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12/7/2010 17:30:00 Gdańsk

Wydział
Filologiczny, sala
2.18.

Molestowanie - nasz codzienny
problem spotkanie

W ramach 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu
na Płeć zapraszamy na spotkanie, na którym
porozmawiamy na temat molestowania seksualnego. Jeśli
doświadczyłaś/doświadczyłeś tej formy przemocy albo
chcesz się o niej dowiedzieć czegoś więcej, przyjdź.
Zamierzamy zebrać historie i stworzyć raport o
molestowaniu na uniwersytecie. Najpierw jednak musimy
zdefiniować, jakie zachowanie molestowaniem jest, a jakie
nie. Na pytania i wątpliwości odpowie psycholożka.

http:
//www.
gender.
strony.
univ.
gda.pl

Koło Naukowe
Gender Studies,
Uniwersytet
Gdański Anna Miler

11/25/2010 18:00:00 Kraków Krakowska 19

Inauguracja Kampanii połączona
z projekcją filmu "Przerwać
milczenie"

projekcja
filmowa

Przedstawienie tegorocznego tematu przewodniego
kampanii: Struktury Przemocy: Zależności między
Militaryzmem i Przemocą Wobec Kobiet a także działań
podejmowanych w Krakowie i innych miastach Polski –
prowadzenie Agata Teutsch (Fundacja Autonomia).
Projekcja filmu "Przerwać milczenie" (Fighting the Silence)
reż. Femke van Velzen, Ilse van Velzen, Holandia 2007, 53’
Podczas siedmioletniej wojny domowej w Kongo ofiarami
gwałtów padło ponad osiemdziesiąt tysięcy kobiet. Dziś,
kiedy w kraju - przynajmniej teoretycznie - panuje pokój,
okazuje się, że gwałt nie jest już szokującym
wynaturzeniem, ale codziennością. Film portretuje ludzi,
którzy walczą o zmianę społecznego nastawienia do tego
zjawiska.

Wstęp
wolny!

Fundacja
Autonomia
ul. Krakowska 19
31-062 Krakow Agata Teutsch

11/25/2010 18:00:00 Kraków ul. Krakowska 19

Inauguracja Kampanii „16 Dni
Akcji Przeciwko Przemocy ze
względu na Płeć” spotkanie

Przedstawienie tegorocznego tematu przewodniego
kampanii: Struktury Przemocy: Zależności między
Militaryzmem i Przemocą Wobec Kobiet a także działań
podejmowanych w Krakowie i innych miastach Polski –
prowadzenie Agata Teutsch (Fundacja Autonomia).

Wstęp
wolny

Fundacja
Autonomia
ul. Krakowska 19
31-062 Kraków Agata Teutsch

11/25/2010 18:30:00 Kraków ul. Krakowska 19 Przerwać milczenie
projekcja
filmowa

Projekcja filmu "Przerwać milczenie" (Fighting the Silence)
reż. Femke van Velzen, Ilse van Velzen, Holandia 2007, 53’
Podczas siedmioletniej wojny domowej w Kongo ofiarami
gwałtów padło ponad osiemdziesiąt tysięcy kobiet. Dziś,
kiedy w kraju - przynajmniej teoretycznie - panuje pokój,
okazuje się, że gwałt nie jest już szokującym
wynaturzeniem, ale codziennością. Film portretuje ludzi,
którzy walczą o zmianę społecznego nastawienia do tego
zjawiska.

Wstęp
wolny

Fundacja
Autonomia
Kontakt: a.
teutsch@autonomia.org.pl,
515-47-66-59 Agata Teutsch
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11/30/2010 18:00:00 Kraków ul. Krakowska 19 Projekcja filmu "Wybieram życie"
projekcja
filmowa

Projekcja filmu "Wybieram życie" – reż. Andrzej Titkow,
Polska 2008, 40’
Zdjęcia: Marcin Buczkowski Montaż: Marcin Buczkowski
Produkcja: Studio Filmowe TAK Rok produkcji: 2008
Bohaterkami filmu są uczestniczki projektu "Praca i godne
życie dla ofir przemocy" realizoanego przez Centrum Praw
Kobiet. Są to kobiety które padły ofiarą przestępstwa
przemocy w rodzinie, a jednocześnie były bezrobotne,
zagrożone utratą pracy, oraz kobiety skazane za zabójstwa
swoich partnerów-sprawców przemocy. Bohaterki mówią o
swoich doświadczeniach, a także o procesie wychodzenia z
sytuacji ofiary, odzyskiwania wolności od przemocy,
budowania poczucia własnej wartości, dochodzenia
sprawiedliwości, udziału w skutecznym programie
resocjalizacyjnym. W filmie przedstawione zostały różne
rodzaje działań podejmowanych w ramach projektu.
Jednym z nich jest udział w kobiecej terapeutycznej grupie
teatralnej.
W ubiegłym roku, w Krakowie miałyśmy/mieliśmy okazję
zobaczyć dwa przedstawienia w wykonaniu uczestniczek
projektu, zarówno tych będących na wolności jak i
osadzonych.
Pod tym samym tytułem - "Wybieram  życie" Centrum Praw
Kobiet wydało publikację podsumowującą projekt "Praca i
godne życie dla kobiet ofiar przemocy". Znależć w niej
można zarówno wypracowany przez Partnerstwo
realizujące projekt model aktywizacji zawodowej kobiet
doswiadczających przemocy jak i raport z badań
pokazujących wpływ przemocy w rodzinie na sytuację
zawodową kobiet. Jest to efekt ponad dwuletniej pracy
Partnerstwa w skład którego wchodziły takie instytucje jak:
OPS Sródmieście i Żoliborz z Warszawy, MOPS i PUP z
Łodzi , WUP z Warszawy, CTC Polska, Wyższa Szkoła
Pedagogiczna TWP z Warszawy oraz Zakład Karny z
Lublińca i Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza.
Publikacja dostępna jest m.in. w czytelni Fundacji
Autonomia w Krakowie.

