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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AUTONOMIA 
W 2015 ROKU 

 
Fundacja Autonomia, każdego roku, przez 365 dni mobilizuje i wzmacnia 

odwagę ponad 10 tysięcy dziewcząt i chłopców, kobiet i mężczyzn. 
Uczą się jak skutecznie zapobiegać konfliktom, przeciwstawiać się przemocy i współpracować. 

Dzięki nam korzystają z bezpłatnych zajęć, uczestniczą w projekcjach filmów edukacyjnych i wyjazdach, 
angażują się w kampanie społeczne. 

 
Autonomia działa na rzecz powstrzymania nietolerancji, dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, 
orientację seksualną, pochodzenie etniczne lub narodowe, wiek, stopień sprawności, wyznanie i inne 
przesłanki oraz dyskryminację krzyżową. Zajmujemy się przeciwdziałaniem przemocy motywowanej 
uprzedzeniami i mowie nienawiści.  
 
Naszą misją jest podnoszenie kompetencji, wzmacnianie odwagi cywilnej i budowanie zaangażowania 
młodzieży i dorosłych, by tworzyli społeczeństwo wolne od dyskryminacji i przemocy, w tym mowy 
nienawiści i przestępstw motywowanych uprzedzeniami ze względu na płeć, orientację 
psychoseksualną, tożsamość płciową, narodowość, pochodzenie etniczne, wyznanie/ 
bezwyznaniowość, wiek, stopień sprawności i status społeczno – ekonomiczny. Dla naszych działań 
ważne są perspektywa intersekcjonalna, dostrzeganie systemowych podłoży dyskryminacji i przemocy 
oraz uwłasnowolnienie (empowerment) osób z grup na nie narażonych. 
Autonomia działa od 2007 r. w całej Polsce i lokalnie – w Krakowie. 
 
MISJĘ REALIZUJEMY W NASTĘPUJĄCYCH ŚCIEŻKACH MERYTORYCZNYCH: 
 

I. Edukacja antydyskryminacyjna i o prawach człowieka – program „Nikt nie rodzi się z 
uprzedzeniami”– m.in. model warsztatu antydyskryminacyjnego, szkoła trenerska, 
bezuprzedzen.org – serwis internetowy poświęcony edukacji antydyskryminacyjnej i 
równościowej, filmy  i materiały edukacyjne (m.in. „Niebieskoocy",  „Delikatnie nas zabijają III. 
Obrazy kobiet w reklamach", „Maska twardziela. Przemoc, media i kryzys męskości"), 
podręczniki szkoleniowe (Kalendarium praw człowieka – edukacja i działanie), festiwal filmowy 
WATCHDOCS, konferencje naukowe (współpraca z Uniwersytetem Pedagogicznym i 
Uniwersytetem Jagiellońskim), dyskusje, spotkania, projekcje.  

II. Zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji, w tym w edukacji - m.in. poprzez 
budowanie kompetencji profesjonalistów/ek w zakresie przeciwdziałania przemocy ze względu 
na płeć (Akademia Treningu WenDo – Upełnomocnienie Przeciwko Przemocy ze względu na 
płeć), budowanie i wdrażanie programów dla placówek edukacyjnych (Uczelnia przeciwko 
dyskryminacji), warsztaty antyprzemocowe (m.in. WenDo – samoobrona i asertywność dla 
kobiet i dziewcząt), kampanie społeczne (m.in. 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze wzgl. na Płeć), 
podnoszenie świadomości i aktywności obywatelskiej oraz  wzmacnianie odwagi cywilnej w 
występowaniu przeciwko dyskryminacji i przemocy (m.in. inicjowanie akcji publicznych, 
wspieranie wolontariatu, koordynowanie staży i praktyk studenckich); publikacje 
(np. „Homofobia. Narzędzie seksizmu" ). 

III. Empowerment – działania skierowane do osób narażonych na przemoc i dyskryminację 
krzyżową/wielokrotną lub wykluczenie (w szczególności kobiet i dziewcząt), wzmocnienie w 
budowaniu własnej autonomii/niezależności z jednoczesnym wzmacnianiem poczucia interesu 
grupowego, empowerment zakłada ujawnianie struktur społecznych oraz barier i relacji 

http://www.bezuprzedzen.org/
http://www.autonomia.org.pl/index.php?id=teksty2&ajdi=72
http://www.autonomia.org.pl/index.php?id=teksty2&ajdi=70
http://www.watchdocskrakow.pl/
http://www.watchdocskrakow.pl/
http://www.autonomia.org.pl/index.php?id=teksty2&ajdi=27
http://www.autonomia.org.pl/index.php?id=teksty2&ajdi=95
http://www.autonomia.org.pl/index.php?id=teksty2&ajdi=46
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wpływów, które podtrzymują dyskryminację i opresję – podejście zastosowane m.in. w 
warsztatach WenDo, projekcie „Milczenie nie jest złotem” (przeciwdziałanie dyskryminacji i 
przemocy ze względu na płeć i orientację seksualną, z którymi spotykają się kobiety), 
„Genderowy wymiar niepełnosprawności” (Nic o nas bez nas - szkolenia dla kobiet z 
niepełnosprawnościami wzroku, słuchu i ruchu). 

IV. Działania rzecznicze zmierzające do włączenia perspektywy antydyskryminacyjnej, w tym edukacji 
antydyskryminacyjnej do systemu edukacji formalnej (np. Standard Antydyskryminacyjny dla 
uczelni, współpraca z  Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Pedagogiczny im. KEN) i 
programów związanych z przeciwdziałaniem przemocy (np. Razem bezpieczniej, Bezpieczna i 
przyjazna szkoła itd.) – koordynujemy działalność eksperckiej grupy roboczej. Koordynujemy 
Krakowską Sieć Antydyskryminacyjną (działania zmierzające do przyjęcia w Krakowie Programu 
działań na rzecz równości i przeciwdziałania dyskryminacji).  Fundacja Autonomia jest członkinią 
Koalicji Równych Szans (KRS) i Koalicji Edukacji Antydyskryminacyjnej (KEA) i Koalicji CEDAW. 

 
NASZE NARZĘDZIA I ROZWIĄZANIA SĄ SKIEROWANE M.IN. DO: 

 Organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się edukacją, przeciwdziałaniem 
dyskryminacji i przemocy, prawami człowieka, zamianą społeczną. 

 nauczycieli i nauczycielek, edukatorek i edukatorów, pedagogów, psychologów i psycholożek, 
aktywistów/ek – w tym młodzieżowych 

 instytucji systemu edukacji – np. szkół, ośrodków doskonalenia nauczycieli, ośrodków 
aktywizacji społecznej 

 dorosłych i młodzieży 
 

NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY AUTONOMII W 2015 ROKU: 
 „Perspektywa antydyskryminacyjna w programach przeciw przemocy” – szkoła trenerska 

Akademia Treningu WenDo – Upełnomocnienie przeciwko przemocy ze względu na płeć, 
mobilny punkt edukacyjno - ekspercki dla organizacji, instytucji i osób w zakresie 
przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć i inne przesłanki, rzecznictwo. 

 „Zatrzymać przemoc - kompleksowy system wsparcia i oddziaływań terapeutycznych dla osób 
doświadczających przemocy ze względu na płeć” 

 Działania związane z rozwojem instytucjonalnym organizacji strażniczych w ramach projektu 
„Strażnictwo – profesjonalnie i trwale w interesie publicznym” realizowanym przez Sieć 
obywatelską Watchdog Polska 

 
 
Projekty, w których Autonomia była partnerką 

 „Antysemityzm nie jest poglądem” – Autonomia partnerką projektu Żydowskiego 
Stowarzyszenia Czulent 

 „Scena dla twardziela” Autonomia partnerką fundacji Phan Bde 

 "Uniwersyteckie standardy przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji" – współpraca z 
Uniwersytetem Pegadogicznym im. KEN w Krakowie, który został objęty honorowym 
patronatem prof. Małgorzaty Fuszary, Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania. 

