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Sprawozdanie Zarządu za 2014 rok 

AKCEPTACJA STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB HOMOSEKSUALNYCH, BISEKSUALNYCH I 

TRANSPŁCIOWYCH 

 

 

Skład Zarządu od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku: 

Elżbieta Szczęsna- Prezeska Zarządu 

Aneta Ostrowska- Wiceprezeska Zarządu 

Tamara Uliasz – Członkini Zarządu 

 

Akceptacja jest pierwszą w Polsce organizacją zrzeszającą rodziców  i bliskich osób LGBT. Wizją 
stowarzyszenia jest otwarte społeczeństwo, w którym osoby LGBT i ich rodziny są akceptowane i cieszą się 
pełnią praw obywatelskich. Stowarzyszenie podejmuje działania edukacyjne skierowane do ogółu 
społeczeństwa, wspiera rodziny osób LGBT w budowaniu pozytywnych relacji. Członkowie stowarzyszenia 
swoją otwartą postawą chcą dać przykład innym. Inicjują i wspierają działalność na rzecz równouprawnienia 
osób LGBT. Stowarzyszenie prowadzi działalność rzeczniczą, której celem jest wprowadzenie aktów prawnych 
zwiększających poziom równouprawnienia osób LGBT, m.in. ustawy o związkach partnerskich i penalizacji 
mowy nienawiści. W 2014 r. członkowie stowarzyszenia występowali wielokrotnie w mediach i uczestniczyli w 
ważnych wydarzeniach (spotkania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z Pełnomocniczką ds. Równego 
Traktowania i z posłami na Sejm RP, konferencje, debaty, panele, marsze równości). Stowarzyszenie działa w 
Koalicji Partnerstwo dla Związków i Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej. Stowarzyszenie 
prowadzi spotkania pomocowe dla rodziców i bliskich osób LGBT w Warszawie i Wrocławiu. Prowadzi stronę 
internetową akceptacja.org oraz udziela się w mediach społecznościowych. W 2014 roku rozpoczęła projekt 
pt.”Akceptacja Osób LBG w domu i szkole” współfinansowany z Funduszy EOG. 
 
 
 
Sytuacja finansowa i finansowanie  
 
Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie działalność statutową i jest finansowane ze składek członkowskich, 
darowizn oraz dotacji celowych.  
 
Operacje finansowe Stowarzyszenia.  
 
Operacje finansowe  Spółki dokonywane są za pomocą rachunku w mBank S.A. o numerze 
70114020170000470213005196. 
 
Główne składniki majątku Stowarzyszenia 
 
Stowarzyszenie nie posiada żadnego majątku trwałego. 
 
Kapitał  
 
Stowarzyszenie nie posiada funduszu statutowego. 
 
Przewidywany rozwój.  
 
Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu pt. „Akceptacja Osób LGB w domu i szkole” współfinansowany z 
Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.  
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Planowane działania w 2015 roku. 
 
W 2015 r. Stowarzyszenie planuje realizować projekt ”Akceptacja Osób LGBT w domu i szkole”. Jest to projekt 
skierowany do rodziców i bliskich osób LGB (lesbijek, gejów, osób biseksualnych) oraz nauczycieli/ek i 
pedagogów/żek szkolnych z  terenu całego kraju. Głównym celem projektu jest szerzenie postawy 
akceptującej wobec osób LGB, wsparcie ich rodzin i budowanie pozytywnych relacji między członkami tych 
rodzin oraz aktywizacja społeczna rodziców i bliskich osób LGB. 
 
    
Aktualna sytuacja finansowa Stowarzyszenia 
 
Aktualna sytuacja finansowa Stowarzyszenia jest dobra. Na rachunku bankowym Stowarzyszenia na koniec 
roku 2014 znajdowało się 3.864,38 PLN , na koncie związanym z projektem znajdowało się 28.163,60 PLN. 
 
 
Przewidywana sytuacja finansowa.  
 
Stowarzyszenie jest w stanie utrzymać bieżącą działalność statutową ze środków pozyskiwanych od członków    
i darczyńców. 
Zagrożeniem dla realizacji planowanych działań Stowarzyszenia jest nie otrzymanie finansowania z zewnątrz. 
 
 

Warszawa, dn. 6 marca 2015 roku : 

 

 

Zarząd  Stowarzyszenia: 
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