Wstęp
wolny

Fundacja
Autonomia
Kontakt: a.
teutsch@autonomia.org.pl,
515-47-66-59 Agata Teutsch

11/30/2010 19.00 - 21.00 Kraków ul. Krakowska 19

Zmiany w ustawie o
przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie spotkanie

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
– nowe ważne rozwiązania - spotkanie z prawniczką Anną
Nosek – Konopacką (Towarzystwo Interwencji Kryzysowej)
W dniu 1 sierpnia br. weszła w życie znowelizowana
ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  Wzmacnia
ona ochronę ofiar przemocy, wprowadza bezpłatną
obdukcję, zobowiązuje gminy do udzielenia pomocy ofierze,
która nie ma tytułu prawnego do mieszkania, w którym
zamieszkiwała ze sprawcą. Wprowadza także wymóg
tworzenia w każdej gminie zespołów interdyscyplinarnych
złożonych z przedstawicieli służb zajmujących się
przeciwdziałaniem przemocy.
W trakcie spotkania mowa będzie o tych zmianach, a także
o tym co w praktyce one oznaczają zarówno dla osób
poszukujących sprawiedliwości i ochrony przed przemocą,
ale także tych pracujących w organizacjach i instytucjach
zajmujących się zapobieganiem i przeciwdziałaniem
przemocy.
Zapraszamy wszystkie osoby, zainteresowane zarówno
prywatnie tą problematyką, jak i  studentów/ki,
przedstawicieli/ki organizacji pozarządowych, inicjatyw
społecznych, instytucji i innych.

Wstęp
wolny

Fundacja
Autonomia
Kontakt: a.
teutsch@autonomia.org.pl,
515-47-66-59 Agata Teutsch
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1,2,6 7 .
12.2010 15:00 - 18:00 Kraków ul. Semperitowców

WenDo - warsztat samoobrony i
asertywności dla kobiet

warsztat /
szkolenie

Warsztat WenDo – samoobrona i asertywność dla
dziewcząt z grzegórzeckich gimnazjów organizowany we
współpracy z Filią Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
przy ul. Semperitowców, w ramach działalności Punktu
Aktywności Lokalnej.
Prowadzenie: Agata Teutsch (Fundacja Autonomia)
Więcej informacji na temat metody WenDo: www.wendo.
org.pl

Grupa
zamknięta

Fundacja
Autonomia
Kontakt: a.
teutsch@autonomia.org.pl,
515-47-66-59 Agata Teutsch

12/2/2010 17:00:00 Kraków
Uniwersytet
Jagielloński Przemoc wobec kobiet konferencja

Seminarium/konferencja poświęcone przemocy wobec
kobiet w rodzinie, organizowane przez Koło Naukowe
Pedagogów Resocjalizacji UJ w współpracy z Fundacją
Autonomia.

Wstęp
wolny

Koło Naukowe
Pedagogów
Resocjalizacji UJ Agata Teutsch

2010-1204 19 Kraków Krakowska 19
O sytuacji kobiet-uchodźczyń z
Czeczenii spotkanie

Spotkanie z Satsitą Khumaidovą i Larisą Suleymanovą, o
sytuacji kobiet-uchodźczyń z Czeczenii  przebywających w
Polsce w kontekście narażenia na przemoc ze względu na
płeć.
Prowadzenie: Anna Lipowska – Teutsch (Towarzystwo
Interwencji Kryzysowej)

Wstęp
wolny

Towarzystwo
Interwencji
Kryzysowej
ul. Krakowska 19
31-062 Kraków
e-mail:
crisisintervention@gazeta.plAgata Teutsch