 
Inne nasze inicjatywy 

 13. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie, Kraków i Poronin, 
20-25  października 2015 

http://www.autonomia.org.pl/index.php?id=teksty2&ajdi=45
http://www.autonomia.org.pl/index.php?id=aktualnosci&ajdi=85
http://www.autonomia.org.pl/index.php?id=teksty2&ajdi=85


 

 

St
ro

n
a3

 

 Konferencja naukowa „Film jako narzędzie edukacji antydyskryminacyjnej i edukacji o prawach 
człowieka” realizowana we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie – 
22 października 2015 

 Konferencja naukowa „„Gender – Edukacja – Praca. Uczelniane rozwiązania 
antydyskryminacyjne”, 5-6 listopada 2015 

 24. Kampania „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na  Płeć” – 25.11 – 10.12.2015 – 
mobilizowanie i koordynowanie działań w Polsce 

 

OTRZYMANE W 2015 ROKU DOFINANSOWANIA: 
1.    E3/0851 „Perspektywa antydyskryminacyjna w programach przeciw przemocy” realizowany w 
ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, kwota dotacji: 
349 335,00 zł.  
2. 171/NMF/XII/N „Zatrzymać przemoc - kompleksowy system wsparcia i oddziaływań terapeutycznych 
dla osób doświadczających przemocy ze względu na płeć” realizowany w ramach Programu PL14 
„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” w ramach Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 2009-2014, kwota dotacji 173 776 zł. 
3. Grant „Strażnictwo – profesjonalnie i trwale w interesie publicznym” realizowanym przez Sieć 
obywatelską Watchdog Polska, kwota dotacji 30 000 zł. 
4. Grant od Network of East – West Women New York na podręcznik, kwota dotacji 2500 USD. 
5. Akcja crowdfundingowa na PolakPotrafi, kwota pozyskana (po odjęciu kosztów prowizji): 9062 zł. 
 
Autonomia nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA, KTÓRE ZOSTAŁY REALIZOWANE W 2015 ROKU 
 
AKADEMIA TRENINGU WENDO - UPEŁNOMOCNIENIE PRZECIW PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ.  
 „Akademia Treningu WenDo – Upełnomocnienie Przeciwko Przemocy ze względu na płeć” to kurs 
trenerski realizowany przez fundację Autonomia przygotowujący do prowadzenia warsztatów 
przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji wobec kobiet i dziewczynek* metodą WenDo, bazującą na 
modelu upełnomocnienia (empowerment). 
Akademia Treningu WenDo – skierowana była do osób: z doświadczeniem życia jako kobiety oraz 
socjalizacji do roli kobiety; z grup narażonych na przemoc i dyskryminację krzyżową (ze względu na płeć 
i inne współwystępujące przesłanki takie jak: niepełnosprawność, orientacja psychoseksualna, 
tożsamość płciowa, pochodzenie etniczne, narodowość, wiek, status społeczno-ekonomiczny i in.); 
pracujących lub współpracujących z organizacjami pozarządowymi, a także placówkami edukacyjnymi, 
interwencyjnymi, socjoterapeutycznymi i pomocowymi itp., działającymi w obszarze przeciwdziałania 
przemocy i/lub dyskryminacji (w szczególności wobec kobiet/ze względu na płeć), w szczególności z 
regionów kraju w których brak podobnej oferty; w szczególności pracującymi z kobietami i 
dziewczynkami doświadczającymi przemocy. 
Wpłynęło 80 kompletnych zgłoszeń. Dokonano wyboru 30 beneficjentek projektu z grup narażonych na 
przemoc i dyskryminację krzyżową, a także osoby pracujące lub współpracujące z organizacjami 
pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi, interwencyjnymi, socjoterapeutycznymi i pomocowymi, 
działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy i/lub dyskryminacji. Osoby te prowadzą swoją 
aktywność łącznie w 12 województwach, zarówno w miastach jak i na terenach wiejskich.  
Udział w Akademii był nieodpłatny dla uczestniczek ponieważ ważna była dla nas dostępność dla osób 
także o niskich dochodach. Autonomia zapewniała organizację i pokrycie kosztów zajęć merytorycznych, 
konsultacji indywidualnych, materiałów edukacyjnych, wyżywienia wegańskiego, zakwaterowania w 
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pokojach wieloosobowych oraz podstawową pomoc w organizacji szkoleń dyplomowych. Przewidziano 
środki służące umożliwieniu udziału w Akademii wszystkim potencjalnym uczestniczkom bez względu 
m.in. na stopień sprawności i zakres zaangażowania kandydatki w pracę opiekuńczą. 
Skład zespołu trenerskiego 
Zespół trenerski Akademii Treningu WenDo stanowiły trzy osoby -  Agata Teutsch (koordynatorka 
merytoryczna projektu i Akademii), Ewa Rutkowska i Katarzyna Starowicz (która na poziomie planowania 
projektu została przewidziana jako osoba posiadająca kompetencje do zastąpienia jednej z 
trenerek/opiekunek ATW w razie niedyspozycji wykluczającej daną osobę z dalszej pracy, co 
postrzegane było jako jedno z poważnych ryzyk w projekcie).  
Poza stałym zespołem trenerskim, zajęcia prowadzone były przez osoby z organizacji partnerskich, a 
także przez osoby uczestniczące w ATW – wynika to z chęci uznania zaangażowania merytorycznego 
osób uczestniczących w ATW, wyrównywania pozycji osób uczestniczących z organizacji partnerskich 
oraz pozostałych organizacji. 
Zespół trenerski korzystaj z regularnych superwizji pod opieką Agnieszki Zarzyckiej – superwizorki 
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 
Program i harmonogram zjazdów szkoleniowych w ramach Akademii Treningu WenDo 
Dołożyłyśmy starań, aby uwzględnić w konstruowaniu harmonogramu Akademii daty ważnych świąt 
katolickich, prawosławnych, żydowskich i muzułmańskich. 
Do od kwietnia 2015 do 31 grudnia 2015 r. odbyło się 9 z 11 zaplanowanych zjazdów Akademii Treningu 
WenDo (6 zjazdów 4-dniowych, jeden – 5 dniowy i dwa 6-dniowe). Program Akademii Treningu WenDo 
obejmował: 370 godzin zajęć warsztatowych (do końca roku odbyło się 300), wykładów i projekcji, 
przeprowadzenie przez każdą osobę uczestniczącą działań lokalnych w ramach Kampanii 16 Dni Akcji 
Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. W 2016 planowane jest jeszcze ok 70 godzin zajęć i 16 godzin 
warsztatowych superwizowanego warsztatu dyplomowego WenDo i min. 4 godzin spotkań 
superwizyjnych. 
Osoby uczestniczące otrzymały możliwość uczestniczenia jeszcze w trakcie Akademii w warsztatach 
WenDo prowadzonych przez certyfikowane trenerki. Możliwość udziału w prowadzonych przez 
certyfikowane trenerki zajęciach, obserwowanie ich pracy i przestrzeń na refleksję nad przebiegiem 
zajęć to wyjątkowa metoda podnoszenia kompetencji uczestniczek ATW. Jest to jedno z narzędzi 
edukacyjnych właściwych dla koncepcji empowermentu.  
 
Dodatkowe inicjatywy wokół Akademii Treningu WenDo 
22 sierpnia 2015 r. o godz. 13.00 została przeprowadzona akcja Bubbles Beyond Borders (BBB) na Rynku 
Głównym w Krakowie. Organizatorkami krakowskiej akcji były osoby uczestniczące w Akademii Treningu 
Wendo. Bubbles Beyond Borders, czyli Bańki Ponad Granicami, to inicjatywa która powstała w 
odpowiedzi na uprowadzenie ze szkoły dwustu nigeryjskich uczennic przez Boko Haram – terrorystyczną 
organizację sprzeciwiającą się edukacji dziewcząt. Uprowadzonych do tej pory nie odnaleziono. Celem 
akcji BBB, zainicjowanej w 2014 roku przez Fundację Leave No Girl Behind International, jest 
podtrzymywanie pamięci o uprowadzonych dziewczętach, zwracanie uwagi na łamanie praw kobiet i 
dziewcząt oraz domaganie się ich przestrzegania. 
Osoby uczestniczące w Akademii zorganizowały też internetową akcję solidarności z uchodźczyniami i 
uchodźcami, wspólnie wykonując sobie zdjęcie z hasłem wspierającym ich przyjazdy do Polski. 
 
