
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności statutowej fundacja Autonomia w 2020 roku.

Autonomia działa, by każda dziewczynka i kobieta była bezpieczna i odważna, mogła decydować o sobie,
mogła się rozwijać i razem z innymi wpływać na kształt świata.
Od 2007 roku nieprzerwanie wzmacniamy osoby, grupy i społeczności, by aktywnie współtworzyły i
współtworzyli społeczeństwo doceniające równość, wolność, różnorodność i sprawiedliwość, kulturę
pokoju i porozumienia. Społeczeństwo zdolne do powstrzymywania przemocy i dyskryminacji. 
W swoich działaniach uwzględniamy perspektywę intersekcjonalną i systemowe podłoża dyskryminacji i
przemocy. Upełnomocnienie, edukację emancypacyjną i włączanie perspektywy osób z grup
dyskryminowanych uznajemy za kluczowe dla zmiany społecznej.

Nasze motto to SIŁA, ODWAGA, SOLIDARNOŚĆ

KRÓTKIE PODSUMOWANIE 2020 ROKU W AUTONOMII.

Radość, wdzięczność, współczucie, czułość, entuzjazm, ale też gniew i bezsilność –  te i inne uczucia
były udziałem ponad 2000 dziewczyn*, nastolatek, kobiet* i osób trans, niebinarnych, oraz sojuszników i
sojuszniczek, które w 2020 roku uczestniczyły w warsztatach, spotkaniach, projekcjach, wycieczkach i
dyskusjach w Autonomii i Dziewczyńskim Centrum Mocy. 2020 rok - także dla Autonomii - był wielkim
wyzwaniem.  Dokładamy jednak wszelkich starań, by móc działać i realizować naszą misję.

Opinie osób uczestniczących
Uczestniczki warsztatów Silniejsze i bezpieczniejsze - z niepełnosprawnością wzroku:
Co było dla Ciebie najbardziej przydatne, wartościowe?

● Zdecydowanie szanowanie siebie (…) ćwiczenia pokazały mi, że powiedzenie "nie" nie jest
niegrzeczne, lecz dba o mój komfort, który mi się należy.

● Bardzo ważna jest dla mnie świadomość, że mogę się obronić, że uwolnienie się z ewentualnego
zagrożenia jest dla mnie osiągalne.

● Nie muszę być ofiarą. Mogę walczyć o siebie.
● Uświadomiłam sobie, że mam w sobie siłę, którą wystarczy uwolnić.
● Krzyk "ha" zwiększa siłę rażenia co mnie mile zaskoczyło :)

Osoby uczestniczące w projekcie „Queer and strong”
● Warsztaty pozwoliły mi odkryć nowe mocne strony, nauczyłam się też obserwować ludzi i

dostrzegać różne punkty widzenia.
● Grupa okazała się być niezwykle wspierająca.
● Warsztaty świetne, cieszę się, że mogłam w nich brać udział, przywróciły mi energię, wiarę że coś

możemy zmienić.
● W wyniku projektu powstała m.in. grupa nieformalna Queerly, planująca powstanie queerstorycznej

aplikacji.

Osoby uczestniczące w projekcie „Dziewczyńska Kawiarenka Naprawcza”
● Pozbyłam się lęku pt. "lepiej nie będę tego odkręcać, dotykać, sprawdzać" bo jeszcze coś popsuję w

moim najukochańszym rowerze.
● Pracując na warsztatach na swoim rowerze odpicowałam go sobie w kosmos, jest sprawny a tym

samym bezpieczny!
● Warsztaty to serdeczna atmosfera i bezpieczne środowisko, bez oceniania, otwartość i cierpliwość

profesjonalnych prowadzących.

Lato Dziewczyńskiej Mocy
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Współtworzyłyśmy każde spotkanie, dając sobie przestrzeń na poważne rozmowy, wspólne tworzenie oraz
na śmiech i zabawę. Dziewczyny dzięki spotkaniom poczuły, że są częścią grupy i teraz nie czują się same. A
w tej grupie czuły „luz”, „tolerancję”, dzięki spotkaniom poczuły się też silne, poczuły się lepiej z samymi
sobą, mniej skrępowane, zainspirowane. Uczestniczki, stwierdziły też, że teraz mogą i nie boją się krzyknąć
czy wyrazić swoje zdanie.

To możesz zobaczyć na własne oczy😊
● Moc dziewczyn: https://www.youtube.com/watch?v=hi2iIuaCxBE
● Silniejsze i bezpieczniejsze – panel: https://www.youtube.com/watch?v=l078ac2nyl4&t=47s
● Nie znaczy nie – o warsztatach dla kobiet z niepełnosprawnościami:

https://www.youtube.com/watch?v=07FJM5jZOB8&t=4s

Dla tych co lubią liczby😊
Działania „na żywo”:

● 10 kobiet z niepełnosprawnościami wzroku i ruchu oraz chorobami przewlekłymi – wzięło udział w
warsztatach z samoobrony i asertywności;

● 6 trenerek Wendo brało udział w szkoleniu w Belgii na temat WenDo dla kobiet z
niepełnosprawnością ruchu;

● 20 osób LBTQ+ i sojuszniczych wzięło udział w warsztatach w projekcie Queer and Strong;
● 48 osób wzięło udział w warsztatach i spotkaniach w ramach Lata Dziewczyńskiej Mocy;
● Ok. 10 osób skorzystało z aktywności w ramach Dziewczyńskiej Kawiarenki Naprawczej.

On line:
● 20 nauczycielek, edukatorek, pracownic młodzieżowych, pedagożek, oraz studentek pracujących z

nastolatkami i młodymi kobietami uczyło się jak przeciwdziałać przemocy wobec dziewcząt i
nastolatek na szkoleniu „Bez zgody na przemoc”, było to pierwsze takie szkolenie tłumaczone na
Polski Język Migowy;

● 60 osób uczestniczyło w panelu eksperckim „Silniejsze i bezpieczniejsze” z udziałem 4
Ambasadorek/ekspertek projektu Nie znaczy nie – przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet z
niepełnosprawnościami, panel był tłumaczony na PJM i z transkrypcją na żywo;

● 737 osób obejrzało filmy, a 1874 osoby wzięły udział w spotkaniach i dyskusjach w ramach pierwszej
w historii krakowskiej edycji OFF WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie, w formule on line.

SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE

W 2020 roku Autonomia realizowała kilka dużych projektów i kilka mniejszych. Poniżej znajdują się
szczegółowe informacje dotyczące każdego z nich.

I. DZIEWCZYŃSKA KAWIARENKA NAPRAWCZA

Okres realizacji projektu: 17.12.2019 - 30.04.2020
Zespół realizujący projekt: Joanna Burzydło (koordynacja, prowadzenie zajęć), Magdalena Popławska
(współprowadzenie zajęć) + inne incydentalnie zaangażowane osoby.
Finansowanie: Fundacja Veolia, Ashoka.

Dziewczyńska Kawiarenka Naprawcza ma przyczyniać się do upełnomocnienia kobiet, dziewczyn i
dziewczynek poprzez przełamywanie stereotypów i angażowanie kobiet, dziewczyn i dziewczynek w
naprawianie, majsterkowanie i inne działania uznawane za zajęcia typowo “męskie” i zarezerwowane dla
mężczyzn. W DKN pokazujemy kobietom, że nie ma obszarów, w których nie mogłyby się sprawdzić czy być
ekspertkami. Przełamanie stereotypu otwiera na nowe obszary i daje nowe możliwości, daje poczucie
niezależności i sprawczości grupie mniejszościowej
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W ramach projektu Dziewczyńska Kawiarenka Naprawcza, w lokalu (który jest jednocześnie siedzibą
fundacji Autonomia i Dziewczyńskiego Centrum Mocy) od stycznia do kwietnia włącznie zostały
przeprowadzone działania remontowe i montażowe, tj.: transport, malowanie oraz ustawienie i
przymocowanie do ściany szafy czteroczęściowej, zakup i montaż dwuczęściowej tablicy na narzędzia
rowerowe plus powieszenie narzędzi i akcesoriów rowerowych. W ramach dotacji zostały zakupione
narzędzia i materiały tj.: wiertarka udarowa, wkrętarka z zestawem wierteł i bitów, zestawy kluczy i
wkrętaków, detektor cyfrowy oraz narzędzia rowerowe (klucze imbusowe, oczkowe, specjalistyczne klucze
rowerowe, pompka, stojaki rowerowe). Powstało również logo Dziewczyńskiej kawiarenki Naprawczej oraz
grafiki związane z tematyką naprawiania.
Z powodu obostrzeń i ograniczeń dotyczących gromadzenia się czy spotkania nie mogły odbyć się
zaplanowane na miesiące marzec i kwiecień warsztaty: majsterkowe, z sitodruku i rowerowe.