12/6/2010 18:00:00 Kraków Rynek Główny Marsz "Odzyskać noc"
akcja
uliczna

Spotkajmy się w szczególnym dniu, w rocznicę masakry w
Montrealu, gdzie w 1989 roku, mężczyzna zastrzelił 14
kobiet a kolejnych 9 ranił, w proteście przeciwko
dopuszczeniu kobiet do studiowania na kierunkach
technicznych, na Politechnice.
Zaprotestujmy wspólnie przeciwko sytuacji, w której
powszechne jest udzielanie kobietom rad w rodzaju: Po
zmroku zostań w domu! Nie wychodź na ulicę! Nie wracaj
do domu po ciemku! To sprawia, że kobiety, jeśli nie chcą
doświadczać przemocy, zmuszone są zostać w domu, zaś
sprawcy przemocy, w większości mężczyźni, mogą
swobodnie poruszać się po ulicach.
Powiedzmy wspólnie dość zastraszaniu, kontrolowaniu i
przemocy wobec kobiet. I przejdźmy razem ulicami
Krakowa: tymi głównymi, pełnymi ludzi i tymi
opustoszałymi, ciemnymi. Trasa marszu będzie wiodła z
Rynku na pl. Nowy, na Kazimierzu. Zapraszamy wszystkie
osoby, którym nie jest obojętna przemoc wobec kobiet
(dziewczynek i dorosłych: córek, sióstr, matek,
narzeczonych, partnerek ale też innych osób, które nie
czuja się bezpieczne  przestrzeni publicznej, bo narażone
są na przemoc. Przyjdźcie ze swoimi bliskimi: rodzicami,
dziećmi, partnerami i partnerkami. Zabierzcie ze sobą
znicze, latarnie lub pochodnie – niech rozświetlają
odzyskiwaną noc. Weźcie gwizdki i przeszkadzajki, niech
wszyscy usłyszą, że ta noc należy do nas!
Zjednoczmy się i odzyskajmy ulice dla siebie! Odzyskajmy
dla siebie przestrzeń! Odzyskajmy dla siebie noc!
Towarzyszyć nam będzie grupa bębniarska rytmów oporu -
SambaKa oraz teatr ognia Mandragora.
Otwarcie: Ewa Stoecker (Fundacja Autonomia)

Miejsce:
początek
– płyta
Rynku
Głównego

Fundacja
Autonomia
Kontakt: a.
teutsch@autonomia.org.pl,
515-47-66-59 Agata Teutsch
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2010-1206 19:30:00 Kraków ul. Krakowska 19

"Czy mężczyźni mają coś do
zrobienia w kwestii
przeciwdziałania przemocy
wobec kobiet?" spotkanie

Spotkanie z Marcinem Dziurokiem (Towarzystwo
Interwencji Kryzysowej) na temat ruchu profeministów i
aktywistów antyprzemocowych. W dyskusji zastanawiać się
będziemy dlaczego jest tak, ze zainicjowaną w USA przez
mężczyzn - profeministów „Kampanię białej wstążki” w
Polsce prowadzą kobiety (np. Centrum Praw Kobiet). Co
zrobić żeby mężczyźni faktycznie uznali, ze przemoc części
mężczyzn wobec kobiet, to także ich problem/sprawa? Co
przeszkadza w tym żeby w Polsce działał ruch mężczyzn
przeciwko przemocy wobec kobiet?

Wstęp
wolny

Fundacja
Autonomia
Kontakt: a.
teutsch@autonomia.org.pl,
515-47-66-59 Agata Teutsch

12/6/2010 20:30:00 Kraków ul. Krakowska 19 Projekcja filmu  „Werbownik”
projekcja
filmowa

Projekcja filmu  „Werbownik” – (The Recruiter) reż. Edet
Belzberg, USA 2008, 86’
Dlaczego młodzi ludzie (głównie mężczyźni) decydują się
wstąpić do armii wiedząc, że po krótkim przeszkoleniu
niemal na pewno trafi ą na front? Zdecydowali się postawić
na szali własne życie nie dla abstrakcyjnej idei czy z
powodu rzeczywistego zagrożenia, ale ponieważ ulegli
magicznej sile przekonywania marketingowych technik
stosowanych przez tytułowego werbownika.

Wstęp
wolny

Fundacja
Autonomia
Kontakt: a.
teutsch@autonomia.org.pl,
515-47-66-59 Agata Teutsch

12/10/2010 do ustalenia Kraków do ustalenia
Promocja "Kalendarium praw
człowieka - edukacja i działanie" spotkanie

Kalendarium zawiera wybrane, ważne z punktu widzenia
praw człowieka daty - "dni" ustanowione przez organizacje
międzynarodowe, uznane przez organizacje pozarządowe,
rocznice ważnych z punktu widzenia praw człowieka,
wydarzeń historycznych i/lub daty urodzin aktywistów i
aktywistek działających na rzecz praw człowieka,
przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy. Wybrane daty
będą mogły stanowić punkt wyjściowy do pracy z różnymi
grupami młodych ludzi. W Kalendarium znajdują się
propozycje prowadzenia zajęć okolicznościowych lub mini
projektów z młodzieżą. W założeniu publikacja ma być
także inspiracją do poszukiwań dat upamiętniających
ważne wydarzenia w społeczności lokalnej i odzyskiwania
pamięci o osobach z tych społeczności, działających na
rzecz poszanowania praw człowieka, równości i przeciw
dyskryminacji i przemocy.
Na podstawie Kalendarium będzie można stworzyć roczny
programu edukacji na rzecz praw człowieka, dla równości i
różnorodności.
Publikacja wspomoże nauczycielki i nauczycieli w realizacji
nowej podstawy programowej.
 

