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Sprawozdanie z działalności fundacji Autonomia 

w 2014 roku 

 

 

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

odwagę ponad 10 tysięcy dziewcząt i chłopców, kobiet i mężczyzn. 

Uczą się jak skutecznie zapobiegać konfliktom, przeciwstawiać się przemocy i współpracować. 

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

 

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 oraz dyskryminację krzyżową. Zajmujemy się przeciwdziałaniem przemocy 
motywowanej uprzedzeniami i mowie nienawiści.  

 

Naszą misją jest podnoszenie kompetencji, wzmacnianie odwagi cywilnej i budowanie 
zaangażowania młodzieży i dorosłych by tworzyli społeczeństwo wolne od dyskryminacji i przemocy, 
w tym mowy nienawiści i przestępstw motywowanych uprzedzeniami ze względu na płeć, orientację 
psychoseksualną, tożsamość płciową, narodowość, pochodzenie etniczne, wyznanie/ 
bezwyznaniowość, wiek, stopień sprawności i status społeczno - ekonomiczny in.. Dla naszych działań 
ważne są perspektywa intersekcjonalna, dostrzeganie systemowych podłoży dyskryminacji i 
przemocy oraz uwłasnowolnienie (empowerment) osób z grup na nie narażonych. 

Autonomia działa od 2007 r. w całej Polsce i lokalnie – w Krakowie. 

 

MISJĘ REALIZUJEMY W NASTĘPUJĄCYCH ŚCIEŻKACH MERYTORYCZNYCH: 

 

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

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

III. Empowerment – działania skierowane do osób narażonych na przemoc i dyskryminację 
krzyżową/wielokrotną lub wykluczenie (w szczególności kobiet i dziewcząt), wzmocnienie w 

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

IV. Działania rzecznicze zmierzające do włączenia perspektywy antydyskryminacyjnej, w tym 
edukacji antydyskryminacyjnej do systemu edukacji formalnej (np. na uczelniach – 
Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny) i programów związanych z 
przeciwdziałaniem przemocy (np. Razem bezpieczniej, Bezpieczna i przyjazna szkoła itd.). 
Koordynujemy Krakowską Sieć Antydyskryminacyjną (działania zmierzające do przyjęcia w 
Krakowie Programu działań na rzecz równości i przeciwdziałania dyskryminacji).  Fundacja 
Autonomia jest członkinią Koalicji Równych Szans (KRS) i Koalicji Edukacji 
Antydyskryminacyjnej (KEA). 

 

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

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

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

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

 dorosłych i młodzieży 

 

W 2014 roku Fundacja Autonomia realizowała w powyższych obszarach tematycznych następujące 
działania (w porządku chronologicznym): 

 

Krakowska Sieć Antydyskryminacyjna 

W 2014 Autonomia zakończyła realizację projektu Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej 
dotyczącego monitorowania działań realizowanych przez samorząd Krakowa w zakresie planowania 
polityki społecznej oraz budżetu pod kątem przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy. Był on 
realizowany dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego, a honorowy patronat nad projektem 
objęła Rzeczniczka Praw Obywatelskich, prof. Irena Lipowicz. Projekt realizowany był w latach 2011 – 
2014. Miał on na celu sprawdzenie, jak wygląda stan realizacji polityki antydyskryminacyjnej w 
Krakowie. Naszym zamiarem było także zainicjowanie dyskusji nad wprowadzeniem rozwiązań, które 
mogłyby wesprzeć włączanie perspektywy przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy w działania 
administracji samorządowej w Krakowie. 

Krakowska Sieć Antydyskryminacyjna skupia mieszkańców i mieszkanki Krakowa, osoby w pewnej 
części związane z krakowskimi organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, inicjatywami 
obywatelskimi i innymi podmiotami, uczelniami wyższymi (m.in. Fundacja Autonomia, Fundacja 
Przestrzeń Kobiet, Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, Fundacja Równość.org.pl, Federacja 
Anarchistyczna, Uniwersytet Jagielloński). 

