
 

                        Organizatorka Kampanii 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć 

 

Partnerstwa: 

   

 

   

Matronaty i 
patronaty 

   

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN 

 
 

 
KALENDARZ KAMPANII 16 DNI AKJI PRZECIWKO PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ W KRAKOWIE 

 
organizowanej przez fundację Autonomia we współpracy Pełnomocniczką Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów, Pełnomocniczką Rektora Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. KEN ds. Równego Traktowania oraz Rektorską Komisją ds. Równego Traktowania UP, a także organizacjami studenckimi: Koło Naukowe 
Coolturoznawcy, Organizacja Studentów LGBT+ i Sojuszników TęczUJ, Towarzystwo Doktorantów UJ. 
 
Na niemal wszystkie wydarzenia wstęp wolny! Ilość miejsc ograniczona. Część wydarzeń ma charakter zamknięty – obowiązują zapisy! 
 

Dzień Godz. kategoria Tytuł Miejsce 

25.11.2019 
[poniedziałek] 
Międzynarodowy 
Dzień Eliminacji 
Przemocy Wobec 
Kobiet 

18:00 Otwarcie 
wystawy, 
warsztaty 
szablonowe 

Inauguracja kampanii. 
Tylko „tak” znaczy „tak”  
Bądź z nami 25 listopada. Zaangażuj się w kampanię - zobacz wystawę, a następnie 
przygotuj własną koszulkę z „consentowym” przekazem. Przynieś swój ciuch! 
Zapewniamy szablony i farby. 
 
Więcej: https://www.facebook.com/events/551195479039548/ 

Fundacja Autonomia, Os. 
Centrum C 9, miejsce 
dostosowane 

26.11.2019 
[wtorek] 
 

14:00 – 
15:30 

Spotkanie/ 
semiarium 

Doświadczenie molestowania na polskich uczelniach - dyskusja 
 
Spotykamy się, aby porozmawiać o:  
- skali zjawiska molestowania w polskich uczelniach, 
- sposobach zapobiegania oraz reagowania na molestowanie, 

Uniwersytet Pedagogiczny, 
Podchorążych 2, sala 539 
(budynek dostosowany do 
potrzeb osób poruszających się 
na wózkach) 

https://www.facebook.com/events/551195479039548/


 
 

 

- zaleceniach Rzecznika Praw Obywatelskich oraz organizacji pozarządowych w ww. 
obszarach, 
- strategiach budowania uczelni wolnej od przemocy i dyskryminacji, 
- dobrych praktykach równościowych w środowisku uniwersyteckim,  
- zaangażowaniu organizacji pozarządowych w działania równościowe w środowisku 
uniwersyteckim 
 
Zapraszamy do udziału wszystkie osoby zaangażowane w życie uczelni, osoby 
studiujące, wykładające, zarządzające uczelnią, a także działające w samorządach i 
mediach studenckich.  
 
W dyskusji głos zabiorą m.in. przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, 
przedstawicielki UP, UJ i Autonomii 
 
Więcej na: https://www.facebook.com/events/447788359209207/ 

28.11.2019 
[czwartek] 

20.00   – 
22.00  
 

film + dyskusja Bo tylko TAK znaczy TAK. Poznaj idee consentu 
 
Projekcja filmu, który stawia pytania:  Czym jest zgoda? Jak idea consentu łączy się z 
komunikacją, asertywnością, dbaniem o potrzeby innych i ich granice? Po czym 
poznać, że mamy do czynienia za zgodą? Kiedy zgody nie ma? Jak pytać o zgodę? 
Idea consentu w realiach uniwersyteckich.  
 
Po pokazie filmowym zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji. Porozmawiamy o 
tym: jak mówić o zgodzie, jak pytać o zgodę, jak odpowiadać zgodnie ze swoimi 
odczuciami, jak szanować każdą odpowiedź…. 
FB: https://www.facebook.com/events/503280673607071/ 
 

Fundacja Autonomia 

30.11/1.12.2019 
[sobota 
+ niedziela] 

10:00 – 
16.30 

warsztaty WenDo – budowanie pewności siebie, asertywność i samoobrona dla studentek i 
doktorantek UJ. Liczba miejsc ograniczona! 
Aby się zapisać należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny z adresów w 
domenach @student.uj.edu.pl, @doctoal.uj.edu.pl oraz @uj.edu.pl po 
zalogowaniu). Zapisy ruszają 18.11.2019 o godz. 7:30. 
Więcej info: bezpieczny-student.uj.edu.pl/aktualnosci/-
/journal_content/56_INSTANCE_zi7id03sAA83_/136167082/143939490 

Fundacja Autonomia 

https://www.facebook.com/events/447788359209207/
https://www.facebook.com/events/503280673607071/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm28685Twi-woRRNpt4VcLIrhfdUQUNCWVRGUUFVQ1pORVpTOExHUkg1MlRCRi4u
https://bezpieczny-student.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_zi7id03sAA83_/136167082/143939490
https://bezpieczny-student.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_zi7id03sAA83_/136167082/143939490