Godz.:
zostanie
podana
w
późniejszym
terminie
Miejsce:
zostanie
podane
w
późniejszym
terminie
Więcej
informacji
na
stronie:
www.
autonomia.org.pl

Fundacja
Autonomia
Kontakt: a.
teutsch@autonomia.org.pl,
515-47-66-59 Agata Teutsch

09.XII.2010 18:00:00 Olsztyn

ul.
Dąbrowszczaków
3

MAM PRAWO DO PRAWA –
PRZECIW PRZEMOCY spotkanie

1.Rozwiązania prawne powstrzymujące przemoc wobec
kobiet
- Jacek Błaszczyk, prawnik, mediator.
2.Przyczyny orzekania nieważności małżeństwa zawartego
wg przepisów prawa kanonicznego
- MartynaSeroka, prawnik, wykładowca akademicki.
3.Dyskusja z udziałem uczestników.
4.Pokaz samoobrony - Beata Engel wicemistrzyni świata w
chuantong Bushu, klasycznej formy kungfuze Szkoły
Chińskich Sztuk Walki SHAOLIN w Olsztynie
5.Mały poczęstunek dla uczestników spotkania

Ze
względów
organizacyjnych
prosimy
o
potwierdzenie
uczestnictwa
w
spotkaniu
pod
nr Tel.
505 344
605 lub
mailem
mamprawo.fika@gmail.pl

Fundacja
„Inicjatywa  Kobiet
Aktywnych” FIKA
Biuro: ul. Tarasa
Szewczenki  1,
10-274 Olsztyn
Telefon: 48  505
344 605,  fax:  48
89 5425236
www.mamprawo.
fika.pl
mamprawo.
fika@gmail.com

Aneta
Rzędkowska
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11/25/2010 17:00 - 20:00 Poznań

Wyższa Szkoła
Nauk
Humanistycznych i
Dziennikarstwa, ul.
Kutrzeby 10, sala
340 (III piętro)

Prawo a przemoc ze względu na
płeć spotkanie

Pani adwokat Małgorzata Miecznikowska poprowadzi
spotkanie w szerszym gronie dla kobiet - ofiar przemocy, na
którym uczestniczki będą mogły zadawać pytania, np.: jak
złożyć pozew rozwodowy, zawiadomienie o popełnieniu
przestępstwa, gdzie i do jakiej instytucji sądowej się udać.

wstęp
wolny

Stowarzyszenie
Kobiet KONSOLA
Informacji mailowo
udziela
koordynatorka
akcji:
marlena@konsola.
org.pl
www.konsola.org.
pl
(61) 670 82 14
 
 
 
 
 Marlena

11/28/2010 17:00 - 20:00 Poznań

Wyższa Szkoła
Nauk
Humanistycznych i
Dziennikarstwa, ul.
Kutrzeby 10, sala
340 (III piętro) Pierwsza pomoc – wykład

wykład /
prezentacja

Spotkanie poprowadzi pani Beata Łatuszyńska -
instruktorka nauki pierwszej pomocy.

wstęp
wolny

Stowarzyszenie
Kobiet KONSOLA
Informacji mailowo
udziela
koordynatorka
akcji:
marlena@konsola.
org.pl
www.konsola.org.
pl
(61) 670 82 14 Marlena

11/29/2010 17:00 - 20:00 Poznań

Wyższa Szkoła
Nauk
Humanistycznych i
Dziennikarstwa, ul.
Kutrzeby 10, sala
340 (III piętro)

Jak skutecznie przeciwdziałać
przemocy ze względu na płeć? spotkanie

Podczas spotkania zaprezentują się organizacje działające
w obszarze przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć.
Wśród zaproszonych organizacji m.in.: LaStrada

wstęp
wolny

Stowarzyszenie
Kobiet KONSOLA
Informacji mailowo
udziela
koordynatorka
akcji:
marlena@konsola.
org.pl
www.konsola.org.
pl
(61) 670 82 14 Marlena

12/10/2010 10.00 - 14:00 Poznań

Stowarzyszenie
Inicjatyw
Niezależnych
Mikuszewo, CK
Zamek, pokój 332
(III piętro)

Dyskryminacja ze względu na
płeć - warsztat

warsztat /
szkolenie

Dyskryminacja ze względu na płeć – szkolenie dla
policjantów, pracowników socjalnych itp. poprowadzi
trenerka antydyskryminacyjna, Anna Kamińska

Liczba
miejsc
ograniczona!
Zapisy:
info@konsola.org.pl

Stowarzyszenie
Kobiet KONSOLA
Informacji mailowo
udziela
koordynatorka
akcji:
marlena@konsola.
org.pl
www.konsola.org.
pl
(61) 670 82 Marlena
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2010-11-25
do2010-12-10 b.o. Poznań

Siedziba
Stowarzyszenia
Kobiet KONSOLA Wspieraj kobiety razem z nami! inne

Kobiety, które zetknęły się z przemocą, są w ciężkiej
sytuacji życiowej, i samotnie wychowują dzieci, potrzebują
Waszego wsparcia.
Przyłącz się do naszej zbiórki na rzecz dzieci samotnych
mam/ofiar przemocy.
Potrzebujemy m.in.:
- pieluszek, ciuszków, zabawek, wyprawek dla niemowląt
- środków do pielęgnacji niemowląt
- środków higieny osobistej, proszków do prania
Wszystkie dary przekażemy najbardziej potrzebującym
mamom i ich dzieciom.
Pamiętajcie, kobiety – ofiary przemocy często zaczynają od
zera!

