
 

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  

FUNDACJI AUTONOMIA 

W 2011 ROKU 

 

STRESZCZENIE 

 

Fundacja Autonomia działa na rzecz powstrzymania nietolerancji, dyskryminacji i przemocy ze 
względu na płed, orientację seksualną, pochodzenie etniczne lub narodowe, wiek, stopieo 
sprawności, wyznanie i in. Jest niezależną, nie nastawioną na zysk organizacją pozarządową założoną 
w 2007 roku w Krakowie. 

 

W 2011 roku Fundacja Autonomia realizowała działania antydyskryminacyjne w ramach programu 
edukacyjnego „Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami”, związane z przeciwdziałaniem przemocy i 
edukacją przeciw przemocy (m.in. kampania „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płed”) 
oraz edukacją dotyczącą praw człowieka (m.in. 9. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa 
Człowieka w Filmie). Rozpoczęłyśmy działania strażnicze realizując wraz z partnerami/kami z 
Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej pierwszą częśd projektu monitoringu samorządu lokalnego 
miasta Krakowa pod kątem działao równościowych i antydyskryminacyjnych, uwzględniania potrzeb 
osób narażonych na przemoc, dyskryminację i wykluczenie („Opracowanie metod i planu 
monitorowania samorządu Krakowa pod kątem działao dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu i 
dyskryminacji”, który otrzymał dofinansowanie z Fundacji im. Stefana Batorego). Podjęłyśmy także 
kilkadziesiąt innych działao.  

Fundacja korzystała ze wsparcia w formie dotacji instytucjonalnej otrzymanej z Fundacji Batorego 
(środki przeznaczone były głownie na podnoszenie kwalifikacji zespołu Fundacji i utrzymanie biura, 
które służy zarówno naszej fundacji, jak i wielu organizacjom, grupom i inicjatywom - m.in. Ulicy 
Siostrzanej, grupie organizującej krakowską Manifę i wydarzenia okołomanifowe, Krakowskiej Sieci 
Antydyskryminacyjnej). Dzięki oszczędnościom udało się  z tych środków sfinansowad częśd działao 
związanych z kampanią 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płed i 9. Objazdowym 
Festiwalem Filmowym Watch DOCS. Prawa Człowieka w Filmie. 

 

Prowadziłyśmy działalnośd edukacyjną skierowaną do dorosłych, młodzieży i dzieci (głównie 
dziewcząt) realizując m.in. takie zajęcia jak: WenDo-samoobrona i asertywnośd dla kobiet i dziewcząt, 
warsztaty antydyskryminacyjne, zajęcia poświęcone przeciwdziałaniu przemocy, dyskryminacji i 
przestępstwom motywowanym uprzedzeniami, prawom człowieka, równości płci, gender 
mainstreaming, udziałowi kobiet w życiu publicznym i politycznym, historii ruchu LGBT (lesbijek, 
gejów, osób biseksualnych i transseksualnych oraz transgender), homofobii, sytuacji kobiet w 
konfliktach zbrojnych. 

 

Trenerki Autonomii we współpracy z organizacjami i instytucjami, a także odpowiadając na 
zaproszenie przeprowadziły w 2011 roku 90 godzin warsztatów antydyskryminacyjnych, 
genderowych, antyhomofobicznych, w których wzięło udział prawie 120 osób (większośd osób 
uczestniczących to trenerki i trenerzy oraz osoby uczące się w szkołach trenerskich) oraz 254 godziny 
warsztatów WenDo –  z samoobrony i asertywności dla 70 dziewczynek oraz  123 kobiet dorosłych.  

 



 

 

Bezpośrednio, osobiście (uczestnicząc w warsztatach, szkoleniach, projekcjach filmowych, 
happeningach, spotkaniach, wykładach i in.) w działaniach podejmowanych przez członkinie zespołu 
Fundacji Autonomia oraz wolontariuszki/y wzięło udział ponad 3000 osób w około 25 
miejscowościach, wsiach i miastach w całej Polsce. 

  

W 2011 roku 200 osób zajmujących się edukacją i pracą społeczną otrzymało nasze materiały do 
prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej i o prawach człowieka „Kalendarium Praw Człowieka – 
edukacja i działanie”. Rozdystrybułowałyśmy także setki materiałów informacyjnych z zakresu 
przeciwdziałania przemocy.  

 

W 2011 roku, z zasobów uruchomionej przez nas pierwszej wypożyczalni filmów edukacyjnych 
poświęconych tematyce antydyskryminacyjnej skorzystało dwukrotnie więcej osób (prawie 100) 
zajmujących się edukacją niż w pierwszym roku działania (film „Niebieskoocy” – 26 wypożyczeo, 
„Maska twardziela. Przemoc, media i kryzys męskości” – 26, „Delikatnie nas zabijają. Obrazy kobiet w 
reklamach – 27). Na podstawie informacji o dotychczasowym wykorzystaniu naszych filmów 
edukacyjnych (przez osoby, które posiadają je na stałe – rozdystrybułowanych 3500 kopii - i osoby, 
które skorzystały z wypożyczalni) możemy szacowad, że minimum 10.000 osób miało szansę je 
obejrzed. 

 

Na bieżąco aktualizowałyśmy zasoby największego polskiego serwisu internetowego poświęconego 
edukacji antydyskryminacyjnej i równościowej oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji w edukacji – 
www.bezuprzedzen.org,  który  w 2011 roku miał 55 000 unikalnych użytkowników, comiesięczny 
newsletter otrzymywało niemal 1100 osób. 

 

O 40 pozycji książkowych wzbogaciłyśmy naszą czytelnię publikacji poświęconych edukacji 
antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej.  

 

Organizowałyśmy i byłyśmy zaangażowane w kampanie społeczne, akcje protestacyjne, 
demonstracje (m.in. krakowską Manifę, Marsz Równości).  

 

Brałyśmy udział w badaniach, służyłyśmy doradztwem i konsultacjami. 

 

Wsparłyśmy takie inicjatywy obywatelskie, jak: 9. Feministyczną Akcję Letnią grupy nieformalnej 
Ulica Siostrzana, festiwal Queerowy Maj w Krakowie oraz projekt „NaPrawa Zwrot” grupy 
nieformalnej Studio Pozytywnych Zmian, Bank Projektów Równościowych zainicjowany przez 
Fundację Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!”. 

 

Wśród naszych stałych partnerów/ek są:  Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, Fundacja Kobieca 
eFKa, Fundacja Przestrzeo Kobiet,  Federacja Anarchistyczna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Krakowie, Helsioska Fundacja Praw Człowieka i Społeczny Instytut Filmowy, Instytut Europeistyki UJ, 
Sekcja Socjologii Krytycznej Koła Naukowego Studentów Socjologii UJ, Ośrodek Prawa 
Humanitarnego i Praw Człowieka UJ, Bunkier Sztuki, Jewish Community Centre, Fundacja Wspierania 
Kultury Filmowej Cyrk Edison i Kino Agrafka, Klub Pauza i Kino 18. 

 



 

 

Nawiązałyśmy nowe partnerstwa (Instytut Spraw Publicznych) oraz współpracę w ramach koalicji i 
sieci (Krakowska Sied Antydyskryminacyjna, Koalicja Równych Szans, Koalicja na rzecz Edukacji 
Antydyskryminacyjnej, Sied „Równośd i Różnorodnośd – praktycznie”). 

