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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AUTONOMIA 

W 2009 ROKU 

 

 

STRESZCZENIE RAPORTU 

Fundacja Autonomia działa na rzecz powstrzymania nietolerancji, 

dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, orientację seksualną, 

pochodzenie etniczne lub narodowe, wiek, stopień sprawności, wyznanie i 

in. Jest niezależną, nie nastawioną na zysk organizacją pozarządową 

założoną w 2007 roku w Krakowie. 

W 2009 roku Fundacja Autonomia zrealizowała dwa duże projekty („Droga 

Kobiet – przeciwdziałanie przemocy wobec dziewcząt i młodych kobiet" i 

„Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami – edukacja antydyskryminacyjna i 

genderowa”), które otrzymały dofinansowanie oraz podjęła kilkadziesiąt 

innych działań edukacyjnych, informacyjnych. W trakcie realizacji są: projekt 

„Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami – edycja IV” i działania związane z 

otrzymanym grantem instytucjonalnym z Fundacji Batorego. 

Prowadziłyśmy działalność edukacyjną skierowaną do dorosłych, młodzieży i 

dzieci (głównie dziewcząt) realizując m.in. takie zajęcia jak: WenDo  

samoobrona i asertywność dla kobiet i dziewcząt, warsztaty 

antydyskryminacyjne, zajęcia poświęcone przeciwdziałaniu przemocy, 

dyskryminacji i przestępstwom motywowanym uprzedzeniami, prawom 

człowieka, równości płci, gender mainstreaming, udziałowi kobiet w życiu 

publicznym i politycznym, historii ruchu LGBT, homofobii, sytuacji kobiet w 

konfliktach zbrojnych. 

Łącznie w prowadzonych przez zespół trenerski Fundacji szkoleniach i 

warsztatach wzięło udział: ok. 700 osób (350 to dziewczynki i kobiety, które 

uczestniczyły w warsztatach antyprzemocowych WenDo, kolejne 350 to 

osoby uczestniczące w warsztatach antydyskryminacyjnych i 

równościowych). Przeprowadziłyśmy ponad 650 godzin tego rodzaju zajęć. 

Dodatkowo, w ramach naszych projektów przeszkolone/i multiplikatorki/rzy 

współpracujące/y z Fundacją przeprowadziły/li w sumie 253 godziny zajęć, 

w których wzięło udział 911 osób. 
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Wydałyśmy trzy filmy edukacyjne i podręczniki do prowadzenia w oparciu o 

te filmy zajęć, a także wiele materiałów informacyjnych z zakresu 

przeciwdziałania przemocy. Dzięki przekazaniu osobom zajmującym się 

działalnością społeczną i edukacyjną bezpłatnych filmów poruszających 

tematykę antydyskryminacyjną, w 2009 roku łącznie filmy zostały 

wykorzystane około 1990 razy i obejrzało je około 19000 osób. 

Przeszkoliłyśmy 40 osób (kobiet i mężczyzn) w zakresie podejmowania 

edukacyjnych działań antydyskryminacyjnych oraz 45 kobiet przygotowując 

je do prowadzenia w swoich środowiskach lokalnych działań w ramach 

kampanii „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”. 

Prowadzimy największy polski serwis internetowy poświęcony edukacji 

antydyskryminacyjnej i równościowej – www.bezuprzedzen.org, 

comiesięczny newsletter otrzymuje ponad 700 osób. 

Organizowałyśmy i byłyśmy zaangażowane w kampanie społeczne 

(największa to „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”), akcje 

protestacyjne, demonstracje. Współorganizowałyśmy, wraz z Instytutem 

Europeistyki UJ, krakowską edycję Objazdowego Festiwalu Filmowego Watch 

Docs Prawa Człowieka w Filmie. 

Wspieramy inne inicjatywy obywatelskie m.in. Feministyczną Akcję Letnią 

grupy nieformalnej Ulica Siostrzana i Queerowy Maj w Krakowie. 

 

Bezpośrednio, osobiście (uczestnicząc w warsztatach, szkoleniach, 

projekcjach filmowych, happeningach, spotkaniach, wykładach i in.) w 

działaniach Fundacji Autonomia wzięło udział ponad 5000 osób (dzieci, 

młodzieży i dorosłych) z Polski oraz Białorusi, Czech, Holandii, Niemiec, 

Norwegii, Słowacji i USA. 

Podejmowane przez zespół Fundacji oraz współpracujące z nami 

wolontariuszki i wolontariuszy, różnego rodzaju wydarzenia odbyły się w 

około 50 wsiach, miejscowościach i miastach w całym kraju. 

 

Zespół Fundacji to 5 kobiet, zatrudnianych w różnym wymiarze czasowym na 

umowy o dzieło i zlecenia. Jedna osoba zatrudniona była na umowę o pracę, 

od listopada 2009 przebywała na urlopie macierzyńskim.  

W ramach wolontariatu współpracowało z Fundacją około 100 osób z całego 

kraju. 
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Wszystkie realizowane przez Fundację działania edukacyjne poddawane są 

ewaluacji. Otrzymujemy bardzo wysokie oceny zarówno odnoszące się do 

przygotowania merytorycznego prowadzących, sposobu prowadzenia zajęć, 

jak i adekwatności w odniesieniu do oczekiwań osób uczestniczących. 

 

 

Fundacja Autonomia realizowała swoje cele  

poprzez prowadzenie następujących 

programów i projektów: 

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY  WOBEC KOBIET 

 

 „DROGA KOBIET - PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WOBEC DZIEWCZĄT I MŁODYCH KOBIET” 

 

Między 15 maja a 31 grudnia 2009, Fundacja Autonomia realizowała projekt 

„Droga Kobiet – przeciwdziałanie przemocy wobec dziewcząt i młodych 

kobiet", którego głównym celem było przeciwdziałanie wszelkim formom 

przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej i molestowania - szczególnie 

wobec młodych kobiet i dziewcząt  w wieku  7-25 lat (w relacjach z bliskimi i 

obcymi; w domu, szkole, miejscu pracy, na ulicy itd.).   Kluczowym 

założeniem projektu było przede wszystkim zapobieganie przemocy tam, 

gdzie istnieje jej prawdopodobieństwo, bardziej niż reagowanie na przemoc 

już zaistniałą. Pracowałyśmy więc zarówno z kobietami i dziewczętami, jak i 

podjęłyśmy różnego rodzaju działania o charakterze informacyjnym, 

lobbingowym skierowanym do całego społeczeństwa. Koncentrujemy się na 

działaniach, które przyczyniają się do zmiany społecznych i kulturowych 

wzorców przypisywanych mężczyznom i kobietom, eliminują uprzedzenia, 

obyczaje i stereotypy,  skutkujące zachowaniami agresywnymi i przemocą ze 

względu na płeć. 