Zbiórki
odbywają
się w
każdy
poniedziałek
w
godzinach
od 16 do
19 w
siedzibie
Stowarzyszenia
Kobiet
Konsola

Stowarzyszenie
Kobiet KONSOLA
Informacji mailowo
udziela
koordynatorka
akcji:
marlena@konsola.
org.pl
www.konsola.org.
pl
(61) 670 82 14 Marlena

11/30/2010 11:00-17:00 Rzeszów Jagiellońska 4 Dzień otwarty

porady
prawne
psychologiczne

Dzień otwarty: bezpłatne porady z zakresu prawa,
psychologii, niebieskiej karty oraz zakresu socjalnego

Zabezpieczamy
opiekę
nad
dziećmi
w trakcie
porad

Stowarzyszenie na
Rzecz Kobiet
Victoria
ul. 3-Maja 14 A
17 853 42 47

Anna Koza-
Michałowska

2010-11-26-
2010-12-10 18:30:00 Rzeszów Jałowego 31 FILMOWE PIĄTKI

projekcja
filmowa

Prezentacja filmów
 
•„Co wiesz o Elly” 2008 Asghar Farhadi
•„Uwiecznione chwile” 2008 Jan Troell
•„Jak w niebie” 2004 Kay Pollak

26
listopada,
3 i 10
grudnia.
2010
projekcja
filmowa
o
tematyce
przemocy

Stowarzyszenie na
Rzecz Kobiet
Victoria
ul 3-Maja 14 A
17 853 42 47
victori@wp.pl

Anna Koza-
Michałowska

2010-11-27 do
2010-11-28 do ustalenia Rzeszów Gimnazjum WENDO inne Warsztaty samoobrony dla gimnazjalistek

grupa
zamknięta

Stowarzyszenie na
Rzecz Kobiet
Victoria
ul.3-Maja 14 A
17 853 42 47
victori@wp.pl

Anna Koza-
Michałowska

12/9/2010 10:00 do 13:00 Rzeszów Jagiellońska 4

"NIE BÓJMY  SIĘ MÓWIĆ O
PRZEMOCY WOBEC
DZIEWCZĄT I KOBIET” spotkanie

Debata z udziałem przedstawicieli Policji, Psychologów,
Prawników, osób zajmujących się pomocą kobiet , które
doświadczają przemocy względem kobiet

debata
otwarta,
zgłoszenia
telefonicznie
lub
meilowo

Stowarzyszenie na
Rzecz Kobiet
Victoria
ul. 3-Maja 14 A
17 853 42 47
victori@wp.pl

Anna Koza-
Michałowska

11/25/2010 10.00 - 15.00 Warszawa

siedziba ZNP, ul.
Smulikowskiego
6/8

"Dlaczego dziewczęta są
agresywne. Szkoła wobec
problemu przemocy ze względu
na płeć" konferencja

Fundacja Feminoteka i Związek Nauczycielstwa Polskiego
serdecznie zapraszają na konferencję pt. "Dlaczego
dziewczęta są agresywne". W ten sposób Feminoteka
włącza się w tegoroczne 16 Dni Działań Przeciwko
Przemocy wobec Kobiet - międzynarodową kampanię, w
której co roku udział bierze kilka tysięcy organizacji w
ponad 160 krajach, w tym wiele z Polski. Feminoteka w tym
roku chce m.in. zwrócić uwagę na problem, który jest
pomijany i przemilczany - przemoc i przemoc seksualną
wobec dziewcząt. Serdecznie zapraszamy!

szczegółowy
program
dostępny
pod
adresem:
http:
//www.
feminoteka.pl/news.php?readmore=7151

Fundacja
Feminoteka
www.feminoteka.pl

informacja
nadesłana

11/29/2010 20:00:00 Warszawa
Uniwersytet
Warszawski

"Czy marketing i reklama
wypływają na zjawisko
przemocy ze względu na płeć?" spotkanie

Spotkanie połączone z projekcjami filmów "Delikatnie nas
zabijają. Obrazy kobiet w reklamach".

Wstęp
wolny

Koło Naukowe
WPiA UW "Prawo
a płeć"
Joanna Skoczylas

informacja
nadesłana



Data
wydarzenia

Godzina
wydarzenia

Miasto /
miejscowość

/ wieś Adres wydarzenia Tytuł wydarzenia
Typ

wydarzenia Opis wydarzenia
Informacje
dodatkowe

Dane
organizatorki/a Autor/ka informacji

2010-29-11 20 Warszawa

Krakowskie
Przedmieście
26/28

Czy marketing i reklama
wpływają na zjawisko przemocy
ze względu na płeć?

projekcja
filmowa

Wydarzenie obejmuje pokazy filmów: "Delikatnie nas
zabijają" oraz "Maska twardziela, a następnie dyskusję na
temat "Czy marketing i reklama wypływają na zjawisko
przemocy ze względu na płeć. Naszymi gośćmi mi.in. będę
Pani Agnieszka Grzybek oraz Monika Kłosowska.

Pokaz
oragnizowamy
w
ramach
Projektu
KOŁO +
KOŁO
przez
Dyskusyjny
Klub
Filmowy
„Błękit
Pruski”
oraz
Koło
Naukowe
„Prawo a
Płeć”.
Miejscem
wydarzenia
jest Aula
dawnej
Biblioteki
Uniwersytetu
Waszawskiego
przy
Krakowskim
Przedmieściu.