Połączyliśmy/połączyłyśmy siły i realizujemy nasze działania w Krakowskiej Sieci 
Antydyskryminacyjnej, ponieważ uważamy za nasz wspólny, obywatelski interes uczynienie z naszego 

http://www.autonomia.org.pl/index.php?id=teksty2&ajdi=45
http://www.autonomia.org.pl/index.php?id=aktualnosci&ajdi=85
http://www.autonomia.org.pl/index.php?id=teksty2&ajdi=85
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miasta przestrzeni wolnej od dyskryminacji i przemocy, przestrzeni budowania równych szans i 
możliwości, przestrzeni, którą wszyscy mieszkańcy i mieszkanki mogą aktywnie współkształtować, 
znajdując w niej czas i miejsce na zabranie głosu i bycie słyszanymi.  
Celem strategicznym KSA jest doprowadzenie do realizacji przez UMK polityki antydyskryminacyjnej 
na poziomie lokalnym, obejmującej w szczególności takie przesłanki jak: płeć, wiek, orientacja 
psychoseksualna, tożsamość płciowa, kolor skóry, pochodzenie narodowe i etniczne, stopień 
sprawności, stan zdrowia, wyznanie i bezwyznaniowość, status społeczno-ekonomiczny. 

Po dwóch latach badań został opracowany i opublikowany raport z monitoringu, wypracowano 
rekomendacje dla UMK) – dostępny m.in. w wersji elektronicznej na naszej stronie 
www.autonomia.org.pl. 

W dniach 23 i 24 stycznia 2014 odbyła się konferencja podsumowująca pt „Kraków dla wszystkich? 
Miejskie polityki antydyskryminacyjne w praktyce", w trakcie której uczestniczki i uczestnicy (około 
80 osób) dyskutowali o możliwościach wprowadzenia w Krakowie kompleksowej polityki 
antydyskryminacyjnej, obejmującej wszystkie działania miasta i uwzględniającej potrzeby wszystkich 
grup społecznych narażonych na marginalizację. Na konferencji zaprezentowane zostały 
najważniejsze rekomendacje i postulaty kierowane do UMK. Wśród nich jest m.in. wskazanie osoby 
decyzyjnej (urzędnika/urzędniczki UMK), która w swoich zadaniach będzie miała koordynowanie 
polityki równościowej miasta; rozpoczęcie realnego, szerokiego dialogu społecznego i współpracy z 
organizacjami pozarządowymi oraz uwzględnianie zdania mieszkanek i mieszkańców Krakowa w 
procesie decyzyjnych dotyczącym miasta; opracowanie kompleksowego dokumentu (Miejskiej 
Strategii Antydyskryminacyjnej), który będzie odpowiadał na problemy różnych grup społecznych 
Krakowa. Na konferencji zaproszeni reprezentanci i reprezentantki krakowskiego magistratu mieli 
możliwość odniesienia się do wyników badania oraz podzielenia się perspektywą UMK. Silny głos 
podczas konferencji stanowili przedstawiciele i przedstawicielki inicjatyw obywatelskich i organizacji 
pozarządowych, którzy opowiadali o swoich doświadczeniach współpracy z lokalną administracją 
samorządową m.in. Adam Bulandra ze Stowarzyszenia INTERKULTURALNI.PL, Małgorzata Bochenek z 
Inicjatywy Prawo do Miasta, Agata Ferenc ze Stowarzyszenia NOMADA.   

„STRAŻNICTWO - profesjonalnie i trwale w interesie publicznym”. 

Od marca 2014 roku Autonomia uczestniczyła w projekcie systemowym Sieci Obywatelskiej 
Watchdog Polska, Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacji Court Watch Polska, Helsińskiej 
Fundacji Praw Człowieka oraz Stowarzyszenia Homo Faber pt.: „STRAŻNICTWO - profesjonalnie i 
trwale w interesie publicznym”. Autonomia otrzymała wsparcie merytoryczne, związane z 
budowaniem strategii komunikacji zewnętrznej i działań fundrisingowych opartych na tym 
kontaktach. 

 

Festiwal Równych Praw – udział przedstawicielki 

11.10.2014 – przedstawcielka Autonomii wzięła udział we wrocławskim Marszu Równości i festiwalu 
Równych Praw - w debacie poświęconej dotychczasowym doświadczeniom i efektom jakie mogą 
przynosić marsze równości. 

