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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AUTONOMIA 

W 2010 ROKU 
 

STRESZCZENIE RAPORTU 
 

Fundacja Autonomia działa na rzecz powstrzymania nietolerancji, dyskryminacji i przemocy ze 
względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne lub narodowe, wiek, stopień 
sprawności, wyznanie i in. Jest niezależną, nie nastawioną na zysk organizacją pozarządową 
założoną w 2007 roku w Krakowie. 
 
W 2010 roku Fundacja Autonomia realizowała poza stałą działalnością projekt „Nikt nie rodzi się 
z uprzedzeniami – edycja IV”, który otrzymał dofinansowanie oraz podjęła kilkadziesiąt innych 
działań edukacyjnych, informacyjnych. Korzystała także ze wsparcia w formie dotacji 
instytucjonalnej otrzymanej z Fundacji Batorego (środki są przeznaczone głownie na podnoszenie 
kwalifikacji zespołu Fundacji i utrzymanie biura, które służy zarówno Autonomii do prowadzenia 
także działań edukacyjnych, jak i wielu organizacjom, grupom i inicjatywom (m.in. Ulicy 
Siostrzanej, grupie organizującej krakowska manifę i wydarzenia okołomanifowe, zainicjowanej 
przez nas Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej). 
 
Prowadziłyśmy działalność edukacyjną skierowaną do dorosłych, młodzieży i dzieci (głównie 
dziewcząt) realizując m.in. takie zajęcia jak: WenDo-samoobrona i asertywność dla kobiet i 
dziewcząt, warsztaty antydyskryminacyjne, zajęcia poświęcone przeciwdziałaniu przemocy (w tym 
przemocy wobec uchodźczyń i cudzoziemek), dyskryminacji i przestępstwom motywowanym 
uprzedzeniami, prawom człowieka, równości płci, gender mainstreaming, udziałowi kobiet w życiu 
publicznym i politycznym, historii ruchu LGBT, homofobii, sytuacji kobiet w konfliktach zbrojnych. 
Łącznie w prowadzonych przez zespół trenerski Fundacji szkoleniach i warsztatach wzięło udział 
ok. 550 osób (niemal 200 to dziewczynki i kobiety, które uczestniczyły w warsztatach 
antyprzemocowych WenDo, kolejne 350 to osoby uczestniczące w warsztatach 
antydyskryminacyjnych i równościowych). Przeprowadziłyśmy ponad 500 godzin tego rodzaju 
zajęć. 
Dodatkowo, w ramach naszych projektów przeszkolone/i multiplikatorki/rzy współpracujące/y z 
Fundacją przeprowadziły/li w sumie 350 godzin zajęć, w których wzięło udział 540 osób. 
Wydałyśmy trzy filmy edukacyjne i podręczniki do prowadzenia w oparciu o te filmy zajęć, 
nowy podręcznik do edukacji antydyskryminacyjnej i o prawach człowieka „Kalendarium Praw 
Człowieka – edukacja i działanie”, a także wiele materiałów informacyjnych z zakresu 
przeciwdziałania przemocy. Dzięki przekazaniu osobom zajmującym się działalnością społeczną i 
edukacyjną bezpłatnych filmów poruszających tematykę antydyskryminacyjną, w 2010 roku 
łącznie filmy zostały wykorzystane około 2500 razy i obejrzało je około 40.000 osób. W 
związku z ogromnym zainteresowaniem filmami i jednoczesnym wyczerpaniem się nakładu filmów 
edukacyjnych uruchomiłyśmy pierwsza wypożyczalnię, z której skorzystały w 2010 roku 52 
osoby zajmujące się edukacja lub działalnością społeczną (filmy były wykorzystywane do 
bezpłatnych projekcji, w których wzięło udział min. 200 osób)  
Przeszkoliłyśmy 40 osób (kobiet i mężczyzn) w zakresie podejmowania edukacyjnych działań 
antydyskryminacyjnych. 
Prowadzimy największy polski serwis internetowy poświęcony edukacji antydyskryminacyjnej i 
równościowej – www.bezuprzedzen.org  który  rocznie ma 60 000 użytkowników, comiesięczny 
newsletter otrzymuje ponad 1000 osób. 
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Organizowałyśmy i byłyśmy zaangażowane w kampanie społeczne (największa to „16 Dni Akcji 
Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”), akcje protestacyjne, demonstracje (m.in. tzw. 
krakowską Manifę). Współorganizowałyśmy kolejną krakowską edycję Objazdowego Festiwalu 
Filmowego Watch Docs Prawa Człowieka w Filmie. 
Wspieramy inne inicjatywy obywatelskie m.in. Feministyczną Akcję Letnią grupy nieformalnej 
Ulica Siostrzana i Queerowy Maj w Krakowie. 
Zainicjowałyśmy powstanie Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej – sieci organizacji 
działających w tym obszarze. 
 
Bezpośrednio, osobiście (uczestnicząc w warsztatach, szkoleniach, projekcjach filmowych, 
happeningach, spotkaniach, wykładach i in.) w działaniach Fundacji Autonomia wzięło udział 
ponad 4000 osób (dzieci, młodzieży i dorosłych). 
Podejmowane przez zespół Fundacji oraz współpracujące z nami wolontariuszki i wolontariuszy, 
różnego rodzaju wydarzenia odbyły się w około 30 wsiach, miejscowościach i miastach w 
całym kraju. 
 