Joanna Skoczylas
Prezeska Koła
Naukowego Prawo
a płeć

Joanna Skoczylas
Prezeska Koła
Naukowego WPiA
Prawo a płeć

12/3/2010 18:30:00 Warszawa Żurawia 24a m. 4 Pokaz filmu "Coca"
projekcja
filmowa

„Coca”- reż. Eric Bergkraut, Szwajcaria 2005, 86min, film
dokumentalny
Zainap Gaszajewa, niegdyś business woman, dokumentuje
to, co w jej rodzinnej Czeczenii jest od 1994 r.
codziennością: porwania, tortury, morderstwa. Razem z
innymi kobietami Zainap gromadzi i ukrywa setki kaset
wideo z nagranymi świadectwami naruszeń praw
człowieka. Przewozi je następnie na Zachód, by mogły stać
się kiedyś dowodami w procesach sądowych, choć sama
sadzi, że jej praca nie przyniesie owoców w bliskiej
przyszłości. W filmie Erica Bergkrauta z pewnością jednym
z najlepszych i najszlachetniejszych filmów o Czeczenii,
jakie do tej pory nakręcono występują również m.in.
Lipkhan Basajewa, w 2005 r. laureatka tzw. alternatywnej
nagrody Nobla i Anna Politkowskaja, znana z odwagi i
niezależności rosyjska dziennikarka. Bergkraut skupia też
uwagę na bierności społeczności międzynarodowej wobec
czeczeńskiej tragedii.

wstęp
wolny

Stowarzyszenie
Lambda
Warszawa
ul. Żurawia 24a m.
4
Warszawa
 
e-mail:
dbregin@lambdawarszawa.orgDorota Bregin



Data
wydarzenia

Godzina
wydarzenia

Miasto /
miejscowość

/ wieś Adres wydarzenia Tytuł wydarzenia
Typ

wydarzenia Opis wydarzenia
Informacje
dodatkowe

Dane
organizatorki/a Autor/ka informacji

12/8/2010 18:30:00 Warszawa Żurawia 24a m. 4

Pokaz filmu "Przerwać
milczenie" ("Fighting the
silence")

projekcja
filmowa

„Przerwać milczenie” (Fighting the Silence)- reż.  Ilse Van
Velzen, Femke Van Velzen, Holandia 2007, 53min, film
dokumentalny
Podczas 7 letniej wojny domowej w Kongo, uważaną za
najkrwawszy konflikt w dziejach Afryki, ofiarami gwałtów
padło ponad osiemdziesiąt tysięcy kobiet. Dziś, kiedy w
kraju - przynajmniej teoretycznie - panuje pokój, okazuje
się, że gwałt nie jest już szokującym wynaturzeniem, ale
codziennością. W większości krajów Afryki do dziś piętnuje
się nie tego, kto dopuszcza się gwałtu, ale jego ofiarę.
Zgwałcone kobiety i ich rodziny otwarcie mówią przed
kamerą o cierpieniu, ponieważ kobieta jest tu obywatelem
drugiej kategorii, a gwałt wciąż pozostaje kwestią tabu. Film
dokumentuje również szokujące wyznania żołnierzy, którzy,
otwarcie przyznają się do swoich „wyczynów".

wstęp
wolny

Stowarzyszenie
Lambda
Warszawa
ul. Żurawia 24a m.
4
Warszawa
 
e-mail:
dbregin@lambdawarszawa.orgDorota Bregin

12/7/2010 18:00-21:00 Warszawa Żurawia 24a m. 4
Warsztat „Co ma do rzeczy
płeć?”

warsztat /
szkolenie

Warsztat genderowy „Co ma do rzeczy płeć?”-prowadzenie
Magdalena Kowalska. „Żyjemy w świecie podziałów: dobry-
zły, ładny-brzydki, czarny-biały, kobieta-mężczyzna. Czy
nie jest jednak tak, że mamy w sobie dostęp do szerszej
palety doświadczeń? Na warsztacie zastanowimy się
wspólnie, co kryje się pod etykietką kobiety i mężczyzny.
Czy w pełni pasujemy do tych dwóch ról społecznych?
Czym jest płeć? Czy ją genetycznie nabywamy, czy może
jest nam przyporządkowana wraz z całym pakietem
zachowań? Jaki to ma wpływ na nasze życie, relacje,
poczucie szczęścia?”

wstęp
wolny

Stowarzyszenie
Lambda
Warszawa
ul. Żurawia 24a m.
4
Warszawa
 
e-mail:
dbregin@lambdawarszawa.orgDorota Bregin



Data
wydarzenia

Godzina
wydarzenia

Miasto /
miejscowość

/ wieś Adres wydarzenia Tytuł wydarzenia
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dodatkowe
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12/7/2010 12:00:00 Warszawa
Teatr Kamienica
Al. Solidarności 93

„Rola mężczyzn  w
przeciwdziałaniu przemocy
wobeckobiet” dyskusja

Dyskusja panelowa i gala finałowa „Wyróżnienia Białej
Wstążki”
 
7grudnia w Teatrze Kamienica odbędzie się panel
dyskusyjny „Rola mężczyzn w  przeciwdziałaniu przemocy
wobec kobiet” jako wydarzenie towarzyszące gali  „Białej
Wstążki”. Organizatorem konkursu „Wyróżnienie Białej
Wstążki” jest Fundacja Centrum Praw Kobiet i Fundacja
Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie
bez barier”. Planowane wydarzenia są elementem kampanii
„16 dni” realizowanej we współpracy z Wolską Koalicją na
rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, finansowanej
z środków dzielnicy Wola m. st. Warszawy .
 