 
Zespół Fundacji w 2011 roku tworzyło 5 kobiet, zatrudnianych w różnym wymiarze czasowym na 
umowy o dzieło i zlecenia w dużej mierze pracujących wolontaryjnie.  W 2011 członkinie zespołu 
wzięły udział w  niemal 30 szkoleniach, kursach, warsztatach podnoszących ich kwalifikacje. 
W ramach wolontariatu w 2011 roku współpracowało z Fundacją około 50 osób z całego kraju . 
O swoich działaniach informujemy poprzez stronę www.autonomia.org.pl (4 500 unikalnych 
użytkowników) oraz profil na facebooku (660 fanów/fanek) oraz współpracując z pozarządowymi i 
komercyjnymi mediami. 
 

RAPORT – WERSJA PEŁNA 
 
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 uprzedzeo i dyskryminacji ze względu na płed, orientację 
seksualną, pochodzenie etniczne, wiek, sprawnośd i z innych przyczyn  

 włączenie kwestii przeciwdziałania uprzedzeniom i dyskryminacji do działao 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 powiązao między 
różnymi formami, podłożami i przejawami uprzedzeo i dyskryminacji. Takie ujęcie, wskazujące na 
problem budowania relacji społecznych w oparciu o system dominacji (władzy) i podległości, pozwala 
skuteczniej przeciwdziaład 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 szkoleo oraz tych, które 
działają na rzecz grup wykluczanych i dyskryminowanych ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, 
wiek, orientację seksualną, płed, (niepełno)sprawnośd lub ze względu na współwystępowanie tych 
przesłanek. 
 
W ciągu 6 lat od uruchomienia programu (program został uruchomiony jeszcze w ramach 
Stowarzyszenia Kobiet Konsola) doszło do: 

 Adaptacji, wydania i dystrybucji wśród osób zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną 3500 
kopii filmów edukacyjnych pt. „Niebieskoocy”, „Maska twardziela. Przemoc, media i kryzys 



 

 

męskości” oraz „Delikatnie nas zabijają 3. Obrazy kobiet w reklamach”. Z szacunków dokonanych 
w oparciu o ewaluację programu wynika, że filmy zostały wykorzystane minimum 6000 razy , a 
obejrzało je ok. 100 000 osób.  

 Opracowania, wydania i dystrybucji 3 podręczników do prowadzenia zajęd w oparciu o filmy. 

 Założenia i stałej aktualizacji www.bezuprzedzen.org - największego polskiego serwisu 
internetowego poświęconego edukacji antydyskryminacyjnej i równościowej oraz 
przeciwdziałaniu dyskryminacji w edukacji. Mocną stroną www.bezuprzedzen.org jest jej 
kompleksowośd - zawiera informacje o dyskryminacji o różnym podłożu (płed, wiek, 
niepełnosprawnośd, pochodzenie narodowe i etniczne, orientacja seksualna, religia). Ponadto jako 
jedna z niewielu stron w Polsce jest w pełni przystosowana dla osób z niepełnosprawnością 
wzroku. Niemal codziennie aktualizowany jest dział aktualności, w którym informujemy o 
najważniejszych szkoleniach, wydarzeniach, imprezach, akcjach edukacyjnych z 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. Strona jest skierowana w szczególności do osób zajmujących 
się edukacją i działalnością społeczną, a także do uczniów/ennic, studentów/ek, dziennikarzy/ek 
(mamy ok. 60 000 unikalnych użytkowników/czek rocznie). 

 Opracowywania i comiesięcznego rozsyłania newslettera strony www.bezuprzedzen.org - trafia 
do niemal 1100 abonentów/ek. 

 Opracowania autorskiego modelu/programu warsztatów antydyskryminacyjnych oraz programu 
szkolenia z prowadzenia zajęd antydyskryminacyjnych dla multiplikatorów/ek. W cyklach 
szkoleniowych przygotowujących do prowadzenia zajęd wzięło udział łącznie ok. 80 osób (kobiet, 
mężczyzn) z całego kraju. W ramach naszych projektów przeszkolone/i multiplikatorki/rzy 
współpracujące/y z Fundacją przeprowadziły/li w sumie ponad 700 godzin zajęd, w których wzięło 
udział 1500 osób (głownie młodzieży). 

Model warsztatu/treningu antydyskryminacyjnego – autorski program, wykorzystujący filmy 
edukacyjne, a także elementy warsztatu z demokracji bezpośredniej metodą Betzavta. 
Podstawową zawartośd modelu warsztatu antydyskryminacyjnego stanowią takie zagadnienia jak: 
tożsamośd własna, tożsamośd grupowa, postrzeganie innych, uprzedzenia i stereotypy oraz ich 
wpływ, dyskryminacja, mechanizm dyskryminacji, relacje między grupami dominującymi i 
podległymi, władza, język a dyskryminacja, prawo antydyskryminacyjne i instrumenty 
instytucjonalne ochrony przez dyskryminacją, przeciwdziałanie dyskryminacji, reagowanie na 
przejawy dyskryminacji, budowanie strategii antydyskryminacyjnych. Ważną częśd warsztatów 
antydyskryminacyjnych stanowi podnoszenie wiedzy na temat historii, sytuacji/kondycji i 
postulatów różnych grup narażonych na dyskryminację. 

 Uruchomienia pierwszej w Polsce wypożyczalni filmów edukacyjnych poświęconych tematyce 
antydyskryminacji i czytelni publikacji związanych z edukacją antydyskryminacyjną. W 2011 roku z 
zasobów wypożyczalni skorzystało prawie 100 osób zajmujących się edukacją i/lub instytucji i 
organizacji (Film „Niebieskoocy” – 26 wypożyczeo, „Maska twardziela. Przemoc, media i kryzys 
męskości” – 26, „Delikatnie nas zabijają. Obrazy kobiet w reklamach – 27).  

 Założenia czytelni publikacji poświęconych edukacji antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej 
Zasoby czytelni to w tej chwili około 200 pozycji (w 2011 roku poszerzone zostały o 40 pozycji 
książkowych.)  

 Opracowania podręcznika do edukacji antydyskryminacyjnej i o prawach człowieka pt. 
„Kalendarium Praw Człowieka – edukacja i działanie” jako podstawa do budowania programu 

http://www.bezuprzedzen.org/
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edukacji i aktywizacji obywatelskiej i o prawach człowieka. W 2011 roku publikację otrzymało od 
nas ponad 200 osób związanych z edukacją (szkoły, uczelnie, ośrodki doskonalenia nauczycieli), 
trzecim sektorem (organizacje pozarządowe), pomocą społeczną, administracją publiczną, 
policją itd.  

 

Zajęcia antydyskryminacyjne i poświęcone prawom człowieka (szkolenia, warsztaty, treningi) m.in. 
dla trenerów/ek, dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy ze względu na płed, 
orientację seksualną i in., problematyki równości kobiet i mężczyzn, włączania perspektywy płci 
społeczno – kulturowej do programów, projektów i działao (gender mainstreaming).  