Zajęcia, które zostały zorganizowane:
23.01.2020 - warsztat Rowerowo Mocne
23.04.2020 - przegląd roweru przed sezonem letnim
30.04.2020 - woskowijki - warsztat w formie fotorelacji z tworzenia woskowijek
23.05.2020 - wymiana linki przerzutki w rowerze szosowym - godzinna relacja na żywo na facebooku
fundacji.

Start DKN odbił się dość szerokim echem w lokalnych mediach. Wszystkie reakcje są bardzo pozytywne.
Pojawiłyśmy się w takich mediach jak: Radio Krakow, Radiofonia, Mello Radio, kulturatka.pl, naszahuta.pl,
dziennikpolski24.pl, otwarty.krakow.pl, krakow.naszemiasto.pl,
http://kidsinkrakow.pl/34141-krakow-dziewczynska-kawiarenka-naprawcza-inauguracja,
https://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/krakow/w-sobote-rozpocznie-dzialanie-dziewczynska-kawiarenka-
naprawcza/, OFF Radio Kraków https://off.radiokrakow.pl/podcasty/dziewczynska-kawiarenka-naprawcza/

II. “NIE ZNACZY NIE – ZAPOBIEGANIE PRZEMOCY WOBEC KOBIET Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”

Okres realizacji projektu: 1.1.2020 - 31.12.2021
Organizacja wiodąca: Garance ABSL
Organizacje partnerskie: Agence Wallonne De La Sante, de la Protection Sociale, du Handicap et de la
Famille z Belgii, Faire Face z Francji oraz organizacje z Niemiec: Unvergesslich Weiblich – Selbstbehauptung
und Selbstverteidigung von Frauen fur Frauen und Madchen z Giessen, Wendo-Selbstbehauptung und
Selbstverteidigung fur Frauen und Madchen z Marburga, Bv Fest – Bundesfachverband Femininistische
Selbstbehauptung.
Finansowanie: DJ Justice and Consumers Komisji Europejskiej, COCOF. Warsztaty „Silniejsze i
Bezpieczniejsze” realizowane były także dzięki wsparciu: mini grantu Funduszu Feministycznego, środków z
dotacji PNB Paribas, COCOF, i Goethe-Institut Krakau.
Partnerkami projektu są inicjatywy “Różowy Orzech” Fundacji Akademia Młodych Głuchych, Fundacja
Kulawa Warszawa oraz niezależna inicjatywa Pełnoprawna.
Ambasadorki projektu: Kamila Albin, Katarzyna Bierzanowska, Ewa Furgał, Maria Reimann, Ewa Rutkowska,
Anna Rutz, Izabela Sopalska-Rybak, Magdalena Szarota, Agnieszka Szeliga, Katarzyna Żeglicka.
Patronat honorowy: dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.
Matronaty i patronaty medialne: Kolektyw Artykuł 6., Niebieska Linia pismo Instytutu Psychologii Zdrowia,
Oko.press, Rampa. Pokonujemy bariery, Fundacja Kreatywni Niewidzialni, Magazyn Informacyjny Osób
Niepełnosprawnych “Nasze sprawy”.
Zespół zaangażowany w realizację projektu: Agata Teutsch (koordynacja współpracy międzynarodowej i
koordynacja projektu, uczestniczka szkolenia specjalistycznego i trenerka), Aneta Kurek (specjalistka ds.
finansowych i administracyjnych, do 30.05.2020), Paulina Sobczyk (specjalistka ds. komunikacji zewnętrznej
i promocji, od 1.05.2020), Katarzyna Kotula (specjalistka ds. organizacji wydarzeń edukacyjnych, w okresie
od 1.05.2020 do 31.10.2020),  Larysa Michalska (specjalistka ds. finansowych i administracyjnych, od lipca
2020 do listopada 2020), Katarzyna Żeglicka (ekspertka, uczestniczka szkolenia specjalistycznego i trenerka),
Olga Łaniewska (uczestniczka szkolenia specjalistycznego i trenerka), Ewa Rutkowska(uczestniczka szkolenia
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specjalistycznego i trenerka), Destina Kuliś (uczestniczka szkolenia specjalistycznego i trenerka), Alina Kula
(uczestniczka szkolenia specjalistycznego i trenerka), Olga Hryckowian (tłumaczka) i inne osoby
współpracujące incydentalnie.

Celem projektu „Nie znaczy nie” jest umożliwienie życia wolnego od przemocy i zwiększenie
bezpieczeństwa kobiet Głuchych, z niepełnosprawnością słuchu, ruchu, wzroku i intelektualną. Chcemy
zwiększenia wpływu i aktywnego udziału Kobiet z Niepełnosprawnościami w zwalczaniu przemocy ze
względu na płeć i niepełnosprawność poprzez wzmocnienie ich kompetencji w zakresie zapobiegania i
ochrony przed różnymi rodzajami przemocy. Chcemy także podnieść świadomość i budować kompetencje
w zakresie przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć wśród osób pracujących w sektorze związanym z
niepełnosprawnością.

Działania zrealizowane w 2020 roku
1. Przygotowanie projektu do realizacji, zbudowanie zespołu projektu – rekrutacja i szkolenie,

opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych, spotkania koordynacyjne, współpraca
międzynarodowa, pozyskanie matronatów i patronatów oraz Ambasadorek projektu, informowanie
o projekcie w mediach, organizacja szkolenia trenerskiego, opracowanie materiałów i narzędzi
rekrutacyjnych na warsztaty dla kobiet z niepełnosprawnościami (w tym konsultacje pod kątem
dostępności) itd. Reorganizacja pracy i planów projektu związana z dostosowaniem do wymogów
sanitarno-epidemiologicznych związanych z COVID-19.

2. 2 warsztaty z feministycznej samoobrony i asertywności dla łącznie 10 KZN: 5  wzroku (we
Wrocławiu, 18.10.2020) i 5 ruchu i chorobami przewlekłymi (w Krakowie, 6.12.2020) - na żywo, z
osobistym udziałem uczestniczek i prowadzących.

3. Łącznie próbowałyśmy zorganizować 6 warsztatów, ale reszta została odwołana lub przełożona w
związku z sytuacją pandemii.

4. 24.09. - międzynarodowe spotkanie dot. historii i kierunków rozwoju feministycznej samoobrony
w Europie z udziałem ekspertki – Irene Zeilinger z Garance ASBL z Brukseli – spotkanie odbyło się
w formule mieszanej (hybrydowej): na żywo w Krakowie + streaming na FB.

5. W dniach 30/31.01. i 25/26.09. - międzynarodowe spotkania konsorcjum realizującego projekt „No
means no”– pierwsze spotkanie odbyło się w Giessen (Niemcy) na żywo, drugie w formule
mieszanej (hybrydowej): na żywo w Krakowie + on line.

6. 2-3.10.2020 - 5 trenerek WenDo, w tym z niepełnosprawnościami, wzięło udział w
specjalistycznym szkoleniu dot. samoobrony dla KZN ruchu, prowadzonym przez Lydię Zijdel –
trenerkę empowerment self-defense ZN. Planujemy zorganizować wizytę Lydii w Polsce w 2021.

7. Odbyło się 6 spotkań trenerek z PL, które biorą udział w projekcie No Means No – uczymy się
wzajemnie, rozwijamy pomysły na to jak pracować z KZN, ale także co i jak w zakresie pracy
empowermentowej i związanej z asertywnością można zrobić on line.

8. 08.10 – odbyło się spotkanie z Ambasadorkami projektu (aktywistki spośród kobiet z różnymi
rodzajami niepełnosprawności), które wspierają nas w wypełnianiu standardów dostępności, służą
ekspertyzą, upowszechniają projekt w swoich środowiskach i których inicjatywy my wspieramy
promocyjnie i na inne sposoby.

9. Pracowałyśmy w międzynarodowym zespole nad broszurą dot. ochrony przed przemocą i
możliwości przeciwstawiania się jej, skierowaną do kobiet z różnymi rodzajami
niepełnosprawności. Na koniec 2020 roku broszura jest dostępna w języku angielskim, a w 2021
zostanie przetłumaczona na polski, niemiecki i francuski oraz na języki łatwe do czytania (wersja dla
osób z niepełnosprawnością intelektualną). Broszura w 2021 roku zostanie udostępniona w wersji
drukowanej, on-line, w wersji audio/video, i in.

10. Zostały zrealizowane działania promocyjne i podnoszące świadomość m.in. w ramach Kampanii
16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć (3.12. w Międzynarodowy dzień Osób z
niepełnosprawnościami: panel ekspercki on line „Silniejsze i bezpieczniejsze! Jak ludzie, organizacje
i instytucje mogą skuteczniej zapobiegać i reagować na przemoc wobec KZN”(dostępny na naszym
kanale YT: panel ekspercki), wyprodukowanie i dystrybucja filmu promującego projekt „No means
no” z zaproszeniem do udziału w warsztatach dla kobiet z niepełnosprawnościami – film został
wyposażony w tłumaczenie na PJM i napisy (Nie znaczy nie - film promujący warsztaty).
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11. W największym ogólnopolskim piśmie branżowym „ Niebieska Linia” dot. problematyki
przeciwdziałania przemocy, został opublikowany tekst autorstwa Agaty Teutsch pt. „Kobiety z
niepełnosprawnościami przeciwstawiają się przemocy” - o empowermencie jako strategii
przeciwdziałania przemocy, która może być dostępna i skuteczna także dla KZN.