 

Działania które zostały podjęte w ramach projektu „Droga kobiet”: 

1. 6 warsztatów antyprzemocowych (WenDo samoobrona i asertywność dla 

kobiet i dziewcząt) skierowanych do dziewcząt i młodych kobiet. 
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2. 3 warsztaty dla wolontariuszek, które następnie podjęły działania w 

ramach kampanii „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć”. 

3. Warsztat WenDo dla decydentek 

4. Opracowanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych skierowanych 

głównie do dziewcząt i młodych kobiet: ulotek, kalendarzy, pocztówek itp. 

5. Kampania „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy Ze Względu Na Płeć” 

Przeważająca część warsztatów samoobrony i asertywności dla dziewcząt i 

kobiet WenDo odbyła się w szkołach województwa małopolskiego. 

Uczestniczyły w nich dziewczęta w wieku od 12 do 16 lat. Współpraca ze 

szkołami była dla nas szczególnie ważna, ponieważ zależało nam na 

przeprowadzeniu warsztatów antyprzemocowych już wśród najmłodszych 

dziewczynek, aby jak najwcześniej nauczyły się bronić przed różnymi 

formami przemocy. Potrzebę edukacji w tym kierunku jak najwcześniej 

potwierdziły wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczestniczek zajęć, z 

których wynika, że już w tej grupie wiekowej 36% dziewczynek doświadczyło 

w swoim życiu jakiegoś rodzaju przemocy, a tylko co piąta z tej liczby 

zwróciła się w związku z tym o pomoc do osób lub instytucji udzielających 

takiego wsparcia. Dzięki udziałowi w warsztatach antyprzemocowych 

WenDo, 141 dziewcząt i kobiet zdobyło wiedzę i umiejętności ochrony przed 

różnymi rodzajami przemocy, co oznacza dla nich podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa i zminimalizowanie narażenia na przemoc. 

Bardzo istotnym przedsięwzięciem był warsztat WenDo dla decydentek - 

pracownic administracji lokalnej, policji, straży miejskiej i pomocy 

społecznej z Małopolski, zajmujących się kwestiami społecznymi ze 

szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania przemocy i tzw. problemów 

młodzieży. Celem szkolenia było zapoznanie uczestniczek z metodą WenDo 

jako jednym ze sposobów zapobiegania przemocy i zwrócenie uwagi na 

znaczenie oraz konieczność podejmowania działań zapobiegawczych oraz 

refleksja nad możliwościami podjęcia na terenie Małopolski działań 

prewencyjnych o szerszym zasięgu i wpisanych w działania systemowe. 

Wszystkie 12 kobiet, które wzięły udział w treningu antyprzemocowym dla 

decydentek podkreślało, że ich zdaniem zajęcia z wykorzystaniem metody 

WenDo powinny być szeroko dostępne, zwłaszcza dla dziewczynek w wieku 

szkolnym oraz że działania takie powinny być finansowane ze środków 

publicznych. Mamy nadzieję, że spotkanie to będzie początkiem współpracy 
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naszej organizacji z instytucjami administracji lokalnej, działającymi w 

obszarze prewencji przestępstw i patologii, pomocy społecznej, wymiaru 

sprawiedliwości i in. w zakresie  przeciwdziałania przemocy. 

 

Zostały opracowane materiały informacyjne i edukacyjne dotyczące 

przemocy – pocztówki z komiksami skierowane do dziewcząt, pocztówki 

skierowane do chłopców i młodych mężczyzn z hasłem „Moja siła nie jest po 

to żeby ranić”, kalendarzyki kieszonkowe (zachęcające do jasnego stawiania 

granic i obrony) i kalendarze ścienne, gwizdki ze smyczami i in. 

 

Na ogromną, niespotykaną dotąd skalę zostały przeprowadzone działania w 

ramach kampanii „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć”. 

Tegoroczna kampania była najbardziej widoczną od kilku lat. Różnego 

rodzaju wydarzenia miały miejsce w 30 wsiach, miejscowościach i miastach. 

Bezpośrednimi działaniami (uczestnicząc w szkoleniach, spotkaniach, 

zajęciach, lekcjach, pogadankach, projekcjach, konferencjach, marszach, 

happeningach, przedstawieniach teatralnych i innych wydarzeniach) zostało 

objętych ponad 3000 osób! Do ponad 3 milionów dotarłyśmy z 

antyprzemocowymi spotami, reklamami - dzięki wykorzystaniu mediów 

elektronicznych, „telewizji tramwajowej” itp. Oprócz wydarzeń, które 

zorganizowałyśmy w Krakowie, Fundacja Autonomia koordynowała działania 

podejmowane przez wolontariuszki z całej Polski. W działania realizowane 

przez naszą Fundację włączyło się około 60 kobiet (45 z nich w ramach 

projektu wzięło wcześniej udział w szkoleniach zapoznających z metodą 

WenDo – warsztaty asertywności i samoobrony dla kobiet i dziewcząt i 

przygotowujących do prowadzenia w swoim środowisku lokalnym działań w 

ramach kampanii), które podjęły szereg inicjatyw skierowanych głównie do 

dzieci i młodzieży. 

W Krakowie i innych miejscach realizacji kampanii doszło do zwiększenia 

zaangażowania różnych aktorów społecznych, w tym mediów, w 

przeciwdziałanie przemocy. 

Udało się także zwrócić uwagę opinii publicznej i decydentów na problem 

przemocy wobec kobiet i młodych dziewcząt oraz na wagę działań 

zapobiegawczych, uwzględniających społeczno-kulturowe źródła tej 

przemocy. Przemoc była przedstawiana i została rozpoznana jako 
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naruszenie podstawowych praw człowieka, które ogranicza możliwości 

korzystania z innych praw, wiele osób zyskało świadomość, że 

odpowiedzialność za zmianę tej sytuacji leży po stronie państw i wszystkich 

obywateli/ek W wielu miejscowościach przedstawiciele i przedstawicielki 

administracji państwowej zaangażowali się w przeciwdziałanie przemocy 

wobec młodych kobiet i dziewcząt poprzez włączanie się w proponowane 

przez nas działania. 