Zespół Fundacji to 5 kobiet, zatrudnianych w różnym wymiarze czasowym na umowy o dzieło i 
zlecenia w dużej mierze pracujących wolontaryjnie.  
W ramach wolontariatu współpracowało z Fundacją około 80 osób z całego kraju. 
 
Wszystkie realizowane przez Fundację działania edukacyjne poddawane są ewaluacji. 
Otrzymujemy bardzo wysokie oceny zarówno odnoszące się do przygotowania merytorycznego 
prowadzących, sposobu prowadzenia zajęć, jak i adekwatności w odniesieniu do oczekiwań osób 
uczestniczących. 
 
 

RAPORT 
 

Fundacja Autonomia realizowała swoje cele poprzez prowadzenie następujących 
programów i projektów: 

 
EDUKACJA ANTYDYSKRYMINACYJNA/ PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI 
 

 Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami 
„Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami” to wieloletni program z zakresu edukacji 
antydyskryminacyjnej zapoczątkowany w ramach Stowarzyszenia Kobiet KONSOLA w 2005 
roku, a od 2008 roku kontynuowany przez Fundację Autonomia. Jego autorkami są Agata Teutsch 
i Monika Serkowska. 
Główne cele programu to: 

 upowszechnienie wiedzy na temat uprzedzeń i dyskryminacji ze względu na płeć, orientację 
seksualną, pochodzenie etniczne, wiek, sprawność i z innych przyczyn  

 włączenie kwestii przeciwdziałania uprzedzeniom i dyskryminacji do działań edukacyjnych.  

 uwrażliwienie na przejawy dyskryminacji  

 wzmocnienie postawy obywatelskiej i odwagi cywilnej w występowaniu przeciwko aktom 
dyskryminacji i przemocy  

Program „Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami” zakłada istnienie wspólnych korzeni i powiązań 
między różnymi formami, podłożami i przejawami uprzedzeń i dyskryminacji. Takie ujęcie, 
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wskazujące na problem budowania relacji społecznych w oparciu o system dominacji (władzy) 
i podległości, pozwala skuteczniej przeciwdziałać nierównościom i dyskryminacji. 
Program skierowany jest głównie do edukatorów/ek (trenerek/ów, nauczycieli/ek) i osób 
zaangażowanych w działania organizacji pozarządowych (pracownice/cy, wolontariusze/ki), 
szczególnie tych organizacji, które zajmują się prowadzeniem warsztatów i szkoleń oraz tych, które 
działają na rzecz grup wykluczanych i dyskryminowanych ze względu na rasę, pochodzenie 
etniczne, wiek, orientację seksualną, płeć, (niepełno)sprawność lub ze względu na 
współwystępowanie tych przesłanek. 
 
Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami – edycja IV 
IV edycja programu była realizowana od grudnia 2009 do listopada 2010 r. przez Fundację 
Autonomia w ramach projektu pod nazwą „Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami – edycja IV” 
realizowanego przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla 
Organizacji Pozarządowych.  
Główną wnioskodawczynią i grantobiorczynią była Fundacja Autonomia. Projekt był realizowany w 
partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kobiet KONSOLA. 
 
W IV edycji programu zostały podjęte następujące działania: 

przeszkolenie grupy 40 multiplikatorów/ek w zakresie prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych 
i genderowych, którzy/e jeszcze w ramach projektu prowadzili/ły warsztaty o tej tematyce w 
swoich środowiskach (szkoły, organizacje itp., 350 godzin zajęć, w których wzięło udział 540 
osób) 

 wyprodukowanie i dystrybucja 1500 bezpłatnych kopii trzech filmów edukacyjnych 
(„Niebieskoocy”, „Maska twardziela. Przemoc, media i kryzys męskości”, „Delikatnie nas zabijają 
3. Obrazy kobiet w reklamach”),  wraz z podręcznikami do prowadzenia zajęć. Na podstawie 
ankiet ewaluacyjnych można stwierdzić, że w 2010 roku łącznie wydane przez nas w ramach tej 
edycji projektu filmy zostały wykorzystane na około 2500 projekcji i obejrzało je około 40 000 
osób. 

