej
przeprowadziliśmy kampanię Mówię, jak
jest.

MNW 2019 | Fundraising

Wsparcie Fundacji Batorego zapewniło
nam stabilność ﬁnansową na 10 miesięcy
i umożliwiło pracę nad docelowym
uniezależnieniem się od grantów
instytucjonalnych.

Fundusze ILGA Europe umożliwiły nam
organizację Kongresu LGBT+.

Wierzymy, że pełna równość to małżeństwa dla wszystkich
Wierzymy, że wszystkie rodziny mają prawo do szczęścia, bezpieczeństwa i szacunku
Wierzymy, że miłość nie wyklucza
Istniejemy od 2009 r. (od 2013 jako stowarzyszenie)
Naszą siedzibą jest Warszawa, ale działamy w całej Polsce
W 2019 roku zatrudnialiśmy dwie osoby na etat oraz kolejne dwie na umowy zlecenia
Było to możliwe tylko dzięki Waszemu wsparciu finansowemu
Pracujemy dla Was, bo istniejemy dzięki Wam
Dorzuć się do wspólnej sprawy na:

> mnw.org.pl/wspieram

DZIĘKUJEMY!
Stowarzyszenie Miłość NieWyklucza

Stowarzyszenie Miłość NieWyklucza

mnw
2019
bilans roczny
rachunek zysków i strat
informacja dodatkowa
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STOWARZYSZENIE MIŁOŚĆ NIE WYKLUCZA
KOLEJOWA 47A/69, 01-210 WARSZAWA
Tel.: , NIP: 527-271-27-63
BANK BGŻ,
61203000451110000003573360

Bilans dla organizacji pozarządowych
Sprawozdanie na dzień 2019-12-31
Pozycja
AKTYWA

Wartość na dzień
01/01/2019
218 680,26

Wartość na dzień
31/12/2019
259 789,35

0,00

0,00

I. Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe

0,00

0,00

III. Należności długoterminowe

0,00

0,00

IV. Inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

218 680,26

259 789,35

A. Aktywa trwałe

B. Aktywa obrotowe

0,00

0,00

II. Należności krótkoterminowe

78,72

10 246,05

III. Inwestycje krótkoterminowe

218 601,54

249 543,30

0,00

0,00

I. Zapasy

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

Aktywa razem

218 680,26

259 789,35

PASYWA

218 680,26

259 789,35

212 922,09

249 295,43

I. Fundusz statutowy

0,00

0,00

II. Pozostałe fundusze

0,00

0,00

81 717,17

212 922,09

131 204,92

36 373,34

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

A. Fundusz własny

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych
IV. Zysk (strata) netto

5 758,17

10 493,92

I. Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

II. Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

5 758,17

10 493,92

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław
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Rachunek Zysków i Strat dla organizacji pozarządowych
Sprawozdanie za okres 2019-01-01 - 2019-12-31
Pozycja

Wartość na dzień
31/12/2018
343 633,96

Wartość na dzień
31/12/2019
401 493,01

343 633,96

401 493,01

II. Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego

0,00

0,00

III. Przychody pozostałej działalności statutowej

0,00

0,00

170 915,80

340 344,56

170 915,80

340 344,56

0,00

0,00

A. Przychody działalności statutowej:
I. Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

B. Koszty działalności statutowej
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
III. Koszty pozostałej działalności statutowej
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)
D. Przychody działalności gospodarczej
E. Koszty działalności gospodarczej
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)

0,00

0,00

172 718,16

61 148,45

6 000,00

12 221,38

0,00

0,00

6 000,00

12 221,38

47 270,74

44 807,11

131 447,42

28 562,72

I. Pozostałe przychody operacyjne

0,00

8 223,26

J. Pozostałe koszty operacyjne

0,00

302,80

K. Przychody finansowe

0,00

0,00

185,59

109,84

131 261,83

36 373,34

0,00

0,00

131 261,83

36 373,34

G. Koszty ogólnego zarządu
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)

L. Koszty finansowe
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)
N. Podatek dochodowy
O. Zysk (strata) netto (M - N)
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