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Sprawozdanie z działalności  
Fundacji Autonomia w 2008 roku  

 
Zrealizowane projekty: 
1. Milczenie nie jest złotem – przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy  
ze względu na płeć i orientację seksualną. 
 
Nadrzędnym celem projektu było przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć i orientację 
seksualną, z którymi spotykają się kobiety.  
 
Działania które zostały podjęte w ramach projektu : 
1. Opracowanie informacji na temat dyskryminacji krzyżowej (płeć i orientacja seksualna) – zjawisko, jego 

skala i konsekwencje oraz umieszczenie ich na stronie internetowej www.bezuprzedzen.org 
2. Przetłumaczenie i wydanie publikacji poświęconej problematyce dyskryminacji krzyżowej w odniesieniu 

do płci i orientacji pt. „Homofobia – narzędzie seksizmu” (Homophobia a Weapon of Sexizm) Suzanne 
Pharr . 

3. Kampania uświadamiająca - akcje banerowe w internecie, ulotki.  
4. Szkolenie dla osób pracujących z kobietami narażonymi na dyskryminację krzyżową (wielokrotną) – 

uwrażliwienie i podniesienie wiedzy z zakresu pracy z kobietami doświadczającymi tego rodzaju 
dyskryminacji.  

5. Cykl warsztatów skierowanych do kobiet narażonych na dyskryminację krzyżową (ze względu na płeć i 
orientację seksualną):m.in. warsztat antydyskryminacyjny, prawny, antyprzemocowy.  

 
Projekt był realizowany w ramach konkursu inicjatyw organizacji pozarządowych pn. „Przeciwdziałanie 
dyskryminacji. Inicjatywy dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę i pochodzenie 
etniczne, orientację seksualną, wyznanie i religię, niepełnosprawność jako kontynuacja celów i założeń 
Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich”. Został on sfinansowany przy udziale środków 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji. 
 
Patronat medialny: www.ngo.pl 
 
Czas realizacji: 1.07.2008 – 31.10.2008 
Całkowity koszt projektu: 54.020,00 PLN, w tym z dotacji 39.720,00 PLN 
 
2. Zapobieganie przemocy wobec młodych kobiet i dziewczynek poprzez trening antyprzemocowy – 
WenDo–samoobronę i asertywność dla kobiet i dziewcząt 
 
Celem projektu było przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy szczególnie wobec młodych kobiet i 
dziewcząt – w wieku od 7-25 lat (w relacjach z bliskimi i obcymi; w domu, szkole, miejscu pracy, na ulicy i in).  
 
Działania które zostały podjęte w ramach projektu : 
1. Polsko - niemiecka konferencja na temat zapobiegania agresji i przemocy wobec młodych kobiet i 

dziewczynek 
2. Warsztaty antyprzemocowe dla dziewcząt i młodych kobiet (metoda WenDo)  
3. Szkolenia dla kobiet pracujących z dziećmi i młodzieżą dotyczące metody WenDo i prowadzenia działań 

w ramach kampanii „16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć”  
4. Kampania informacyjno–edukacyjna i lobbingowa (ulotki, plakaty, konferencja, spotkania, projekcje 

filmowe i in.) między 25 listopada a 10 grudnia 2008 
 
Projekt był współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach 
Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 
 
Projekt był realizowany we współpracy z Towarzystwem Interwencji Kryzysowej, Fundacją Kobiecą eFKa i 
grupą nieformalną Ulica Siostrzana. 
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Patronat nad konferencją realizowaną w ramach projektu objęli: Wojewoda Małopolski i Kuratorium Oświaty 
 
Patroni medialni: TVP Kraków, Radio Kraków, Gazeta Wyborcza 
 
Czas realizacji: 1.07.2008 – 31.12.2008 
Całkowity koszt projektu: 70.279,70 PLN, w tym z dotacji 63.252,12 PLN 
 
Nawiązane partnerstwa: 
1. Współrealizacja projektu grupy nieformalnej Ulica Siostrzana – Feministyczna Akcja Letnia 2008 
2. Współpraca z Towarzystwem Interwencji Kryzysowej, Fundacją Kobieca eFKa i grupą Ulica Siostrzana 

w ramach projektu „Zapobieganie przemocy wobec młodych kobiet i dziewczynek poprzez trening 
antyprzemocowy – WenDo–samoobronę i asertywność dla kobiet i dziewcząt” 

3. Partnerstwo ze Stowarzyszeniem Kobiet KONSOLA (Poznań) w ramach projektu „Nikt nie rodzi się z 
uprzedzeniami – edukacja antydyskryminacyjna i genderowa” realizowanego w okresie 1.10.2008-
30.09.2009 

4. Partnerstwo ze Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (Warszawa)w ramach projektu 
„Organizacje strażnicze - budowanie zaplecza merytorycznego” realizowanego w okresie 1.10.2008-
30.09.2009 

5. Współpraca z Towarzystwem Interwencji Kryzysowej przy realizacji projektu „Kobiety wędrowne”  
6. Partnerstwo z Towarzystwem Interwencji Kryzysowej, Internationales Bildungs- und Begegnungswerk 

e.V. (IBB)  i Fundacją Kobiecą eFKa w ramach wspólnego wniosku składanego do programu Daphne III 
pn. „Przeciwdziałanie przemocy wobec młodych kobiet i dziewcząt poprzez trening antyprzemocowy 
WenDo-Samoobrona i Asertywność dla Kobiet i Dziewcząt – multiplikowany model dla Europy 
Środkowej i Wschodniej” 