Po 4 miesiącach od zakończenia dystrybucji do wszystkich osób, które otrzymały filmy i podręczniki 
edukacyjne zwróciłyśmy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej wykorzystania materiałów 
(odpowiedziało na nią 347 osób).  
Ewaluacja przeprowadzona przez nas w listopadzie 2010 wskazuje na bardzo wysoką ocenę 
merytoryczną filmów i podręczników. Film „Niebieskoocy” został oceniony jako „bardzo przydatny” lub 
„przydatny” przez 98% respondentów/ek (podręcznik – 97%) . Film „Maska twardziela” został 
oceniony jako „bardzo przydatny” lub „przydatny” przez 97,2% (podręcznik – 92,5%). Film „Delikatnie 
nas zabijają” został oceniony jako „bardzo przydatny” lub „przydatny” przez 97,5% (podręcznik – 95 
%) osób biorących udział w badaniu (w badaniu wzięło udział 347 osób). 
Z  ewaluacji wynika  że film „Niebieskoocy” pokazano przynajmniej  1.183 razy, a w projekcjach 
wzięło udział przynajmniej 21.376 osób. Film „Maska twardziela” pokazano przynajmniej 634 i 
obejrzało go przynajmniej 10.856 osób. Film „Delikatnie nas zabijają”  pokazano przynajmniej 687 
razy i obejrzało go przynajmniej 11.657 osób. Dane te dotyczą jednak tylko części osób które 
otrzymały filmy oraz okresu krótszego niż rok – dla osób które otrzymały filmy jako ostatnie były to 
tylko 4 miesiące, można więc zakładać że rzeczywista liczba projekcji i widzów jest dużo wyższa, 
szczególnie że wszystkie filmy oceniono jako bardzo przydatne materiały dydaktyczne i 
przeważająca większość osób deklarowała ich wykorzystywanie w przyszłości. 
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rozbudowanie strony internetowej www.bezuprzedzen.org - bazy materiałów dotyczących 
edukacji antydyskryminacyjnej. W 2010 roku newsletter miał ponad 1000 subskrybentów/ek, a 
sama strona internetowa została odwiedzona przez prawie 60 000 osób. 

opracowanie Kalendarium Praw Człowieka dla nauczycieli/ek – 170-stronicowego podręcznika, 
wydanego następnie w 1000 egzemplarzy (w projekcie zakładano 500) i rozdystrybuowanego 
wśród osób zajmujących się edukacjach z zakresu praw człowieka. 

uruchomienie wypożyczalni filmów - aby rozszerzyć zasięg wykorzystania filmów utworzyłyśmy 
wypożyczalnię, tzn. po 10 kopii z każdego filmu wraz z podręcznikami przeznaczyłyśmy do 
wypożyczeń. Wypożyczalnia cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że wszystkie 30 kopii jest w 
ciągłym użyciu. W ciągu ostatnich 3 miesięcy 2010 roku z wypożyczalni skorzystały 52 osoby. 

 
Patronat: portal NGO.PL 
Partner: Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA 
Czas trwania: 01.12.2009 – 30.11.2010 
Całkowity koszt projektu: 249.990, w tym z dofinansowania: 219.816,20 
 

Warsztaty i zajęcia antydyskryminacyjne (m.in. dla trenerów/ek), dotyczące 
przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, wobec uchodźczyń, 
problematyki równości kobiet i mężczyzn, włączania perspektywy płci społeczno – 
kulturowej do programów, projektów i działań (gender mainstreaming), tzw. standardu 
minimum w projektach POKL. 

Współpracowałyśmy m.in. z Villą Decjusza w ramach projektu Akademia Treningu 
Antydyskryminacyjnego, Towarzystwem Interwencji Kryzysowej w ramach projektu "Interwencja 
Kryzysowa - budowa sieci wolontariuszy, standardów i procedur współpracy ze służbami 
emergencyjnymi" oraz szkolenie „Zapobieganie przemocy ze względu na płeć, w tym przemocy 
seksualnej wobec uchodźczyń” dla osób pracujących w centrach pomocy społecznej realizowane 
także we współpracy z Biurem Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców i in.. 
Zespół trenerski Fundacji przeprowadził 17 „pozaprojektowych” warsztatów/szkoleń 
antydyskryminacyjnych, antyprzemocowych i/lub równościowych (ponad 250 godzin 
szkoleniowych), w których wzięło udział ponad 300 osób. 
 