MOBILNY PUNKT EDUKACYJNO - EKSPERCKI DLA ORGANIZACJI, INSTYTUCJI I OSÓB W ZAKRESIE 
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ I INNE PRZESŁANKI  
Działania realizowane w ramach punktu to m.in.: 
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Regularne projekcje, warsztaty i spotkania  
Spotkania otwarte odbywały się pod wspólnym tytułem „Edukacja bezpieczna  dla wszystkich”. Tytuł 
cyklu spotkań nawiązuje do tematu przewodniego tegorocznej światowej Kampanii 16 Dni Akcji 
Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć - „Poprzez Pokój w Domu do Pokoju na Świecie: Uczyńmy 
edukację bezpieczną dla wszystkich!”. W ramach punktu odbyły się spotkania: 

 9.07.2015, Kraków - „Wychować, wyleczyć, wyzwolić – czyli o feministycznym podejściu do 
działań związanych z pracą z osobami, które doświadczyły przemocy ze względu na płeć - przede 
wszystkim kobiet”, prowadzone przez Annę Lipowską – Teutsch. 

 26.06.2015, Kraków – „Teatr Forum – Teatr Uciśnionych (Theatre of the Oppressed). 
Rewolucyjna metoda edukacji antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej”. Spotkanie 
warsztatowe prowadzone przez Azję Kulpińską i Agnieszkę Król. Obie ekspertki to aktywistki i 
badaczki, wykorzystujące metodę Teatru Uciśnionych w pracy m.in. z kobietami z 
niepełnosprawnościami, młodzieżą, uchodźczyniami i migrantkami, personelem medycznym i 
kadrą instytucji edukacyjnych. Dzieliły się z osobami uczestniczącymi doświadczeniami z pracy 
metodą Teatru Uciśnionych w Indiach, Australii,  Polsce, na Wyspach Salomona, w Brazylii i 
Wielkiej Brytanii i in. Teatr Forum to metoda pobudzania aktywności społecznej i mobilizująca 
do zwiększania wpływu ludzi na kształt świata, w jakim żyjemy.  Wykorzystuje się ją w pracy 
antydyskryminacyjnej, antyprzemocowej i zmierzającej do empowermentu. Teatr Forum 
prowokuje refleksję nad mechanizmami i procesami społecznymi skutkującymi dyskryminacją i 
przemocą. W spotkaniu wzięło udział 20 osób. 

 30.09.2015, Kraków – Projekcja filmu "Alfabet" Erwina Wagenhofera (Austria, Niemcy 2013, 107 
min.), połączona z dyskusją. Spotkanie realizowane we współpracy z Uniwersytetem 
Pedagogicznym, prowadziły dr Magdalena Stoch i Agata Teutsch poświęcone było krytycznemu 
spojrzeniu na współczesny system edukacji formalnej i reprodukowanej przez ten system 
przemocy i wykluczeniu. Spotkanie było przestrzenią refleksji nad kształtem polskiego systemu 
edukacji formalnej, szczególnie w kontekście reagowania na przemoc ze względu na płeć i inne 
przesłanki oraz dyskryminację obecną w przestrzeni szkoły. Wydarzenie wspierane było przez 
dystrybutora filmu, firmę Against Gravity. W spotkaniu wzięło udział 15 osób. 

 9.10.2015, Kraków – projekcja filmu „Wyrok po węgiersku” i spotkanie z reżyserką Eszter Hajdú. 
Film stanowi zapis procesu sądowego grupy neonazistów, oskarżonych o zamordowanie sześciu 
Romów, w tym kobiet i dziecka, spowodowaniu trwałych okaleczeń ok. 10 kolejnych osób. 
Dyskusja po projekcji była poświęcona sytuacji węgierskich Romów i Romek, rosnącemu 
przyzwoleniu na rasizm, przestępstwa z nienawiści i mowę nienawiści. W projekcji i spotkaniu 
wzięło udział 30 osób. 

 11.10.2015, Kraków - z okazji Międzynarodowego Dnia Dziewczynki ustanowionego 4 lata temu 
przez ONZ zorganizowałyśmy cykl wydarzeń skierowanych w szczególności do dziewczyn i 
dziewczynek. Święto ma na celu zwrócenie uwagi na dyskryminację i przemoc z jakimi spotykają 
się dziewczynki, tylko z powodu swojej płci i przybliżenie szczególnych wyzwań, przed jakimi 
stoją dziewczęta na całym świecie. Działania i wydarzenia związane z tym dniem organizują m.in. 
UNFPA, UNICEF i UN Women. W Krakowie odbyły się m.in. projekcje filmu o WenDo dla 
gimnazjalistek i spotkanie warsztatowe dot. WenDo dla dziewczynek, warsztaty z żonglerki, 
przygotowywania nadruków na koszulki, warsztaty z naprawy rowerów, czytanie bajek „O 
dzielnej księżniczce i pięknym królewiczu” dla najmłodszych i puszczanie baniek.  W 
wydarzeniach w ramach Dnia Dziewczynki wzięło udział ok. 20 dziewczynek w wieku 3-14 lat. 

 Wydarzenia organizowane w ramach kampanii 16 dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na 
Płeć (patrz sprawozdanie z działań kampanijnych poniżej) 
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Prowadzenie wypożyczalni filmów edukacyjnych 
W 2015 roku filmy (Delikatnie nas zabijają. Obrazy kobiet w reklamach 3, Maska twardziela. Media, 
przemoc i kryzys męskości oraz Niebieskoocy) zostały wypożyczone 15 placówkom (w niektórych 
przypadkach wypożyczano wszystkie 3 filmy) i były wykorzystywane w działaniach edukacyjnych 
organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Można założyć, że dzięki działaniu wypożyczalni filmy 
zostały obejrzane przez ok. 500 osób. 
 
Prowadzenie doradztwa telefonicznego oraz w ramach spotkań osobistych 
Doradztwo dotyczy przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć i inne przesłanki, pomocy przy 
wyszukiwaniu materiałów edukacyjnych, kontaktów z organizacjami pozarządowymi i osobami, 
specjalizującymi się w określonej tematyce, np. przemocy motywowanej homofobią, bullyingu w szkole. 
Osoby, które zwracały się do nas z prośbą o doradztwo to: dziennikarki i dziennikarze, działacze i 
działaczki organizacji pozarządowych i instytucji publicznych (edukacyjnych, akademickich, 
pomocowych), nauczyciele/nauczycielki.   
W ramach tych działań zrealizowano m.in. doradztwo w sprawie antydyskryminacyjnych i 
antyprzemocowych zajęć dla młodzieży gimnazjalnej uczęszczającej do klas mundurowych w Krakowie; 
konsultacje i doradztwo w zakresie możliwych do realizacji działań związanych z budowaniem oferty 
pomocy psychologicznej, socjalnej i prawnej dla kobiet z różnymi rodzajami niepełnosprawności; 
możliwych do podjęcia działań w związku ze sprawą o molestowanie seksualne nieletniej; publikacji 
poświęconej przemocy mężczyzn wobec kobiet w projekcie „Moc w przemoc” – Punkt Widzenia; 
doradztwo i konsultacje zajęć i scenariusza przedstawienia w ramach projektu „Scena dla twardziela” 
realizowanego przez fundację Phan Bde w partnerstwie z Autonomią; oraz dokonywano ekspertyz 
związanych z tworzeniem „Standardu Antydyskryminacyjnego dla uczelni (osobny punkt). 
 
Newsletter fundacji Autonomia poświęcony przeciwdziałaniu przemocy ze względu na płeć. 
Do końca grudnia 2015 r. zostało wydanych 9 numerów newslettera. Zawiera on informacje dotyczące 
inicjatyw podejmowanych przez Autonomię i inne organizacje z całego kraju. Newsletter każdorazowo 
trafia do 1700 osób – abonentów i abonentek zainteresowanych działalnością fundacji i edukacją 
antyprzemocową i antydyskryminacyjną. 

 
Serwis www (baza wiedzy) 
Powstał serwis www.bezpieczna-szkola.edu.pl, który będzie zawierał opracowania, tłumaczenia i 
narzędzia dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, w szczególności 
włączania perspektywy płci do szkolnych programów bezpieczeństwa i zapobiegania przemocy.  
 
Teksty eksperckie – o WenDo po polsku i rosyjsku  
W ramach Mobilnego Punktu powstały również dwa teksty dotyczące WenDo jako metody 
przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć (w kwartalniku Zadra), w tym jeden został 
przetłumaczony na rosyjski przez uczestniczkę Akademii Treningu WenDo pochodzącą z Białorusi. 

