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Sprawozdanie z działalności  
Fundacji Autonomia w 2007 roku (03.08-31.12.2007) 

 
 
 
Prowadzenie warsztatów antydyskryminacyjnych i genderowych m.in.: 

 dla trenerów/ek i dla młodzieży oraz osób z organizacji i instytucji w projekcie 
Fundacji Kobiecej eFKa pt. ”Trening antydyskryminacyjny i genderowy” 
realizowanym w ramach Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich 
– sierpień, wrzesień 2007 

 w ramach festiwalu „Prawa człowieka w aspekcie wielokulturowości” 
organizowanego przez Fundację Fabryka UTU w Toruniu – 29.11 – 2.12.2007 

 w ramach projektu „Kobiety wędrowne” Towarzystwa Interwencji Kryzysowej 
(listopad 2007) 

 w ramach projektu „W obliczu zbrodni z nienawiści” Towarzystwa Interwencji 
Kryzysowej (listopad, grudzień 2007) 

 
Prowadzenie warsztatów WenDo – samoobrony i asertywności dla kobiet i 
dziewcząt: 

 współpraca z oddziałem poznańskim Polskiego Stowarzyszenia na rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym (grudzień 2007) 

 współpraca z Ośrodkiem Rozwoju dla Kobiet Babiląd (wrzesień 2007)  

 współpraca z Cooltura (listopad 2007) i in. 
 
Współpraca z Towarzystwem Interwencji Kryzysowej przy realizacji projektów 
„Kobiety wędrowne” i „W obliczu zbrodni z nienawiści” – pomoc w organizacji spotkań 
i projekcji filmowych oraz w przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń i warsztatów. 
 
Udział w konferencjach i spotkaniach m.in. międzynarodowe seminarium „Razem 
przeciwko przemocy – walka z przemocą wobec dzieci, młodzieży i kobiet z polskiej i 
europejskiej perspektywy” pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych, które 
odbyło się w dniach 10 – 11 września 2007, udział w konferencji „W obliczu zbrodni z 
nienawiści” – 20.12.2007, Udział w Małopolskim Święcie Organizacji Pozarządowych 
– 6.10.2007 
 
Opracowywanie tekstów i raportów m.in. rozdziału Sprawiedliwość i prawa człowieka 
w raporcie „Polityka równości płci. Polska 2007” wydanym przez UNDP – Polska 
 
Rozwój Fundacji: 
Nawiązywanie kontaktów i rozmowy o współpracy z małopolskimi i innymi 
organizacjami pozarządowymi i instytucjami, m.in. z Towarzystwem Interwencji 
Kryzysowej, Stowarzyszeniem PLinEU, Stowarzyszeniem Ekspedycja w Głąb 
Kultury, grupą nieformalną Ulica Siostrzana, Centrum Praw Kobiet. 
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Rozwijanie kompetencji zespołu Fundacji – udział w szkoleniu „Zarządzanie Firmą 
Równych Szans” (4-5 grudnia oraz 18-19 grudnia 2007 roku), „Teatr 
opresjonowanych”. 
 
Podjęte działania fundrisingowe: 

 Projekt „Pajęczarki – niezależne twórczynie wirtualnej przestrzeni” o którego 
dofinansowanie aplikowałyśmy do „Funduszu dla Kobiet” Fundacji OŚKa. 

 Projekt „“LE(T’)S DO IT!” – cykl warsztatów adresowanych do kobiet homo- I 
biseksualnych o którego dofinansowanie aplikowałyśmy do Fundacji ASTRAEA. 

 Projekt „Więcej autonomii” – rozwój organizacji o którego dofinansowanie 
aplikowałyśmy do FOP (projekty MIKRO) 

 
 
Podjęte działania partnerskie: 

 Partnerstwo w projekcie „Girl power”, dotyczącym przeciwdziałania przemocy 
wobec dziewcząt i młodych kobiet planowanym przez Towarzystwo Interwencji 
Kryzysowej (złożony wniosek do Fundacji Kronenberga) 

 Partnerstwo w projekcie „Dziękuję. Nie dyskryminuję” planowanym przez 
organizację „Ekspedycja w głąb Kultury” (wniosek składany do FOP) 
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