 
PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY  WOBEC KOBIET 
 

Kampania „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć” 
Już po raz 20., w około 160 krajach na całym świecie, w dniach od 25 listopada do 10 grudnia 
odbyło się setki wydarzeń inicjowanych przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i osoby 
prywatne, których celem było zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec kobiet oraz 
wywieranie nacisku na wszelkie instytucje i władze odpowiedzialne za podejmowanie działań 
przeciwko przemocy. 
Podobnie jak w poprzednich latach, poza działaniami, które organizowałyśmy jako Fundacja we 
własnym zakresie, wspierałyśmy inicjatywy organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i 
osób prywatnych poprzez dostarczanie informacji, materiałów, propozycji działań, ułatwianie 
wymiany kontaktów, oraz upowszechnianie kalendarza wydarzeń, które były podejmowane w całej 
Polsce. 
W ramach kampanii przetłumaczyłyśmy i opublikowałyśmy na stronie www materiały opracowane 
przez inicjatorkę kampanii - Center for Women's Global Leadership związane z tematem 
przewodnim oraz zgromadziłyśmy kilka raportów, opracowań i artykułów na temat sytuacji 
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kobiet w konfliktach zbrojnych dostępnych po polsku. Opracowałyśmy listę filmów 
dokumentalnych i fabularnych poświęconych tej tematyce, do wykorzystania na spotkaniach i 
projekcjach. Udostępniłyśmy elektroniczną wersję wystawy "Women in the cross fire". 
Organizowałyśmy spotkania dyskusyjne, projekcje filmowe, warsztaty WenDo - samoobrony i 
asertywności dla kobiet i dziewcząt. Wydrukowałyśmy i rozdystrybuowałyśmy ok. 1000 
kalendarzyków na 2011 rok oraz pocztówek z antyprzemocowym przesłaniem. Mimo starań 
nie udało nam się uzyskać żadnego dofinansowania planowanych działań. Jedynie warsztaty 
WenDo organizowane we współpracy z instytucjami pomocy społecznej korzystały ze wsparcia 
środków publicznych. Pozostałe koszty zostały pokryte ze środków własnych Fundacji i dzięki 
wolontaryjnej pracy.  
W prowadzonym przez nas ogólnopolskim kalendarium działań kampanijnych informacje o 
swoich wydarzeniach zamieściło kilkanaście grup, organizacji, instytucji z różnych miast w Polsce. 
Znalazły się wśród nich Koło Naukowe Gender Studies z Uniwersytetu Gdańskiego, Koło Naukowe 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego "Prawo a płeć", Stowarzyszenie 
Kobiet KONSOLA, Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA, Stowarzyszenie na rzecz Kobiet 
Victoria, Fundacja Feminoteka, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Towarzystwo Interwencji 
Kryzysowej, Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Centrum Praw Kobiet, Stowarzyszenie PARS. W 
kilku przypadkach udało się włączyć instytucje lokalnej administracji lub związane z pomocą 
społeczną - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, policję, 
Pełnomocnik Marszałka Województwa Lubuskiego ds. Równego Traktowania, szkoły i in. 
Wydarzenia zarejestrowane na naszej stronie odbyły się w Gdańsku, Krakowie, Olsztynie, 
Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie, Wieliczce, Wrocławiu, Zgierzu, Zielonej Górze. Działania te 
miały bardzo róże formy i charakter. Były wśród nich spotkania dyskusyjne, wykłady, warsztaty, 
projekcje filmowe, koncerty, akcje uliczne (Marsz „Odzyskać noc!” w Krakowie), porady 
psychologiczne i prawne i in. 
Koordynatorka kampanii z ramienia Fundacji Autonomia wzięła udział w dwóch audycjach 
radiowych (Radio PLUS i TOK FM). 
 

Warsztaty WenDo – samoobrona i asertywność dla kobiet i dziewcząt  
Trenerki Fundacji Autonomia odpowiadając na zaproszenie i we współpracy z organizacjami i 
instytucjami, prowadziły warsztaty WenDo w Poznaniu, Sandomierzu, Szczecinie, Nowym Mieście 
Lubawskim, Kielcach, Wieliczce, Krakowie. Współpracowałyśmy w tym obszarze z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, 
Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Poznaniu, 
Nadbużańskim Stowarzyszeniem Edukacyjnym i ze Starostwem Powiatowym we Włodawie, 
Fundacją „Efekt motyla”, Ośrodkiem Rozwoju Kobiet Babiląd, firmą Wektor Consulting, grupą 
nieformalną Ulica Siostrzana.  
Łącznie trenerki Fundacji Autonomia prowadziły 16 warsztatów WenDo, wzięło w nich udział 
ok. 182 dziewcząt i kobiet, w ciągu ponad 240 godzin szkoleniowych. 
 
 
PRAWA CZŁOWIEKA – edukacja z wykorzystaniem filmów 
 

 8. Objazdowy Festiwal Filmowy Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie, Kraków, 14 -
19.10.2010 

 
Festiwal cieszył się ogromnym zainteresowaniem - łącznie we wszystkich projekcjach, 
warsztatach i spotkaniach wzięło udział około 2000 osób! 
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Festiwal w 2010 roku został zorganizowany przez Fundację Autonomia, Instytut Europeistyki UJ, 
Sekcję Socjologii Krytycznej Koła Naukowego Studentów Socjologii UJ, Ośrodek Prawa 
Humanitarnego i Praw Człowieka UJ. Poza ww. w realizacje festiwalu zaangażowane były także 
Fundacja Wspierania Kultury Filmowej Cyrk Edison i Kino Agrafka, Jewish Community Centre, 
Bunkier Sztuki, Fundacja EkoMost i Polska Zielona Sieć i grupa krakowska Amnesty International. 
W trackie 6 dni festiwalowych pokazano łącznie 17 filmów z Festiwalu Filmowego „Watch 
Docs”, 5 filmów w ramach imprezy towarzyszącej – Festiwal Zrównoważonego Rolnictwa 
„Świat na talerzu” oraz film „Dylematy anarchisty” pokazany w ramach wydarzenia 
towarzyszącego - wieczoru poświęconego pamięci Rafała Górskiego. 
Większość pokazów festiwalowych została pogrupowana w bloki tematyczne („Aktywność, 
obywatelskie nieposłuszeństwo i zmiana”, „Prawa człowieka a środowisko naturalne”, „Oblicza 
indoktrynacji”, „Media – narzędzie w walce przeciwko łamaniu człowieka”, „Po konfliktach – 
sprawiedliwość międzynarodowa i rozliczanie zbrodniarzy wojennych”, „Polityka narkotykowa w 
Polsce i świecie”), wokół których zorganizowano również dyskusje i spotkania z zaproszonymi 
gośćmi (m.in. Krystyną Kurczab-Redlich, dr Radosławem Rybkowskim (UJ), Jankiem Sową 
(Ha!Art), Andrzejem Klisiem (Inicjatywa Pracownicza), dr Beatą Kowalską (UJ), dr Małgorzatą 
Zacharą (UJ), Marceliną Obrzydowską (Together Polska), dr Marcinem Marcinko, Michałem 
Żeligowskim, Piotrem Łubińskim, dr Mateuszem Klinowskim i Grzegorzem Wodowskim (Polska 
Sieć Polityki Narkotykowej). 
W trakcie festiwalu odbyło się wiele imprez towarzyszących. Głównym wydarzeniem 
towarzyszącym był Festiwal Zrównoważonego Rolnictwa – Świat na talerzu, w ramach którego 
pokazano pięć filmów dokumentalnych, zorganizowano liczne dyskusje i spotkania z ekspertami, 
warsztaty oraz imprezę muzyczną (Pure Party).  
Zostały zorganizowane warsztaty dotyczące sądownictwa międzynarodowego zorganizowane 
przez Ośrodek Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka UJ oraz warsztat Amnesty International: 
Dignity - godność  jako źródło praw człowieka. Odbyło się także spotkanie poświęcone pamięci 
Rafała Górskiego. 
 