 
 
 
RZECZNICTWO 
Powołanie eksperckiej grupy roboczej ds. włączenia perspektywy antydyskryminacyjnej (w tym 
perspektywy płci) do programów przeciwdziałania przemocy i agresji w systemie edukacji formalnej dzieci 
i młodzieży w Polsce 

http://www.bezpieczna-szkola.edu.pl/
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Głównym celem rzeczniczym było włączenie perspektywy antydyskryminacyjnej i genderowej do 
rządowych programów przeciwdziałania przemocy w szkołach (takich jak  „Bezpieczna i Przyjazna 
Szkoła” i „Bezpieczna+” Ministerstwa Edukacji Narodowej). W zespole projektowym ustaliłyśmy, że aby 
wpłynąć na zmiany w programie „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”, kluczową partnerką do współpracy jest 
Fundacja Dzieci Niczyje, realizująca zadania tego programu we współpracy z MEN. (przygotowałyśmy 
recenzję programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”, w zakresie uwzględnienia w nim perspektywy płci i 
antydyskryminacyjnej oraz uwagi do programu „Bezpieczna+”, komplementarnego rządowego 
programu dot. przeciwdziałania przemocy w szkołach, przygotowywanego przez rząd i ogłoszonego do 
konsultacji w maju 2015. Została przez nas zainicjowana i utworzona  ekspercka grupa robocza ds. 
włączenia perspektywy antydyskryminacyjnej (w tym perspektywy płci) do programów przeciwdziałania 
przemocy i agresji w systemie edukacji formalnej dzieci i młodzieży w Polsce. W grupie znalazły się osoby 
i organizacje zajmujące się przeciwdziałaniem dyskryminacji i edukacją antydyskryminacyjną oraz 
ochroną dzieci przed krzywdzeniem i przemocą, osoby/organizacje reprezentujące środowiska szkolne 
- fundacja Autonomia (Aleksandra Migalska, Agata Teutsch), fundacja Feminoteka (Joanna Piotrowska, 
Jolanta Gawęda,) Fundacja Dzieci Niczyje (Monika Sajkowska, Katarzyna Seidel, Marta Skierkowska, 
Jolanta Zmarzlik), Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej (Agnieszka Kozakoszczak, Jan Świerszcz), 
Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo (Katarzyna Żeglicka), Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej 
(Dorota Bregin), Kampania Przeciw Homofobii (Mirosława Makuchowska, Slava Melnyk), Związek 
Nauczycielstwa Polskiego (Dorota Obidniak), Joanna Chmura-Rutkowska (Uniwersytet Adama 
Mickiewicza) oraz Ewa Rutkowska – ekspertka w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej i nauczycielka 
w gimnazjum. Na zaproszenie do udziały w pracach nie odpowiedziały organy administracji publicznej, 
odpowiedzialne za realizację programów antyprzemocowych w szkołach (Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji). Do podmiotów tych skierowane zostały kilkukrotnie 
zaproszenia, z ORE przeprowadziłyśmy ponadto kilka rozmów telefonicznych z prośbą o wydelegowanie 
osoby mogącej wziąć udział w spotkaniu, nie znalazły one jednak oddźwięku.  
W 2015 roku odbyły się dwa spotkania grupy eksperckiej: 13 lipca i 21 września 2015. Dzięki 
funkcjonowaniu grupy doszło do - zwiększenia i uwspólnienia wiedzy i kompetencji wśród osób 
uczestniczących, poprzez wymianę doświadczeń związanych z prowadzonymi dotychczas w szkołach 
działaniami podejmującymi problematykę przeciwdziałania dyskryminacji i uprzedzeniom (odbył się cykl 
prezentacji różnych narzędzi), doszło do rozpoczęcia prac nad przygotowaniem merytorycznej oferty 
dla szkół uczestniczących w realizowanym przez FDN programie certyfikacyjnym Chronimy Dzieci, 
uzupełniającej działania na rzecz bezpieczeństwa o perspektywę wrażliwą na przemoc i dyskryminację 
wynikającą z uprzedzeń, tak by szkoły te były lepiej przygotowane na przeciwdziałanie, jak i reagowanie 
na te zjawiska. Ważnym aspektem jest zainaugurowanie nowej płaszczyzny dialogu – pomiędzy 
organizacjami/osobami zajmującymi się przeciwdziałaniem dyskryminacji i przemocy motywowanej 
uprzedzeniami, a tymi zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci, tj. Fundacją Dzieci 
Niczyje, realizującą zadania rządowego programy Bezpieczna i Przyjazna Szkoła 
 
Na 2016 rok w ramach projektów planowane są jeszcze wydanie Podręcznika dot. pracy 
antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej opartej na koncepcji empowermentu. 
 
STANDARD ANTYDYSKRYMINACYJNY DLA UCZELNI I KONFERENCJA NAUKOWA „UCZELNIANE 
ROZWIĄZANIA ANTYDYSKRYMINACYJNE” 
W 2015 roku Autonomia była zaangażowana we współtworzenie wzoru uczelnianego Standardu 
antydyskryminacyjnego w ramach projektu "Uniwersyteckie standardy przeciwdziałania przemocy i 
dyskryminacji". 
Celem działań grupy projektowej było przedstawienie możliwości rozwiązań o charakterze 
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systemowym, umożliwiających przeciwdziałanie, diagnozowanie i reagowanie na przejawy przemocy, 
nierównego traktowania i dyskryminacji w uczelniach. Ma to służyć dbaniu o najwyższe standardy 
działania, m.in. w zakresie kształcenia, badań, a także zapewniać bezpieczne oraz wolne od przemocy i 
dyskryminacji środowisko pracy i nauki. Standard jest także bezpośrednią odpowiedzią na zobowiązania 
prawne, programy działania (m.in. Krajowy Program Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2013 
– 2016), rekomendacje władz, organizacji międzynarodowych i krajowych, a także ujawnianą w 
badaniach polskiego systemu edukacji dyskryminację i przemoc. 
Proponowane rozwiązania i dołączone do nich definicje oraz wytyczne zostały pomyślane jako źródło 
inspiracji. Ich praktyczna realizacja wymaga dostosowania rozwiązań do kultury organizacyjnej, w tym 
standardów zarządzania oraz uwarunkowań, możliwości i zasobów konkretnej uczelni. 
Rozwiązania odnoszą się one do takich obszarów aktywności jak np.: rekrutacja, kształcenie studentów 
i studentek, kształcenie kadry naukowej, badania i współpraca naukowa, upowszechnianie i pomnażanie 
osiągnięć nauki, kultury i techniki, współpraca ze społecznościami lokalnymi, zarządzanie uczelnią, 
działania marketingowe i promocyjne, działalność na rzecz osób studiujących, zarządzanie zasobami 
ludzkimi i inne 
Nad standardem pracowały ekspertki z następujących ośrodków i organizacji: Zakład Polityki 
Antydyskryminacyjnej Ośrodka Badań nad Mediami oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie 
(dr Magdalena Stoch), fundacja Autonomia (Agata Teutsch), Uniwersytet Jagielloński (Katarzyna Jurzak-
Mączka), Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (dr Ewa Dąbrowa, Ewa Okroy, Ela Okroy, 
Agnieszka Sznajder) oraz Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej (Agnieszka Kozakoszczak). 
 
Standard po raz pierwszy został zaprezentowany w trakcie dwudniowej konferencji (5-6 listopada 2015 
w Krakowie) „Gender – Edukacja – Praca. Uczelniane rozwiązania antydyskryminacyjne”, w ramach 
której odbyły się są trzy panele tematyczne: "Równość i różnorodność w murach polskich uczelni.Stan 
faktyczny, działania prewencyjne, procedury reagowania", "Uczelniana edukacja antydyskryminacyjna" 
oraz "1996 - 2015. Gender studies w polskich uczelniach". Swoje wystąpienia zaprezentowali/ły m.in.: 
prof. dr hab. Bożena Chołuj, dr hab. Małgorzata Bieńkowska, dr hab. Tomasz Sikora oraz mgr Paula 
Nowek z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Reprezentowane były takie polskie uczelnie jak: 
Dolnośląska Szkoła Wyższa, Europejski Uniwersytet Viadrina, Uniwersytet Adama Mickiewicza w 
Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet 
Pedagogiczny, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Warszawski. 
Wystąpienia miały także przedstawicielki organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją 
antydyskryminacyjną: Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, Fundacji Punkt Widzenia, 
Stowarzyszenia Nastawnia i fundacji Autonomia. Konferencja organizowana we współpracy 
Uniwersytetu Pedagogicznego, Ośrodka Badań nad Mediami, Autonomii i Towarzystwa Edukacji 
Antydyskryminacyjnej odbyła się pod patronatem prof. Małgorzaty Fuszary - Pełnomocniczki Rządu ds. 
Równego Traktowania i dr. Adama Bodnara - Rzecznika Praw Obywatelskich. 
 

