
 

we współpracy z Wydziałem Humanistycznym AGH  

oraz Partner/k/ami i Ambasadorkami 

zapraszają na konferencję 

Time’s up – solidarnie przeciw przemocy  

wobec dziewczyn* i kobiet* z niepełnosprawnościami 

Termin: 20 września 2021 

Czas: 9:00 – 14:00 

Miejsce: Aula Centrum Dydaktyki AGH (budynek U2), ul. Władysława Reymonta 7, 30-059 Kraków 

 

Konferencja odbywa się w ramach międzynarodowego projektu „Nie znaczy nie – zapobieganie przemocy wobec 

kobiet z niepełnosprawnościami”. 

Projekt został objęty patronatem honorowym przez byłego Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Adama Bodnara. 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI  

9:00 – 9:15 Rejestracja osób uczestniczących  

9:15 – 9:30 Otwarcie konferencji Agata Teutsch, fundacja Autonomia 

9:30 – 9:55 Zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec 
kobiet z niepełnosprawnościami – ramy prawne. 

Monika Wiszyńska, Zespół ds. Równego 

Traktowania, Wydział Prawa 
Antydyskryminacyjnego, Biuro Rzecznika Praw 
Obywatelskich  

9:55 – 10:15 Czy państwo ma szansę zwalczyć przemoc i 
dyskryminację wobec kobiet z  
niepełnosprawnościami? Instytucjonalne formy 
wsparcia osób z niepełnosprawnościami. 

Prof. Barbara Gąciarz, Wydział 

Humanistyczny, Akademia Górniczo-Hutnicza 

10:15 – 10:30 Po przecinku i w nawiasie - polityka wobec kobiet 
i dziewczyn z niepełnosprawnościami w Polsce w 
praktyce 

Magdalena Kocejko, Kolektyw art. 6 
 

10:30 - 11:00 Panel: Przemoc i jej przeciwdziałanie – 
perspektywa kobiet z niepełnosprawnościami. 
 

Agnieszka Szeliga (Akademia Młodych 

Głuchych) 
Kamila Albin 
dr Monika Zima – Parjaszewska (Polskie 

Stowarzyszenie na rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną) 
Ewa Furgał (fundacja Dziewczyny w 

Spektrum) 
Magdalena Szarota (kolektyw art. 6) 
Wioleta Jóźwiak (Fundacja Akacja) 
Maria Reimann 



11:00 -11:20 Bitwa o windę -  czy system przeciwdziałania 
przemocy jest gotowy na wspieranie osób z 
niepełnosprawnościami? 

Maja Kuźmicz, Ogólnopolskie Pogotowie dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 
 

11:20 – 11:40 Przerwa na regenerację (kawa, herbata, kanapki)  

11:40 – 11:55 Nie znaczy nie – zapobieganie przemocy wobec 
kobiet z niepełnosprawnościami – prezentacja 
projektu: działań, rezultatów i wniosków. 

Alina Kula, Agata Teutsch, fundacja 

Autonomia 

11:55 - 12:15 W kierunku samostanowienia – możliwości i efekty 
wykorzystania WenDo w działaniach skierowanych 
do kobiet z niepełnosprawnościami. 

Ewa Rutkowska, fundacja Autonomia 

12:15 – 12:30 What do we need to change the policy? 
(wystąpienia video) 

Pyrrha Singerling, Lydia Zijdel Foundation 
Amber Bindels, We stand up! Foundation 

(Wijstaanop!) 

12:30 – 13:10 Plan działań i zmian niezbędnych do zwiększenia 
skuteczności działań zapobiegających i chroniących 
kobiety z niepełnosprawnościami przed przemocą – 
sesja interaktywna 

Wszystkie osoby uczestniczące w 
konferencji 

13:10 – 13:30 Przedstawienie wyników sesji warsztatowej  

13:30 – 13:45 Zamknięcie konferencji  

 

Zgłoszenia: 

Liczba miejsc w sali ograniczona! Zgłoś się już dziś za pośrednictwem formularza: https://forms.gle/konferencja. 

Jeśli samodzielne uzupełnienie ankiety zgłoszeniowej nie jest możliwe prosimy o kontakt: a.kula@autonomia.org.pl, 

515 476 659 (również SMS). 

Dostępność:  

Konferencja odbędzie się w Auli Centrum Dydaktyki AGH (budynek U2), ul. Władysława Reymonta 7, 30-059 Kraków 

– miejsce konferencji jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. 

Zapewniamy tłumaczenie na Polski Język Migowy i język polski, transkrypcję na żywo i inne (w zależności od 

zidentyfikowanych potrzeb i możliwości organizatorek). Sala zaopatrzona będzie w pętlę indukcyjną lub alternatywne 

rozwiązanie wspierające osoby z niepełnosprawnością słuchu. 

Konferencja będzie nagrywana (do późniejszego udostępnienia na kanale YouTube fundacji Autonomia). 

 

https://forms.gle/yRQvZYke37V75J3K7
https://forms.gle/yRQvZYke37V75J3K7
mailto:a.kula@autonomia.org.pl