 

Czy emancypacja może się odbyć bez reakcji na przemoc 

23.10.2014 – współorganizowałyśmy i prowadziłyśmy w Warszawie spotkanie pt, „Czy emancypacja 
może się odbyć bez reakcji na przemoc”. Spotkanie było próbą odpowiedzi na homofobiczne ataki do 
których dochodzi w Polsce. Spotkanie poza Autonomią organizowały Fundacja na rzecz 
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Różnorodności Społecznej, Kampania Przeciw Homofobii, Towarzystwo Edukacji 
Antydyskryminacyjnej, Trans-fuzja. 

 

 

Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie 

23-27 października 2014 – Autonomia organizowała po raz kolejny Objazdowy Festiwal Filmowy 
WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie – lokalną edycja jednego z  największych na świecie 
festiwali filmowych poświęconych prawom człowieka. Zorganizowałyśmy otwarte bezpłatne 
projekcje ponad 20 filmów dokumentalnych z całego świata, spotkania dyskusyjne z udziałem 
aktywistek i aktywistów, specjalistów i specjalistek w dziedzinie praw człowieka, sesje naukowe, a 
także warsztaty poświęcone prawom człowieka i wrażliwości międzykulturowej. Jednym z 
najważniejszych wątków festiwalu WATCH DOCS w 2014 roku były kwestia migracji i 
wielokulturowości. 

 

Konferencja naukowa „Gender - edukacja - praca. Cenzury płci i praktyki oporu” 

6/7 listopada 2014 – Autonomia współorganizowała z Uniwersytetem Pedagogicznym konferencję 
naukową pt.: Gender - edukacja - praca. Cenzury płci i praktyki oporu . W trakcie dwudniowej 
konferencji można było wysłuchać wystąpień badaczy i badaczek z 11 uczelni wyższych w Polsce, 
aktywistek z 5 organizacji pozarządowych, przedstawicielki Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, 
związku zawodowego i szkoły podstawowej. Konferencji towarzyszyła wystawa "Dyskryminacja 
a edukacja" poświęcona problemowi dyskryminacji w podręcznikach szkolnych a także wziąć udział 
w warsztatach „Szkoła wolna od dyskryminacji? To możliwe!" (realizacja – Agata Teutsch – 
Autonomia) oraz „Historia kobiet - warsztat wprowadzający" (realizacja Natalia Sarata – fundacja 
Przestrzeń Kobiet). 

 

Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć 

Autonomia podejmowała działania wspierające i zachęcające do czynnego udziału w światowej 
Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć, która w 2014 roku odbywała się pod 
hasłem „Poprzez Pokój w Domu do Pokoju na Świecie: Zakwestionujmy militaryzm i zakończmy 
przemoc wobec kobiet”. Przed kampania przetłumaczyłyśmy na język polski i udostępniłyśmy na 
stronach www podstawowe materiały związane z kampania m.in.: 
Zaproszenie_do_udzialu_media_spolecznosciowe,  Militaryzm - co to znaczy, 
Przemoc_seksualna_w_trakcie_konfliktow, GBV_w_obszarze_zatrudnienia, Pekin+20 i Agenda 
Rozwoju po 2015. Główne działania były podejmowane w czasie trwania kampanii tj. między 25 
listopada a 10 grudnia 2014. 

Realizowałyśmy szereg działań w Krakowie: 

 Inauguracja Kampanii - akcja zdjęciowa "STOP PRZEMOCY" na FB - Podczas trwania Kampanii 
chętne osoby mogły zrobić zdjęcie z kartką, na której znajdowało się hasło związane z Akcją 
Kampania 16 Dni. Zdjęcia zostały umieszczone na facebook'u i stronach internetowych 
organizatorów. 