12. Przedstawicielki Autonomii brały udział w konferencjach i seminariach polskich i
międzynarodowych: "O seksualności i rodzicielstwie osób z niepełnosprawnością ruchową" i in.

III. Częścią projektu „Nie znaczy nie” oraz projektu „Działania antyprzemocowe i antydyskryminacyjne
dla nauczycielek i nauczycieli w ramach kampanii 16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć”
była realizacja 29. światowej kampanii 16 dni akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć 2020
(25.11.- 10.12)

1. Opracowałyśmy materiały informacyjne i wzbogaciłyśmy zasoby udostępniane przez stronę
www.kampania16dni.pl - o informacje o wpływie restrykcji i rozwiązań dot. covid-19 na sytuację
kobiet i dzieci oraz osób z niepełnosprawnościami, w tym osób w wieku senioralnym i
przebywających w instytucjach pomocy społecznej; umieściłyśmy informacje i materiały nt. tzw.
Konwencji Stambulskiej – m.in. w związku z powrotem sygnałów ze strony przedstawicieli władz o
zamiarach wycofania się z konwencji. Poszerzyłyśmy także zakres informacji dot. kobiet z
niepełnosprawnościami.

2. W ramach działań rzeczniczych i edukacyjnych staramy się wszędzie tam gdzie to możliwe zwracać
uwagę na sytuację KZN oraz na empowerment i feminist self-defense jako skuteczne strategie
antyprzemocowe.

3. 3.12 – w Międzynarodowy Dzień Praw OZN – zorganizowałyśmy panel ekspercki on-line „Silniejsze
i bezpieczniejsze! Jak ludzie, organizacje i instytucje mogą skuteczniej zapobiegać i reagować na
przemoc wobec KZN” z udziałem 4 Ambasadorek/ekspertek, tłumaczony na PJM i z transkrypcją na
żywo, w którym wzięło udział ponad 60 osób, streaming na FB miał 4291 odsłon i 13 udostępnień,
nagranie jest na YT.

4. 3.12 – odbyła się premiera filmu promującego projekt „Nie znaczy nie” z zaproszeniem do udziału w
warsztatach dla kobiet z niepełnosprawnościami, który nasi partnerzy/rki oraz Ambasadorki
promowały w swoich kanałach w mediach społecznościowych.

5. 5/6.12. –  w partnerstwie z fundacją Feminoteka zorganizowałyśmy szkolenie on-line pt. „Bez
zgody na przemoc – czyli jak przeciwdziałać przemocy wobec dziewcząt i nastolatek” dla
nauczycielek, edukatorek, pracownic młodzieżowych, pedagożek, oraz studentek pracujących z
nastolatkami i młodymi kobietami. W szkoleniu wzięło udział łącznie 14 kobiet, w tym - dzięki
zapewnionemu tłumaczeniu na PJM, udział wzięła członkini grupy feministycznej Różowy Orzech
przy Akademii Młodych Głuchych, co postrzegamy jako swój wielki sukces (także dlatego, że
musiałyśmy zdobyć dodatkowe środki na zapewnienie tłumaczenia na/z PJM).

IV. EMPOWERMENT EDUCATION OF GIRLS AND YOUNG WOMEN, THROUGH EDUCATING YOUTH
EDUCATORS AND CREATING GIRLS CENTER (ERASMUS +)

Okres realizacji projektu: 1.1.2020 - 31.12.2021
Organizacja wiodąca: Autonomia
Organizacje partnerskie: Garance ASBL, Autonomes Frauenzentrum Potsdam e.V./Madchentreff Zimtzicken
Finansowanie: Program Erasmus Plus
Zespół zaangażowany w realizację projektu: Agata Teutsch (członkini komitetu sterującego, koordynacja
współpracy międzynarodowej i koordynacja projektu, trenerka, współautorka rezultatów pracy
intelektualnej), Aneta Kurek (specjalistka ds. finansowych i administracyjnych, do 30.05.2020), Paulina
Sobczyk (specjalistka ds. komunikacji zewnętrznej i promocji, od 1.05.2020), Katarzyna Kotula (specjalistka
ds. organizacji wydarzeń edukacyjnych, w okresie od 1.05.2020 do 31.10.2020),  Larysa Michalska
(specjalistka ds. finansowych i administracyjnych, od lipca 2020 do listopada 2020), Joanna Burzydło
(członkini komitetu sterującego, uczestniczka szkoleń, współpraca przy IO1), Katarzyna Sekutowicz i Anna
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Bednarczyk (specjalistki ds. ewaluacji, opracowanie narzędzi i tekstu IO4), Ewa Pasternak - Kapera
(opracowanie graficzne), Beata Kozak, Severine Felenczak i Olga Hryckowian (tłumaczki IO) i inne osoby
współpracujące incydentalnie.

Działania zrealizowane w 2020 roku
1. Krótkoterminowe wspólne szkolenie kadry organizacji partnerskich odbyło się w Brukseli, 22-25

lutego 2020 r. Wzięło w nim udział 14 kobiet: po 4 z każdego kraju (Niemcy, Belgia i Polska) oraz 2
facylitatorki (Garance ASBL). Celem tego szkolenia było przygotowanie trenerek, edukatorek i
pracownic młodzieżowych do wykorzystania elementów edukacji wzmacniającej dla dziewcząt w
swojej pracy. Z ramienia Autonomii w szkoleniu uczestniczyły: Joanna Burzydło, Patrycja Mańka,
Karolina Ulbrych, Agata Teutsch.

2. Międzynarodowe spotkanie konsorcjum projektowego w dniach 9-10 sierpnia 2020 odbyło sięna
żywo z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wzięło w nim udział 11 osób z Belgii, Niemiec i Polski.

3. 12-13.09.2020 – szkolenie „Dziewczyńskie Centrum Mocy – jak zacząć?” dla nauczycielek,
edukatorek, aktywistek –  20 wspaniałych osób z różnych miejsc w Polsce spotkało się na żywo (z
zachowaniem reżimu sanitarnego) na szkoleniu "Dziewczyńskie Centrum Mocy - jak zacząć?".
Wspólnie uczyłyśmy się, wymieniałyśmy się wiedzą, patentami, doświadczeniami i energią.
Pierwszym skoordynowanym działaniem miały być obchody Międzynarodowego Dnia Dziewczynek.
Z Autonomii możliwość uczestnictwa otrzymały m.in. Joanna Burzydło, Katarzyna Hromek,
Katarzyna Kotula. Prowadzenie: Małgorzata Jonczy-Adamska, Agata Teutsch.

4. W związku z wymuszonymi pandemią zmianami w harmonogramie projektu skoncentrowałyśmy
się na pracy nad trzema opracowaniami - zostały zakończone prace nad wersjami angielskimi, a
także przetłumaczyłyśmy je na niemiecki, francuski i polski:

● Operating Model for Girls' Empowerment Centers – w założeniu 70-stronnicowe, ostatecznie
120-stronicowe opracowanie dot. ram merytorycznych i organizacyjnych pozwalających na
uruchomienie i prowadzenie Dziewczyńskich Centrów Mocy.

● The empowerment program for girls and young women – (planowałyśmy 50 stron, powstało
opracowanie 90-stronnicowe) – opracowanie opisujące programy nauczania, metodologie i
podejścia pedagogiczne do edukacji wzmacniającej, przełożone na scenariusze działań w formie
wytycznych dla edukatorek.

● Rozpoczęły się prace nad badaniami mającymi na celu wypracowanie rekomendacji i standardów
dot. polityk lokalnych, krajowych i europejskich, wspierających działania empowermentowe
skierowane do dziewczynek i młodych kobiet.

5. Działania zaplanowane w projekcie „Empowerment education….” napotykają na szereg barier,
wynikających z restrykcji okołocovidowych. Przede wszystkim, zarówno w Polsce, jak i Niemczech
niemal do zera spadły możliwości prowadzenia działań na żywo z udziałem dziewczynek. Sytuacja
zw. z pandemią spowodowała konieczność wielu zmian w harmonogramie projektu,
renegocjowania ustaleń, także z Narodową Agencją Programu Erasmus+.