13. OBJAZDOWY FESTIWAL FILMOWY WATCH DOCS. PRAWA CZŁOWIEKA W FILMIE, KRAKÓW I 
PORONIN, 20-25  PAŹDZIERNIKA 2015 
Autonomia jest główną organizatorką festiwalu. Przy jego organizacji współpracowała z  Katedrą 
Mediów i Badań Kulturowych Uniwersytetu Pedagogicznego, Ośrodkiem Badań nad Mediami UP,  
Fundacją na Rzecz Różnorodności Społecznej i Gminną Bibliotekę Publiczną im. Jana Kasprowicza w 
Poroninie. 
Patronatem medialnym festiwal objęły: portal etnosystem.pl, kulturatka.pl, Manko. Magazyn studencki, 
TVP Kraków. Współpracę przy organizacji jednego panelu dyskusyjnego podjęłyśmy z czasopismem 
Nowa Europa Wschodnia. 

http://www.autonomia.org.pl/doc/Standard%20antydyskryminacyjny_ver_10_09_2015.pdf
http://www.autonomia.org.pl/doc/Standard%20antydyskryminacyjny_ver_10_09_2015.pdf
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W trakcie 5 dni festiwalowych pokazałyśmy łącznie 15 filmów poświęconych w tym roku sytuacji w Syrii 
i Ukrainie, uchodźcom, przybliżające kwestie związane z islamem, odpowiedzialną turystyką, polskim 
wymiarem sprawiedliwości. Festiwalowi towarzyszyły także wydarzenia odbywające się na 
Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (m.in. konferencja naukowa Film jako narzędzie edukacji 
antydyskryminacyjnej i edukacji o prawach człowieka). Odbyły się dyskusje i spotkania z zaproszonymi 
gośćmi, oraz warsztaty. Część filmów została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością 
słuchu (pokaz filmu z polską audiodeskrypcją). Po raz pierwszy w historii festiwalowe projekcje odbyły 
się w podhalańskim Poroninie, gdzie m.in. innymi z młodzieżą spotkała się Aneta Dziedzic z Centrum 
Muzułmańskiego w Krakowie. Łącznie w festiwalu wzięło udział ok. 1000 osób. Autonomia prowadzi 
stronę dedykowaną festiwalowi Watchdocs w Krakowie: www.watchdocskrakow.pl 
 
Akcja crowdfundingowa „Edukacja bezpieczna dla dziewczynek” przeprowadzona na portalu 
polakpotrafi.pl  
 
W dniach 11.10. - 11.11.2015 roku przeprowadziłyśmy udaną akcję crowdfundingową „Edukacja 
bezpieczna dla dziewczynek” przy pomocy portalu polakpotrafi.pl. Udało się nam zebrać 10 000 złotych. 
W akcji skupiłyśmy się na podkreśleniu wagi równego traktowania i edukowania dziewczynek i młodych 
kobiet w zakresie ich praw, a także na ważnej roli, jaką mają wszystkie osoby, by głośno mówić o 
przemocy, która dotyka dziewczynki i młode kobiety. 
 

24. KAMPANIA „16 DNI AKCJI PRZECIWKO PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA  PŁEĆ” – 25.11 – 
10.12.2015 - „OD POKOJU W DOMU DO POKOJU NA ŚWIECIE: ZADBAJMY O BEZPIECZNĄ 
EDUKACJĘ DLA WSZYSTKICH!” 
Po raz kolejny Autonomia inicjowała, koordynowała i wspierała realizację działań w całym kraju. Tematem 
przewodnim było „Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla 
wszystkich!”. Obok inicjatyw zwracających uwagę na prawo do edukacji, bezpieczeństwa w drodze i w 
placówkach edukacyjnych na całym świecie, w szczególności w trakcie konfliktów zbrojnych, Autonomia 
starała się zwrócić uwagę na kontekst lokalny. Mimo, że z badań wynika że przemoc jest powszechna w 
szkołach w Polsce,  istniejące programy prewencyjne są nieskuteczne, a co gorsza nie odnoszą się do 
takich kwestii jak płeć czy kwestie związane z dyskryminacją. W Polsce drugim tematem, na który 
szczególnie zawracamy uwagę, jest przemoc wobec kobiet z niepełnosprawnościami, ponieważ są grupą 
społecznie niewidoczną, a przemoc wobec nich niezmiennie pozostaje tematem tabu. Tymczasem 
badania Parlamentu Europejskiego pokazują, że prawie 80% kobiet z niepełnosprawnościami 
doświadczyło przemocy, a prawdopodobieństwo doświadczenia przez nie przemocy seksualnej jest 
czterokrotnie większe niż przeciętnie. Podkreślałyśmy też związki między przemocą, militaryzmem, 
męskością i ruchami fundamentalistycznymi. 
Na potrzeby kampanii została uruchomiona strona www.kampania 16dni.pl, na której umieszczony 
został ogólnodostępny kalendarz o realizowanych lokalnie wydarzeniach antyprzemocowych, ze strony 
pobrać można materiały informacyjne i edukacyjne dotyczące tematyki przeciwdziałania przemocy i 
uzyskać informacje o działaniach realizowanych przez lokalne liderki kampanii – osoby uczestniczące w 
Akademii Treningu WenDo. 
Kampania była prowadzona w mediach społecznościowych i klasycznych, zrealizowanych zostało 
kilkadziesiąt wydarzeń, w tym wydarzenia bezpośrednio dotyczące bezpieczeństwa i przeciwdziałania 
przemocy w edukacji: warsztaty WenDo – budowania pewności siebie, asertywności i samoobrony 
WenDo, antydyskryminacyjne, antyprzemocowe dla chłopców i mężczyzn, warsztaty z tzw. konsentu, 
spektakle i happeningi, interwencje performatywne w przestrzeni miast, I Bieg Białej Wstążki, wystawy, 

http://www.watchdocskrakow.pl/
http://www.kampania/
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tzw. żywe biblioteki, prezentacje wyników badań dot. przemocy domowej w polskich sądach, spotkania 
i dyskusje, a także projekcje filmów edukacyjnych.  
W Krakowie Autonomia i inne organizacje (m.in. Strefa Wenus z Milo – organizacja kobiet z 
niepełnosprawnościami) zorganizowały  

 26 listopada 2015 - „Media i przemoc wobec dziewcząt i kobiet” – projekcja i dyskusja 

 28 listopada 2015 - „Poruszenie” - spektakl taneczny, w którym zatańczą kobiety o różnej 
sprawności 

 4 grudnia 2015 - Męskość, militaryzm, ruchy nacjonalistyczne i klasy mundurowe – projekcja i 
dyskusja 

 5 i 6 grudnia 2015 - „Scena dla twardziela” – dwudniowe, bezpłatne warsztaty dla chłopaków i 
mężczyzn  

 5 grudnia 2015 - „Scena dla twardziela”, spektakl dla wszystkich realizowany metodą Teatru 
Forum 

 
PROJEKTY PARTNERSKIE: 
 
