OGŁOSZENIE O NABORZE DO AKADEMII TRENINGU WENDO
Fundacja Autonomia wraz z organizacjami partnerskimi – Fundacją Pozytywnych Zmian,
Stowarzyszeniem Strefa Kobiet z Milo oraz Towarzystwem Interwencji Kryzysowej
zaprasza do udziału w Akademii Treningu WenDo, która realizowana jest w ramach projektów
„Perspektywa antydyskryminacyjna w programach przeciw przemocy” oraz „Zatrzymać
przemoc – kompleksowy system wsparcia i oddziaływań terapeutycznych dla osób
doświadczających przemocy ze względu na płeć“.
Celem Akademii jest przygotowanie do profesjonalnej i samodzielnej pracy trenerskiej w
zakresie przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć - głównie wobec kobiet
i dziewczynek (w tym należących do mniejszości) metodą WenDo, bazującą na modelu
upełnomocnienia (empowerment).
DLA KOGO?
Akademia Treningu WenDo - Upełnomocnienie Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to
autorski, kompleksowy program kursu trenerskiego skierowany do osób z doświadczeniem
życia jako kobiety oraz socjalizacji do roli kobiety, w tym z grup narażonych na przemoc i
dyskryminację krzyżową (ze względu na płeć i inne współwystępujące przesłanki takie jak:
niepełnosprawność, orientacja psychoseksualna, tożsamość płciowa, pochodzenie etniczne i
narodowe, wiek, status społeczno-ekonomiczny i in.), pracujących lub współpracujących z
organizacjami
pozarządowymi,
placówkami
edukacyjnymi,
interwencyjnymi,
socjoterapeutycznymi i pomocowymi itp., działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy
i/lub dyskryminacji (w szczególności wobec kobiet/ze względu na płeć), w tym w
szczególności pracującymi z kobietami i dziewczynkami doświadczającymi przemocy.
Fundacja Autonomia podejmie szeroko zakrojone starania by umożliwić udział w Akademii
wszystkim potencjalnym uczestniczkom bez względu m.in. na stopień sprawności i zakres
zaangażowania kandydatki w pracę opiekuńczą. Jednocześnie przed podjęciem ostatecznej
decyzji konieczne będą szczegółowe rozmowy indywidualne na temat naszych możliwości i
ograniczeń dotyczących takiego dostosowania merytorycznego i organizacyjnego, które
umożliwią pełne uczestnictwo w zajęciach.
W ramach projektu fundacja Autonomia dąży do sytuacji, w której minimum 20% będą
stanowiły kobiety z mniejszości lub pracujące z takimi grupami kobiet – np. znające Polski
Język Migowy.
Organizacje
parterskie:
Darczyńcy i
Operatorzy

Kontakt:

tel.: 515 47 66 59, e-mail: zgloszenia@autonomia.org.pl

Kilka miejsc zarezerwowanych jest dla członkiń organizacji realizujących projekt, w tym
organizacji partnerskich.
PROGRAM AKADEMII TRENINGU WENDO
Program Akademii przygotowuje do prowadzenia działań o charakterze edukacyjnym i
społecznym skoncentrowanych na zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy i dyskryminacji
ze względu na płeć z jaką spotykają się kobiety i dziewczynki. Dzięki udziałowi w Akademii
Uczestniczki zdobywają kompetencje, wiedzę, praktyczne umiejętności, pracują nad
budowaniem świadomości i postaw wspierających prowadzenie warsztatów metodą WenDo
oraz realizowanie działań w przestrzeni publicznej.
Akademia nie przygotowuje do prowadzenia działań terapeutycznych i nie należy to do jej
celów (szczegółowy opis zakresu merytorycznego stanowi element regulaminu – W
załącznikU).
Akademia to 11 szkoleniowych sesji wyjazdowych (4-6 dniowych, łącznie 370 godzin
szkoleniowych) w formie warsztatów oraz wykładów, seminariów (webinarów), projekcji,
warsztatów zaliczeniowych/dyplomowych, praktycznego wykorzystywania nabywanych
kompetencji np. w ramach działań związanych z Kampanią 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy
ze względu na Pleć - 2015 i in. Sesje odbywać się będą w trybie zjazdowym, w okresie od
kwietnia 2015 do marca 2016 (szczegółowy harmonogram – w załączniku).
Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. W związku z tym bardzo prosimy o
uważne przeczytanie harmonogramu zjazdów i sprawdzenie, czy możliwe jest Twoje
uczestnictwo we wszystkich zajęciach i przeprowadzenie działań w ramach kampanii 16 Dni
Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć (listopad/grudzień 2015) oraz warsztatów
zaliczeniowych/dyplomowych (luty/marzec 2016).
O WenDo
WenDo – budowanie pewności siebie, samoobrona i asertywność dla kobiet i dziewcząt jest
metodą przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć i osiągania równości płci poprzez
wzmacnianie kobiet i dziewcząt.
WenDo to jedyna w Polsce metoda samoobrony uwzględniająca perspektywę kulturowej
tożsamości płci (gender) i perspektywę feministyczną. W kontekście społeczno-politycznym
uwrażliwia i pomaga identyfikować przypadki dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć,
kolor skóry, niepełnosprawność, orientację psychoseksualną i in. Daje możliwość przyjrzenia
się socjalizacji, narzuconym społecznie normom i rolom oraz własnym wyobrażeniom na ich
temat.
W WenDo uczestniczą dziewczynki od 7. roku życia oraz kobiety z ograniczoną sprawnością
ruchową i z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Organizacje
parterskie:
Darczyńcy i
Operatorzy