 

Projekt „Droga kobiet - przeciwdziałanie przemocy wobec dziewcząt i 

młodych kobiet" był realizowany przez Fundację Autonomia, a 

współfinansowany ze środków otrzymanych w ramach Rządowego Programu 

- FIO 

Organizacją partnerską projektu było Towarzystwo Interwencji Kryzysowej. 

Patronatami honorowymi projekt objęły/li Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej oraz Wojewoda Małopolski. Patronaty/matronaty medialne: TVP 

Kraków, Polskie Radio Kraków, TV M, pismo feministyczne Zadra, portale: 

www.ngo.pl, www.kobietaiprawo.pl. Projekt wsparły także Dom Kultury 

Podgórze i Kinoteatr Wrzos 

 

Czas realizacji: 15.05.2009 – 31.12.2009 

Całkowity koszt projektu 98 320,64 PLN w tym z dotacji 88 490,64 PLN 

 

 

 WARSZTATY WENDO – SAMOOBRONA I ASERTYWNOŚĆ DLA KOBIET I DZIEWCZĄT  

Poza warsztatami WenDo – samoobrona dla kobiet i dziewcząt realizowanymi 

w ramach projektów, trenerki Fundacji Autonomia odpowiadając na 

zaproszenie innych organizacji i instytucji, prowadziły warsztaty WenDo w 

Poznaniu, Olkuszu, Chorzowie, Warszawie i Zawadce Rymanowskiej. 

Współpracowałyśmy w tym obszarze z Centrum Praw Kobiet, Pogotowiem 

Opiekuńczym z Poznania, sołectwem w Zawadce Rymanowskiej, gminą 

Chorzów, Ośrodkiem Rozwoju Kobiet Babiląd.  

Łącznie trenerki Fundacji Autonomia prowadziły 28 warsztatów WenDo, 

wzięło w nich udział ok. 350 dziewcząt i kobiet. 
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PRAWA CZŁOWIEKA 

 

  7. OBJAZDOWY FESTIWAL FILMOWY WATCH DOCS. PRAWA CZŁOWIEKA W FILMIE, 

KRAKÓW, 22-26.10.2009 

 

Festiwal został zorganizowany przez Fundację Autonomia oraz Koło 

Naukowe Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

W trakcie 5 dni festiwalowych pokazano łącznie 18 filmów. Pokazane zostały 

filmy poświęcone przeszłym i współczesnym obliczom konfliktów zbrojnych 

(w tym sytuacji kobiet), łamaniu praw człowieka w Tybecie, wobec kobiet (w 

Europie, Afryce, państwach Bliskiego Wschodu), przejawom homofobii, 

ksenofobii i rasizmu. Można było także zobaczyć filmy pokazujące 

skuteczną walkę o równe prawa. 

Odbyły się także spotkania i dyskusje z ekspert(k)ami z administracji 

publicznej, środowiska akademickiego i organizacji pozarządowych, z 

przedstawiciel(k)ami grup narażonych w Polsce na dyskryminację oraz 

dziennikarzami/dziennikarkami. 

W trakcie Festiwalu prezentowana była działalność organizacji 

pozarządowych działających w obszarze praw człowieka i przeciwdziałania 

dyskryminacji z Krakowa. Można było odwiedzić stoiska organizacji, 

zapoznać się z ich działalnością, porozmawiać z ludźmi je tworzącymi, 

zaangażować się bezpośrednio. 

Odbyły się także, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, warsztaty 

prowadzone przez trenerki i trenerów praw człowieka Amnesty International 

z małopolskiego zespołu ds. edukacji, posiadających certyfikaty programu 

Prawa Człowieka Edukacja Działanie. 

Zaprezentowana została multimedialna wystawa „A l'epreuve du monde", 

opracowana w 2008 roku przez francuskie Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych i Europejskich, upamiętniająca 60-tą rocznicę uchwalenia 

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Wystawa udostępniona została 

przez Instytut Francuski w Krakowie. 

W sumie w wydarzeniach festiwalowych wzięło udział około 400 osób. 

Obok głównych organizatorów lokalnych w realizację tego projektu 

zaangażowane były następujące podmioty/instytucje: Jewish Community 

Centre, Klub Sztuki Filmowej Mikro&Mikrofala, Ośrodek Praw Człowieka 
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Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stowarzyszenie Szczyt Kultury, Towarzystwo 

Interwencji Kryzysowej w Krakowie, grupa krakowska Amnesty International, 

Olison’s Projekt, Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu 

Jagiellońskiego „Bratniak”. 

We wszystkie prace związane z festiwalem zaangażowanych było ponad 20 

osób, pracujących wolontaryjnie (pracownicy/e i współpracownicy/e Fundacji 

Autonomia, członkowie/inie Koła Naukowego Europeistyki UJ, pracownicy/e 

Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studenci/tki krakowskich szkół wyższych).  

Patronatem medialnym festiwal objęły: Gazeta Wyborcza, Radio Kraków 

Małopolska, TVP Kraków oraz www.bezuprzedzen.org. Festiwal promowało 

dodatkowo 2000 ulotek oraz 500 plakatów. 

 

 

 Fundacja Autonomia zgłosiła prof. Marię Orwid oraz Towarzystwo 

Interwencji Kryzysowej do nagrody imienia Sergio Vieira de Mello. Nagroda 

imienia Sergio Vieira de Mello została ustanowiona z inicjatywy 

Stowarzyszenia Willa Decjusza w roku 2003, aby uhonorować sylwetkę 

Sergio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. 

Praw Człowieka. Przyznawana jest osobom i organizacjom pozarządowym 

za ich działania na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania 

społeczeństw, religii i kultur. 

 

 

EDUKACJA ANTYDYSKRYMINACYJNA/ PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI 

 

  NIKT NIE RODZI SIĘ Z UPRZEDZENIAMI 

"Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami" to wieloletni program z zakresu 

edukacji antydyskryminacyjnej zapoczątkowany przez Stowarzyszenie Kobiet 

KONSOLA w 2005 roku, a od 2008 roku kontynuowany przez Fundację 

Autonomia. Jego autorkami są Agata Teutsch i Monika Serkowska. 