Trenerki Autonomii przeprowadziły w 2011 roku 90 godzin warsztatów antydyskryminacyjnych, 
genderowych, antyhomofobicznych, w których wzięło udział prawie 120 osób (w tym większośd to 
trenerki i trenerzy oraz osoby uczące się w szkołach trenerskich). W realizacji części zajęd 
współpracowałyśmy m.in. z Gliwickim Ośrodkiem Metodycznym w ramach projektu „Lepsza kadra – 
lepsza szkoła tworząc i realizując kurs „Gender  mainstreaming - rola szkół i przedszkoli”,  z 
Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej realizując warsztaty antydyskryminacyjne w ramach 
projektu Sied na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej – 
„Równośd i różnorodnośd praktycznie” oraz w ramach projektu DO-RÓWNAJ JAKOŚCI – rozwój 
standardów edukacji antydyskryminacyjnej, a także z Sekcją Kliniczną Koła Naukowego Studentów 
Psychologii UJ w ramach konferencji „Seksualnośd człowieka” (warsztat „Znaczenie funkcjonowania 
uprzedzeo i stereotypów w pracy z osobami o nienormatywnych tożsamościach seksualnych”). 

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY  WOBEC KOBIET/EDUKACJI ANTYPRZEMOCOWA 

 

Kampania „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płed” 

Już po raz 21., w około 160 krajach na całym świecie, w dniach od 25 listopada do 10 grudnia 2011 
odbyło się setki wydarzeo 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 działao przeciwko 
przemocy. 

Fundacja Autonomia w ramach przygotowao i samej kampanii „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze 
względu na Płed” odbywającej się w tym roku pod hasłem „Poprzez Pokój w Domu do Pokoju na 
Świecie. Zakwestionujmy militaryzm i zakooczmy przemoc wobec kobiet”, zrealizowała następujące 
działania: 

1. Przetłumaczyłyśmy podstawowe materiały informacyjne kampanii stworzone przez jej 
inicjatorki z Center for Women’sGlobal Leadership – materiał , który stanowi podstawę 
merytoryczną dla działao w ramach kampanii w danym roku. Został on umieszczony na naszej 
stronie www.autonomia.org.pl oraz na stronie głównej kampanii 
(http://16dayscwgl.rutgers.edu/2011-campaign/2011-take-action-kit) i był dostępny dla 
wszystkich osób, organizacji i instytucji zainteresowanych polską wersją językową (korzystały 
z niego władze lokalne i centralne, policja, media, instytucje edukacyjne i pomocy 
społecznej). 

2. Zorganizowałyśmy szkolenie dla wolontariuszek kampanii. W dniach 7-9 października 14 
kobiet z całego kraju wzięło udział w zajęciach, na które składały się warsztaty WenDo - 
samoobrony i asertywności dla kobiet połączone z zajęciami poświęconym możliwościom 
podejmowania działao „kampanijnych" w swoich środowiskach lokalnych. Uczestniczki 

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


 

 

szkolenia otrzymały wsparcie w postaci materiałów edukacyjnych i informacyjnych wydanych 
przez naszą fundację i inne organizacje pozarządowe zajmujące się przeciwdziałaniem 
przemocy.  

3. Rozbudowałyśmy na naszej stronie dział poświęcony kampanii – zostały zgromadzone i 
uporządkowane informacje o skali przemocy ze względu na płed (w tym przede wszystkim 
przemocy wobec kobiet i dziewcząt), informacje dla chłopców i mężczyzn wraz ze 
wskazówkami dotyczącymi ich możliwości włączenia się w przeciwdziałanie przemocy, 
materiały nt. militaryzmu i przemocy, a także polecane filmy, książki, materiały edukacyjne, 
linki. Umieściłyśmy także krótki spot w postaci bannera z możliwością ściągnięcia go i 
upowszechniania. 

4. Prowadziłyśmy kampanię informującą o akcji „16 dni” wśród osób związanych z edukacją, 
organizacjami pozarządowymi, mediami i in.  Zachęcałyśmy do podejmowania własnych 
działao,  wspierałyśmy je m.in. poprzez upowszechnianie informacji o nich m.in. poprzez 
kalendarium umieszczone na naszej stronie. 

5. Rozsyłałyśmy pocztą tradycyjną informacje i materiały dotyczące problemu przemocy wobec 
kobiet wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom. 

6. Realizowałyśmy i wspierałyśmy działania podejmowane w ramach samej kampanii – między 
25 listopada a 10 grudnia 2011 

 

Z otrzymanych od wolontariuszek naszej fundacji (mamy tu na myśli kobiety, które w 2011 roku lub 
w latach ubiegłych wzięły udział w projekcie i warsztatach przygotowujących je do prowadzenia 
działao w ramach kampanii) informacji zwrotnych wynika, że w 2011 roku bezpośrednio w 
podejmowanych przez nie działaniach wzięło udział min. 1000 osób. Kilkadziesiąt tysięcy otrzymało 
w bardziej pośredni sposób informacje o przemocy ze względu na płed, konieczności reagowania, 
przeciwdziałania, możliwościach uzyskania wsparcia w sytuacji kiedy doświadczamy przemocy. 

Działania zgłoszone do prowadzonego przez nas „kalendarium” w zdecydowanej większości 
realizowane przez wolontariuszki naszej fundacji zostały podjęte w następujących miejscowościach, 
wioskach i miastach: Bładnice Dolne, Bytów, Rzepnica, Czudec, Głogów, Kraków, Łódź, Lublin, Nowa 
Sól, Opoczno, Police, Poznao, Przemków, Radomyśl Wielki, Skoczów, Słupsk, Sosnowiec, Szczecin, 
Tarnów, Ustka, Warszawa, Zamośd, Zgierz. W sumie do kalendarium zostało zgłoszonych 76 
wydarzeo (w wielu przypadkach na jedno zgłoszenie składała się informacja o wielu działaniach w 
ramach kampanii). 

W kampanii stosowane były najróżniejsze formy działao:  akcje uliczne (np. w Przemkowie, Lublinie, 
Sosnowcu, Zgierzu), audycje radiowe i TV oraz artykuły w prasie (w Opocznie, Bytowie, Krakowie), 
dyskusje (np. dotycząca bezpieczeostwa w czasie joggingu – spotkanie dla biegaczek w Krakowie, 
debata oxfordzka w Tarnowie), koncerty (np. w Warszawie), konferencje (np. w Słupsku, Sosnowcu, 
Zgierzu), udzielano porad prawnych i  psychologicznych (w Bytowie). Jedną z najpowszechniej 
wykorzystywanych form działao były projekcje filmów edukacyjnych dystrybuowanych przez 
Autonomię lub polecanych przez nas filmów fabularnych i dokumentalnych połączone z dyskusjami 
lub dłuższymi zajęciami (np. w Bytowie, Czudcu, Krakowie, Szczecinie, Tarnowie, Łodzi, Poznaniu, 
Zamościu i Zgierzu). Odbyły się liczne spotkania dyskusyjne, lekcje wychowawcze i zajęcia 
psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży (np. w Błędnicach Dolnych, Rzepienicach, Krakowie, Lublinie, 
Skoczowie, Ustce, Tarnowie, Szczecinie, Radomyśli Wielkiej). Częśd wolontariuszek zdecydowała się 
na organizację warsztatów i szkoleo (Bytów, Kraków, Lublin, Nowa Sól, Tarnów, Warszawa, Zgierz), 
konkursów wiedzy (np. dotyczącej zakażeo HIV). W wielu szkołach przygotowano i eksponowano 



 

 

gazetki szkolne i  wystawy. W Zgierzu i Opocznie udało się zorganizowad ekspozycję plakatów 
promujących kampanię na slupach ogłoszeniowych, w autobusach (Zgierz). Szeroko prowadzony był 
kolportaż ulotek, plakatów.  