V. QUEER AND STRONG - WZMOCNIENIE ODPORNOŚCI (RESILIENCE) I ZDOLNOŚCI DO
PRZECIWSTAWIANIA SIĘ HOMOFOBII OSÓB LBTQ+ I ICH SOJUSZNICZEK/ÓW (CYKL
WARSZTATOWY, BLOK W RAMACH FESTIWALU FILMOWEGO, SEMINARIUM)

Okres realizacji projektu: 15.04.2020 – 15.04.2021
Organizacja wiodąca: Autonomia
Finansowanie: Era Fund
Zespół zaangażowany w realizację projektu: Marta Kubisiak (koordynatorka, odpowiadająca za
komunikację z grantodawcą), Agata Teutsch (koordynacja merytoryczna, trenerka, wsparcie obsługi
finansowej), Justyna Warczakoska (koordynacja krakowskiej edycji Objazdowego festiwalu Filmowego
Watchdocs), trenerki i osoby oferujące tutoring w cyklu szkoleniowym: Anna Książek, Natalia de Barbaro,
Ewa Rutkowska, Magdalena Dropek, Aleksandra Migalska, Liliana Piskorska, Martyna Markiewicz, Eweryst
Zaremba. Osoby współorganizujące Festiwal Filmowy: Inga Hajdarowicz, Dorota Kocurek, Iza Pisarek,
Katarzyna Hromek oraz zaproszeni goście/gościnie. Wsparcie w zakresie komunikacji i promocji: Paulina
Sobczyk, obsługi finansowej: Larysa Michalska, organizacji działań edukacyjnych: Katarzyna Kotula.
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W pierwszym okresie realizacji projektu zostały opracowane szczegółowe materiały informacyjne i
promocyjne dotyczące cyklu szkoleniowego „Queer and strong”, skompletowany zespół trenerski i tutorski,
przeprowadzona rekrutacja na cykl szkoleniowy.

Działania:
1. W dniach 27-30 sierpnia 2020 na żywo, z zachowaniem reżimu sanitarnego odbyła się pierwsza,

4-dniowa część cyklu treningowego „LBTQ+ Integral Changemaker Training”, w trakcie której
koncentrowałyśmy się na wzmocnieniu na poziomie osobistym z uwzględnieniem szerszego –
aktywistycznego, społecznego, systemowego kontekstu. W pierwszym treningu wzięło udział 14
osób, uczestniczyłyśmy także w Marszu Równości i wystawie prac Liliany Piskorskiej.

2. W dniach 24-25 października w formie on-line zrealizowany został II warsztat z cyklu – niestety nie
było możliwości realizacji zajęć na żywo, nawet z zachowaniem rygoru sanitarnego. Wzięło w nim
udział 13 osób, a głównym tematem był empowerment na poziomie grupowym.

3. W 2020  roku rozpoczęły się także przygotowania do etapu tutoringu i realizacji własnych
pomysłów/projektów uczestniczek.

4. W dniach 26-29.11.2020 zrealizowałyśmy  – po raz pierwszy w historii krakowskiej edycji w
formule on-line  – 18. OFF WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie.

W ciągu 4 festiwalowych dni pokazałyśmy 17 filmów, zorganizowałyśmy 6 debat/spotkań.  Filmy w sumie
obejrzało 737 osób. Spotkania w sumie obejrzało/wzięło w nich udział  – 1 874 osoby.
Starałyśmy się o maksymalną dostępność Festiwalu – nie tylko w znaczeniu dostępności ekonomicznej
(wszystkie pokazy były bezpłatne) czy tłumaczenia na PJM ( staramy się, aby było to standardem podczas
wszystkich naszych otwartych spotkań), ale także pod kątem wykluczenia „komunikacyjnego”. W
spotkaniach i projekcjach uczestniczyły osoby z Warszawy, Gdańska,  Tarnowa, Łańcuta, Sieprawia, Leżajska,
Krosna, Jeżowe, Wielunia, Księżpolu, Iwonicza Zdroju, Stykowa, Chełma, Koszalina… i wielu innych
mniejszych miejscowości, z których być może osoby nie przyjechałyby do Krakowa (czy do innego
większego miasta) na Festiwal.
Program został przez nas podzielony na 4 bloki tematyczne, w ramach których odbyły się następujące
dyskusje:
• Wiara i tęcza – czy to się wyklucza? – Jak żyje się osobom wierzącym ze społeczności LGBT+ w dzisiejszej
Polsce? Czy czują się częścią swoich wspólnot? Jak czują się gdy przedstawiciele władz w Polsce
dehumanizują osoby LGBT+? Goście/inie: przedstawicielki_e fundacji Wiara i tęcza: Kamil Losiak, Karol
Szymonik, Artur Barbara Kapturkiewicz.
• Razem czy osobno? Jak żyjemy w Polsce? – Czy w Polsce możliwa jest pokojowa koegzystencja dwóch
grup: hetero- i nieheteronormatywnych osób? Czy to co widzimy i słyszymy w mediach ma wpływ na to jak
działamy na co dzień? Jaki jest skutek wprowadzania „stref wolnych od LGBT”? Goście: Paweł Knut, Wojtek
Jankowski.
• dyskusja z publicznością – Gdzie leży granica między patriotyzmem a nacjonalizmem?
• Tęczowe rodziny w Polsce – W Polsce szacunkowo 50 tysięcy dzieci jest wychowywanych przez rodziców
tej samej płci. Ich rodzice nie mogą zawrzeć legalnego związku, nie jest możliwa adopcja dziecka, ani inne
formy sprawowania nad nim opieki. Jak im się tutaj żyje? Z jakimi wyzwaniami jeszcze się zmagają? Czy
widzą dla siebie przyszłość w Polsce? Gościnie: Justyna Struzik, Irmina Szałapak.
• Prawo przeciw prawom (dyskusja organizowana jest w ramach Helsińskiej Inicjatywy dla Praw Człowieka) –
Rządowe ataki na organizacje pozarządowe niosące wsparcie dla osób należących do mniejszości oraz
innych najbardziej stygmatyzowanych w Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej. Brak prawa do
sprawiedliwego procesu i wolności od tortur w Guantanamo w imię bezpieczeństwa narodowego.
Dziennikarska solidarność i niezależność w obliczu zagrożenia deportacją jednego ze współpracowników.
We wszystkich filmach “bezpieczeństwo narodowe”, “ochrona granic”, “porządek publiczny” stają się
pretekstem do ograniczania wolności a nowe prawa stają się narzędziem ograniczania społeczeństwa
obywatelskiego. Mimo wszystko aktywiści, aktywistki, dziennikarze i dziennikarki nie zaprzestają
działalności na rzecz praw człowieka, wykorzystując prawo jako narzędzie swojej walki, lub lawirując między
coraz bardziej opresyjnymi regulacjami. Goście/inie: dr Dominik Hejj, Olga Łaniewska, Małgorzata Szuleka,
Marcin Wolny.
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• Ukraiński Kraków. O życiu i prawach. – Mieszkańcy i mieszkanki ukraińskiego pochodzenia stanowią
istotną część społeczności polskich miast. Pracują, uczą się, działają, spełniają swoje cele i marzenia,
korzystają z praw. Jak żyje im się “u nas”? Z jakimi trudnościami się borykają? Jaka prawa są im
ograniczane? Goście/inie: Olivia Chwat, Wiktor Magdziarz, Anastasiya Podorozhnya, Julia Reka, Maria
Struhanets, Natalia Styrnol.

Naszymi lokalnymi partnerkami były: Inicjatywa Witajcie w Krakowie, Fundacja Polistrefa, krakowska grupa
Amnesty International.

VI. LATO DZIEWCZYŃSKIEJ MOCY I OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA DZIEWCZYNKI

Okres realizacji projektu: 3.8.2020 - 31.10.2020
Organizacja wiodąca: Autonomia
Finansowanie: UM Kraków
Zespół zaangażowany w realizację projektu: Katarzyna Hromek (koordynacja, trenerka), Joanna Burzydło
(wsparcie organizacyjne), Małgorzata Jonczy-Adamska (wsparcie merytoryczne i organizacyjne, prowadzenie
zajęć), Anna Wyjatek (prowadzenie zajęć).

Projekt "Lato Dziewczyńskiej Mocy i Międzynarodowy Dzień Dziewczynki" polegał na przeprowadzeniu
warsztatów dla dziewczynek, nastolatek i młodych kobiet mieszkających w Nowej Hucie i w innych
dzielnicach Krakowa. Była to letnia oferta Dziewczyńskiego Centrum Mocy Fundacji Autonomia w okresie
od sierpnia do października. Projekt miał na celu podjęcie działań empowermentowych/wzmacniających
skierowanych do dziewczynek, nastolatek (w wieku od 7 do 18 lat) i ich otoczenia. Zależało nam także na
odbudowaniu kontaktu z dotychczasowymi uczestniczkami Dziewczyńskiego Centrum Mocy oraz dotarciu z
ofertą do nowych.
W ramach Lata Dziewczyńskiej Mocy zorganizowałyśmy 10 bezpłatnych sesji warsztatowych.
Łącznie we wszystkich aktywnościach wzięło udział 48 osób, w tym czterech chłopców i mężczyzn oraz
czterdzieści dziewczyn i kobiet. Ze względu na trwającą sytuację pandemiczną uzyskanie planowanej liczby
uczestniczek było bardzo utrudnione.
Inspirując się pracami uczestniczek stworzyła ulotkę o równości i wydrukowałyśmy ją w 500 sztukach. 
Stworzyłyśmy też film o mocy dziewczyn oraz sesję fotograficzną. Film ma 171 wyświetleń na portalu
youtube.com, kilkakrotnie pokazywany był też przy okazji wystawy i obchodów MDD.
W mediach społecznościowych posty na temat projektu miały ponad 9000 wyświetleń. 