We wszystkie prace związane z festiwalem zaangażowanych było ponad 30 osób, pracujących 
wolontaryjnie (pracownicy/e i współpracownicy/e oraz wolontariusze/ki Fundacji Autonomia, 
pracownicy/e Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studenci/tki krakowskich szkół wyższych).  
Patronatem medialnym festiwal objęły: Radio Kraków Małopolska, Radio Radiofonia, TVP Kraków, 
Miesięcznik Studencki Manko oraz www.bezuprzedzen.org. 
Informacje o festiwalu były obecne w lokalnych mediach (krótkie notki w lokalnej Gazecie 
Wyborczej, informacje i rozmowy z organizatorami/kami w rozgłośniach radiowych – np. Radio 
Plus, programy informacyjne TVP Kraków) oraz na licznych stronach internetowych. Dodatkowo 
festiwal promowało 1000 ulotek oraz 500 plakatów, które zostały rozpowszechnione na obszarze 
całego Krakowa. 

 

 23.11.2010 – projekcja filmu PT. „Żydokomuna” i spotkanie dyskusyjne z reżyserką 
Anną Zawadzką; prowadzenie: Anna Makówka-Kwapisiewicz ze Stowarzyszenia 
Żydowskiego CZULENT. Wydarzenie zorganizowane we współpracy z Jewish Community 
Centre. 

 
ORGANIZACJA SPOTKAŃ, WYKŁADY, PRELEKCJE, DYSKUSJE I IN. 
Przedstawicielki Fundacji Autonomia brały udział w kilkudziesięciu  konferencjach i debatach 
poświęconych problematyce równościowej, antydyskryminacyjnej, przeciwdziałaniu przemocy.  
Prowadziły wiele wykładów i prelekcji, w których  wzięło udział ponad 200 osób. 
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Przeciwko homofobii 

 „Homofobia po polsku” – wykład Agaty Teutsch w Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego 
(14.01.2010) 

udział w dyskusji panelowej - spotkanie z „Furią” i redaktorkami jedynego w Polsce 
czasopisma dla kobiet nieheteronormatywnych – Agata Teutsch (11.07.2010) 

Ruch LGBT w Polsce – wykład i spotkanie ze studentami/kami Antioch University  - 
prowadzenie Monika Serkowska (6.09.2010) 

 
Sytuacja kobiet w Polsce 

„Ruch kobiecy w Polsce” wykład/prezentacja/dyskusja dla studentów/ek z Antioch University, 
USA - Ewa Stoecker (10.04.2010) 

„Przemoc wobec kobiet w Polsce” wykład/prezentacja/dyskusja dla studentów/ek z Antioch 
University, USA - Ewa Stoecker (1.09.2010) 

 
Przeciwdziałanie uprzedzeniom i dyskryminacji poprzez działania edukacyjne 

 wykład/prezentacja/dyskusja „Aktywność obywatelska i odwaga cywilna przeciwko 
dyskryminacji i przemocy – wykład i dyskusja dla studentów/ek wydziału Socjologii UJ, w 
ramach zajęć „Wizytacje w organizacjach pozarządowych” – Agata Teutsch (7.05.2010). 

 
UDZIAŁ W BADANIACH 
Przedstawicielki Fundacji wzięły udział w sumie w 11 wywiadach do badań, które dotyczyły 
takich obszarów jak: aktywność i zaangażowanie polityczne i społeczne młodzieży i osób 
dorosłych, przemoc seksualna wobec studentek, nękania ich i strachu przed przestępczością, 
zatrudnianie osób niepełnosprawnych w ngo, ruch LGBT i feministyczny w Polsce, polityki 
publiczne i działania instytucji publicznych w zakresie walki z dyskryminacją, rola organizacji 
pozarządowych w procesie europeizacji i innych dotyczących organizacji pozarządowych 
 
PUBLIKACJE PAPIEROWE I AUDIOWIDEO WYDANE PRZEZ FUNDACJĘ AUTONOMIA 
 
Filmy  wraz z podręcznikami do edukacji antydyskryminacyjnej i równościowej: 

 „Niebieskoocy” 

 „Maska twardziela. Przemoc, media i kryzys męskości” 

 „Delikatnie nas zabijają 3. Obrazy kobiet w reklamach” 
 
Podręcznik do prowadzenia działań edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych „Kalendarium Praw 
Człowieka – edukacja i działanie”. 
 