Główne cele programu to: 

 upowszechnienie wiedzy na temat uprzedzeń i dyskryminacji ze 

względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, 

wiek, sprawność i z innych przyczyn  
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 włączenie kwestii przeciwdziałania uprzedzeniom 

i dyskryminacji do działań edukacyjnych.  

 uwrażliwienie na przejawy dyskryminacji  

 wzmocnienie postawy obywatelskiej i odwagi cywilnej 

w występowaniu przeciwko aktom dyskryminacji i przemocy  

 

Program "Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami" zakłada istnienie wspólnych 

korzeni i powiązań między różnymi formami, podłożami i przejawami 

uprzedzeń i dyskryminacji. Takie ujęcie, wskazujące na problem budowania 

relacji społecznych w oparciu o system dominacji (władzy) i podległości, 

pozwala skuteczniej przeciwdziałać nierównościom i dyskryminacji. 

Program skierowany jest głównie do edukatorów/ek (trenerek/ów, 

nauczycieli/ek) i osób zaangażowanych w działania organizacji 

pozarządowych (pracownice/cy, wolontariusze/ki), szczególnie tych 

organizacji, które zajmują się prowadzeniem warsztatów i szkoleń oraz tych, 

które działają na rzecz grup wykluczanych i dyskryminowanych ze względu 

na rasę, pochodzenie etniczne, wiek, orientację seksualną, płeć, 

(niepełno)sprawność lub ze względu na współwystępowanie tych przesłanek. 

 

"Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami - edukacja antydyskryminacyjna i 

genderowa" 

III edycja programu była realizowana od października 2008 do września 

2009 r. przez Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA i Fundację Autonomia w 

ramach projektu pod nazwą "Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami - edukacja 

antydyskryminacyjna i genderowa" realizowanego przy wsparciu udzielonym 

przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach 

Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.  

Głównym wnioskodawcą i grantobiorcą było Stowarzyszenie Kobiet 

KONSOLA. 

 

W trakcie realizacji projektu doszło do:  

• przeszkolenia grupy niemal 40 multiplikatorów/ek w zakresie prowadzenia 

zajęć antydyskryminacyjnych i genderowych, którzy/e jeszcze w ramach 
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projektu prowadzili/ły warsztaty o tej tematyce w swoich środowiskach 

(szkoły, organizacje itp., 253 godzin zajęć, w których wzięło udział 911 

osób) 

• wyprodukowania i dystrybucji 1500 bezpłatnych kopii trzech filmów 

edukacyjnych („Niebieskoocy”, „Maska twardziela. Przemoc, media i kryzys 

męskości”, „Delikatnie nas zabijają 3. Obrazy kobiet w reklamach”),  wraz z 

materiałami do prowadzenia zajęć. Przyjmując szacunkowe założenia można 

uznać, że w 2009 roku łącznie filmy zostały wykorzystane około 1990 razy i 

obejrzało je około 19000 osób. 

• rozbudowania strony internetowej www.bezuprzedzen.org - bazy 

materiałów dotyczących edukacji antydyskryminacyjnej. W 2009 roku 

newsletter miał ponad 600 subskrybentów/ek. 

 

Efekty działań podjętych w ramach projektu: 

1. Wyprodukowanie po 500 kopii (łącznie 1500) trzech filmów edukacyjnych: 

„Niebieskoocy”, „Maska twardziela. Przemoc, media i kryzys męskości”, 

„Delikatnie nas zabijają 3. Obrazy kobiet w reklamach”. Działanie to 

obejmowało zakup licencji na wykonanie kopii i dystrybucję w Polsce, 

zredagowanie tłumaczenia list dialogowych, opracowanie kopii master, 

opracowanie materiałów graficznych oraz przygotowanie materiałów do 

prowadzenia zajęć – podręczników.  Filmy wraz z podręcznikami zostały 

rozdystrybuowane wśród osób zajmujących się edukacją. 

Do wszystkich osób, które otrzymały filmy i podręczniki edukacyjne 

zwróciłyśmy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej wykorzystania 

materiałów. Ankietę wypełniło 286 osób. 

 

„Niebieskoocy” 

Na podstawie badania ewaluacyjnego przeprowadzonego wśród osób, które 

otrzymały film edukacyjny „Niebieskoocy” można stwierdzić, że został on 

obejrzany przez min. 9 tysięcy osób. 

Film „Niebieskoocy” został przez ponad 78% osób oceniony jako bardzo 

przydany materiał edukacyjny, ponad 20% uznało go za przydatny. 

Osoby wypełniające ankietę opisywały film jako: bardzo poruszający, 

wywierający wrażenie na odbiorcach, bardzo ułatwiający pracę z grupą, 

niezbędny do interesującego przekazania tematyki istoty uprzedzeń. 
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„Maska twardziela. Przemoc, media i kryzys męskości” 

Film „Maska twardziela” został w wyżej wspomnianym badaniu ankietowym 

oceniony jako bardzo przydany materiał edukacyjny przez ponad 54% osób, 

ponad 42% uznało go za przydatny. 

Osoby wypełniające ankietę opisywały film jako: doskonały film ukazujący w 

łatwy i prosty sposób stereotypy, fakty i mity na temat męskości w 

nowoczesnym świecie, ciekawe spojrzenie na współczesność, role społeczne 

i mechanizmy ich utrwalania, ważny zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn, 

przydatny do omawiania wielu tematów wokół kryzysu męskości. 

W 2009 roku film obejrzało ok. 5 tysięcy osób. 

 

Film „Delikatnie nas zabijają III” został przez ponad 57% osób oceniony jako 

bardzo przydany materiał edukacyjny, ponad 42% uznało go za przydatny. 

Osoby wypełniające ankietę opisywały film jako: dobrą, ciekawą, "otwierającą 

oczy" analizę, dobry fundament do poprowadzenia zajęć nt. kobiecości i 

męskości, ilustrację ważnych problemów wzbogaconą o socjologiczny 

komentarz, dzięki czemu w równowadze pozostają elementy emocjonalne i 

interpretacyjne. 

W 2009 roku film obejrzało ok. 5 tysięcy osób. 

 

Przyjmując szacunkowe założenia można uznać, że w 2009 roku łącznie 

filmy zostały wykorzystane około 1990 razy i obejrzało je około 19000 osób. 