ANTYSEMITYZM NIE JEST POGLĄDEM 
W 2015 roku Autonomia była również partnerką w projekcie Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent 
współrealizując projekt „Antysemityzm nie jest poglądem", którego celem jest zwiększenie świadomości 
dotyczącej przeciwdziałania antysemityzmowi, nazwania go i poznania jego form w Polsce. W ramach 
projektu koncentrowały/liśmy się na trzech podstawowych działaniach: 
1. Stworzeniu innowacyjnego i uwspółcześnionego podręcznika antydyskryminacyjnego, skupiającego 
się na przeciwdziałaniu postawom antysemickim. Podręcznik zawiera: analizy podręczników 
edukacyjnych, materiałów pomocniczych i programowych dla nauczycieli i nauczycielek, materiałów 
edukacyjnych/trenerskich dla trenerów i trenerek; raporty dotyczące współczesnego antysemityzmu w 
Polsce oraz przykładowe ćwiczenia antydyskryminacyjne.  
2. Opracowaniu podręcznika dla edukatorów / edukatorek wychowania przedszkolnego i 
wczesnoszkolnego dotyczący nauczania o społeczności żydowskiej. 
3. Stworzeniu workbooka dla dzieci przygotowanego przez artystów i artystki. Ćwiczenia w nim zawarte 
pozwalają w atrakcyjny sposób dla młodego człowieka poznać wolne od uprzedzeń informacje o 
społeczności żydowskiej. Workbook jest częścią podręcznika dla edukatorów i edukatorek wychowania 
przedszkolnego i wczesnoszkolnego. 
W czasie realizacji projektu zorganizowano szkolenia i seminarium (9 listopada – Dzień Przeciwko 
Antysemityzmowi), pod koniec projektu planowana jest konferencja w Warszawie. Zespół projektowy 
tworzą osoby z bardzo bogatym doświadczeniem trenerskim, socjologicznym, psychologicznym, 
historycznym i artystycznym. Są to osoby z wieloletnim doświadczeniem na polu zwalczania 
dyskryminacji, szerzenia wiedzy wolnej od stereotypów i tworzeniu programów dla dzieci, młodzieży i 
nie tylko. 
Projekt został objęty Honorowym Patronatem przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Pełnomoczniczki 
Rządu ds. Równego Traktowania. 
Projekt „Antysemityzm nie jest poglądem" jest realizowany w okresie sierpień 2014 - listopad 2015, w 
ramach programu "Obywatele dla Demokracji" finansowanego z funduszy EOG, zarządzany przez 
Fundację im. Stefana Batorego. 
 
SCENA DLA TWARDZIELA 
Projekt dotyczy kulturowych norm i wzorców męskości i ich wpływu na dyskryminację i przemoc ze 
względu na płeć. Celem projektu było pogłębienie wiedzy dotyczącej wzorców męskości i budowanie 

http://www.antysemityzm.org/
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zaangażowania mężczyzn w przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i inne zw. z płcią. Powstał spektakl 
przygotowywany według metody Teatru Forum stanowiącej jeden z elementów Teatru 
Opresjonowanych. 
W kilku miastach w Polsce (Warszawa, Kraków, Poznań, Bielsko – Biała) były realizowane projekcje filmu 
„Maska twardziela. Przemoc media i kryzys męskości”, warsztaty dotyczące męskości i spektakle. 
Autonomia wspierała działania realizowane we wszystkich miastach, odpowiadala też za działania w 
Krakowie. Projekt jest realizowany przez Fundację "Phan Bde", we współpracy z fundacją Autonomia, 
Grupą Głosy Przeciw Przemocy, Stowarzyszeniem Kobiet Konsola, w ramach programu Obywatele dla 
Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. 
W wydarzeniach realizowanych w ramach projektu wzięło udział kilkaset osób (min. 200). 
 
WSPARŁYŚMY LUB WSPÓŁORGANIZOWAŁYŚMY takie inicjatywy obywatelskie, jak: Feministyczna Akcja 
Letnia grupy nieformalnej Ulica Siostrzana, festiwal Queerowy Maj w Krakowie  
 

AKTYWNOŚĆ AUTONOMII W KOALICJACH OGÓLNOPOLSKICH I LOKALNYCH 
Bierzemy aktywny udział w pracach koalicji i sieci organizacji Koalicji na Rzecz Edukacji 
Antydyskryminacyjnej, Koalicji na rzecz Równych Szans, Koalicji CEDAW, Forum organizacji LGBTQIA.  
W związku z tym brałyśmy udział w:  

 spotkaniu Koalicji na Rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej – 21 kwietnia 2015. Aktywnie 
wspieramy także działania KEA  (włączamy się w prace, wspieramy akcje np. listy, apele) . 

 spotkaniu Koalicji na rzecz Równych Szans w Warszawie w dniu 22 września 2015. 

 spotkaniu „okrągłego stołu” organizowanym przez Koalicję CEDAW, poświęconym przemocy 
wobec kobiet. Spotkanie odbyło się w Warszawie 2 czerwca 2015. W sierpniu 2015 oficjalnie 
dołączyłyśmy do Koalicji CEDAW. 

 Forum organizacji LGBTQIA w Warszawie w dniach 23-24 maja 2015. Na spotkaniu poruszano 
kwestie komunikacji pomiędzy organizacjami, starano się wypracować wspólne cele i określić 
wspólne idee wokół których można budować mocniejszy głos środowisk LGBTQIA  w przestrzeni 
publicznej i medialnej. Ważnym elementem była dyskusja o równości małżeńskiej  i prezentacja 
przez  organizację Miłość nie wyklucza wyników badań społecznych na temat wprowadzenia tej 
równości w Polsce.  

 Współorganizowałyśmy spotkanie Forum Organizacji LGBTQIA, w Krakowie, 5 września 2015. 
Spotkanie miało charakter informacyjno-sieciujący. Każda organizacja i grupa opowiadała o tym, 
co zrobiła przez ostatnie trzy miesiące i jakie ma najbliższe plany. Na listopad 2015 planowane 
jest kolejne spotkanie Forum organizacji LGBTQIA. 

 
UDZIAŁ W KONFERENCJACH, SZKOLENIACH 

 Wizyta studyjna nt. praw kobiet, polityki równości i przeciwdziałania przemocy ze względu na 
płeć  w Islandii (2-5 czerwca 2015). W ramach wizyty studyjnej zorganizowanej przez Fundację 
Batorego nasza przedstawicielka miała możliwość uczestniczenia w spotkaniach z islandzkimi 
organizacjami feministycznymi i działającymi na rzecz walki z przemocą.  Nieocenionym 
skutkiem jest również zapoznanie się lub utrwalenie znajomości z innymi polskimi organizacjami 
działającymi w podobnym obszarze tematycznym. 

 Wizyta studyjna w Hiszpanii, 4-7 października 2015. Wizyta organizowana przez Radę Europy i 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poświęcona prezentacji hiszpańskiego systemu 
przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. 

 Udział w spotkaniu sieciującym „Storytelling workshop”, które odbyło się 19 października 2015 
w Warszawie. 
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WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI I INSTYTUCJAMI 
Autonomia współpracuje z bardzo wieloma aktorami/interesariuszami – zarówno z organizacjami 
pozarządowymi, jak i instytucjami administracji państwowej, placówkami pomocowymi, placówkami 
edukacyjnymi, uczelniami itp. 
 
W ramach największych realizowanych w 2015 roku projektów Autonomia miała możliwość współpracy 
z z organizacją kobiet z niepełnosprawnościami – Strefa Wenus z Milo, organizacją która zajmuje się 
współpracą w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet na poziomie lokalnym -  Fundacją 
Pozytywnych Zmian z Bielska Białej oraz stałym już partnerem naszych wszystkich działań – 
Towarzystwem Interwencji Kryzysowej. 
 
W związku z chęcią zapewnienia większej dostępności naszych działań Autonomia nawiązała stałą 
współpracę z Arteteką - multimedialnym oddziałem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, 
którego przestrzeń jest w pełni dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach i z wózkami. 
 
Wśród naszych stałych partnerów/ek są m.in.:  Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Katedra 
Mediów i Badań Kulturowych , Zespół badań nad polityką antydyskryminacyjną w mediach, Ośrodek 
Badań nad Mediami UP,  Studenckie Koło Naukowe "COOLturoznawcy”), Uniwersytet Jagielloński 
(inicjatywa Bezpieczny Student UJ, Ośrodek Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka UJ, Pełnomocniczka 
Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów), Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, Fundacja Kobieca 
eFKa, Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Kraków, Kino Paradox. 
 