Przedmiotem konkursu „Biała Wstążka” jest wybór
mężczyzny, który w szczególny sposób zasłużył się
pomagając kobietom, reagując na różne formy przemocy i
dyskryminacji wobec nich. Zgłoszenia kandydatów
przyjmowane są do 30listopada 2010 roku za
pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych dostępnych  na
stronach organizatorów: www.cpk.org.ploraz www.fpbb.pl.
 
Wśród ambasadorów kampanii Białej Wstążki są m.in.: były
Prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski, Premier
Tadeusz Mazowiecki, Prof. Wiktor Osiatyński, Ks.
Arkadiusz Nowak, Zbigniew Niemczycki, Emilian Kamiński,
Marek Balicki, Andrzej Pągowski, Grzegorz Turnau,
Wojciech Gąsowski.
W skład ośmioosobowej Kapituły Konkursowej weszły m.
in.: Jolanta Kwaśniewska, Urszula Nowakowska, Irena
Santor, Elżbieta Pomaska, Bożena Toeplitz,  Krystyna
Kofta, Nina Kowalewska - Motlik.
 
7 grudnia podczas oficjalnej gali w Teatrze Kamienica
nagrodzeni będą mężczyźni w poszczególnych kategoriach:
wymiar sprawiedliwości i organy ścigania,
instytucje i organizacje pomocowe, osoby publiczne,
pracodawcy, osoby prywatne (przyjaciel, członek rodziny,
sąsiad itp.). Pomysłodawcami  „Wyróżnienia Białej
Wstążki2010” są dwaj polscy policjanci: Kazimierz
Walijewski i Tomasz Pietrzak.
Przypięta na piersi biała wstążka przypomina mężczyznom
o tym jak ważna mają do  odegrania  rolę w systemie
przeciwdziałania przemocy wobec kobiet – bez ich
udziału nie położymy kresu przemocy. Uczestnicy dyskusji
panelowej, która odbędzie się 7 grudnia w Teatrze
Kamienica będą się zastanawiać nad miejscem,  jakie
powinni zajmować mężczyźni w systemie pomocy
krzywdzonym kobietom.
Ważnym punktem rozważań będą seksistowskie
uprzedzenia mężczyzn – również tych, którzy angażują się
w walkę z przemocą wobec kobiet. Zastanowimy się
także, czy i jaki wpływ na skuteczność zwalczania
przemocy wobec kobiet ma mówienie o przemocy w
rodzinie językiem neutralnym ze względu na płeć i
nieuwzględnianie wymiaru płci w systemie usług
pomocowych dla ofiar przemocy w rodzinie.

wstęp
wolny

Centrum Praw
Kobiet

Urszula
Nowakowska
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wydarzenia

Godzina
wydarzenia
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miejscowość
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2010-11-29 do
2010-11-30 8.00 - 16.00 Wieliczka Wieliczka

WenDo - warsztat samoobrony i
asertywności dla kobiet

warsztat /
szkolenie Więcej informacji na: www.wendo.org.pl

Warsztat
WenDo
–
samoobrona
i
asertywność
dla
kobiet
dla
uczestniczek
projektu
realizowanego
przez
Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie
w
Wieliczce.
Grupa
uczestniczek
zamknięta.

Fundacja
Autonomia
Kontakt: a.
teutsch@autonomia.org.pl,
515-47-66-59 Agata Teutsch

12/4/2010 20 Wrocław

CRK, ul.
Jagiellończyka 10
c/d

Koncert w ramach 16 Dni
Przeciwdziałania Przemocy ze
względu na Płeć koncert

Zagrają: Alert! Alert! (surowy d-beat punk -
LBN/LDZ/WWA); Miraż (melancholijny punk - WWA/LBN);
Santa Lukrecja (grrl punk - WRO). Po koncercie
AFTERPARTY!

Wstęp
12 zł wrocławska grupa

informacja
nadesłana

12/1/2010 10:00:00 Zgierz Mielczarskiego 1
Konferencja "Dorosłość, a
dojrzałość" konferencja

"Dorosłość, a dojrzałość" to tytuł Konferencji, na której
wystapią, m.in. Jadwiga Ziarnik (psycholożka z Poradni
Pedagogiczno-Psychologicznej), Łukasz Cezary Adamski
(socjolog, sekretarz Stowarzyszenia Inicjatyw
Obywatelskich EZG), nadkom. Liliana Garczyńska,
członkowie Szkolnego Klubu przeciwko cyberprzemocy
SofA

zapisy
mailowo
do
26.11.2010
na adres
justyna.
zielinska@ezg.info.pl

Justyna Zielińska,
Teatr ART.51
tel. 600 46 48 53
e-mail: justyna.
zielinska@ezg.
info.pl Justyna Zielińska

12/2/2010 14:00:00 Zgierz Mielczarskiego 1 "Nie jesteśmy bezbronne" spotkanie

na spotkanie warsztatowe zapraszają nadkom. Liliana
Garczyńska oraz mł. asp. Joanna Tchoryk z Wydziału
Dochodzeniowo-Śledczego
spotkanie otwarte dla wszystkich pań zainteresowanych
tematem przeciwdziałania przemocy domowej oraz kobiet,
które potrzebują pomocy

zgłoszenia
mailowo
do 29
listopada
na
adres:
justyna.
zielinska@ezg.info.pl

Justyna Zielińska,
Teatr ART.51
tel. 600 46 48 53
e-mail: justyna.
zielinska@ezg.
info.pl Justyna Zielińska