Odbyły się następujące warsztaty:
18.08.2020 r. – Dziewczyński Piknik – inauguracja projektu.
24.08.2020 r. - Dziewczyński Wyjazd w Skały do Doliny Kobylańskiej – warsztaty wspinaczkowe.
31.08.2020 r. – Warsztat Kreatywnego Pisania.
7 i 14.09.2020 r. – mini-cykl warsztatów "Dziewczyny rozmawiają o równości".
21 i 28.09.2020 r. – mini-cykl warsztatów „Dziewczyny rozmawiają o dziewczyńskiej mocy”.

Finałem działań były obchody Międzynarodowego Dnia Dziewcząt, w ramach których odbyły się różne
atrakcyjne zajęcia dla dziewczyn i kobiet, poruszające temat równości kobiet i mężczyzn, dziewczynek i
chłopców, wzmacniające kobiety i dziewczynki.
11.10.2020 r. – Warsztat: „Jak być less waste”.
11.10.2020 r. – Warsztat eko toreb i koszulek – drugie życie ubrań, tworzenie naszywek i ekotoreb.

29.10.2020 r. – Wystawa on-line – podsumowanie projektu – spotkanie otwarte dla rodziców uczestniczek,
dziewczyn, które brały udział w projekcie oraz społeczności wokół fundacji Autonomia. Pokazałyśmy film,
zdjęcia oraz ulotkę o równości, którą wspólnie stworzyłyśmy. 

Nie zostały zrealizowane, planowane na Międzynarodowy Dzień Dziewczynki warsztaty z kodowania
„Dziewczyny kodują dla Planety”

8



Dodatkowo, były również prowadzone działania streetworkingowe, dające możliwość spotkania dziewczyn i
nastolatek poza siedzibą Dziewczyńskiego Centrum Mocy.

VII. URGENT RESPONSE FOR DOMESTIC VIOLENCE SERVICE PROVIDERS DURING COVID 19 CRISIS

Okres realizacji projektu: 4.08.2020 – 31.12.2020
Finansowanie: Filia die frauenanstiftung
Zespół realizujący projekt: Marta Kubisiak (koordynacja, komunikacja z grantodawczyniami), Agata Teutsch
(wsparcie)

Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie sprzętu technicznego i wsparcia informatycznego, aby móc
pomóc osobom, do których nie mogłyśmy już dotrzeć osobiście. Wykorzystałyśmy ją również do pokrycia
niektórych kosztów osobowych, w tym kosztów wynagrodzeń dla ekspertek uczestniczących w panelu o
przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami, superwizji dla zespołu, dostosowania
realizowanych on-line działań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (tłumaczenie na PJM).
Pozyskanie wsparcia technicznego i sprzętu umożliwiło i umożliwi prowadzenie warsztatów i prezentacji
on-line oraz pomaga kontynuować nasze dotychczasowe projekty – kiedy zmuszone jesteśmy przenieść je z
trybu off-line do on-line. W projekcie zostały zakupione: środki ochrony osobistej zw. z prewencją COVID-19,
tablety, laptopy (z „odzysku” w programie Techsoup) i inny drobny sprzęt.

VIII. FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY DZIAŁAJ DALEJ

Okres realizacji projektu: 1 września  do 31 grudnia 2020
Finansowanie: Fundacja im. Stefana Batorego
Zespół realizujący projekt: Agata Teutsch (koordynacja, obsługa finansowa), Małgorzata Jonczy-Adamska
(przygotowanie działań Dziewczyńskiego Centrum Mocy od października 2020 w trybie off i on-line),
trenerki: Destina Kuliś, Weronika Sobótka, Ewa Rutkowska, Małgorzata Szymkowiak (joga), Marta
Lenartowicz (masaże).
Osoby współpracujące z Autonomią, które bezpośrednio skorzystały z działań w ramach projektu: Marta
Kubisiak, Paulina Sobczyk, Anna Książek, Magdalena Koperska, Alina Kula, Ewa Rutkowska, Ewa Pasternak –
Kapera, Agata Teutsch, Magdalena Stoch, Katarzyna Żeglicka, Karolina Ulbrych, Berenika Błaszak, Katarzyna
Hromek, Anna Wyjatek, Patrycja Mańka, Justyna Warczakoska i in.

Dotacja z Funduszu Solidarnościowego została wykorzystana na następujące działania:
1. Opracowanie strategii i planu działań edukacyjnych w formach off-line i zdalnych
2. Doradztwo i szkolenia dla zespołu (w oparciu o badanie potrzeb), szkolenia podnoszące

kompetencje w obszarze pracy edukacyjnej i współpracy w zespołach rozproszonych „szyte na
miarę”: (skorzystało z nich łącznie: 27 osób):

● zajęcia z języka angielskiego,
● szkolenie dot. dostępności zajęć on-line dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
● szkolenie z dostępności zajęć on-line dla osób z niepełnosprawnościami wzroku,
● szkolenie z wykorzystania metod aktywizujących w edukacji on-line.

Szkolenia zostały nagrane, umieszczone na wewnętrznym kanale Youtube, do szkoleń zostały
przygotowane przewodniki/prezentacje – tak, by osoby, które nie mogły wziąć udziału w szkoleniach
bezpośrednio mogły sięgnąć do tych zasobów.

● Szkolenie dot. FB – profesjonalne, wykupione w firmie zewnętrznej – udział wzięła
specjalistka ds. komunikacji i promocji.

● Szkolenie dot. dostępności w aplikacji Zoom
● Szkolenie "Praca z historiami" organizowane przez Towarzystwo Edukacji

Antydyskryminacyjnej – wzięły w nim udział osoby związane z Dziewczyńskim Centrum
Mocy.
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Zajęcia regeneracyjne:
● joga on-line 1 raz w tygodniu (6 osób) + osoby związane z Krakowskim Strajkiem Kobiet

(złożyłyśmy taką ofertę),
● masaże (6 osób),

Superwizja: w trybie indywidualnym, w parach, zarząd.
Po zakończeniu projektu osoby uczestniczące w zajęciach uczestniczyły w ewaluacji – były pytane o
poziom zadowolenia i chęć kontynuowania działań – w oparciu o te badania zarząd wyasygnował
środki na pokrycie zajęć w kolejnych miesiącach.

3. Zarząd wykonał sporą pracę związaną z próbami uporządkowania istniejących i stosowanych z
mniejszą lub większą konsekwencją “procedur” i “sposobów działania” –  m.in. zasad komunikacji  i
współpracy

4. Wyposażenie/sprzęt do bezpiecznych i dostosowanych zajęć – zostały zakupione książki i
prenumerata do czytelni empowermentowej, sprzęt do warsztatów z samoobrony dla kobiet z
niepełnosprawnościami oraz dla kobiet bez niepełnosprawności, które mogą poćwiczyć sytuacje
czasowego ograniczenia możliwości ruchowych (laski, kule, chodzik), sprzęt do ćwiczeń w dystansie
(manekin, rzutki i inne).

5. Koszty administracyjne (m.in.kosztów obsługi finansowo-administracyjnej, czynszu, księgowości) –
pokrycie części tych kosztów w miesiącach realizacji projektu pozwoliło na wyrównanie obciążenia
tymi kosztami innych projektów i budżetu organizacji.

Podsumowując: działania związane z rozwojem i regeneracją zespołu dla tych osób, które wzięły w nich
udział były bardzo wnoszące – wpłynęły pozytywnie nie tylko na kompetencje, ale także poczucie zadbania,
lepszą integrację, stworzyły przestrzeń do bycia razem poza momentami związanymi z pracą. Wypadły tak
dobrze, że wszystkie osoby, które w nich uczestniczyły, zadeklarowały chęć kontynuacji i będziemy się
starać utrzymać taką aktywność, a może nawet ją rozwijać.
Zakup sprzętu i szkolenia zw. z dostępnością rozszerzają możliwości prowadzenia działań bardziej
dostępnych ekonomicznie i dla osób z niepełnosprawnościami – dzięki nagraniu szkoleń oraz podręcznikom
wszystkie osoby, które aktualnie i w przyszłości będą współpracować z Autonomią, będą mogły się
doszkolić w tym obszarze.