 

W ramach projektu do każdego z filmów wydano podręcznik do prowadzenia 

zajęć. Początkowo planowano jedynie ponowne wydanie istniejącego 

podręcznika do pracy z filmem „Niebieskoocy” oraz opracowanie krótkich 

komentarzy do pozostałych dwóch filmów.  Jednak po bliższym zapoznaniu 

się z dostępnymi materiałami oraz konsultacjach z ekspert(k)ami uznano, że 

konieczne jest przetłumaczenie materiałów oryginalnych oraz ich adaptacja 

kulturowa do polskich warunków (m.in. powołanie się na dane dotyczące 

Polski, materiały dostępne u nas w kraju). Dlatego stworzony został zespół, 

który zajął się przygotowaniem podręczników do pracy z filmami „Maska 

twardziela” i „Delikatnie nas zabijają III”. W efekcie powstały 2 nowe 

podręczniki do prowadzenia zajęć zawierające zarówno część merytoryczną 
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jak i część praktyczną – konkretne ćwiczenia do pracy z grupą. Materiał 

oryginalny został wzbogacony o obszerną bibliografię dostępną w języku 

polskim oraz odnośniki do polskiej rzeczywistości i kultury. 

Oto oceny podręczników pochodzące z ankiety: 

 Ponad 91 % osób przygotowując się do zajęć z filmem „Niebieskoocy” 

korzystało z podręcznika. 39 % uznało go za bardzo przydatny, 54% za 

przydatny. 

Komentarze: bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, zawiera cenne 

informacje pokazuje to na co należy zwrócić uwagę przygotowując warsztat 

z wykorzystaniem filmu, bardzo poszerzył moją własną perspektywę, jak 

włączyć film w szkolenie, zwiększył moją wrażliwość na emocje i reakcje 

związane z odbiorem filmu, bardzo ułatwia prowadzenie dyskusji, pozwala 

uporządkować tok rozmowy. 

 Ponad 89 % osób przygotowując się do zajęć z filmem „Maska 

twardziela” korzystało z podręcznika. 53 % uznało go za bardzo 

przydatny, 40% za przydatny. 

Komentarze: ciekawe ćwiczenia, streszczenie/zwrócenie uwagi na ważne 

wątki, dodatkowe informacje dot. Polski (np. statystyki), zamieszczenie w 

podręczniku listy polecanej literatury, doskonałe scenariusze, idealnie 

dopasowany podręcznik, świetne pomysły na cykle spotkań, dla wielu grup 

wiekowych, jestem kobietą więc z tymi materiałami było mi łatwiej prowadzić 

zajęcia z chłopcami i mężczyznami. 

 Ponad 90 % osób przygotowując się do zajęć z filmem „Delikatnie nas 

zabijają III” korzystało z podręcznika. 54 % uznało go za bardzo 

przydatny, 40% za przydatny. 

Komentarze: dużo przykładów, propozycje ciekawych ćwiczeń, rzetelna 

wiedza, syntetyczny sposób prezentacji materiału, wiele cennych wskazówek 

dotyczących prowadzenia wszelkiego rodzaju zajęć i dyskusji dotyczących 

zagadnień takich jak "kobiecość" i "męskość" jako zjawiska kulturowe 

(gender)/biologiczne (sex), społeczne postrzeganie feminizmu, kulturowe 

kryteria piękna a przemoc itd., podręcznik przewyższa swymi walorami 

edukacyjnymi sam film. 

 

2. Rozbudowa serwisu www.bezuprzedzen.org.  
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W serwisie www.bezuprzedzen.org zamieszczonych zostało prawie 10.000 

stron (110 MB) nowych materiałów, w tym materiały dotyczące 

przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek. Uruchomiono dwa 

kolejne działy strony – raporty na temat dyskryminacji ze względu na różne 

przesłanki i dział związany z przykładami orzeczeń sądowych w sprawach o 

dyskryminację. Dodano odnośniki do zasobów obcojęzycznych. Utworzono 

newsletter który ukazuje się raz na miesiąc. W 2009 roku newsletter miał 

ponad 600 subskrybentów/ek. 

 

3. Przygotowanie i przeprowadzenie 2 cykli szkoleniowych dla 

multiplikatorów/ek z zakresu antydyskryminacji i gender (jeden w 

południowej, drugi w północnej części kraju). Odbyły się dwa cykle 

szkoleniowe, na które składały się trzy moduły po około 20 godzin 

zegarowych. Cykl szkoleniowy składał się z trzech części – warsztat 

antydyskryminacyjny, metodologiczny i superwizyjny. Zainteresowanie 

uczestnictwem w warsztatach było bardzo duże, na każdy cykl zgłosiło się 

ponad 90 osób (w tym na cykl w Wiśle zgłosiło się 7 mężczyzn, a w 

Mikuszewie 14). Po rekrutacji zaproszono po 20 osób (w tym 17 mężczyzn) 

na każdy z cykli. Były to osoby zajmujące się edukacją, głównie osoby 

(współ)pracujące z NGO oraz pracujące w szkołach (ale były też osoby 

zatrudnione w zakładzie karnym, poprawczym oraz MOPSie), pochodziły z 

różnych części kraju. Ostatecznie cały cykl ukończyło 37 osób (17 mężczyzn 

i 20 kobiet). W ramach projektu odbyły się zajęcia edukacyjne prowadzone 

przez multiplikatorów/ki. W sumie przeprowadzonych zostało 253 godziny 

zajęć, w których wzięło udział 911 osób. Podczas zajęć wykorzystane zostały 

materiały edukacyjne (filmy i podręczniki) przygotowane w projekcie, które 

otrzymały osoby uczestniczące w cyklu. 

Powstała sieć kontaktów między osobami zajmującymi się edukacją 

antydyskryminacyjną i równościową: lista dyskusyjna oraz forum 

internetowe, umożliwiające kontakt osób  zajmujących się tematyką 

przeciwdziałania dyskryminacji. 

 

Patronat: portal NGO.PL 

Partnerzy: Fundacja Autonomia 

Czas trwania: 1.10.2008 – 30.09.2009 
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Całkowity koszt projektu: 185.416,64, w tym z dofinansowania: 157.455,27 

 

Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami – edycja IV 

IV edycja programu jest realizowana od grudnia 2009 do listopada 2010 r. 

przez Fundację Autonomia w ramach projektu pod nazwą "Nikt nie rodzi się 

z uprzedzeniami – edycja IV" realizowanego przy wsparciu udzielonym przez 

Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla 

Organizacji Pozarządowych.  

Główną wnioskodawczynią i grantobiorczynią jest Fundacja Autonomia. 

