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RAMOWY PROGRAM SPOTKANIA SIECIUJĄCEGO 
dla organizacji pozarządowych realizujących projekty tematyczne w ramach  

programu „Obywatele dla Demokracji” pt. 
 

Prawa kobiet oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć  
(15-16 czerwca 2015 r., Hotel „Pan Tadeusz” w Serocku) 

 
Cele spotkania:   
1) wzajemne poznanie się i sieciowanie osób/organizacji, które podejmują działania w obszarze 
praw kobiet oraz przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć,  
2) przedyskutowanie wspólnych ram działania, czyli standardów praw kobiet określonych w 
Konwencji ONZ w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (CEDAW) oraz w 
dokumencie końcowym IV Światowej Konferencji w sprawie Kobiet – Pekińskiej Platformie 
Działania 
3) podniesienie wiedzy, poznanie dobrych praktyk i narzędzi, zainspirowanie do dalszych 
projektów i współpracy 
 
Główne tematy:  

 krajowe i międzynarodowe instrumenty prawne i instytucjonalne, 
 upełnomocnienie (empowerment) jako jedna ze strategii przeciwdziałania dyskryminacji 

i przemocy, 
 perspektywa intersekcjonalna  a dyskryminacja krzyżowa/wielokrotna, 
 nowe sojusze, 
 współpraca z administracją publiczną i samorządem na poziomie lokalnym, wdrażanie 

lokalnych polityk równościowych, 
 wspólne działania, budowanie porozumień/koalicji i rzecznictwo. 

 
I DZIEŃ (15 czerwca) 

11:00-12:00 Wprowadzenie 
12:00 – 13:30 Rzeka zmian – historia ruchu na rzecz praw kobiet uwzględniająca 

doświadczenia i dorobek osób i  organizacji uczestniczących w spotkaniu – 
kontekst prywatny, polityczny, społeczny, gospodarczy i in. 
 

13:30 – 14:30 Przerwa obiadowa   
14:30 – 16:30 Prawa kobiet – standardy międzynarodowe w 20. rocznicę Konferencji 

Pekińskiej  - wykorzystywanie międzynarodowych instrumentów prawnych i 
instytucjonalnych na poziomie krajowym (CEDAW, Platforma Pekińska) 
 

16:30 – 16:45 Przerwa 
16:45 - 18:15 W jaki sposób nasze działania mieszczą się w ramach wyznaczonych przez 

katalog praw kobiet? Mapa projektów i organizacji - matryca obszarów 
wspólnych. 
 

18:15 – 19:00 Podsumowanie dnia    
19:00 – 19:30 Wymiennik – publikacje, ulotki, filmy, broszury  

 
19:30 Kolacja/Ognisko  
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II DZIEŃ (16 czerwca) 
7:30 – 8:00 Poranny rozruch ;-) 
8:00 – 9:00 Śniadanie 

 STARE/NOWE STRATEGIE I NARZĘDZIA 
9:00 – 10:00 Upełnomocnienie (empowerment) jako jedna ze strategii przeciwdziałania 

dyskryminacji i przemocy. Szanse i wyzwania wynikające z działań 
empowermentowych. Podsumowanie przedstawiające różne podejścia do 
empowermentu. 

10:00 – 11:30 Perspektywa intersekcjonalna a dyskryminacja wielokrotna/krzyżowa 
11.30 – 11:45 Przerwa 

 (NIE)OCZYWISTE SOJUSZE 
11:45 – 12:15 Mężczyźni przeciwko przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć – motywacje, 

rola/zadania i wyzwania 
12:15 - 12:45 Osoby transpłciowe jako grupa odniesienia dla działań związanych z 

przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na płeć i współwystępujące 
przesłanki 

13.00 -14.00 Omówienie ewentualnych dalszych, wspólnych działań.  
Jakie tematy postrzegamy jako najważniejsze dla organizacji/działań na rzecz 
praw kobiet na najbliższe 3 lata. Wyzwania stojące przed ruchem na rzecz praw 
kobiet w najbliższym czasie. 
W jaki sposób chcemy się sieciować, współpracować? 
Podsumowanie całego spotkania   
 

14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa    
15:00 

 
Odjazd autokarem do Warszawy     

  
  

 
 
Spotkanie będzie prowadzone przez Agatę Teutsch i Ewę Rutkowską. 

 

 