SYTUACJA WEWNĘTRZNA I COVID-19
W trakcie roku były tworzone i wdrażane różnego rodzaju rozwiązania związane z partycypacyjnym
funkcjonowaniem zespołu. Na konkretne stanowiska najczęściej prowadzona była otwarta rekrutacja. Nowo
zatrudniane osoby były zatrudniane na warunkach, na które miały wpływ, ograniczany jedynie ramami
dofinansowań i prawnymi. Wiele osób rozpoczynało pracę na danym stanowisku będąc przez około miesiąc
wspieranymi szkoleniowo. Szkolenia wewnętrzne były też organizowane na wniosek – w sytuacji wyrażonej
potrzeby. Zespół spotykał się na regularnych, codwutygodniowych zebraniach.  Co kwartał organizowane
były spotkania feedbackowe. W sytuacji kryzysu istniała możliwość superwizji (z której część osób
skorzystało).
Sytuacja stresu, niepewności, niepokoju wywołanego pandemią, restrykcjami i innymi działaniami rządu,
nagonka na osoby LGBT oraz zamach na prawa kobiet, jak również wewnętrzne konflikty – to wszystko
bardzo silnie odbiło się na Autonomii i kondycji wszystkich osób zaangażowanych w działania fundacji.
Próby rozwiązania konfliktu (organizowanie superwizji, spotkania zarządu z radą fundacji itd.) przyniosły
efekt umiarkowany – pozwoliły na kontynuację działalności fundacji.

Sytuacja pandemii bardzo mocno wpłynęła na wszystkie obszary funkcjonowania fundacji: od kondycji
członkiń zespołu, po możliwości realizacji poszczególnych projektów i planów w tym międzynarodowych.
Działania były przesuwane w czasie, odwoływane.
Choć aktywność zewnętrzna i wewnętrzna Autonomii jest w naszych oczach imponująca (starałyśmy się
zrealizować działania tak jak to zadeklarowałyśmy we wnioskach projektowych i co jest też przedmiotem
umów o dofinansowanie ), utrzymanie ilości i jakości działań okupione było stresem, nieporozumieniami
oraz zmęczeniem czy wypaleniem.

ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI
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Dbamy, by to głównie kobiety ZN zabierały głos w swojej sprawie oraz upowszechniamy organizowanie
wydarzeń w sposób dostępny.
Starałyśmy się, by jak najwięcej z naszych działań było dostępnych, zarówno jeśli chodzi o przestrzeń,
możliwość podróży, jak i tłumaczenie z/na PJM. Podjęłyśmy także działania o charakterze strukturalnym:

● nasz lokal – po dokupieniu rampy podjazdowej – jest w pełni dostosowany do potrzeb osób
poruszających się na wózkach. Z tego co wiemy, to pierwsze takie feministyczno–queerowe
miejsce w Polsce.

● Kupiłyśmy sprzęt do ćwiczenia samoobrony z OZN ruchu:kule, laski, chodzik, tarcze i in.
● Kupiłyśmy tablety do wypożyczania na zajęcia osobom, które nie dysponują sprzętem

komputerowym (a kobiety z niepełnosprawnościami należą do jednych z najbardziej wykluczonych
cyfrowo).

● Podnosimy kompetencje zespołu w zakresie organizacji i prowadzenia działań z uwzględnieniem
zasad dostępności.

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY
Poza wyżej wymienionym sprzętem zw. z dostępnością, podjęłyśmy takie działania jak:
Zwróciłyśmy się do różnych wydawnictw z prośbą o przekazanie książek. Wydawnictwo Karakter przekazało
do naszej Biblioteczki Autonomii i Dziewczyńskiego Centrum Mocy aż 14 książek, a Wydawnictwo Krytyki
Politycznej kolejnych ok. 10.
Wykupiłyśmy prenumeratę Kosmosu dla Dziewczynek na kolejny rok.
Kupiłyśmy laptopy dla członkiń zespołu wraz z oprogramowaniem, ww. tablety, dobre łącze internetowe,
abonament roczny ZOOM PRO).
Konto Zoom Pro zostało udostępnione wszystkim współpracującym z Autonomią osobom – został stworzony
formularz rezerwacji, wspólny kalendarz i system korzystania.
Kupiłyśmy sprzęt do jogi i innych ćwiczeń, które pozwalają na ich realizację także w trybie on-line
(wypożyczanie sprzętu), jak i off-line z zachowaniem reżimu sanitarnego.

SPONSORKI/SPONSORZY I DARCZYŃCY/DARCZYNIE
Mimo że Autonomia działa przede wszystkim dzięki wolontaryjnemu zaangażowaniu (największą część
stanowi praca członkiń zarządu), to zrealizowanie wymienionych powyżej działań nie byłoby możliwe bez
pieniędzy.

W 2020 roku korzystałyśmy z dotacji: DG Just KE, Programu Erasmus+, Equal Rights in Action NDI,
mikrodotacji z FemFundu, Fundacji Veolia i Ashoki, Goethe-Institut Krakau, dotacji na współpracę
belgijsko-polską z COCOF, dotacji z Filia Frauenanstiftung, z Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta
Krakowa, z Funduszu Solidarnościowego Działaj Dalej Fundacji Batorego, oraz darowizny z BNP Paribas.
Fundacja otrzymała także wsparcie od osób prywatnych i prawnych w postaci 1% podatku i darowizn.

WSPÓŁPRACA I PARTNERSTWA
Nasi główni partnerzy/partnerki w 2020 roku:

● Instytucje administracji publicznej: Rzecznik Praw Obywatelskich (patronaty honorowe), Rada ds.
Równego Traktowania przy Prezydencie Miasta Krakowa i in.

● Uczelnie: Pełnomocniczka Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego ds. Równego Traktowania,
Ośrodek Badań nad Mediami UP im. KEN w Krakowie, koło naukowe Coolturoznawcy.

● Instytucje kultury: Goethe Institut Krakau
● Organizacje społeczeństwa obywatelskiego w Polsce: “Różowy Orzech” Fundacji Akademia Młodych

Głuchych, Fundacja Kulawa Warszawa oraz niezależna inicjatywa Pełnoprawna, Kolektyw Artykuł 6.,
Fundacja Kreatywni Niewidzialni, Plakaciary, Kampania Przeciw Homofobii (Akademia
Zaangażowanego Rodzica), Krakowski Chór LGBT Krakofonia, Inicjatywa Witajcie w Krakowie,
krakowska grupa Amnesty International, Fundacja Polistrefa, Fundacja ASHOKA i Magovox,
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej i organizacje zrzeszone w Koalicji Edukacji
Antydyskryminacyjnej, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Ulica Siostrzana,

● Organizacje społeczeństwa obywatelskiego za granicą: Women Against Violence Europe, Garance
ASBL, Autonomus FrauenZentrum i Madchentref ZimtZicken, Agence Wallonne De La Sante, de la
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Protection Sociale, du Handicap et de la Famille z Belgii, Faire Face z Francji oraz organizacje z
Niemiec: Unvergesslich Weiblich – Selbstbehauptung und Selbstverteidigung von Frauen fur Frauen
und Madchenz Giesen, Wendo-Selbstbehauptung und Selbstverteidigung fur Frauen und Madchen z
Marburga, Bv Fest – Bundesfachverband Femininistische Selbstbehauptung

● Media: Niebieska Linia pismo Instytutu Psychologii Zdrowia, Oko.press, Rampa. Pokonujemy bariery,
Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych “Nasze sprawy”, Portal NGO.PL.

PODZIĘKOWANIA:
Lista osób, dzięki którym w 2020 roku, mimo pandemii i bardzo wielu wyzwań udało się zrobić tak wiele,
mogłaby być nieskończenie długa. Powyżej starałyśmy się wymienić niemal wszystkie osoby zaangażowane
w poszczególne projekty.
Ważne są dla nas zarówno bezpośrednie zaangażowanie, jak i różnego rodzaju wyrazy wsparcia i
zainteresowania naszymi działaniami oraz chęć dołączenia się lub realizowania podobnych projektów w
społecznościach lokalnych.
Bardzo dziękujemy naszym partnerkom i partnerom instytucjonalnym, dziennikarkom i dziennikarzom,
przedsiębiorczyniom i przedsiębiorcom.

ORGANY FUNDACJI
W ciągu roku doszło do kilku zmian: do grona Rady Fundacji w dołączyła Patrycja Mańka. Z funkcji w
zarządzie zrezygnowały: Joanna Burzydło i Justyna Warczakoska, a z członkostwa w Radzie: Linda Czerner.