To co jest dla nas szczególnie ważne, to fakt, że udało się w tym roku, dzięki zaangażowaniu 
wolontariuszek, podjąd działania edukacyjne związane z przeciwdziałaniem przemocy ze względu na 
płed w bardzo małych miejscowościach i na wsiach, w środowisku osób niepełnosprawnych 
intelektualnie, dla młodzieży z placówek opiekuoczo – wychowawczych.  

Działania były prowadzone w szkołach, domach kultury, organizacjach pozarządowych, instytucjach 
publicznych, placówkach oświatowych, środkach komunikacji miejskiej, a także w sklepach, punktach 
usługowych, kawiarniach. Bardzo intensywnie wykorzystywany był Internet. 

Coraz częściej w działania podejmowane w ramach kampanii „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze 
względu na Płed” włączają się instytucje publiczne. 

W działaniach kampanijnych wzięły udział dzieci (od 5 roku życia) i młodzież (w szczególności 
dziewczęta, chod w Krakowie odbyły się także pierwsze zajęcia skierowane do chłopców), osoby 
dorosłe (głównie kobiety), narażone na przemoc (także kobiety i mężczyźni niepełnosprawni 
intelektualnie) oraz związane zawodowo z edukacją, wymiarem sprawiedliwości, opieką społeczną 
oraz decydenci i decydentki.  

Istotne jest dla nas, że osoby uczestniczące w działaniach podejmowanych przez wolontariuszki 
stawały się często bezpośrednio zaangażowanymi i aktywnie tworzącymi wydarzenia w ramach 
kampanii – uczniowie i uczennice organizowali warsztaty, pisały/li artykuły do gazetek, 
przygotowywali/ły gazetki szkolne i wystawy, organizowały/li akcje uliczne. 

Kampania w Krakowie 

Kampania w Krakowie była współorganizowana przez: Fundację Autonomia, Chrześcijaoskie 
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko", Towarzystwo Interwencji 
Kryzysowej, Zespół Zadaniowy "Streetwork - skuteczny kontakt" - Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Krakowie i Punkt Aktywności Lokalnej Grzegórzki Filii Nr 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Krakowie. Wsparły nas Kino 18 i Don’t Panic. 

Zespół trenerski Autonomii zrealizował dwa warsztaty WenDo - samoobrony i asertywności dla 
kobiet i dziewcząt oraz  - po raz pierwszy - zajęcia edukacyjne dla chłopców z zakresu profilaktyki 
przemocy, asertywności, przeciwdziałania dyskryminacji, mediacji i negocjacji w środowisku szkolnym 
i grupie rówieśniczej w projekcie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Krakowie w ramach projektu systemowego POKL pt. „Pora na aktywnośd" współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W zajęciach uczestniczyły osoby 
korzystające z oferty Punktów Aktywności Lokalnej na Prądniku Czerwonym, w Śródmieściu, na 
Grzegórzkach i na Kazimierzu.  

Zostały zorganizowane warsztaty „Szablon przeciwko przemocy”. Nawiązałyśmy kontakt z 
Pełnomocniczką Rektora UJ ds. bezpieczeostwa studentów i doktorantów, który mamy nadzieję 
zaowocuje wspólnymi działaniami w przyszłości.  

Towarzystwo Interwencji Kryzysowej z Krakowa po raz kolejny starło się zwrócid uwagę na sytuację 
uchodźczyo w Polsce. Spotkanie z czeczeoskimi działaczkami Satsitą Khumaidovą i Lidą Khamazatovą, 
które opowiadając historie kobiet zamordowanych i zaginionych w Czeczenii, nieznanych i 
zapomnianych ofiar wojny, rozpoczęły działania na rzecz upamiętnienia kobiet - bezimiennych ofiar 
wojny w Czeczenii. Pracę nad upamiętnieniem podjęła grupa uczestniczek projektu Towarzystwa 
Interwencji Kryzysowej "Od rekomendacji do decyzji", finansowanego przy wsparciu Szwajcarii w 
ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 



 

 

Rezultatem ich działao ma byd między innymi  wmurowanie tablicy upamiętniającej kobiety - ofiary 
wojny w Czeczenii. 

Zespół Zadaniowy "Streetwork - skuteczny kontakt" - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Krakowie zorganizował projekcję filmową dla młodzieży. 

Informacja o kampanii została umieszczona m.in. na stronie i rozesłana do ok. 1100 abonentów/ek w 
listopadowym newsletterze prowadzonego przez Autonomię serwisu poświęconego edukacji 
antydyskryminacyjnej i przeciwdziałaniu dyskryminacji w edukacji www.bezuprzedzen.org. Była 
upowszechniana poprzez Internet, tradycyjne media, szkolne radiowęzły, nośniki reklamowe, listy 
mailingowe. 

Naszymi wolontariuszkami w tym roku były: Ewa Konopacka, Iwona Lewandowska, Edyta Naja-Pasek, 
Anna Pawlikowska, Paula Pilarska, Romualda Rojowska, Bernadetta Rylska, Lidia Stanek, Dorota 
Szymonik, Joanna Trojak, Katarzyna Wesner-Macura, Joanna Włoskowicz, Lidia Wod, Iwona 
Wolanczyk-Nowicka, Maria Zimny, Katarzyna Żeglicka.  

W działania włączyły/li się także Agnieszka Szrejter – Łoś, Ewa Tobiasz, Dorota Gut, Anna Lipowska – 
Teutsch, Marcin Dziurok, Kinga Karp, Ewelina Chylioska, Joanna Rosłon, Julia Łooska, Emilia Molska, 
Daria Sapian, Katarzyna Daria Stawczyk, Katarzyna Fusiek, Lukas, Ewa Pogorzała, Justyna Zielioska, 
Karolina Ulbrych, Zofka Łapniewska. 

Wszystkim osobom, organizacjom i instytucjom, które wzięły udział w kampanii dziękujemy! 

Kampania „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płed” realizowana przez Fundację 
Autonomia w 2011 roku była współfinansowana z dotacji instytucjonalnej otrzymanej od Fundacji im. 
Stefana Batorego. 

 

Warsztaty WenDo – samoobrona i asertywnośd dla kobiet i dziewcząt  

Trenerki Fundacji Autonomia we współpracy z organizacjami i instytucjami, a także odpowiadając na 
zaproszenie poprowadziły w 2011 roku łącznie 254 godziny warsztatów WenDo – samoobrony i 
asertywności dla kobiet i dziewcząt, z czego niemal 100 godzin dla 70 dziewczynek (pracując dla 
Fundacji Efekt Motyla i INTEGRO), oraz  123 kobiet dorosłych (zrealizowane we współpracy z 
Punktami Aktywności Lokalnej MOPS Kraków, Fundacją Edukacji i Rozwoju z Iławy, Wektor 
Consulting, Ośrodkami „Tu i teraz” oraz „Babiląd”). Warsztaty odbywały się w Poznaniu, 
Sandomierzu, Łaziskach Górnych, Kielcach, Iławie, Nowym Kawkowie i Krakowie. 

 

PRAWA CZŁOWIEKA – DZIAŁANIA EDUKACYJNE 

 

9. Objazdowy Festiwal Filmowy Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie, Kraków, 14 -19.10.2011 

W trackie 6 dni festiwalowych pokazano łącznie 19 filmów. W każdej projekcji brało udział od 50 
do 200 osób. Łącznie w festiwalu wzięło zatem udział ok. 2000 osób.  