 15-16.11.2014 (SOBOTA/NIEDZIELA) - WenDo - warsztat samoobrony i asertywności oraz 
budowania pewności siebie dla studentek, doktorantek i pracownic UJ. Prowadzenie: Agata 
Teutsch (Autonomia) 

 2.12.2014 (WTOREK), Światowy Dzień na rzecz Zniesienia Niewolnictwa 
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 Pierwsza w Polsce projekcja filmu "Szeherezada w Baabda", reż Zeina Daccache połączona z 
dyskusją. Film, jest zapisem pierwszego w historii spektaklu w wykonaniu kobiet osadzonych 
w arabskim więzieniu. Przedstawienie było wystawiane w więzieniu Baabda w kwietniu i 
maju 2012 roku. Przedstawienie powstało jako wynik projektu teatralnego/dramatoterapii 
prowadzonego przez Zeinę Daccache w libańskim więzieniu dla kobiet. Po filmie odbyło się 
spotkanie z dr  hab. Beatą Kowalską poświęcone sytuacji kobiet w krajach bliskiego Wschodu. 

 4.12.2014 (CZWARTEK) - "Uczelnia przeciw dyskryminacji" - Konferencja naukowa, 
adresowana do kadry zarządzającej uczelni, objęta została patronatem Pełnomocniczki Rządu 
ds. Równego Traktowania – prof. dr hab. Małgorzaty Fuszary oraz Rektora Uniwersytetu 
Jagiellońskiego – prof. dr. hab. med. Wojciecha Nowaka. Konferencja poświęcona tematowi 
przeciwdziałania dyskryminacji na uczelni. W obradach udział wezmą uznane_i ekspertki_ci z 
zakresu tej problematyki, którzy spojrzą na typowe przesłanki nierównego traktowania (m.in. 
płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, zaburzenia psychiczne) z 
perspektywy szkół wyższych. Konferencja była realizowana zarówno w ramach „Tygodnia 
Jakości Kształcenia”, jak i  Kampanii "16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć". 

 5.12.2014 (PIĄTEK) - Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi na uczelni – szkolenie dla 
kadry zarządzającej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzenie: Karolina Kędziora – Polskie 
Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Agata Teutsch – Fundacja Autonomia, 
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Towarzystwo Interwencji Kryzysowej 

 6.12.2014 (SOBOTA), Rocznica masakry w Montrealu, spotkanie - 10 rzeczy, które mogą 
zrobić mężczyźni, by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet -  autorski warsztat dla 
mężczyzn. Prowadzenie: Marcin Dziurok (Towarzystwo Interwencji Kryzysowej) 

 8.12.2014 -  Media a przemoc ze względu na płeć, projekcja filmu „Delikatnie nas zabijają 3. 
Obrazy kobiet w reklamach” i dyskusja z udziałem sosób studiujących na Uniwersytecie 
Pedagogicznym, prowadzenie Agata Teutsch (Autonomia, TEA, TIK) 

 Działania w internecie – akcja, zdjęciowa na fb, ulotki, infografiki i krótkie teksty dotyczące 
kwestii przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć 

 

 

Aktywistki i trenerki Autonomii we współpracy z wolontariuszkami i wolontariuszami oraz 
organizacjami i instytucjami, a także odpowiadając na zaproszenie przeprowadziły w 2014 roku 
kilkaset godzin spotkań, wykładów, projekcji i warsztatów: WenDo – budowania pewności siebie, 
asertywności i samoobrony, warsztatów antydyskryminacyjnych, dotyczących płci społeczno - 
kulturowej, antyhomofobicznych i empowermentowych. W prowadzonych przez nas szkoleniach i 
warsztatach brały m.in. udział osoby uczestniczące w Akademii Animacji Antydyskryminacyjnej, kadra 
trenerska związana z wdrażaniem nowego systemu ewaluacji oświaty, kadra Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 

 

Organizowałyśmy i byłyśmy zaangażowane w kampanie społeczne, akcje protestacyjne, 
demonstracje (m.in. krakowski Feministyczny Marzec, Festiwal Queerowy Maj i Marsz Równości w 
Krakowie).  

 

Wsparłyśmy lub współorganizowałyśmy takie inicjatywy obywatelskie, jak: Feministyczna Akcja 
Letnia grupy nieformalnej Ulica Siostrzana, festiwal Queerowy Maj w Krakowie  
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W 2014 roku, z zasobów uruchomionej przez nas pierwszej wypożyczalni filmów edukacyjnych 
poświęconych tematyce antydyskryminacyjnej skorzystało ok 20 osób i  instytucji zajmujących się 
edukacją, przeciwdziałaniem przemocy i dyskryminacji. Kolejnym osobom przekazałyśmy 
„Kalendarium Praw Człowieka – edukacja i działanie” (m.in. osobom uczestniczącym w Akademii 
Animacji Antydyskryminacyjnej). 