 

Cele szczegółowe projektu to przeciwdziałanie dyskryminacji, wykluczeniu i 

polaryzacji społeczeństwa oraz powstającym na tym tle konfliktom; 

kształtowanie postaw tolerancji, wzmacnianie postawy obywatelskiej i 

odwagi cywilnej oraz zmniejszenie liczby aktów dyskryminacji 

powodowanych uprzedzeniami. 

W IV edycji programu są podejmowane następujące działania: 

 przeszkolenie grupy 40 multiplikatorów/ek w zakresie prowadzenia 

zajęć antydyskryminacyjnych i genderowych, którzy/e będą, prowadzić 

warsztaty o tej tematyce w swoich środowiskach (szkoły, organizacje 

itp. ok. 500 osób). Projekt ma charakter kaskadowy. 

 wyprodukowanie i rozdystrybuowanie 1500 kopii 3 filmów 

edukacyjnych z tej tematyki wraz z materiałami do prowadzenia zajęć 

 rozbudowanie strony internetowej www.bezuprzedzen.org - 

największej bazy materiałów dotyczących edukacji 

antydyskryminacyjnej 

 opracowanie i wydania Kalendarza Praw Człowieka dla nauczycieli/ek. 

 

Patronat: portal NGO.PL 

Partner: Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA 

Czas trwania: 01.12.2009 – 30.11.2010 

Całkowity planowany koszt projektu: 249.990, w tym z dofinansowania: 

219.816,20 
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 Warsztaty i zajęcia antydyskryminacyjne, dotyczące przeciwdziałania 

dyskryminacji w szkole, problematyki równości kobiet i mężczyzn, 

włączania perspektywy płci społeczno – kulturowej do programów, 

projektów i działań (gender mainstreaming), tzw. standardu minimum w 

projektach POKL. 

Współpracowałyśmy m.in. z Villą Decjusza w ramach projektu Akademia 

Treningu Antydyskryminacyjnego, British Council – projekt Międzykulturowi 

Nawigatorzy, Akademią Pedagogiczną w Krakowie, Regionalnym Ośrodkiem 

Metodyczno – Edukacyjnym METIS w Katowicach, Regionalnym  Ośrodkiem 

Europejskiego Funduszu Społecznego w Opolu, Wojewódzkim Urzędem Pracy 

w Krakowie, firmą Idea Zmiany i in. 

Zespół trenerski Fundacji przeprowadził 19 „pozaprojektowych” 

warsztatów/szkoleń antydyskryminacyjnych i/lub równościowych, w których 

wzięło udział łącznie 350 osób. 

 

ORGANIZACJA SPOTKAŃ, WYKŁADY, PRELEKCJE, DYSKUSJE I IN. 

Przedstawicielki Fundacji Autonomia brały udział w kilkudziesięciu  

konferencjach i debatach poświęconych problematyce równościowej, 

antydyskryminacyjnej, przeciwdziałaniu przemocy. Prowadziły wiele 

wykładów i prelekcji. 

 

Kobiety a konflikty zbrojne 

 Współorganizowałyśmy wystawę fotografii pt. „Pod ostrzałem” - 

portretującej przeżycia jedenastu kobiet w różny sposób dotkniętych 

przez wojnę, mieszkających w pięciu różnych regionach świata oraz 

dyskusji „Co kobiety NATO? Kobiety a konflikty zbrojne” (18.02.2009) 

 "Sytuacja kobiet w konfliktach zbrojnych" – prelekcja (Agata Teutsch), 

projekcja filmu „Dwie siostry”, dyskusja (10.03.2009) 

Działania te podejmowane były w ramach inicjatywy „Feministki na rzecz 

pokoju” 

 

Przeciwko homofobii 

 Spotkanie  Moniki Serkowskiej i Agaty Teutsch z osobami 

uczestniczącymi w projekcie Międzykulturowi Nawigatorzy (8.03.2009) 
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 „Różne razem przeciwko homofobii i seksizmowi” – organizacja i 

prowadzenie spotkania z przedstawicielkami krakowskich organizacji 

działających w obszarze praw kobiet i przeciwdziałania dyskryminacji ze 

względu na orientację seksualną. Promocja książki “Homofobia – 

narzędzie seksizmu” Suzanne Pharr (tłum. Beata Kozak), wydanej przez 

Fundację Autonomia. Prowadzenie spotkania: Agata Teutsch (17.03.2009) 

 Ruch LGBT w Polsce – wykład i spotkanie ze studentami/kami Antioch 

University  - prowadzenie Monika Serkowska 

 „Homofobia po polsku” – wykład Agaty Teutsch w Akademii Treningu 

Antydyskryminacyjnego (28-30.05.2009) 

 Udział przedstawicielki Autonomii – Ewy Stoecker, w spotkaniu 

organizacji działających w Krakowie przeciwko dyskryminacji (Fundacja 

Kobieca eFKa, Towarzystwo Interwencji Kryzysowej i Stowarzyszenie 

Żydowskie Czulent) z delegacją z San Francisco (członkowie/członkinie 

delegacji to m.in. przedstawiciel „urzędu miasta” w San Francisco, który 

zajmuje się sprawami mniejszości seksualnych i etnicznych. 

Przedstawienie sytuacji mniejszości w Polsce i Krakowie, informacje na 

temat współpracy z samorządem w tych obszarach.(30.06.2009) 

 

Sytuacja kobiet w Polsce 

 Przedstawicielki Fundacji Autonomia prowadziły wykłady i prelekcje na 

temat sytuacji kobiet i osób należących do mniejszości m.in. dla 

studentów/ek Uniwersytetu Jagiellońskiego, i z Norwegii (29.04.2009) 

 

Przestępstwa z nienawiści, przestępstwa motywowane uprzedzeniami 

 Spotkanie na temat przestępstw motywowanych uprzedzeniami (hate 

crimes) i doświadczeń w Polsce i Holandii z przedstawicielkami/lami 

organizacji holenderskiej Meander (23.03.2009) 

 

Przeciwdziałanie uprzedzeniom i dyskryminacji poprzez działania 

edukacyjne 

 Spotkanie nt. edukacji antydyskryminacyjnej i genderowej z 

uczestniczkami projektu realizowanego przez Fundację eFKa w ramach 

programu Gruntvig (Austria, Niemcy, Polska, Czechy, Słowacja) 

(27.04.2009) 
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 „Możliwości wykorzystania filmu Niebieskoocy w pracy wychowawczej” - 

wykład Agaty Teutsch + dyskusja w ramach części wykładowej konferencji 

naukowo-szkoleniowej „Profilaktyka, psychoedukacja, promocja zdrowia” 

organizowanej przez Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny 

„Metis” w Katowicach (24.09.2009) 

 

PUBLIKACJE PAPIEROWE I AUDIOWIDEO WYDANE PRZEZ FUNDACJĘ 

AUTONOMIA 

Filmy do edukacji antydyskryminacyjnej i równościowej: 

 „Niebieskoocy” 

 „Maska twardziela. Przemoc, media i kryzys męskości” 

 „Delikatnie nas zabijają 3. Obrazy kobiet w reklamach” 

Do każdego z filmów wydano podręcznik do prowadzenia zajęć. 