Na 31 grudnia 2020 skład organów przedstawiał się następująco:

ZARZĄD FUNDACJI
Agata Teutsch – prezeska
Marta Kubisiak - członkini zarządu

RADA FUNDACJI
Karolina Ulbrych – przewodnicząca
Berenika Błaszak  - członkini
Patrycja Mańka - członkini
Katarzyna Żeglicka - członkini

Opracowanie sprawozdania w imieniu zarządu Autonomii - Agata Teutsch
Kraków, 11.06.2021

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę fundacji, po przedstawieniu go przez Zarząd w dniu 18 czerwca
2021.
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01-01-2020 31-12-2020

AUTONOMIA

MAŁOPOLSKIE M.KRAKÓW
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POLSKA MAŁOPOLSKIE
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KRAKÓW 30-867 KRAKÓW
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Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 
29.04.1994 r zgodnie  z załącznikiem nr 6 dla jednostek,o których mowa w art. 3 ust 2 z dnia 
24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Przy dokonaniu wyboru zasad i metod oraz sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych 
spośród dopuszczalnych ustawą, dostosowując je do potrzeb jednostki zachowano:
- zasadę rzetelnego obrazu wynikającą z zapisów (art. 4 ust.1 UoR),
- zasadę przewagi treści ekonomicznej nad formą prawną (art.  4 ust. 2 UoR),
- zasadę ciągłości (art. 5 ust. 1 UoR),
- zasadę kontynuacji działalności (art. 6 ust.1 UoR),
- zasadę kompletności (art. 20 ust. 1 UoR).                                                         
Fundacja nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.
Fundacja może nie sporządzać rachunku przepływów pieniężnych.                                       
Fundacja sporządza sprawozdanie merytoryczne pełniące funkcję sprawozdania z 
działalności.                                                                                       
Fundacja prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz kalkulacyjnym
W Rachunku Zysków i Strat przychody i koszty wykazywane są wg podziału na :                         
-działalność statutową z wyodrębnieniem działalności nieodpłatnei i odpłatnej
-działalność gospodarczą
-koszty zarządu
-działalność pozostałą
-działalność finansową
Przychody i koszty są ujmowane wg zasady memoriałowej tj. w okresach których dotyczą 
niezależnie od terminu zapłaty i daty dokonania  płatności
Przedmioty o wartości nie przekraczającej 10.000zł. odpisuje się w miesiącu zakupu w koszty 
działalności jako zużycie materiałów.
Wycena środków trwałych następuje w wartości netto.
Jednostka dokonuje amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych raz w 
roku na koniec roku obrotowego.
Aktywa i pasywa wycenia się po rzeczywistych kosztach, cenie nabycia lub koszcie 
wytworzenia.
Należności i zobowiązania wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty.
Fundusz Statutowy wykazywany jest w wysokości rzeczywiście wniesionych wkładów  i 
wpisanych w rejestrze  sądowym skorygowanym o jego trwałe zwiększenia i zmniejszenia jakie 
nastąpiły do dnia bilansowego.
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Wynik Finansowy ustala się wg zasad określonych w załączniku nr 6 do Ustawy o  z dnia 29 
września 1994r o Rachunkowości  (Dz.U. z 2013 r poz 330 i  613 oraz z 2014 poz 768)
Na koniec roku obrotowego zamyka się konta wynikowe i na konto "wynik finansowy” 
następuje przeniesienie (przeksięgowanie) wszystkich zrealizowanych lub należnych 
przychodów oraz kosztów związanych z tymi przychodami oraz strat i zysków a także podatku 
dochodowego i innych obowiązkowych obciążeń wpływających na wynik.

Następnie Jednostka sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe na dzień kończący rok 
obrotowy (31 grudnia) obejmujace:
1.Bilans (wg załącznika nr 6 do w.w. Ustawy)
2.Rachunek Zysków i Strat (wg załącznika nr 6 do w.w. Ustawy)
3.Informacje uzupełniające do bilansu (wg załącznika nr 6 do w.w. Ustawy)
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Sprawozdanie Finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady Rachunkowości 
wynikające z przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994r o Rachunkowości (Dz.U. z 2013 r 
poz.330) ze zmianami z uwzględnieniem zasad rachunkowości obowiazujących w Fundacji
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Informacje uzupełniające do Bilansu:
Informacja dodatkowa:
Kwota zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji 
i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie – 0,00 zł
Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących,  zarządzających i 
nadzorujących -0,00 zł, 
Wartość wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych dla organów 
administrujących, zarządzających i nadzorujących  – 0,00 zł
Wartość zobowiązań zaciągniętych w imieniu organów administrujących, 
zarządzających i nadzorujących tytułem gwarancji i poręczeń - 0,00zł.
Wartość  udziałów/akcjach własnych – 0,00 zł.
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AUTONOMIA

31.12.2020

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

303 774,08
0,00

34 461,52
265 312,56
4 000,00

0,00

108 984,76
2 000,00

0,00
83 597,18
23 387,58
194 789,32

0,00
0,00

8 041,49
186 747,83
303 774,08

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

397 831,54
0,00

5 800,19
392 031,35

0,00
0,00

85 597,18
2 000,00

0,00
104 760,77
-21 163,59
312 234,36

0,00
0,00

2 669,86
309 564,50
397 831,54

303 774,08 397 831,54

2020 2019

zł
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01.01.2020 - 31.12.2020

zł

2020

562 821,23

560 306,23

2 515,00

0,00
545 333,50

542 801,00

2 532,50

0,00

17 487,73
0,00

0,00

0,00

118,48
17 369,25

0,00

365,00

7 496,49

1 113,16

23 387,58
0,00

23 387,58

2019

225 450,02

210 150,02

15 300,00

0,00
243 904,15

228 558,57

15 345,58

0,00

-18 454,13
0,00

0,00

0,00

2 686,46
-21 140,59

0,00

4,00

0,00

17,00

-21 161,59
2,00

-21 163,59
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Informacja dodatkowa

INFORMACJA DODATKOWA 2020 FUNDACJA AUTONOMIA
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INFORMACJA DODATKOWA  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2020 

 

PODMIOT: FUNDACJA AUTONOMIA 

ADRES: Ul. Konrada Wallenroda 55/75 
30-867 Kraków 

 
 
 
FORMA PRAWNA: FUNDACJA 

REGON: 120535410  
NIP: 
KRS: 

6792948461 
0000286784 

  

 
 
Cele działania organizacji: 
 

1.Przeciwdziałanie przemocy, dyskryminacji i nietolerancji w szczególności ze względu na płeć, 

orientacje seksualna, pochodzenie etniczne i narodowe, rasę, wiek, wyznanie, niepełnosprawność i 

promowanie odwagi cywilnej w występowaniu przeciwko tym aktom; 

2.Eliminowanie stereotypów związanych z płcią, orientacja seksualna 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 przeocy; 

6. Wspomaganie rozwoju demokracji oraz świadomości i aktywności obywatelskiej oraz współpraca 

miedzy jednostkami i grupami; 

7.Wspieranie bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałanie patologiom w życiu publicznym i 

społecznym, promowanie pokojowego rozwiazywania 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sytuacja finansowa organizacji: 

 
Środki pieniężne wynoszą 265 312,56 zł i składają się na nie: 

- środki pieniężne na rachunkach bankowych: 265 246,45 zł.  

- środki pieniężne w kasie : 66,11 zł. 

Należności długoterminowe nie występują. 

 

Należności krótkoterminowe wynoszą 34 461,52 zł i składają się z: 

- należności od odbiorców: 24 201,82  zł. 

- należności od dostawców z tytułu nadpłat: 4 742,26 zł, 

- należności od dostawców z tytułu zapłaconych kaucji: 3 369,96 zł, 

- należności publiczno-prawnych (US): 166,01 zł, 

- należności z tytułu wynagrodzeń: 1 122,36 zł. 

- należności z tytułu zaliczek 859,11 zł. 

 

Zobowiązania długoterminowe nie występują. 

 

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 8 041,49 zł i składają się z: 

- zobowiązań wobec dostawców i odbiorców: 6 600,35 zł. 

- zobowiązań publiczno-prawnych: 511,13 zł 

- rozliczeń ze zleceniobiorcami: 426,96 zł 

- inne rozrachunki: 503,05 zł. 

 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 4 000,00 zł ( koszty działania FALA 2021). 

 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów wynoszą 186 747,83 zł: 

- rozliczenie projektu Erasmus + 2019-2-PL-KA205-066141: 42 671,56 zł. 

- rozliczenie projekty No Means No nr 856827: 115 464,80 zł 

- rozliczenie projektu Era Fund: 22051,04 zł 

- rozliczenie projektu Goethe Institute: 6560,43 zł . 

 

Fundusz statutowy wynosi 2000,00 zł i nie zmienił się w 2019 roku. 

 

Wynik finansowy lat ubiegłych wynosi:  83 597,18 zł. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach 
Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe 

Lp. 