Antyprzemocowe materiały informacyjno - edukacyjne: pocztówki skierowane do chłopców i 
młodych mężczyzn z hasłem „Moja siła nie jest po to żeby ranić”, kalendarzyki kieszonkowe 
(zachęcające do jasnego stawiania granic i obrony) i in. 
 
 
PROGRAM INFORMACYJNY 

WWW.BEZUPRZEDZEN.ORG 
Prowadzimy największy polski serwis internetowy poświęcony edukacji 
antydyskryminacyjnej i równościowej. Niemal codziennie aktualizowany jest dział aktualności, 
w którym informujemy o najważniejszych wydarzeniach, imprezach, akcjach edukacyjnych z 
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zakresu przeciwdziałania dyskryminacji realizowanych przez organizacje, grupy nieformalne i 
instytucje z kraju i zagranicy. Regularnie uzupełniane są pozostałe działy serwisu poświęcone 
materiałom edukacyjnym, prawu, orzecznictwu itd. Serwis www.bezuprzedzen.org jest wciąż 
najbogatszym źródłem informacji poświęconym edukacji antydyskryminacyjnej. 
W 2010 roku serwis miał 78.216 odwiedzin, 137.447 odsłon, 58.511 użytkowników/czek. 
Pod koniec każdego miesiąca przygotowywany jest newsletter, który rozsyłamy do ok. 1000 
stałych abonentów/ek oraz innych osób zainteresowanych tematyką. 
 
WSPARCIE INNYCH INICJATYW 

8. Feministyczna Akcja Letnia Ulicy Siostrzanej – wsparcie formalno–prawne i rzeczowe 
(organizacja spotkania roboczego organizatorek FALi, prowadzenie spraw finansowych, 
przekazanie materiałów biurowych, udostępnianie sprzętu biurowego i szkoleniowego) 

Festiwal Queerowy Maj i Marsz Równości w Krakowie – wsparcie formalno-prawne 
(obsługa grantuod NEWW), urzyczenie lokalu na spotkania 

Fundacja Autonomia i serwis Bezuprzedzen.org objęły patronatem akcję „Przeciwdziałaj 
dyskryminacji – to nie jest trudne”. Organizatorami akcji „Przeciwdziałaj dyskryminacji – to 
nie jest trudne!” były Stowarzyszenie Lambda Warszawa oraz Stowarzyszenie Otwarte 
Forum. W ramach akcji „Przeciwdziałaj dyskryminacji – to nie jest trudne!” został przygotowany 
podręcznik, prezentujący możliwości przeciwdziałania dyskryminacji w społecznościach 
lokalnych oraz wystawa, składająca się z plakatów, prezentujących sceny z codziennego życia 
oraz podstawowe informacje o sytuacji osób i grup dyskryminowanych ze względu na wiek, 
niepełnosprawność, pochodzenie etniczne/narodowe, wyznanie i orientację seksualną. 

Bank Projektów Równościowych zainicjowany przez Fundację Inicjatyw Społecznych „Się 
Zrobi!” także otrzymał patronat serwisu bezuprzedzen.org  

Udzieliłyśmy rekomendacji Fundacji Centra (w związku ze staraniami fundacji o lokal) 
 
AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA: DEMONSTRACJE, LISTY, APELE 

Udział w demonstracjach:  

 7.03 - Manifa w Krakowie pod hasłem „Ekonomia ma płeć!” – współorganizacja i udział 

 11.11.2010 – współorganizacja w ramach Porozumienia 11 listopada i udział w manifestacji 
„Faszyzm nie przejdzie” 

 10 grudnia – organizacja marszu antyprzemocowego „Odzyskać noc” 
 

Udział w pisemnych akcjach protestacyjnych dotyczących m.in.:  

 zakazu sprzedaży na Allegro odzieży i gadżetów  propagandowych  z symboliką 
nazistowską i rasistowską oraz pism, druków zwartych, wydawnictw książkowych i 
muzycznych rozpowszechniających takie ideologie - poparcie dla apelu Stowarzyszenia 
Nigdy Więcej (21.01.2010) 

 prośby o spotkanie dotyczące kompetencji i działań Pani Elżbiety Radziszewskiej oraz 
możliwości włączenia się w opracowanie i realizację strategii rządu w zakresie polityki 
równościowej w Polsce, list do Donalda Tuska, Premiera Rzeczypospolitej Polskiej 
(23.09.2010) 

 
WOLONTARIAT 
W ramach wolontariatu współpracowało z Fundacją około 80 osób z całego kraju ( w ramach 
kampanii „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć, działań edukacyjnych programu 
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„Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami” oraz 8. Objazdowego Festiwalu Filmowego Watch Docs Prawa 
Człowieka w Filmie i in.). 
 