Antyprzemocowe materiały informacyjno - edukacyjne: pocztówki z 

komiksami skierowane do dziewcząt, pocztówki skierowane do chłopców i 

młodych mężczyzn z hasłem „Moja siła nie jest po to żeby ranić”, 

kalendarzyki kieszonkowe (zachęcające do jasnego stawiania granic i 

obrony) i kalendarze ścienne, gwizdki ze smyczami i in. 

 

PROGRAM INFORMACYJNY 

 WWW.BEZUPRZEDZEN.ORG 

Prowadzimy największy polski serwis internetowy poświęcony edukacji 

antydyskryminacyjnej i równościowej. Niemal codziennie aktualizowany jest 

dział aktualności, w którym informujemy o najważniejszych wydarzeniach, 

imprezach, akcjach edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji 

realizowanych przez organizacje, grupy nieformalne i instytucje z kraju i 

zagranicy. Regularnie uzupełniane są pozostałe działy serwisu poświęcone 

materiałom edukacyjnym, prawu, orzecznictwu itd. Serwis 

www.bezuprzedzen.org jest wciąż najbogatszym źródłem informacji 

poświęconym edukacji antydyskryminacyjnej. 

W 2009 roku serwis miał 666.217 wizyt (średnio 250 unikatowych gości 

dziennie) 

Pod koniec każdego miesiąca przygotowywany jest newsletter, który 

rozsyłamy do ok. 700 stałych abonentów/ek oraz innych osób 

zainteresowanych tematyką. 
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WSPARCIE INNYCH INICJATYW 

 7. Feministyczna Akcja Letnia Ulicy Siostrzanej – wsparcie formalno–

prawne i rzeczowe (organizacja spotkania roboczego organizatorek FALi, 

prowadzenie spraw finansowych, przekazanie materiałów biurowych, 

udostępnianie sprzętu biurowego i szkoleniowego) 

 Fundacja Autonomia i serwis Bezuprzedzen.org objęły patronatem akcję 

„Przeciwdziałaj dyskryminacji – to nie jest trudne”. Organizatorami akcji 

„Przeciwdziałaj dyskryminacji – to nie jest trudne!” były Stowarzyszenie 

Lambda Warszawa oraz Stowarzyszenie Otwarte Forum. W ramach akcji 

„Przeciwdziałaj dyskryminacji – to nie jest trudne!” został przygotowany 

podręcznik, prezentujący możliwości przeciwdziałania dyskryminacji w 

społecznościach lokalnych oraz wystawa, składająca się z plakatów, 

prezentujących sceny z codziennego życia oraz podstawowe informacje o 

sytuacji osób i grup dyskryminowanych ze względu na wiek, 

niepełnosprawność, pochodzenie etniczne/narodowe, wyznanie i 

orientację seksualną.  

 

AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA: DEMONSTRACJE, LISTY, APELE 

 Udział w demonstracjach:  

 8.03 – Krakowska Manifa – demonstracja przeciwko dyskryminacji z 

którą spotykają się kobiety 

 19.03 – demonstracja StopNATO – przeciwko wojnie 

 16.05 – Marsz Tolerancji – na rzecz równości i niedyskryminacji osób 

LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transseksualnych) 

 

 Udział w pisemnych akcjach protestacyjnych związanych z:  

 seksistowskimi reklamami (list  z inicjatywy Fundacji Kobiecej eFKa – 

podpisanie listu przeciwko wyróżnieniu dla seksistowskiego plakatu w 

konkursie na billboard pod hasłem „Ważna jest każda kropla”, który 

towarzyszył kolejnej edycji krakowskiego Festiwalu Plakatu 

Reklamowego „Barbakan 2009”, jedno z wyróżnień zdobył projekt o 

dyskryminującej wymowie - tekst na wyróżnionym plakacie brzmi: 

„Puszcza się bez przerwy, a ty ciągle ją lejesz”; list został przesłany do 

jury Festiwalu, Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej i 
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Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania, P. Elżbiety 

Radziszewskiej),  

 antysemickimi wydawnictwami Leszka Bubla (podpis pod petycją Pana 

Wojciecha Załuskiego dotyczącą zaprzestania przez firmy Ruch SA 

oraz Kolporter SA kolportażu gazety "Co z tą Polską" oraz współpracy 

z panem Leszkiem Bublem i wydawnictwem Infopress Poland sp. z 

o.o., wysłanie listów do Kolportera S.A. i Ruch S.A.),  

 przeciwko homofobii (List do Marszałek Seimasu Ireny Degutiene – 

protest dotyczący  zakazu upowszechniania informacji o 

homoseksualizmie) 

 w sprawie odwołania Pani Elżbiety Radziszewskiej ze stanowiska 

Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania, w związku z postawą 

i wypowiedziami oraz brakiem działań antydyskryminacyjnych 

odnoszących się do społeczności osób LGBTQ 

 

WOLONTARIAT 

W ramach wolontariatu współpracowało z Fundacją około 100 osób z całego 

kraju ( w ramach kampanii „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na 

Płeć, działań edukacyjnych programu „Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami” 

oraz 7. Objazdowego Festiwalu Filmowego Watch Docs Prawa Człowieka w 

Filmie i in.). 

 

OBECNOŚĆ W MEDIACH:  

Wzięłyśmy udział w kilku audycjach radiowych (TOK FM, Radio Kraków, VOX), 

ukazało się kilka artykułów (m.in. Gazeta Krakowska,  Portal 

edukacyjnykrakow.pl, Echo Miasta, pismo feministyczne Zadra) 

poświęconych m.in. przemocy wobec kobiet (w ramach kampanii „16 Dni 

Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”), WenDo – asertywności i 

samoobronie dla kobiet i dziewcząt, łamaniu praw człowieka, udziału kobiet 

w życiu politycznym i publicznym. 