7. Dwa partnerstwa z Ekspedycją w Głąb Kultury w ramach wspólnych wniosków składanych do programu 
FOP „Dziękuję – nie dyskryminuję” i „Aktywni młodzi działają lokalnie” 

 
Współpraca: 
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Szansa” z Głogowa – warsztaty WenDo 
Poznański Oddział Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – warsztaty 
WenDo 
Ośrodek Rozwoju Kobiet Babiląd – warsztaty WenDo 
I L.O., Stargard Szczeciński – warsztaty WenDo 
Centrum Praw Kobiet, Warszawa– warsztaty WenDo 
SP nr 6, Trzebinia– warsztaty WenDo 
Krakowskie organizacje kobiece – organizacja „Tygodnia Feministycznego” i manify 8 marca 
Ponadto trenerki Fundacji współpracowały z Fundacją Fundusz Współpracy w zakresie prowadzenia szkoleń 
gender mainstreaming dla administracji publicznej (wojewódzkie urzędy pracy, ministerstwa) 
 
Wystąpienia na konferencjach: 
Debata „Feminizm na miarę XXI wieku”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (wystąpienie i udział w 
panelu) 
Lesben Fruhlingstreffen, Drezno (warsztaty) 
Światowy Dzień Praw Człowieka,  Przestrzeń Kobiet i Muzeum Galicja, Kraków (udział w panelu 
dyskusyjnym) 
Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa poświęcona zagadnieniu: PRAWA CZŁOWIEKA W 
KULTURZE WSPÓŁCZESNEJ. LITERATURA. JĘZYK. FILM. TEATR. MEDIA. EDUKACJA…., Akademia 
Pedagogiczna, 2–3 kwietnia 2008, Kraków – prowadzenie dyskusji na temat mechanizmów dyskryminacji po 
projekcji filmu „Niebieskoocy” 
 
Udział w konferencjach i spotkaniach: 
I i II Spotkanie polskich organizacji LGBTiQ (Kraków, Warszawa) 
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I i II Międzynarodowym Spotkaniu Organizacji i Inicjatyw LGBTIQ z Krajów Nadbałtyckich (Warszawa, ST. 
Petersburg) 
Inauguracja i rozdanie Feministycznej Nagrody Literackiej (Kraków) 
Rola związków zawodowych w przeciwdziałaniu dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej (21 czerwca 
2008, Warszawa) – konferencja organizowana przez Kampanię Przeciwko Homofobii 
„Kobiety kształtują społeczeństwo” – międzynarodowa konferencja organizowana przez Starostwa 
Powiatowe w Krakowie i Wieliczce oraz Dział  do Spraw Równouprawnienia w Powiecie Monachijskim przy 
współpracy Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie ( 9-
10 października 2008, Tomaszowice) 
 
Fundacja wzbogaciła się o nowy sprzęt: laptop, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka). 
Opracowane zostało logo Fundacji, wykupiono domenę autonomia.org.pl, uruchomiono konto pocztowe 
fundacja@autonomia.org.pl 
 
W ramach wolontariatu współpracowało z Fundacją ponad 30 osób z całego kraju. 
 
Rozwijanie kompetencji zespołu Fundacji  
Międzynarodowe szkolenie „Teatr opresjonowanych”, KPH, Warszawa, 4–10.04.2008 
Międzynarodowe szkolenie dla organizacji pozarządowych z zakresu przeciwdziałania zbrodniom z 
nienawiści, OSCE ODIHR, Warszawa (31.05-02.06.2008) 
Warsztaty superwizyjne, STOP, Warszawa 
Międzynarodowe szkolenie „Gender – Diversity – Management in South-East Europe” (10–14.10.2008, 
Berlin) – projekt koordynowany przez Institute for Lifelong Learning in Europe (ILE-Berlin). 
Szkolenie programu „Młodzież w działaniu” organizowane w Centrum Młodzieży im. H. Jordana w Krakowie, 
5-6.03.2008 
 
Fundraising 
W 2008 roku złożyłyśmy w sumie 6 wniosków własnych oraz 5 w partnerstwach, w tym 1 w partnerstwie 
międzynarodowym. 
 
Obecność w mediach 
Prasa: Echo Miasta, Manko, Zadra, Nasz Dziennik, Prawo i płeć 
Radio: TOK FM, Radio Kraków, Radio Euro, VOX,  
 
Obszary tematyczne prowadzonych zajęć 
Warsztaty WenDo-Samoobrona i Asertywność dla Kobiet i Dziewcząt (m.in. I LO ze Stargardu 
Szczecińskiego, SP nr 6 z Trzebini) 
Warsztaty antydyskryminacyjne (m.in. I LO ze Stargardu Szczecińskiego) 
Gender mainstreaming dla administracji publicznej (wojewódzkie urzędy pracy, ministerstwa) - współpraca z 
Fundacją Fundusz Współpracy w zakresie prowadzenia szkoleń. 
Przeciwko zbrodniom z nienawiści (m.in. szkolenie dla Urzędu Miasta w Wieliczce ) 
„Udział kobiet w rządzeniu. Niedokończona demokracja” – zajęcia dla uczestniczek projektu „Liderzy dla 
Demokracji” realizowanego przez Stowarzyszenie Biuro Inicjatyw Międzynarodowych z Krakowa – 
opracowanie programu, materiałów i prowadzenie zajęć Agata Teutsch 
Ruch LGBT w Polsce – dla grupy studentek i studentów z USA 
 
Łącznie w prowadzonych przez nas szkoleniach wzięło udział: 423 osoby. 
Przeprowadziłyśmy 406 godzin zajęć edukacyjnych (66 dni warsztatowych). 
 

 
 