OBECNOŚĆ W MEDIACH:  
Wzięłyśmy udział w kilku audycjach radiowych i telewizyjnych (Program I Polskiego Radia, Interia 
TV, TOK FM, Radio Pryzmat, Radio Plus), zorganizowałyśmy emisję spotów w krakowskiej 
telewizji tramwajowej TVM poświęconych m.in. przemocy wobec kobiet (w ramach kampanii „16 
Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”), WenDo – asertywności i samoobronie dla 
kobiet i dziewcząt, łamaniu praw człowieka, udziału kobiet w życiu politycznym i publicznym, 
przeciwdziałaniu stereotypom i uprzedzeniom oraz działalności Fundacji. 
 
NAWIĄZANE PARTNERSTWA i UDZIAŁ W KOALICJACH I SIECIACH: 
1. Współrealizacja projektu grupy nieformalnej Ulica Siostrzana – Feministyczna Akcja Letnia 

2010 
2. Watch DOCS 
3. Krakowska Sieć Antydyskryminacyjna 
4. Koalicja Równych Szans  - uczestniczymy w działaniach zmierzających do wypracowania 

standardów w odniesieniu do wdrażania edukacji antydyskryminacyjnej w systemu edukacji 
formalnej, budowania sieci współpracy, wymiany informacji i in. 

5. Porozumienie 11 listopada 
6. Współpraca z Towarzystwem Interwencji Kryzysowej w zakresie realizacji szkoleń:1. dla 

interwentów kryzysowych, 2. dla pracowników socjalnych i UNHCR (29 i 30 września 2010, 
Warszawa) 

7. Partnerstwo ze Stowarzyszeniem Kobiet KONSOLA (Poznań) w ramach projektu „Nikt nie 
rodzi się z uprzedzeniami – edycja IV” 

 
ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY FUNDACJI 
W lutym 2010 uruchomiony został profil Fundacji na Facebooku. W chwili obecnej Fundacja 
ma 474 fanów/fanek.  
Fundacja wzbogaciła się o nowy sprzęt - zakupiono komputer typu laptop wraz z 
oprogramowaniem, cyfrowy aparat fotograficzny oraz flipczart. 
Na okres 2 lat została podpisana umowa o użyczenie lokalu na biuro Fundacji Autonomia, 
dysponujemy teraz m.in. ok. 50 metrową salą biurowo/szkoleniową. 
Fundacja uzyskała wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych z dniem 11.06.2010 nr 
ewidencyjny: 2.12/00121/2010 
Zostały opracowane i wydane różne materiały wizualne i promocyjne: wizytówki i ulotki, oraz 
papier firmowy i zaświadczenia a także wzór do prezentacji multimedialnych 
W okresie między październikiem 2010 a styczniem 2011 odbyła się seria warsztatów i spotkań w 
ramach procesu planowania strategicznego w wyniku których opracowana została strategia dla 
Fundacji Autonomia na lata 2011 – 2015. 
 
 
ROZWIJANIE KOMPETENCJI ZESPOŁU FUNDACJI  
W ciągu całego 2010 roku wszystkie osoby należące do zespołu Fundacji Autonomia brały udział 
w szkoleniach, kursach, studiach i innych działaniach edukacyjnych podnoszących ich kwalifikacje 
i rozwijających kompetencje (m.in. w ramach grantu instytucjonalnego przyznanego przez 
Fundację im. Stefana Batorego): 
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Ola Migalska 

„Budżet projektu i kwalifikowalność kosztów w POKL”, Regionalny Ośrodek EFS w Krakowie w 
FRDL Mistia 

„Nowoczesne zarządzanie NGO’s (promocja, PR, nowe technologie, itp.)”, organizacja: 
Małopolski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych 

Kurs Gender Mainstreaming w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, w tym 
zajęcia: Ekonomia i gender, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – instrumenty 
międzynarodowe i krajowe , Zakaz dyskryminacji w świetle krajowych i międzynarodowych 
regulacji prawnych,  

Gender Mainstreaming w kontekście UE, Prawo i płeć (lub: Jurysprudencja feministyczna). 
Zagadnienia prawne w ujęciu feministycznym, Monitoring mediów pod kątem równości płci, 
Gender, polityka, zdrowie i prawa człowieka,  Od teorii do praktyki – czyli co dyplomowana 
feministka może zrobić ze swoją wiedzą a czego nie może. Kurs trwał od 6-7.11.2010 do 12-
13.03.2011. 

 
Agata Teutsch 

W ramach projektu „STOProcent jakości – podniesienie kompetencji kadry szkoleniowej” 
realizowanego przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wzięła udział w 
następujących szkoleniach i treningach: Zaawansowane metody i techniki szkoleniowe, 
prowadzenie Lidia Kuczmierowska; Trudne sytuacje na szkoleniu, prowadzenie Łucja Sokorska 
– Maj; Psychologia emocji i motywacji; Prowadzenie prezentacji, prowadzenie Dariusz Fijołek; 
Metody ewaluacji, prowadzenie Katarzyna Sekutowicz. 