12/3/2010 17:00:00 Zgierz Dąbrowskiego 21
"My też mówimy NIE przemocy
wobec kobiet!" koncert

w Muzeum Miasta Zgierza wystapią cztery artystki -
zgierzanki, które otwarcie sprzeciwiają się przemocy wobec
kobiet. na tę okoliczność zagrają wspólnie koncert.
Wyjątkowo w ramach kampanii na jednej scenie: Anka
Paszkowska, Magdalena Kłosowska (piosenka aktorka),
Kostka (hip-hop) oraz Julia Szwajcer z zespołem BOSO
(reagge)
Wstęp wolny!

Koncert
otwarty,
bez
koniecznosci
wczesniejszego
zgłaszania
się.

Justyna Zielińska,
Teatr ART.51
tel. 600 46 48 53
e-mail: justyna.
zielinska@ezg.
info.pl
Muzeum Miasta
Zgierza
ul. Dąbrowskiego
21 Justyna Zielińska
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2010-12-04
2010-12-05 18:00:00 Zgierz

Rembowskiego
36/40

Trening rozwoju osobistego w
ujęciu Gestalt

warsztat /
szkolenie

Trening rozwoju osobistego w ujęciu Gestalt poprowadzi
Kamila Biały - psycholożka, terapeutka.
zapraszamy wszystkie zainteresowane praca nad sobą
panie na dwudniowy warsztat, sobota 18:00-20:00,
niedziela 10:00-12:00
warstzaty odbęda się w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz
Rozwoju Zdolnosci Dzieci i Młodzieży im. A.Gołąba

zapisy
mailowo
do 3
grudnia
na
adres:
justyna.
zielinska@ezg.info.pl
 
więcej
informacji
na
stronie:
www.
ezg.info.
pl

Justyna Zielińska,
Teatr ART.51
tel. 600 46 48 53
e-mail: justyna.
zielinska@ezg.
info.pl Justyna Zielińska

12/2/2010 16:30:00 Zgierz Musierowicza 2
Cyberprzemoc - nie jesteśmy
bezradni

warsztat /
szkolenie

Zapraszamy na spotkanie warsztatowe uczennice 6 klas
szkół podstawowych.  Warsztaty poprowadzą członkinie
Szkolnego Klubu przeciwko cyberprzemocy SofA:
Katarzyna Włodarczyk, Edyta Warkiewicz, Joanna
Lisowska, Joanna Banach
Warsztaty są bezpłatne. Trwają 45 minut.
Poruszone zostaną zagadnienia bezpieczeństwa w sieci,
korzystania z mediów cyfrowych, radzenia sobie z agresją
płynącą z internetu.

Zapisy
mailowo
do 30
listopada
na adres
justyna.
zielinska@ezg.info.pl
więcej
informacji
na
stronie
www.
ezg.info.
pl lub
pod
numerem
telefonu
600464853

Szkolny Klub
przeciwko
cyberprzemocy
SofA, siedziba w
SLO im. R.
Traugutta
w Zgierzu, ul.
Musierowicza 2
opiekunka klubu:
Marzena
Więckowska - e-
mail:
marzenastarwars@interia.plJustyna Zielińska

12/2/2010 17:30:00 Zgierz Musierowicza 2
"Cyberprzemoc - nie jesteśmy
bezradni"

warsztat /
szkolenie

Na 45 minutowy warsztat zaprasza Szkolny Klub przeciwko
cyberprzemocy SofA. Spotkanie poprowadzą: Katarzyna
Włodarczyk, Edyta Warkiewicz
Zapraszamy wszystkich rodziców dzieci w wieku szkolnym.
Warsztaty są bezpłatne. Zostaną poruszone tematy
bezpieczeństwa w sieci. Jak chronić własne dziecko przed
agresją płynącą z mediów cyfrowych.

Zapisy
na
warsztat
mailowo
do dnia
30
listopada
na
adres:
justyna.
zielinska@ezg.info.pl
więcej
informacji
na
stronie
www.
ezg.info.
pl

Szkolny Klub
przeciwko
cyberprzemocy
SofA, siedziba w
SLO im. R.
Traugutta
w Zgierzu, ul.
Mielczarskiego 1
opiekunka klubu:
Marzena
Więckowska
adres mail:
marzenastarwars@interia.plJustyna Zielińska



Data
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Godzina
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11/29/2010 10:00:00
Zielona
Góra

al. Wojska
polskiego 69

Przemoc wobec kobiet
łamaniem praw człowieka

wykład /
prezentacja

Stowarzyszenie PARS wraz z Pełnomocnikiem Marszałka
ds. Równego Traktowania, Departamentem Polityki
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego oraz Instytutem
Politologii UZ organizuje wykład oraz pokaz filmowy
nawiązujący tematyką do "16 Dni Akcji Przeciwko
Przemocy ze względu na Płeć".
W ramach akcji przeprowadzone zostaną także warsztaty z
udziałem trenerów asertywności, komunikacji społecznej i
samoobrony!

www.
pars.org.
pl www.pars.org.pl Karolina Nester