Przy realizacji Festiwalu współpracowałyśmy z Instytutem Europeistyki UJ, Sekcją Socjologii 
Krytycznej Koła Naukowego Studentów Socjologii UJ, Ośrodkiem Prawa Humanitarnego i Praw 
Człowieka UJ. W realizację przedsięwzięcia zaangażowane były także Bunkier Sztuki, Jewish 
Community Centre, Fundacja Wspierania Kultury Filmowej Cyrk Edison i Kino Agrafka, Klub Pauza i 
Kino 18. 

Większośd pokazów festiwalowych została pogrupowana w bloki tematyczne (Obywatelskie 
nieposłuszeostwo, Aktywiści i aktywistki Azji Południowo-Wschodniej, Przyszłośd i młodzież, Słabe 
Paostwo (cykl filmów inspirujących do refleksji nad zakresem obowiązków paostwa wobec swoich 
obywateli), Uchodźcy, Inne wymiary sprawiedliwości (obrazy obnażające słabości systemu sądowego, 
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krajowego jak i międzynarodowego), wokół których zorganizowano również dyskusje i spotkania z 
zaproszonymi gośdmi. Wśród specjalistek/ów, którzy wzięli udział w dyskusjach, prowadzili mini-
wykłady, znalazły się/znaleźli się: Michał Lubina z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, Marcin 
Dziurok z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Anna 
Lipowska-Teutsch z Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Satsita Khumaidova - mentorka czeczeoska 
z Fundacji Ocalenie oraz dr Michał Kowalski z WPiA UJ oraz Rady ds. Uchodźców, dr Aldona Michałek-
Janiczek z Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, dr Marcin Marcinko z WPiA UJ oraz dr 
Michał Matyasika z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Toumaj Tahbaz - 
dziennikarz pracujący dla iraoskiej sekcji Radia Wolna Europa oraz dla perskiego BBC 

GRA MIEJSKA O PRAWACH CZŁOWIEKA - PO RAZ PIERWSZY! 

Zadaniem kilkuosobowych zespołów było odnalezienie 5 miejsc powiązanych z prawami człowieka i 
rozwiązanie zadao, które czekają na graczy i graczki w każdym miejscu. Podczas uroczystego finału w 
Kinie Agrafka, uczestnicy i uczestniczki przyznały/li, że niektóre zadania wymagały nieco odwagi, ale 
również pozwalały uświadomid sobie problemy, z którymi spotykały i spotykają się osoby 
dyskryminowane. Gra została stworzona i poprowadzona przez wolontariuszki i wolontariuszy 
Fundacji. 

FESTIWAL W OPINII WIDZÓW/EK 

Po raz pierwszy postanowiłyśmy/liśmy przeprowadzid ewaluację festiwalu wśród widzów/ek. Z 
ankiety wynika, że 1/3 osób biorących udział w festiwalu nigdy wcześniej na nim nie była. Dwie 
trzecie respondentów/ek odpowiedziało, że  udział w festiwalu zainspirował je do działao na rzecz 
praw człowieka. Najwięcej osób wskazało na potrzebę pogłębienia wiedzy na temat praw człowieka. 
Jedna czwarta została zachęcona do zaangażowania się w działalnośd organizacji 
pozarządowej/stowarzyszenia/grupy nieformalnej itp. i/lub zorganizowania spotkania/dyskusji itp. na 
temat praw człowieka. Wskazywano także na podpisywanie petycji i udział/organizację demonstracji. 

Patronatem medialnym festiwal objęły: TVP Kraków, Pismo Studentów WUJ, Miesięcznik Studencki 
Manko, Portal studencki dlastudenta.pl oraz portal poświęcony edukacji antydyskryminacyjnej 
bezuprzedzen.org.  

Festiwal został sfinansowany z grantu instytucjonalnego przyznanego Fundacji Autonomia przez 
Fundację im. Stefana Batorego oraz dzięki wsparciu jednego ze współorganizatorów - Ośrodka Prawa 
Humanitarnego i Praw Człowieka UJ. 

 

Spotkania, warsztaty, projekcje – organizowane lub współorganizowane przez Fundację Autonomia 

 Prawa reprodukcyjne i praktyka w USA – projekcja filmu "Unborn in the USA: Inside the War on 
Abortion" i spotkanie z prof. Isabel Marcus organizowane we współpracy z Fundacją Kobiecą eFKa 
(12.04.2011) 

 Dzieo przeciw Karze Śmierci w Krakowie – wraz z Kinem 18 i ELSą Kraków włączyłyśmy się 
w organizację Europejskiego Dnia przeciw Karze Śmierci w Krakowie, poprzez organizację 
bezpłatnych projekcji filmów i dyskusji (10.10.2011). 

 Kalendarium Praw Człowieka - edukacja i działanie, czyli jak młodzi ludzie mogą się zaangażowad 
w działania na rzecz praw człowieka? - spotkanie poświęcone temu, w jaki sposób możemy 
współ/pracowad z młodzieżą i uczyd angażując i inspirując do działao wspierających idee równości, 
wolności i poszanowania praw człowieka (22.02.2011) 

 Odzyskad głos – historia oporu pracownic chioskich fabryk - spotkanie o kobietach w związkach 
zawodowych współorganizowane z Sekcją Socjologii Krytycznej i grupą „Kobiety z Inicjatywą” 
(Inicjatywa Pracownicza) (7.03.2011) 



 

 

 

DZIAŁANIA STRAŻNICZE 

 

Monitoring antydyskryminacyjny w Krakowie 

W listopadzie 2011 r. zakooczył się pierwszy, 5 miesięczny, etap projektu dotyczącego monitoringu 
antydyskryminacyjnej polityki Miasta Krakowa. Projekt jest częścią długofalowego programu 
działania podjętego i realizowanego przez grupę osób i organizacji tworzących Krakowską Sied 
Antydyskryminacyjną (KSA), w której skład oprócz Autonomii wchodzą: Fundacja Przestrzeo Kobiet, 
Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, Fundacja Kobieca eFKa, Federacja Anarchistyczna oraz osoby 
prywatne, studentki i studenci. Fundacja Autonomia zajmuje się koordynacją działao KSA.  

Celem długofalowego programu jest zwiększenie wpływu obywateli/lek na procesy planowania i 
realizacji polityk publicznych, które uwzględniałyby przeciwdziałanie wykluczeniu, dyskryminacji i 
przemocy (fora społeczne, monitoring, lobbing), stworzenie i przetestowanie równościowego 
monitoringu lokalnych polityk publicznych (w tym budżetu), wypracowanie rekomendacji i 
standardów w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu w lokalnej polityce 
antydyskryminacyjnej, lobbing mający na celu uchwalenie i wdrożenie lokalnego Równościowego 
Planu Działania, podniesienie kompetencji z zakresu zwiększania i uwzględniania udziału 
obywateli/ek w szczególności z grup zagrożonych wykluczeniem, w procesach podejmowania decyzji  
i kształtowania polityk publicznych u osób zatrudnionych w JST. 