Agata Teutsch została objęta superwizją (Agnieszka Zarzycka) oraz coachingiem (Łucja 
Sokorska – Maj) 

 
Monika Serkowska 

W ramach projektu „STOProcent jakości – podniesienie kompetencji kadry szkoleniowej” 
realizowanego przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wzięła udział w 
następujących szkoleniach i treningach: Metody diagnozy potrzeb szkoleniowych, 
prowadzenie Rafał Świeżak; Zaawansowane metody i techniki szkoleniowe, prowadzenie 
Lidia Kuczmierowska; Trudne sytuacje na szkoleniu, prowadzenie Łucja Sokorska – Maj; 
Psychologia emocji i motywacji; Metody ewaluacji, prowadzenie Katarzyna Sekutowicz; 
Psychologia społeczna i psychologia procesów poznawczych. 

Monika Serkowska została objęta superwizją (Łucja Sokorska – Maj) oraz 
coachingiem(Wiesława Serkowska) 

W październiku 2010 rozpoczęła Szkołę Treningu Grupowego 
 
Magdalena Wnukowicz 

„Nowoczesne zarządzanie NGO’s (promocja, PR, nowe technologie, itp.)”, organizacja: 
Małopolski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych. 

„Komunikacja społeczna i konsultacje społeczne”, organizacja:  Małopolski Ośrodek 
Wspierania Inicjatyw Społecznych. 

„Zagadnienia księgowe i finansowe w III sektorze” - „Budżetowanie projektów”, organizacja:  
Małopolski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych. 
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Kurs szkoleniowy „CFR 1 Profesjonalni Fundraiserzy – Nowy Zawód na Rynku Pracy” 
prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu, w okresie maj – grudzień 2010, 
obejmujący m.in. takie zagadnienia jak: Zdobywanie środków na realizację projektu-dobór 
właściwych narzędzi FR, Współpraca z biznesem w czasach kryzysu, Jak planować strategię 
informacyjną, Jak być skutecznym ambasadorem (komunikacja z darczyńcą), Relacje z 
mediami – budowanie relacji z dziennikarzami, konferencje prasowe, obecność w mediach; 
Trzeci sektor, Misja, wizja zarządzania w organizacji, Narzędzia Fundraisingu i narzędzia 
Fundraisera, Direct Dialog, Komunikacja i relacje z mediami, Planowanie Fundraisingu, 
Komunikacja, Bazy danych, Kampanie FR, Granty i dotacje w fundraisingu, Zarządzanie 
procesami w fundraisingu, Analiza organizacyjna a rozwijanie relacji z darczyńcami, Zmiana 
w organizacji, Przepisy prawne w pracy fundraisera i zasady etyczne, Zarządzanie relacjami, 
praca z darczyńcą, Doświadczenia fundraisera – narzędzia pracy, Zasady rozliczania 
funduszy, Planowanie i przeprowadzanie kampanii fundraisingowych (warsztaty w grupach), 
Rozwój kompetencji fundraisera. Zarządzanie sobą i czasem. W ramach kursy Magda 
Wnukowicz brała udział w konsultacjach dotyczących własnej kampanii fundrisingowej 

 
 
Fundacja Autonomia korzystała z dofinansowania przyznanego na realizację następujących 
projektów: 
„Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami - edycja IV” – z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, w 
ramach komponentu „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie” (umowa nr FOP09/5/MA/3730) 
Dotacja instytucjonalna z Fundacji im. Stefana Batorego (otrzymana na 2 lata, w 2009 roku). 
 
Informacje dodatkowe o Fundacji Autonomia: 
Nr KRS 0000286784 
Data wpisu w KRS 21.08.2007 
REGON 120535410 
 
Zespół Fundacji 
Monika Serkowska 
Agata Teutsch 
Ola Migalska 
Magda Wnukowicz 
Ewa Stoecker 
 
Członkinie Zarządu: 
Monika Serkowska – Prezeska 
ul. Praska 57/6b 
30-322 Kraków 
Agata Teutsch 
ul. Konrada Wallenroda 55/75 
30-867 Kraków 
 
Cele statutowe Fundacji: 
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; 
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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 
 
Metody realizacji działań: 
1. Organizowanie, prowadzenie i wspomaganie (finansowe, rzeczowe i/lub organizacyjne): 

a) działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej  
b) działalności poradniczej i pomocowej 
c) działalności naukowej, badawczej, kulturalnej i artystycznej 
c) konferencji, spotkań, obozów, wyjazdów, warsztatów, szkoleń, grup samokształceniowych i 
innych form wypoczynku, spędzania wolnego czasu, samorozwoju i nauki dla osób dorosłych 
oraz dzieci i młodzieży; 
d) działalności wydawniczej, w tym tłumaczeniowej 
e) akcji społecznych i kampanii 
f) programów stypendialnych i szkoleniowych 
g) działalności wolontariackiej 

2. Opracowywanie materiałów edukacyjnych, szkoleniowych w tym multimedialnych i materiałów 
audio/video 
3. Współpracę z grupami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w kraju i za granicą, w 
szczególności zajmującymi się przeciwdziałaniem nietolerancji, dyskryminacji i przemocy 
4. Wspieranie (techniczne, szkoleniowe, informacyjne, finansowe, administracyjne i in.) działań 
innych organizacji pozarządowych i grup, osób fizycznych i prawnych. 
 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 