 

Brałyśmy udział w badaniach, służyłyśmy doradztwem (dla studentów/ek, pracownic/ków 
naukowych, działaczy/ek, przedstawicieli/ek jednostek samorządu terytorialnego i instytucji) i 
konsultacjami. 

 

Kontynuowałyśmy partnerstwa oraz współpracę w ramach koalicji i sieci (Krakowska Sieć 
Antydyskryminacyjna, Koalicja Równych Szans, Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej). 
Pracowałyśmy nad strategiami rzeczniczymi, angazowałyśmy się w akcje protestacyjne i 
sygnowałyśmy listy ww. sieci. 

 

Jako organizacja członkowska Koalicji na rzecz Równych Szans, Autonomia w roku 2014 wystosowała:  

- wystąpienie Koalicji w sprawie prac nad nowelizacją „ustawy równościowej” z dn. 05.03.2014, 

- wspólne wystąpienie Koalicji oraz Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej w sprawie stanu 
realizacji Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016 z dn. 
09.05.2014, 

- stanowisko w sprawie powołania nowego Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania z dn. 
29.05.2014, 

- wystąpienie Koalicji do nowo powołanej Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania z dn. 
01.08.2014, 

- wystąpienie Koalicji do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w 
sprawie debaty nad „ustawą równościową” z dn.30.11.2014 

 

Jako organizacja członkowska Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej,  

Autonomia w roku 2014 wystosowała: 

- wspólne wystąpienie Koalicji oraz Koalicji na rzecz Równych Szans w sprawie stanu realizacji 
Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016 z dn. 09.05.2014, 

- List do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie zapisów w Programie Operacyjnym Wiedza 
Edukacja Rozwój (POWER) z dn. 27.06.2014 roku, 

-list do Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej przedstawiający postulaty Koalicji z dn. 27.06.2014. 

W ramach wolontariatu w 2014 roku współpracowało z Fundacją około 30 osób z całego kraju. 

 

Wśród naszych stałych partnerów/ek są m.in.:  Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie 
(Katedra Mediów i Badań Kulturowych , Zespół badań nad polityką antydyskryminacyjną w mediach, 
Ośrodek Badań nad Mediami UP,  Studenckie Koło Naukowe "COOLturoznawcy”), Uniwersytet 
Jagielloński (inicjatywa Bezpieczny Student UJ, Ośrodek Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka UJ, 
Pełnomocniczka Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów), Helsińska Fundacja Praw 
Człowieka, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, 
Fundacja Kobieca eFKa, Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, Polskie Towarzystwo Prawa 
Antydyskryminacyjnego, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej, Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej – Kraków, Kino Paradox, kino Agrafka, Bunkier Sztuki 
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Patroni medialni naszych działań to m.in.: Gazeta Wyborcza Kraków, portal dla studenta.pl, portal 
ngo. 
 
O swoich działaniach informujemy poprzez stronę www.autonomia.org.pl oraz profil na Facebooku 
oraz współpracując z pozarządowymi i komercyjnymi mediami.  
Autonomia prowadzi m.in. serwis internetowy poświęcony edukacji antydyskryminacyjnej i 
równościowej oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji w edukacji – www.bezuprzedzen.org,  stronę 
krakowskiego festiwalu WatchDOCS – www.watchdocskrakow.pl. 
 