W ramach pierwszego etapu projektu pt. „Opracowanie metod i planu monitorowania samorządu 
Krakowa pod kątem działao dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji”, powstał 
zespół monitorujący, osoby z zespołu przeszły szereg szkoleo („ABC samorządu” (4-5.10.2011), 
„Dostęp do informacji publicznej” (6-7.10.2011), „Gender budget” (26-27.10.2011), „Budowa 
narzędzi i planowanie monitoringu” (5-6.11.2011)) oraz opracowały narzędzia do monitoringu.  Po 
przyjęciu przez grantodawcę – Fundację Im. Stefana Batorego sprawozdania z tego etapu projektu 
został złożony wniosek o dofinansowanie jego zasadniczej części. 

 

 

UDZIAŁ W SPOTKANIACH, KONFERENCJACH, WYKŁADY, PRELEKCJE, DYSKUSJE I IN. 

Przedstawicielki Fundacji Autonomia  

- brały udział w kilkunastu konferencjach i debatach poświęconych problematyce równościowej, 
antydyskryminacyjnej, przeciwdziałaniu przemocy, prawom człowieka m.in. w konferencji „Edukacja 
dla równości, równośd w edukacji” Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, „Prawa człowieka – 
współczesny stan dyskusji” międzynarodowa konferencja organizowana przez Helsioską Fundację 
Praw Człowieka towarzysząca 11. edycji  Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. 
Prawa człowieka w filmie, ogólnopolskim zjeździe Watchdogów (organizacji strażniczych) 
organizowanym przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. 

 - miały wystąpienia, wykłady w ramach m.in dyskusji organizowanej przez Fundację Przestrzeo 
Kobiet - „1911-2011. 100 lat Dnia Kobiet w Krakowie - spotkanie w 100. rocznicę pierwszych 
krakowskich obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet” o strategiach krakowskich emancypantek z 
XIX i XX w. i strategiach współczesnego ruchu na rzecz wyzwolenia kobiet (Agata Teutsch, 
19.03.2011), konferencji „Edukacja dla równości, równośd w edukacji” Towarzystwa Edukacji 
Antydyskryminacyjnej (Agata Teutsch, 11.05.2011), spotkania z przedstawicielkami organizacji 
kobiecych z Turcji m.in. Inci Emirzeogulu – Community Development Association (Agata Teutsch, 
13.05.2011), II Akademickiego Kongresu Feministycznego - pt. „Dyskurs o przemocy wobec kobiet a 



 

 

praktyka społeczna – w czyich rękach są nasze sprawy” (Aleksandra Migalska, 28.09.2011), wizyty 
studentów z  Antioch University w USA nt. sytuacji osób LGBT w Polsce (Monika Serkowska, 
7.11.2011). 

 

WSPARCIE INNYCH INICJATYW OBYWATELSKICH 

Fundacja Autonomia, realizując swoją misję wspierała następujące inicjatywy: 

 9. 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) 

 Krakowski Komitet Manifowy – udział w Komitecie, udział w przygotowaniach do Manify – 
udostępnianie miejsca i organizowanie spotkao Komitetu Manifowego, drukowanie plakatów, 
plakatowanie, przekazanie fantów na benefit, zgłoszenie manifestacji itd. 

 Festiwal Queerowy Maj i Marsz Równości w Krakowie – udział w przygotowaniach - 
udostępnianie miejsca na spotkania komitetu organizacyjnego oraz przygotowania do Marszu, 
wsparcie administracyjne (udostępnienie konta, rozliczanie wydatków), współudział w 
organizacji Marszu. 

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

 Naprawa Zwrot! - projekt grupy nieformalnej Studio Pozytywnych Zmian - udzieliłyśmy 
wsparcia formalno-prawnego i instytucjonalnego w realizacji projektu, którego celem jest 
budowanie świadomości i poszanowania praw człowieka wśród młodych ludzi oraz 
współodpowiedzialności za zmianę zarówno w środowisku lokalnym, jak i globalnym. Poprzez 
projekt grupa chce zwiększyd świadomośd społeczną, aktywnośd obywatelską i postawy 
otwartości wśród młodych ludzi z gminy Krzeszowice, poprzez działania takie jak: warsztaty na 
temat praw człowieka wśród uczniów/uczennic szkół średnich z zakresu 1) różnorodności 
społecznej i kulturowej, 2) aktywizmu obywatelskiego, 3) fair-trade i świadomej konsumpcji, 
także konkurs fotograficzny poświęcony tematowi aktualności praw człowieka w życiu 
codziennym w małej miejscowości.  

 

KONSULTACJE I DORADZTWO 

Służyłyśmy konsultacjami i doradztwem m.in. w sprawie dokumentu „Specyfika sytuacji osób 
nieheteroseksualnych w społeczeostwie polskim. Wprowadzeniu do problematyki. Analiza danych 
zastanych” dla Wydziału Socjologii UJ (Agata Teutsch), w sprawie zorganizowania koncertu 
charytatywnego i marszu na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci dla Pauliny Szydłowskiej i 
Bazylego Klakla  (Ola Migalska, Magda Wnukowicz). Brałyśmy także udział w konsultacjach 
Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 
2012-2014 – Monika Serkowska i Ola Migalska brały udział w spotkaniach zespołu branżowego ds. 
społeczeostwa obywatelskiego od maja do grudnia 2011. Jednak z uwagi na brak poczucia wpływu na 
kształt programu spowodowany niewłaściwą organizacją pracy i brakiem komunikacji ze strony UMK 
i osób koordynujących prace, w grudniu 2011 Fundacja podjęła decyzję o rezygnacji z udziału w 
konsultacjach. 

 

UDZIAŁ W BADANIACH 

Przedstawicielki Fundacji udzielały wywiadów do badao społecznych, które dotyczyły takich 
obszarów/tematów jak:  ustawa o rejestrowanych związkach partnerskich, "Działania i cele 



 

 

organizacji feministycznych w Krakowie", udział w badaniu focusowym i wywiadzie eksperckim w 
ramach projektu „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia”. 

 

DEMONSTRACJE, LISTY, APELE 

Udział w demonstracjach:  

 6.03.2011 - Manifestacja z okazji Dnia Kobiet  w Krakowie, odwołująca się do demonstracji z 
1911 r pod hasłem „100 lat Dnia Kobiet w Krakowie. 1911 – 2011. Walka trwa!”– 
współorganizacja (członkinie Komitetu Mnifowego) i udział. Przedstawienie postulatów 
Prezydentowi Miasta Krakowa 

 11.11.2011 – udział w manifestacji „Kolorowa Niepodległa” 

 

Listy i apele dotyczące m.in.:  

kampanii promocyjnej „Naj… Polskiej Nauki”, realizowanej przez Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego, w kontekście Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
(8.02.2011),  

 propozycji ustawy o zrzeszeniach, która wprowadzałaby m.in. koniecznośd przygotowywania 
rocznych planów finansowych, publikacji sprawozdao w BIP, zakazywałaby członkostwa osobom 
niepełnoletnim - protest wraz z grupą organizacji (m.in. SPLOT, OFOP, Forum Darczyoców, 9.02.),  

 nierzetelnej  relacji TVP Kraków z Marszu Równości (24.05.),  

  rejestracji homofobicznych znaków jako symbolu Narodowego Odrodzenia Polski (list do 
Prokuratora Generalnego, 23.11).  

jako organizacja członkowska Koalicji na Rzecz Równych Szans podpisywałyśmy listy m.in. do ciał 
odpowiedzialnych za tworzenie budżetu, o uwzględnienie szczególnych potrzeb finansowych 
Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z ustawowym obowiązkiem realizacji przez ten organ 
nowych zadao w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, pismo do Dyrektora Krajowej Szkoły 
Sądownictwa i Prokuratury w którym rekomendujemy wprowadzenie szkoleo dla aplikantów 
sądowych z zakresu prawnych regulacji dot. przeciwdziałania dyskryminacji, list z prośbą o 
spotkanie w celu przedyskutowania kształtu polityki równościowej w najbliższej kadencji rządu, 
apel do Premiera o jak najszybsze ratyfikowanie Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych i in.  

