
PROGRAM KONFERENCJI

„Kraków dla wszystkich? Miejskie polityki antydyskryminacyjne w 
praktyce”

data: 23-24 stycznia 2014 (czwartek / piątek)

miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

ul. Rajska 1

sala konferencyjna nr 53 (parter)

23 stycznia 2014 (czwartek)

16:00 – 16.15 Otwarcie konferencji

przedstawiciel/ka Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej

16:15 – 16.30 Rola administracji samorządowej w realizowaniu zasady 
równego traktowania i przeciwdziałaniu dyskryminacji

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania

16:30 – 16.45 Przeciwdziałanie dyskryminacji na szczeblu lokalnym w 
praktyce działalności Rzecznika Praw Obywatelskich

przedstawiciel/ka Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

16.45 – 17.15 Prezentacja modelu polityki antydyskryminacyjnej i jej 
standardów, wypracowanych podczas projektu „Równość 
standardem dobrego samorządu”

Karolina Kędziora, radczyni prawna, członkini zarządu 
Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, 
ekspertka projektu „Równość standardem dobrego 
samorządu”

17.15 – 17.45 Działania antydyskryminacyjne podejmowane przez gminę 
Kraków

przedstawiciel/ka Urzędu Miasta Krakowa (do potwierdzenia)

17.45 – 18.00 przerwa

18.00 – 18.30 Prezentacja przebiegu, wyników i wniosków z monitoringu 
działań podejmowanych przez samorząd Krakowa w zakresie 
planowania polityki społecznej oraz budżetu pod kątem 
przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy

przedstawiciel/ka Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej



18:30 – 20.00 Dyskusja z udziałem publiczności

24 stycznia 2014 (piątek)

10:00 – 10.15 Otwarcie i wprowadzenie do 2. dnia konferencji

Równościowe inspiracje – z perspektywy administracji samorządowej

10:15 – 10.30 Rola funkcji pełnomocnika ds. równego traktowania oraz 
przykłady działań antydyskryminacyjnych podejmowanych 
przez m.st. Warszawa

Karolina Malczyk - Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy 
ds. Równego Traktowania

10:30 – 10.45 Działalność Pełnomocniczki Prezydenta Łodzi ds. Równego 
Traktowania jako dobra praktyka przeciwdziałania 
dyskryminacji i wykluczeniu na poziomie lokalnym

Bogumiła Stawicka – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. 
Równego Traktowania

10.45 – 11.00 Działalność Pełnomocnika Prezydenta Krakowa ds. Osób 
Niepełnosprawnych jako dobra praktyka przeciwdziałania 
dyskryminacji i wykluczeniu niepełnosprawnych mieszkanek i 
mieszkańców Krakowa

Bogdan Dąsal - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. 
Osób Niepełnosprawnych (do potwierdzenia)

11.00 – 11.15 Rola funkcji  pełnomocnika ds. równych szans oraz przykłady 
działań antydyskryminacyjnych podejmowanych przez miasto 
Częstochowę

przedstawiciel/ka   Biura  Inicjatyw  Lokalnych  i  Konsultacji  
Społecznych  Urzędu  Miasta  w  Częstochowie  (do 
potwierdzenia)

11.15 – 11.30 przerwa



Równościowe inspiracje – z perspektywy organizacji pozarządowych i 
grup mieszkańców i mieszkanek

11.30 – 11.45 Działania na rzecz wprowadzenia „Strategii zapobiegania i 
reakcji na zdarzenia o charakterze rasistowskim i 
ksenofobicznym w przestrzeni publicznej miasta ”

Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL (Kraków)

11.45 – 12.00 Doświadczenie w działaniach na rzecz zwiększania wpływu 
mieszkańców i mieszkanek Krakowa na politykę lokalną

Inicjatywa Prawo do Miasta (Kraków)

12.00 – 12.15 Doświadczenia we współtworzeniu polityki 
antydyskryminacyjnej na poziomie lokalnym

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa 
Wielokulturowego NOMADA (Wrocław)

Seminarium poświęcone trudnościom oraz możliwościom 
wprowadzenia kompleksowej i horyzontalnej polityki 

antydyskryminacyjnej w Krakowie (forma warsztatowa)

12.15 – 13.45 Praca w grupach roboczych

13.45 – 14.00 podsumowanie pracy warsztatowej

14.00 zakończenie konferencji

 