 

ROZWIJANIE KOMPETENCJI ZESPOŁU FUNDACJI  

W ciągu całego 2009 roku wszystkie osoby należące do zespołu Fundacji 

Autonomia brały udział w szkoleniach, kursach, studiach i innych działaniach 

edukacyjnych podnoszących ich kwalifikacje i rozwijających kompetencje: 
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Ola Migalska 

 szkolenie dotyczące Wolontariatu Europejskiego EVS w programie 

Młodzież organizowane przez STRIM 

 „Budżet projektu i kwalifikowalność kosztów w PO KL” w Instytucie 

FRDL MISTiA 

 Warsztat asertywności i samoobrony - WenDo  

 „Nowoczesne zarządzanie NGO (promocja, PR, nowe technologie itp.)” 

w MOWIS 

 Studia podyplomowe „Zarządzanie organizacją pozarządową w Unii 

Europejskiej” Uniwersytet Śląski 

Ewa Stoecker 

 Akademia Treningu Antydyskryminacyjnego – ukończenie rocznej 

szkoły trenerskiej, Villa Decjusza 

Agata Teutsch i Monika Serkowska 

 Trening asertywności (trzy dni szkoleniowe) – w ramach rocznego 

projektu „STOProcent jakości – podniesienie kompetencji kadry 

szkoleniowej” realizowanego przez Stowarzyszenie Trenerów 

Organizacji Pozarządowych, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego (Agata Teutsch, Monika 

Serkowska) 

Magdalena Wnukowicz 

 dwudniowy warsztat „Edukacja wolna od dyskryminacji” organizowany 

przez Stowarzyszenie Willa Decjusza w ramach projektu Akademia 

Treningu Antydyskryminacyjnego 

 „Zasady przygotowania projektów do PO KL” w Instytucie FRDL MISTiA  

 Warsztat asertywności i samoobrony - WenDo  

 „Nowoczesne zarządzanie NGO (promocja, PR, nowe technologie itp.)” 

w MOWIS 

 Warsztaty genderowe i historii/herstorii kobiet w ramach projektu 

Krakowski Szlak Kobiet 

 

NAWIĄZANE PARTNERSTWA: 

1. Współrealizacja projektu grupy nieformalnej Ulica Siostrzana – 

Feministyczna Akcja Letnia 2009 
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2. Współpraca z Towarzystwem Interwencji Kryzysowej, Fundacją Kobiecą 

eFKa i grupą Ulica Siostrzana w ramach projektu „Droga kobiet” 

3. Partnerstwo ze Stowarzyszeniem Kobiet KONSOLA (Poznań) w ramach 

projektu „Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami – edukacja 

antydyskryminacyjna i genderowa” realizowanego w okresie 1.10.2008-

30.09.2009 

 

ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY 

Fundacja wzbogaciła się o nowy sprzęt: komputer stacjonarny z monitorem, 

projektor multimedialny i dyktafon cyfrowy. 

Uruchomiony został serwis www.autonomia.org.pl, oraz konta e-mail 

 

Fundacja Autonomia otrzymała dofinansowanie do realizacji projektów: 

„Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami - edycja IV” – z Funduszu dla Organizacji 

Pozarządowych, w ramach komponentu „Demokracja i społeczeństwo 

obywatelskie” (umowa nr FOP09/5/MA/3730) 

„Droga kobiet  przeciwdziałanie przemocy wobec dziewcząt i młodych 

kobiet” z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (umowa nr 149_I/FIO 2633 z 

dnia 17.07.2009) 

Fundacja Autonomia otrzymała  w grudniu 2009 dwuletnią dotację 

instytucjonalną od Fundacji Batorego. 

 

Informacje dodatkowe o Fundacji Autonomia: 

Nr KRS 0000286784 

Data wpisu w KRS 21.08.2007 

REGON 120535410 

 

Zespół Fundacji 

Monika Serkowska 

Agata Teutsch 

Ola Migalska 

Magda Wnukowicz 

Ewa Stoecker 

 

Członkinie Zarządu: 
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Monika Serkowska – Prezeska 

ul. Szablowskiego 3/19 

30-127 Kraków 

Agata Teutsch 

ul. Konrada Wallenroda 55/75 

30-867 Kraków 

 

Cele statutowe Fundacji: 

1) przeciwdziałanie przemocy, dyskryminacji i nietolerancji w szczególności 

ze względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne i 

narodowe, rasę, wiek, wyznanie,  niepełnosprawność i  promowanie 

odwagi cywilnej w występowaniu przeciwko tym aktom; 

2) eliminowanie stereotypów związanych z płcią, orientacją seksualną 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 przemocy 

6) wspomaganie rozwoju demokracji oraz świadomości i aktywności 

obywatelskiej oraz współpracy między jednostkami i grupami; 

7) wspieranie bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałanie patologiom w 

życiu publicznym i społecznym, promowanie pokojowego rozwiązywania 

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 

 

Metody realizacji działań: 
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1. Organizowanie, prowadzenie i wspomaganie (finansowe, rzeczowe i/lub 

organizacyjne): 

a) działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej  

b) działalności poradniczej i pomocowej 

c) działalności naukowej, badawczej, kulturalnej i artystycznej 

c) konferencji, spotkań, obozów, wyjazdów, warsztatów, szkoleń, grup 

samokształceniowych i innych form wypoczynku, spędzania wolnego 

czasu, samorozwoju i nauki dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży; 

d) działalności wydawniczej, w tym tłumaczeniowej 

e) akcji społecznych i kampanii 

f) programów stypendialnych i szkoleniowych 

g) działalności wolontariackiej 

2. Opracowywanie materiałów edukacyjnych, szkoleniowych w tym 

multimedialnych i materiałów audio/video 

3. Współpracę z grupami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w 

kraju i za granicą, w szczególności zajmującymi się przeciwdziałaniem 

nietolerancji, dyskryminacji i przemocy 

4. Wspieranie (techniczne, szkoleniowe, informacyjne, finansowe, 

administracyjne i in.) działań innych organizacji pozarządowych i grup, osób 

fizycznych i prawnych. 

 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej 

 

 

 