 

WOLONTARIUSZKI I WOLONATRIUSZE FUNDACJI 

W ramach wolontariatu współpracowało z Fundacją około 50 osób z całego kraju ( w ramach 
kampanii „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płed, działao edukacyjnych programu „Nikt 
nie rodzi się z uprzedzeniami” oraz 9. Objazdowego Festiwalu Filmowego Watch Docs Prawa 
Człowieka w Filmie i in.). 

Współpracowały z nami studentki Uniwersytetu Jagiellooskiego realizujące wolontariat w 
organizacjach pozarządowych w ramach programu Edukacja dla Rozwoju Aktywności Obywatelskiej 
(ERAO) wzorowanego na programie CASE (Citizenship and Service Education) realizowanym w 
Rutgers University - uniwersytecie stanowym w New Jersey (USA). Zasadą programu, zbudowanego 
w oparciu o filozofię aktywnego nauczania jest odbycie przez studentów/tki, oprócz "normalnych" 
zajęd w ramach studiów, 30 godzin zajęd wolontariackich w wybranej instytucji.  

 

NAWIĄZANE PARTNERSTWA 

http://m.in/


 

 

Pod koniec 2011 roku Fundacja Autonomia została organizacją partnerską Instytutu Spraw 
Publicznych w projekcie „Partnerstwo – równe szanse dla kobiet i mężczyzn”, w obszarze 
merytorycznym związanym z aktywnością i rolą kobiet i mężczyzn oraz miejsca zasady równości płci  
w działaniu organizacji pozarządowych. 

 

UDZIAŁ W KOALICJACH I SIECIACH: 

 Krakowska Sied Antydyskryminacyjna – w jej skład, poza Fundacją Autonomia wchodzą: 
Fundacja Przestrzeo Kobiet, Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, Fundacja Kobieca eFKa oraz 
osoby prywatne, studentki i studenci. Fundacja Autonomia zajmuje się koordynacją działao 
KSA. Celem długofalowego programu jest zwiększenie wpływu obywateli/lek na procesy 
planowania i realizacji polityk publicznych, które uwzględniałyby przeciwdziałanie wykluczeniu, 
dyskryminacji i przemocy. 

 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. 

 Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej – uczestniczymy w pracach Koalicji 
koordynowanej przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, której celem jest 
wprowadzenie rzetelnej edukacji antydyskryminacyjnej do systemu edukacji formalnej w 
Polsce. 

 Sied „Równośd i Różnorodnośd – praktycznie” – skupiająca organizacje działające na rzecz 
grup dyskryminowanych lub zagrożonych dyskryminacją ze względu na różne przesłanki. Celem 
sieci jest wypracowanie rozwiązao i rekomendacji, które ułatwią wprowadzenie zasad 
równości i różnorodności do działao administracji publicznej. W ramach sieci Fundacja 
Autonomia (Ola Migalska) uczestniczy w pracach grupy pn. Standardy działania i zasady 
etyczne z uwzględnieniem perspektywy antydyskryminacyjnej, która opracowuje standardy 
działania i zasady etyczne współpracy NGO z administracją publiczną w zakresie 
przeciwdziałania dyskryminacji. 

 

WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI:  

Wzięłyśmy udział w kilku audycjach radiowych i telewizyjnych (TV Polsat, TOK FM, Radio Pryzmat, 
Radio Radiofonia, Radio 17 - radio studenckie AGH), Informacje o realizowanych przez nas 
przedsięwzięciach (kampanii „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płed”, o Festiwalu 
Watch Docs 2011) ukazały się m.in.  w lokalnych mediach (audycje w radiu Radiofonia i Radiu 17 - 
radio studenckie AGH, artykuł w Krakowskim miesięczniku „Karnet", piśmie WUJ) oraz na licznych 
stronach internetowych (aktivist.pl, www.cracow.travel, krakow.dlastudenta.pl, manko.pl, 
mmkrakow.pl. 

 

ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY FUNDACJI 

Zespół Fundacji w 2011 roku tworzyło 5 kobiet (Ola Migalska, Monika Serkowska, Ewa Stoecker, 
Agata Teutsch, Magda Wnukowicz – Rękosiewicz), zatrudnianych w różnym wymiarze czasowym na 
umowy o dzieło i zlecenia, w dużej mierze pracujących wolontaryjnie 

W 2011 roku do Zarządu Fundacji Autonomia weszła Aleksandra Migalska. Nastąpiła zmiana na 
stanowisku prezeski – została nią Agata Teutsch oraz wiceprezeski – Monika Serkowska. 

W 2011 roku korzystałyśmy ze wsparcia Fundacji Batorego w formie grantu instytucjonalnego, z 
którego środki były przeznaczone głównie na podnoszenie kompetencji zespołu fundacji, zakup 



 

 

książek do prowadzonej przez nas czytelni ,w której gromadzone są publikacje poświęcone edukacji 
antydyskryminacyjnej, sfinansowanie podstawowych kosztów związanych z prowadzeniem kampanii 
„16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płed” (opracowanie i wydanie materiałów 
dotyczących tematu kampanii, przeprowadzenie 2 warsztatów dla wolontariuszek kampanii z całej 
Polski, koordynacja kampanii), oraz krakowskiej edycji Festiwalu Filmowego WATCH DOCS Prawa 
Człowieka w Filmie festiwal OFF (częśd kosztów sal kinowych, plakaty i ulotki oraz noclegi  i przejazdy 
gości występujących w panelach). 

W lutym 2010 uruchomiony został profil Fundacji na Facebooku. W chwili obecnej Fundacja ma 660 
fanów/fanek. Strona internetowa www.autonomia.org.pl jest stale aktualizowana i mamy (4 500 
unikalnych użytkowników). 

Fundacja Autonomia, zgodnie umową z Towarzystwem Interwencji Kryzysowej o użyczenie lokalu 
na biuro korzystała m.in. z ok. 50 metrową salą biurowo/szkoleniowej. 