DZIAŁANIA PROMOCYJNE i WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI 

O swoich działaniach informujemy poprzez stronę www.autonomia.org.pl oraz profil na Facebooku 
oraz współpracując z pozarządowymi i komercyjnymi mediami.  Nasza strona na Facebooku na koniec 
20015 roku miała niemal 2000 polubień (w lutym 2015 miała 1291 polubień). Poszczególne posty 
docierają nawet do ponad pięciu tysięcy użytkowników i użytkowniczek FB. 
Autonomia prowadzi m.in. serwis internetowy poświęcony edukacji antydyskryminacyjnej i 
równościowej oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji w edukacji – www.bezuprzedzen.org,  stronę 
krakowskiego festiwalu WatchDOCS – www.watchdocskrakow.pl oraz stronę z materiałami 
poświęconymi przeciwdziałaniu przemocy ze względu na płeć w tym w edukacji www.kampania16dni.pl 
i http://bezpieczna-szkola.edu.pl/. 
Rozsyłamy  co dwa tygodnie newsletter, który dociera do ok 1700 osób zainteresowanych edukacją 
antyprzemocową i antydyskryminacyjną. 
 
W 2015 roku opublikowany został artykuł o WenDo i Akademii pt. „We(ca)n Do(it)” napisany przez Agatę 
Teutsch w drukowanym czasopiśmie feministycznym Zadra nr 1-2 (62-63) 2015.  
Odbyła się godzinna audycja radiowa w ogólnopolskim radiu informacyjnym TOK FM.  
 
Zadbałyśmy m.in. o uzyskanie patronatów i matronatów honorowych i medialnych do realizowanych 
przez nas aktualnie działań: Prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Tratowania; 
Rzecznik Praw Obywatelskich, Wojewoda Małopolski, Pierwsze Radio Informacyjne - TOK FM, Pismo 
feministyczna Zadra, portal ngo.pl. Mamy również  patronaty i matronaty do działań realizowanych 
lokalnie, jak festiwal filmowy WatchDOCS. Prawa Człowieka w filmie oraz działań organizacji których 

http://www.autonomia.org.pl/
http://www.watchdocskrakow.pl/
http://www.kampania16dni.pl/


 

 

St
ro

n
a1

3
 

jesteśmy partnerką („Scena dla twardziela” fundacji PhanBde i „Antysemityzm nie jest poglądem” 
Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent). 
 
30.06.2016 
 
Zarząd fundacji Autonomia w składzie: 
Aleksandra Migalska, Magda Korona, Agata Teutsch 
 



Drukowane programem BILANS Gofin 2015 Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Bilans.Gofin.pl

31-12-2015

zł

31.12.2014 31.12.2015

40 585,53

1 122,40

40 585,53

-8 253,48

2 651,71

48 839,01

40 585,53

200 383,44

13 813,96

200 383,44

2 651,71

2 651,71

197 731,73

200 383,44



Drukowane programem BILANS Gofin 2015 Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Bilans.Gofin.pl

01.01.2015 - 31.12.2015

PLN

2014 2015

87 335,65

96 880,28

15 266,18

49 210,80

32 403,30

0,01

1 360,57

-10 905,19

-10 905,19

562 865,58

417 214,71

16 515,85

125 551,57

275 147,29

9,88

145 640,99

145 640,99



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

Fundacja „Autonomia " z siedzibą w Krakowie przy ul. Konrada Wallenroda 55/75 

zarejestrowana w (sąd lub inny organ prowadzący rejestr) .w Rejestrze Stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych  

Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia 

w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000286784...................................................................................................................... 

 

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest:  

1) przeciwdziałanie przemocy, dyskryminacji i nietolerancji w szczególności ze względu na 

płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne i narodowe, rasę, wiek, 

wyznanie,  niepełnosprawność i  promowanie odwagi cywilnej w występowaniu przeciwko 

tym aktom;  

2) eliminowanie stereotypów związanych z płcią, orientacją seksualną i innych, wspieranie 

emancypacji osób należących do grup marginalizowanych lub opresjonowanych; 

3) działalność na rzecz równych praw i szans kobiet i mężczyzn;  

4) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka , w tym praw kobiet;  

5) upowszechnianie WenDo-Samoobrony i Asertywności dla Kobiet i Dziewcząt jako metody 

przeciwdziałania przemocy;  

6) wspomaganie rozwoju demokracji oraz świadomości i aktywności obywatelskiej oraz 

współpracy między jednostkami i grupami;  

7) wspieranie bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałanie patologiom w życiu publicznym 

i społecznym, promowanie pokojowego rozwiązywania konfliktów;  

8)  wspieranie niezależności ekonomicznej i przeciwdziałanie wykluczeniu z rynku pracy; 

9)  ochrona i promocja zdrowia oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;  

10)promowanie ekologii i zrównoważonego rozwoju, wiedzy na temat globalnych 

współzależności; 

11)promowanie wykorzystania nowych technologii informacyjnych;  

 

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym 

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01-01-2015 do 31-12-2015 

2. Założenie kontynuacji działalności 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej przez Fundację „Autonomia"  w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie 

istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. 

3. Przyjęte zasady rachunkowości w Fundacji „Autonomia "  



Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku 

zysków i strat 

W roku obrotowym 2015 stosowano zasady rachunkowości dostosowane do przepisów 

wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Fundacja Autonomia  

będzie sporządzać sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem uproszczonych zasad 

przewidzianych dla jednostek mikro wprowadzonych ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie 

ustawy o rachunkowości tj. z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 

3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 ustawy o rachunkowości. 

 

Środki trwałe wycenia się według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, 

rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarza 

się proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. 

Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy 

podatkowe.  

Środki trwałe w cenie nabycia do wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach 

podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych 

(tzw. środki trwałe nisko cenne) były umarzane jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do 

użytkowania. 

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i cenie nabycia 

nieprzekraczającej 3500 zł były zaliczane do kosztów zużycia materiałów. 

Wartości niematerialne i prawne 

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia i umarzane pro-

porcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. 

Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy 

podatkowe. 

Wartości niematerialne i prawne w cenie nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach 

podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości 

niematerialnych i prawnych odpisywane były jednorazowo w miesiącu następującym po 

miesiącu ich przyjęcia do użytkowania. 

Należności  

Należności wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty.  



Należności sporne, wątpliwe bądź znacznie przeterminowane obejmuje się odpisami 

aktualizującymi ich wartość. Odpisy aktualizujące w bilansie pomniejszają te należności. 

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku 

wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży 

netto na dzień bilansowy. 

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości rynkowej. 

 

 

 

 

 



 

Dodatkowe informacje 

i objaśnienia do sprawozdania finansowego 

 

 

 

 

 

 



 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych 

Wartość brutto 
 

Lp. 
Określenie grupy składników 

majątku trwałego 

Stan na 

początek 

roku 

obroto-

wego 

Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na 

koniec roku 

obrotowego 

z zakupu 

bezpo-

średniego 

rozliczenie 

środków 

trwałych 

w budowie 

z leasingu 

finansowego 

z tytułu 

aktualizacji 

wyceny 

nieodpłatne 

przekazania 
sprzedaż likwidacja 

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0,00        0,00 

a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00        0,00 

b) wartość firmy 0,00        0,00 

c) inne wartości niematerialne i prawne 0,00        0,00 

d) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00        0,00 

2. Środki trwałe, w tym: 0,00        0,00 

a) grunty (w tym prawo wieczystego 

użytkowania gruntu) 

0,00        0,00 

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej 

i wodnej 

0,00        0,00 

c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00        0,00 

d) środki transportu 0,00        0,00 

e) inne środki trwałe 0,00        0,00 

3. Środki trwałe w budowie 0,00        0,00 

4. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00        0,00 

5. Nieruchomości niewyceniane według cen 

rynkowych lub w wartości godziwej 

0,00        0,00 



Umorzenie 
 

Lp. 
Określenie grupy składników 

majątku trwałego 

Stan na  

początek 

roku 

obrotowego 

Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na 

koniec roku 

obrotowego 

Wartość 

netto 

ogółem 

Wpływy 

z tytułu 

sprzedaży 

amortyzacja 
z aktualizacji 

wyceny 

przekazane 

nieodpłatne 

sprzedaż 

(koszty) 
likwidacja 

planowa 
poza-

planowa 

1. Wartości niematerialne i prawne 0,00         0,00 

a) koszty zakończonych prac 

rozwojowych 

0,00         0,00 

b) wartość firmy 0,00         0,00 

c) inne wartości niematerialne 

i prawne 

0,00         0,00 

d) zaliczki na wartości niematerialne 

i prawne 

0,00         0,00 

2. Środki trwałe 0,00         0,00 

a) grunty (w tym prawo wieczystego 

użytkowania gruntu) 