Nazwa grupy 
rodzajowej 
składnika 

aktywów według 
układu 

w bilansie 

Wartość 
początko
wa - stan 

na 
początek 

roku 
obrotowe

go 

Zwiększenie wartości początkowej Ogółem 
zwięk- 
szenie 

wartości 
począt- 
kowej 

 

Zmniejszenie 
wartości początkowej 

Ogółem 
zmniejszenie 

wartości 
początkowej  

Wartość 
początkowa - stan 

na koniec roku 
obrotowego  

aktu- 
alizacja przychody przemie- 

szczenie zbycie likwi- 
dacja inne 

1. 
 Grunty (w tym 
prawo 
użytkowania 
gruntów) 

                    

2. 
 Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej  

                    

3. 
Urządzenie 
techniczne i 
maszyny 

          

4. Środki 
transportu           

5. 
Inne środki 
trwałe 
niskocenne 

0,00    9613,07      

6.  RAZEM          9613,07 

 
 
Umorzenie środków trwałych: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lp. 

Nazwa grupy 
rodzajowej 
składnika 
aktywów 

według układu 
w bilansie 

Umorze
nie - 

stan na 
począte
k roku 

obrotow
ego 

Zwiększenia w ciągu roku 
obrotowego 

Ogółem 
zwiększeni

e 
umorzenia 

Zmniejszeni
e umorzenia 

Umorzenie 
- stan na 
koniec 
roku 

obrotoweg
o 

Wartość netto składników 
aktywów 

aktualiza
cja 

amortyzacj
a za rok 

obrotowy 
inne 

stan na 
początek 

roku 
obrotoweg

o  

stan na koniec 
roku 

obrotowego  

1. 
 Grunty (w tym 
prawo 
użytkowania 
gruntów)                   

2. 
 Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej   

          

3. 
Urządzenie 
techniczne i 
maszyny          

4. Środki transportu                   

5. 
Inne środki 
trwałe 
niskocenne         9613,07         

6.  RAZEM             0,00 9613,07 



 

 

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł: 
 

LP PRZYCHODY-Projekty Źródło finansowania Kwota przychodu 

1. Przychody z działalności statutowej 
nieodpłatnej   560 306,23 zł 

1.1. Dotacje   495 624,01 zł 

1.1.1. Projekt Erasmus+ 2019-2-PL01-KA205-
066140 

FRSE 258 892,94 zł 

1.1.2. Projekt No Means No nr 856827 Garance Bruxelles 107 188,59 zł 

1.1.3. Queer and Strong Era Fund NDI FOR INTL AFFAIRS  36 296,33 zł 

1.1.4. Fundusz Solidarnościowy  
um.24880/2020 

Fundacja im. S.Batorego 30 000,00 zł 

1.1.5. Projekt FILIA  Filia Die Fraunstifung 40 846,15 zł 

1.1.6. Fundusz Feministyczny MG/2020/01/02 Fundusz Feministyczny 4 400,00 zł 

1.1.7. DLM W/I/2431/SZ/484/2020 GMK UMK 10 000,00 zł 

1.1.8. Dziewczyńskie Centrum Mocy - 
Kawiarenka Naprawcza 

Fundacja Ashoka 8 000,00 zł 

1.2. Darowizny   31 065,23 zł 

1.2.1. Darowizny osoby prawne   6 200,00 zł 

1.2.2. Darowizny osoby fizyczne   24 865,23 zł 

1.2.3. Działalność statutowa OF 16 038,40 zł 

1.2.4. Fundusz SIŁA ODWAGA Solidarność OF 1 800,00 zł 

1.2.5. Zrzutka Facebook OF 2 459,13 zł 

1.2.6 1% podatku OF 4 517,70 zł 

1.2.7. Ulica Siostrzana OF 50,00 zł 

1.3. Przychody statutowe   33 616,99 zł 

1.3.1. COCOF - Garance ASBL GARANCE ASBL 23 987,82 zł 

1.3.2. Goethe Institute – Kampania 16 dni GOETHE INSTITUT Krakau               9 629,17 zł  

2. Przychody z działalności statutowej 
odpłatnej   2 515,00 zł 

2.1. WENDO 2019   2 500,00 zł 

2.2. Przychody z działalności odpłatnej- 
materiały edukacujne   15,00 zł 

3 Przychody finansowe   7 496,49 zł 

3.1. Dodatnie różnice kursowe   2 289,59 zł 

3.2. Dodatnie różnice kursowe z wyceny 
bilansowej   5 179,79 zł 

3.3. Przychody finansowe   27,11 zł 

4. Pozostałe przychody operacyjne   0,00 zł 

  RAZEM PRZYCHODY   570 317,72 zł 

 
 
 
 
 

 



 

 

Informacje o strukturze poniesionych kosztów: 
 

LP KOSZTY Kwota kosztów 
Wynik 
finansowy 

1. 
Koszty  działalności statutowej 
nieodpłatnej                         542 801,00 zł  17 505,23 zł 

1.1.  Dotacje                         495 644,50 zł    

1.1.1. 
Projekt Erasmus+2019-2-PL01-KA205-
06141                         258 892,94 zł  0,00 zł 

1.1.1.1. Erasmus + koszty działań                           57 797,24 zł    

1.1.1.2. Erasmus+ wypłacone transze partnerom                         201 095,70 zł    

1.1.1.2.1. Partner Garance ASBL,                          102 196,11 zł    

1.1.1.2.2. 
Partner Autonomes Frauenzentrum 
Postdam                           98 899,59 zł    

1.1.2. Projekt No Means No nr 856827                         107 188,59 zł  0,00 zł 

1.1.3. Queer and Strong Era Fund                           36 296,33 zł    

1.1.4. 
Fundusz Solidarnościowy umowa 
24880/2020                           30 000,00 zł  0,00 zł 

1.1.5. Projekt FILIA                        40 846,15 zł 0,00 zł 

1.1.6. Fundusz Feministyczny MG/2020/01/02                             4 403,62 zł  -3,62 zł 

1.1.7. DLM W/I/2431/SZ/484/2020                           10 000,00 zł  0,00 zł 

1.1.8. 
Dziewczyńskie Centrum Mocy - 
Kawiarenka Naprawcza                             8 016,87 zł  -16,87 zł 

1.2. Koszty działalności statutowej pozostałej                           47 156,50 zł    

1.2.1. Koszty działalności statutowej ogólnej                             3 134,40 zł    

1.2.2. Ulica Siostrzana                             1 397,96 zł    

1.2.3. Podzielmy się ciepłem- darowizna z 2019                             3 000,00 zł    

1.2.4. Darowizna Bank Paribas S.A.                             4 000,00 zł    

1.2.5. Darowizna Magovox -Wyposażenie                             2 007,15 zł    

1.2.6. Goethe Institute                             9 629,17 zł  0,00 zł 

1.2.7. COCOF  (wkład własny do projektu NMN) 23 987,82 zł   

2. Koszty działalności statutowej odpłatnej 2 532,50 zł -17,50 zł 

2.1. WENDO 2019 2 500,00 zł 0,00 zł 

2.2. 
Przychody z działalności odpłatnej- 
materiały edukacyjne 32,50 zł   

3. Koszty zarządu i administracji 118,48 zł -118,48 zł 

4. Koszty finansowe 1 113,16 zł 6 383,33 zł 

4.1. Różnice kursowe 1 057,13 zł   

4.2. Koszty finansowe 56,03 zł   

5. Pozostałe koszty operacyjne 365,00 zł -365,00 zł 

  RAZEM KOSZTY 546 930,14 zł 23 387,58 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Informacja o rodzaju poniesionych kosztów: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wynik finansowy stanowi zysk brutto w wysokości 23 387,58 zł. 
 
Podatek dochodowy: 0,00 zł.  
 
Rozliczenie 1%  w 2020 roku zebrano: 4 517,70 zł.  W roku sprawozdawczym nie 
poniesiono kosztów związanych z tym przychodem. 
 
Pozostałe istotne informacje: 
 
W 2020 roku Fundacja Autonomia zatrudniała jednego pracownika w oparciu o umowę 
o pracę. Koszty wynagrodzenia wraz z narzutami wyniosły 16 697,79 zł. 
W roku 2020 zawierane były umowy  cywilno-prawne. Kwota wynagrodzeń z tytułu 

umów cywilno - prawnych brutto z pochodnymi wyniosły 134 985,28 zł. 

Członkowie zarządu nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. 

 
 
Data i miejsce sporządzenia: 
22-03-2020, Kraków 
Sporządziła: Aneta Żmuda 

 

LP Rodzaj Kosztu Kwota kosztu 

1. Zużucie materiałów i energii 47 625,10 zł 

2. Usługi Obce 126 287,11 zł 

3. Podatki i opłaty 522,75 zł 

4. Wynagrodzenia 135 135,06 zł 

4.1. Wynagrodzenia z tyt.umowy o pracę 14 097,20 zł 

4.2. Wynagrodzenia z tyt.umów cywilno-prawnych 121 037,86 zł 

5. Świadczenia na rzecz pracowników 16 548,01 zł 

5.1. Świadczenia z tyt.umowy o pracę 2 600,59 zł 

5.2. Świadczenia z tyt.umów cywilno-prawnych 13 947,42 zł 

6. Koszty podróży 18 238,25 zł 

7. Koszty pozostałe 201 095,70 zł 

  suma 545 451,98 zł 