Fundacja zaktualizowała wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych z dniem 11.06.2010 nr 
ewidencyjny: 2.12/00121/2010 

 

 
ROZWIJANIE KOMPETENCJI ZESPOŁU FUNDACJI  

W ciągu całego 2011 roku wszystkie osoby należące do zespołu Fundacji Autonomia brały udział w 
szkoleniach, kursach, studiach i innych działaniach edukacyjnych podnoszących ich kwalifikacje i 
rozwijających kompetencje (częśd z nich dofinansowana była z grantu instytucjonalnego przyznanego 
przez Fundację im. Stefana Batorego): 

 

Trzy członkinie zarządu (O.Migalska, M.Serkowska, A.Teutsch) wzięły udział we wszystkich 
szkoleniach w ramach realizowanego przez nas projektu „Opracowanie metod i planu monitorowania 
samorządu Krakowa pod katem działao dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji”:  
„ABC samorządu” (4-5.10.2011), „Dostęp do informacji publicznej” (6-7.10.2011), „Gender budget” 
(26-27.10.2011), „Budowa narzędzi i planowanie monitoringu” (5-6.11.2011) 

 
Poza tym poszczególne członkinie zespołu fundacji wzięły udział w następujących 
szkoleniach/warsztatach/szkołach: 

 
Ola Migalska 

 Warsztat antydyskryminacyjny (30.06 – 1.07) w ramach projektu Towarzystwa Edukacji 
Antydyskryminacyjnej „DO-RÓWNAJ JAKOŚCI – rozwój standardów edukacji 
antydyskryminacyjnej” 

 Specjalistyczna Szkoła Facylitacji Społecznej – poziom podstawowy w ramach projektu „Sied 
na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej – 
„Równośd i różnorodnośd praktycznie” realizowanego przez  Fundusz Współpracy i Towarzystwo 
Edukacji Antydyskryminacyjnej  (20111 – 2012): Trening interpersonalny (7-11.11.2011) 

 Kurs Gender Mainstreaming w Instytucie Badao Literackich PAN, ukooczony w marcu 2011 

 Szkolenie z podstaw księgowości i rachunkowości w organizacji pozarządowej organizowane 
przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce (17-18.03.2011) 

 Warsztat dotyczący transpłciowości prowadzony przez Fundację Trans-Fuzja (8.04.2011) 

 „Fundusz Szwajcarski dla NGO – warsztat praktyczny dla projektów dużych” – szkolenie 
organizowane przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce (17.05.2011) 

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


 

 

 Szkolenie dot. realizacji projektów w ramach Programu Młodzież w Działaniu, Akcja 1.1 i 1.2 
(18-20.05.2011) 

 Szkolenie dla koordynatorów projektów Programu Młodzież w Działaniu w ramach Inicjatyw 
Młodzieżowych (26-28.08.2011) 

 
Monika Serkowska 

 Szkoła Treningu Grupowego, grupa training&consulting  (styczeo-czerwiec 2011) 

 Kurs e-lerningowo – stacjonarny dotyczący działao strażniczych i monitoringu „Na straży”, 
organizacja: SLLGO (marzec – październik) 

 Specjalistyczna Szkoła Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji – poziom 
zaawansowany (grupa otwarta) podstawowy w ramach projektu „Sied na rzecz promowania 
równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej – „Równośd i różnorodnośd 
praktycznie” realizowanego przez  Fundusz Współpracy i Towarzystwo Edukacji 
Antydyskryminacyjnej  (2011 – 2012):,   seminarium specjalistyczne nt dyskryminacji ze względu 
na status społeczno – ekonomiczny (16.12.2011) 

 Trening z umiejętności prowadzenia superwizji (1-4.08.2011) oraz Trening genderowy (5-
6.08.2011) w ramach projektu Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej „DO-RÓWNAJ 
JAKOŚCI – rozwój standardów edukacji antydyskryminacyjnej” 

 
Agata Teutsch 

 Trening z umiejętności prowadzenia superwizji (1-4.08.2011) w ramach projektu 
Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej „DO-RÓWNAJ JAKOŚCI – rozwój standardów 
edukacji antydyskryminacyjnej” 

 Specjalistyczna Szkoła Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji – poziom 
zaawansowany (grupa stała) podstawowy w ramach projektu „Sied na rzecz promowania 
równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej – „Równośd i różnorodnośd 
praktycznie” realizowanego przez  Fundusz Współpracy i Towarzystwo Edukacji 
Antydyskryminacyjnej  (2011 – 2012): warsztat „Wykorzystanie analizy transakcyjnej w edukacji 
antydyskryminacyjnej” (13-15.10), seminarium specjalistyczne nt dyskryminacji ze względu na 
status społeczno – ekonomiczny (16.12.2011) 

 „Bez paragrafów – pozaprawne instrumenty i metody wprowadzania polityk równościowych” 
– szkolenie/seminarium Helsioskiej Fundacji Praw Człowieka w ramach projektu „Seminaria 
podnoszące świadomośd w zakresie niedyskryminacji i równości skierowane do organizacji 
społeczeostwa obywatelskiego” (24-25.11.2011) 

 W 2011 roku Agata Teutsch korzystała z superwizji pracy trenerskiej – superwizorką była 
Agnieszka Zarzycka 

 
Magdalena Wnukowicz - Rękosiewicz 

 Jak zdobyd i zatrzymad wolontariusza?, Regionalne Centrum Wolontariatu (20.01.2011r.) 

 Szkolenie z podstaw księgowości i rachunkowości w organizacji pozarządowej organizowane 
przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce (17-18.03.2011) 

 
Dwie osoby - Anna Werenc i Iyke Nnaka - otrzymały afiliacje fundacji w związku z ich udziałem w 
Specjalistycznej Szkole Facylitacji Społecznej – poziom podstawowy w ramach projektu „Sied na rzecz 
promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej – „Równośd i 



 

 

różnorodnośd praktycznie” realizowanego przez  Fundusz Współpracy i Towarzystwo Edukacji 
Antydyskryminacyjnej .  
 
 
Fundacja Autonomia korzystała z dofinansowania przyznanego na realizację następujących 
projektów: 

 Dotacja instytucjonalna z Fundacji im. Stefana Batorego (otrzymana na 2 lata, (2009 -2011). 

 I etap projektu dotyczącego monitoringu polityki miasta Krakowa pod kątem 
antydyskryminacji -  „Opracowanie metod i planu monitorowania samorządu Krakowa pod 
katem działao dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji” – z Fundacji im. 
Stefana Batorego. 

 
W 2011 roku Fundacja złożyła także wnioski o dofinansowanie takich projektów jak: 
„Przeciwdziałanie przemocy wobec dziewcząt i nastolatek – edukacja, informacja, aktywizacja 
społeczności lokalnych” na konkurs małych grantów „BEZPIECZNE DZIECIOSTWO 2011” Fundacji 
Dzieci Niczyje, „Betzavta – razem budujemy demokrację” oraz „Aktywne obywatelki - liderki zmiany” 
w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego 
Programu Współpracy, „WenDo - zapobieganie przemocy, budowanie pewności siebie, 
empowerment - kurs trenerski, kampania edukacyjno-informacyjna, warsztaty” do Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich. Niestety nie otrzymały one dofinansowania. 

 
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: 
Aleksandra Migalska – członkini Zarządu 
Monika Serkowska – wiceprezeska 

Agata Teutsch – prezeska 
 
Cele statutowe Fundacji: 
1) przeciwdziałanie przemocy, dyskryminacji i nietolerancji w szczególności ze względu na płed, 

orientację seksualną, pochodzenie etniczne i narodowe, rasę, wiek, wyznanie,  
niepełnosprawnośd 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) działalnośd 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 bezpieczeostwa 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 działao: 

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, spotkao, obozów, wyjazdów, warsztatów, szkoleo, 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 społeczeostwa obywatelskiego w kraju i za granicą, w 
szczególności zajmującymi się przeciwdziałaniem nietolerancji, dyskryminacji i przemocy 

4. Wspieranie (techniczne, szkoleniowe, informacyjne, finansowe, administracyjne i in.) działao 
innych organizacji pozarządowych i grup, osób fizycznych i prawnych. 

 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 