Informacje dodatkowe o Fundacji Autonomia: 
Siedziba, adres: ul. Konrada Wallenroda 55/75, 30-867 Kraków 
Nr KRS 0000286784 
Data wpisu do KRS 21.08.2007 
REGON 120535410 
 
Członkinie Zarządu: 
Magdalena Korona - prezeska 
Ola Migalska – członkini Zarządu 
Agata Teutsch - członkini Zarządu 
 
Cele statutowe Fundacji: 

 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; 

 eliminowanie stereotypów związanych z płcią, orientacją seksualną i innych, wspieranie 
emancypacji osób należących do grup marginalizowanych lub opresjonowanych; 

 działalność na rzecz równych praw i szans kobiet i mężczyzn; 

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

 upowszechnianie WenDo-Samoobrony i Asertywności dla Kobiet i Dziewcząt jako metody 
przeciwdziałania przemocy 

 wspomaganie rozwoju demokracji oraz świadomości i aktywności obywatelskiej oraz 
współpracy między jednostkami i grupami; 

 wspieranie bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałanie patologiom w życiu publicznym i 
społecznym, promowanie pokojowego rozwiązywania konfliktów; 

 wspieranie niezależności ekonomicznej i przeciwdziałanie wykluczeniu z rynku pracy; 

 ochrona i promocja zdrowia oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

 promowanie ekologii i zrównoważonego rozwoju, wiedzy na temat globalnych 
współzależności; 

 promowanie wykorzystania nowych technologii informacyjnych 
 
Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych: 
Cele Fundacji będą realizowane w szczególności poprzez działania skierowane do osób dorosłych oraz 
dzieci i młodzieży takie jak: 
1. Organizowanie, prowadzenie i wspomaganie (finansowe, rzeczowe i/lub organizacyjne): 
a) działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej  



 

 

St
ro

n
a8

 

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. 
   
Określona w statucie działalność Fundacji, stanowiąca działalność pożytku publicznego, może być 
prowadzona nieodpłatnie lub odpłatnie. 
   
Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą o fundacjach i niniejszym statutem. 

 

Fundacja Autonomia nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów: 

Przychody ogółem: 87 335, 65 

- przychody z działalności statutowej odpłatnej 11 430,00 

- darowizny 42 585,40 

- dotacje i granty – 0,00 

- pozostałe przychody na działalność statutową – 33 320,25 

 

Informacja o poniesionych kosztach:  

Koszty rodzajowe ogółem: 96 880,28 

W tym:  

- zużycie materiałów i energii – 15 266, 18 

- usługi obce - 28 778,69 

- Podatki i opłaty – 21,00 

- Wynagrodzenia - 47 153,05 

- Ubezpieczenia i inne świadczenia - 2 057,75 

- Pozostałe koszty rodzajowe – 3 603, 61 

- Koszty operacyjne- 1341,57 

- koszty finansowe 19,00 

 

Koszty wg typów działalności: 98 240, 85 

 Koszty działalności statutowej nieodpłatnej – 39 271,39 
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 Koszty działalności statutowej odpłatnej – 57 243,42 

 Koszty pozostałej działalności statutowej – 220,57 

 Koszty administracyjne- 144,70 

 Koszty finansowe i administracyjne 1360,57 

 

Informacje o wynagrodzeniach: 

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z tytuły umów cywilnoprawnych: 47 153,05 

- wynagrodzenia: 47 153,05 

- nagrody: nie dotyczy 

- premie: nie dotyczy 

- inne świadczenia /wskazać jakie/: nie dotyczy 

Fundacja nie zatrudniała w 2014 roku żadnych osób na umowy o pracę 

Członkinie Zarządu pełniły swoje funkcje społecznie. Nie otrzymały z tego tytułu żadnego 
wynagrodzenia ani innych świadczeń. 

 

Informacje o udzielonych pożyczkach: nie dotyczy 

 

Informacje o posiadanym majątku: 

 Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych: nie dotyczy 

 Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych: nie dotyczy 

 Informacje o nabytych nieruchomościach: nie dotyczy 

 Informacje o nabytych innych środkach trwałych: nie dotyczy 

 Informacje statystyczne: Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji wykazuje bilans, który 
stanowi część sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2014 

 

Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o ich 
wynikach finansowych: nie dotyczy 

 

Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych w tym składanych 
deklaracji podatkowych: fundacja złożyła roczne deklaracje: PIT-4R, PIT-11, CIT-8 oraz deklaracje 
miesięczne do ZUS. 

 

Informacje o kontrolach i ich wynikach: nie było. 

Kraków, 26.12.2015 

Podpisy: Magdalena Korona – prezeska, Aleksandra Migalska, Agata Teutsch – członkinie zarządu. 
