 
 

 

2.12.2019 
[poniedziałek] 

17:00 Projekcja i 
dyskusja 

Emisja filmu „Młodzi pozytywni” opowiadającego o codziennym życiu młodych osób 
z HIV, po emisji dyskusja z udziałem mgr. Magdaleny Mijas (Instytut Zdrowia 
Publicznego), mgr Katarzyny Koziary (Instytut Psychologii), Tomasza Siary (kampania 
„Niewykrywalni”) 

Aula Mała, Auditorium 
Maximum, Krupnicza 33 

3.12.2019 
[wtorek] 

17:00 – 
19:00 

Warsztaty  Język inkluzywny (niepełnosprawność), prowadzenie mgr Małgorzata Perdeus – 
Białek (DON) 

Auditorium Maximum, Sala 
konferencyjna, Krupnicza 33 

4.12.2019 
[środa] 

16:00 – 
17:30 
 

warsztaty Język inkluzywny wobec osób LGBTQ+, prowadzenie mgr Magdalena Derecka 
(Towarzystwo Doktorantów UJ 

Auditorium Maximum, Sala 
seminaryjna, Krupnicza 33 

 17:45 – 
19:00 

Warsztaty Jak być dobrą sojuszniczką? Jak być dobrym sojusznikiem? – prowadzenie TęczUJ Auditorium Maximum, Sala 
seminaryjna, Krupnicza 33 

6.12.2019 
[piątek] 

15:00 warsztaty CZym jest  zgoda? Jak się rozumie pojęcie zgody? 
Prowadzenie Olga O,Toole (Towarzystwo Doktorantów) 

Paderevianum, al. Mickiewicza 9 

7/8.12.2019 
[sobota 
+niedziela] 

10:30 – 
16:30 

warsztaty WenDo – warsztaty z budowania pewności siebie, asertywności i samoobrony 
kobiet i dziewczyn po 15 r.z. 
Obowiązuje kolejność zapisów potwierdzona wpłatami! 
Zapisy: http://bit.ly/WenDo_zapisy 
Warsztat odpłatny. Wszystkie informacje: https://autonomia.org.pl/odkryj-moc-i-
dzialaj/wendo/ 
 

Fundacja Autonomia 

12.12.2019 
[czwartek] 

 Szkolenie Szkolenie antydyskryminacyjne dla kadry zarządzającej WFAIS; organizacja 
Pełnomocnik dziekana WFAIS ds. równości kobiet i mężczyzn 

 

13.12.2018 
[piątek] 

17:00 – 
18:30 

spotkanie Wszystko, co chcecie wiedzieć o zgłaszaniu molestowania i dyskryminacji na uczelni, 
ale boicie się zapytać - spotkanie dla pracownic/ków UJ - OPZZ 

ul. Ingardena 3 , s.15 

 
PATRONATY I MATRONATY  
Honorowy Patronat Rektora UJ, matronat Rady ds. Równego Traktowania przy Prezydencie Miasta Krakowa. 
 
ORGANIZATORKA I PARTNERKI/RZY KAMPANII W KRAKOWIE 

https://www.autonomia.org.pl/index.php?id=teksty2&ajdi=27
https://bit.ly/WenDo_zapisy
https://autonomia.org.pl/odkryj-moc-i-dzialaj/wendo/
https://autonomia.org.pl/odkryj-moc-i-dzialaj/wendo/


 
 

 
Autonomia w 2019 roku  realizuje kampanię w Krakowie w ścisłej współpracy z Pełnomocniczką Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów, Pełnomocniczką 
Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN ds. Równego Traktowania oraz Rektorską Komisją ds. Równego Traktowania UP, a także organizacjami studenckimi: Koło 
Naukowe Coolturoznawcy, Organizacja Studentów LGBT+ i Sojuszników TęczUJ, Towarzystwo Doktorantów UJ. 
 
WIĘCEJ INFORMACJI I MATERIAŁY DO POBRANIA 
Informacje i materiały do pobrania: kampania16dni.pl, autonomia.org.pl, bit.ly/bez_wyjscia, bit.ly/tylko_tak_znaczy_tak 
Kontakt: Agata Teutsch (a.teutsch@autonomia.org.pl, 502246768), Katarzyna Jurzak (UJ, 12 663 39 44 (podczas dyżurów), 0 506 006 722, Magdalena.stoch@up.krakow.pl)  
 

http://www.kampania16dni.pl/
http://www.autonomia.org.pl/
file:///G:/Agata/16_dni/16_dni_2019/bit.ly/bez_wyjscia
file:///G:/Agata/16_dni/16_dni_2019/bit.ly/tylko_tak_znaczy_tak
mailto:a.teutsch@autonomia.org.pl