0,00         0,00 

b) budynki, lokale i obiekty 

inżynierii lądowej i wodnej 

0,00         0,00 

c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00         0,00 

d) środki transportu 0,00         0,00 

e) inne środki trwałe 0,00         0,00 

 



2. Zmiana wartości inwestycji długoterminowych 
 

Lp. 
Określenie grupy składników inwestycji 

długoterminowych 

Stan na 

początek 

roku 

obrotowego 

Zwiększenia Zmniejszenia 
Stan na 

koniec roku 

obrotowego zakup 
aktualizacja 

wyceny 

przeklasyfiko-

wanie 
sprzedaż 

aktualizacja 

wyceny 

przeklasyfiko-

wanie 

1. Nieruchomości 0,00       0,00 

2. Wartości niematerialne i prawne 0,00       0,00 

3. Długoterminowe aktywa finansowe, w tym: 0,00       0,00 

a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0,00       0,00 

 – udziały lub akcje 0,00       0,00 

 – inne papiery wartościowe 0,00       0,00 

 – udzielone pożyczki 0,00       0,00 

 – inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00       0,00 

b) w pozostałych jednostkach, w tym: 0,00       0,00 

 – udziały lub akcje 0,00       0,00 

 – inne papiery wartościowe 0,00       0,00 

 – udzielone pożyczki 0,00       0,00 

 – inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00       0,00 

4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00       0,00 

5. Razem 0,00       0,00 

 

 



 3. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście według stanu na dzień 31-12-2015 wynosi 0,00 zł.  

 4. Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, 

używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, 

w tym z tytułu umów leasingu  - nie ma 
 

 5. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu 

terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków 

i budowli – nie ma 

 6. Struktura własności kapitału podstawowego  
 

Rodzaj kapitału 
Stan na 

początek okresu  
Zwiększenie Zmniejszenie 

Stan na 

koniec okresu  

 1. Kapitał podstawowy 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 

 2. Kapitał zapasowy 0,00 0,00 0,00 0,00 

 3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 

 4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 651,71 0,00 0,00 651,71 

 6. Zysk (strata) netto 0,00 145 640,99 0,00 145 640,99 

 

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok 

obrotowy: zysk z roku 2015 zostanie przeznaczony na działalność statutową  w roku 2016 

.   

 

 



 

 8. Dane o stanie rezerw – zmiany w ciągu roku obrotowego w zł – nie ma 
 

 9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności i udzielonych 

pożyczek – nie ma 

 

10. Podział zobowiązań długoterminowych według okresu spłaty – nie ma 

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń 

międzyokresowych w zł – nie ma 

12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki w zł – nie 

ma  

13. Zobowiązania warunkowe – nie ma 

14. Struktura przychodów ze sprzedaży z podziałem na rodzaje 

działalności oraz struktura terytorialna 

Rodzaj przychodu 
Wartość w zł 

rok bieżący 

1. Przychody z dz. Statutowej odpłatnej 500,00 

2. Przychody z dz. Statutowej nieodpłatnej 16 835,64 

2. Darowizny 44 623,19 

3. Dotacje i granty 500 798,75 

4. Pozostałe przychody na dz. statutową 108,00 

Razem przychody 562 865,58 

 



15. Wysokość i przyczyny odpisów aktualizujących wartość środków 

trwałych  

W okresie sprawozdawczym nie dokonywała odpisów aktualizujących środki trwałe.  

16. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących zapasy.  

17. Informacje o przychodach kosztach i wynikach działalności 

zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania 

w roku następnym – nie ma 

18. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania 

podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto 
 

Wyszczególnienie Kwota w zł 

Przychody zgodnie z rachunkiem zysków i strat 562 865,58 

Przychody niepodlegające opodatkowaniu (wynik finansowy roku 2014) 0,00 

Przychody doliczone do podstawy opodatkowania nieujęte w ewidencji księgowej 0,00 

Przychody zgodnie z ustawą o podatku dochodowym 562 865,58 

Koszty zgodnie z rachunkiem zysków i strat 417 224,59 

Koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu 10 905,19 

Koszty zaliczone jako koszty uzyskania przychodów nieujęte w ewidencji księgowej 0,00 

Koszty zgodnie z ustawą 0,00 

Dochody(przychody) wolne  562 865,58 

Dochód / Strata podatkowa 0,00 

Odliczenia od dochodu 0,00 

Dochód po odliczeniach 0,00 

Podatek 0,00 

Korekty podatku za poprzednie okresy sprawozdawcze 0,00 

Podatek po uwzględnieniu korekt 0,00 

 



 

 

 

19. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby 

oraz o kosztach rodzajowych  
 

Rodzaj kosztu 
Wartość w zł 

rok bieżący 

1. Amortyzacja 0,00 

2. Zużycie materiałów i energii 16 515,85 

3. Usługi obce 243 813,19 

4. Podatki i opłaty 71,00 

5. Wynagrodzenia 125 026,72 

6. Narzuty na wynagrodzenia 0,00 

7. Ubezpieczenia i inne świadczenia 524,85 

8. Pozostałe koszty rodzajowe 31 263,10 

Razem koszty rodzajowe 417 214,71 

Pozostałe koszty operacyjne 0,05 

Koszty finansowe 9,83 

20. Dane o kosztach według typów działalności 

Rodzaj kosztu 
Wartość w zł 

rok bieżący 

1.Koszty działalności statutowej nieodpłatnej 402 679,18 

2. Koszty działalności statutowej odpłatnej 463,91 

3. Koszty pozostałej działalności statutowej 13 117,13 

4. Koszty administracyjne 954,49 

5. Koszty finansowe i operacyjne 9,88 

Razem koszty według typów działalności 417 224,59 



21. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych 

na własne potrzeby 

W okresie sprawozdawczym koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków 

trwałych na własne potrzeby wynosił ...............0,00 zł............................................................... 

22. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady 

na niefinansowe aktywa trwałe 
 

Wyszczególnienie nakładów 
Nakłady poniesione 

w  roku obrotowym 

Nakłady planowane 

w następnym roku obrotowym 

Nakłady na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 

Nakłady na ochronę środowiska 0,00 0,00 

Ogółem 0,00 0,00 

23. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych 
 

ZYSKI NADZWYCZAJNE  STRATY NADZWYCZAJNE 

Tytuł Wartość w zł  Tytuł Wartość w zł 

1. Losowe 0,00  1. Losowe 0,00 

2. Pozostałe 0,00  2. Pozostałe 0,00 

Razem 0,00  Razem 0,00 

24. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych 

W roku obrachunkowym podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych 

wyniósł .....0,00 zł........................................................................................................................ 

25. Przeciętne zatrudnienie w jednostce z podziałem 

na grupy zatrudnionych 

W roku obrotowym jednostka nie zatrudniała pracowników. 



26. Wynagrodzenie (łącznie z wynagrodzeniem z zysku) członków 

zarządu i rady nadzorczej  

W 2015 roku członkom zarządu oraz radzie nadzorczej nie wypłacano wynagrodzeń. 

27. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom 

wchodzącym w skład zarządu i rady nadzorczej 

W 2015 roku członkom zarządu oraz radzie nadzorczej nie udzielano pożyczek i innych 

świadczeń o podobnym charakterze. 

28. Informacja o znaczących zdarzeniach z lat ubiegłych 

ujętych w sprawozdaniu finansowym za 2015 rok – nie ma 

29. Zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu 

finansowym 

Po dacie bilansu do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca istotne 

zdarzenia mające wpływ na sytuację materialną i finansową jednostki. 

 30. Zmiany zasad rachunkowości – metod wyceny i zasad sporządzenia 

sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację 

majątkową, finansową i wynik finansowy 

W roku 2015 jednostka nie  dokonała zmian zasad rachunkowości w stosunku do poprzedniego 

roku obrotowego, które miały by wpływ na wynik finansowy za bieżący okres sprawozdawczy. 

 

31. Wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji – nie 

dotyczy. 

 

Kraków, dnia 31-03-2016 

Sporządził:       Zatwierdził: 