Kontakt:

tel.: 515 47 66 59, e-mail: zgloszenia@autonomia.org.pl

Udział w warsztacie WenDo pozwala na podniesienie umiejętności w zakresie skutecznej,
spójnej, asertywnej komunikacji; rozpoznawania, diagnozowania i reagowania na sytuacje
przekraczania granic, dyskryminację i przemoc; podejmowania decyzji; samoobrony fizycznej
w sytuacjach ataku/napaści.
Dzięki udziałowi w WenDo uczestniczki wzmacniają poczucie pewności siebie, poczucie
własnej wartości i sprawczości. W ramach zajęć wykorzystywane są ćwiczenia symulacyjne,
elementy psychodramy, dyskusje w małych grupach i plenarne, praca z oddechem i głosem.
W zakresie samoobrony fizycznej ćwiczymy m.in. ciosy, kopnięcia, uwolnienia, bloki.
Informacje dodatkowe: www.wendo.org.pl,
http://www.autonomia.org.pl/index.php?id=teksty2&ajdi=27
Empowerment/upełnomocnienie
Celem działań upełnomocniających jest osiągnięcie stanu, w którym ludzie u/odzyskują
indywidualną i kolektywną (zbiorową) kontrolę nad własnym życiem, postulatami, interesami,
przestrzenią, prawami, językiem jakim opisywana jest rzeczywistość, w tym także oni/one itd.
Dzięki upełnomocnieniu ludzie są zdolni do definiowania i działania, mają poczucie
sprawczości/wpływu. Strukturalny wymiar działań upełnomocniających odnosi się do
ujawniania struktur społecznych oraz barier i relacji wpływów, które podtrzymują
zróżnicowanie i niesprawiedliwości/opresję.
W modelu treningu upełnomocniającego osoby uczestniczące identyfikują i mierzą się z
opresją nie tylko na poziomie osobistym i kulturowym, ale również instytucjonalnym. Celem
treningu upełnomocniającego jest wyposażenie osób, które doświadczają przemocy,
dyskryminacji i opresji w narzędzia (wiedzę i umiejętności) rozpoznawania i stawiania czoła
wszelkim ich formom funkcjonującym na interpersonalnym, kulturowym i systemowym
poziomie. Trening taki służy temu, by osoby biorące w nim udział były w stanie, najlepiej jako
grupa, skutecznie zwalczać przemoc, dyskryminację i opresję a co jest z tym związane –
wprowadzić zmiany w swojej sytuacji
ILE KOSZTUJE UDZIAŁ W AKADEMII?
Dla wszystkich zakwalifikowanych uczestniczek Akademii udział w programie fundowany jest
ze środków Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Funduszu Małych Grantów Programu
Operacyjnego Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na
płeć współfinansowanego z funduszy norweskich, pod warunkiem pełnej i aktywnej obecności
na zajęciach.
Fundacja Autonomia zapewnia organizację i pokrycie kosztów zajęć merytorycznych,
konsultacji
indywidualnych,
materiałów
edukacyjnych,
wyżywienia
wegańskiego,
zakwaterowania w pokojach wieloosobowych oraz podstawową pomoc w organizacji szkoleń
dyplomowych. Uczestniczki Akademii ponoszą jedynie część kosztów dojazdu do i z miejsca
szkolenia oraz przejazdów lokalnych.
Organizacje
parterskie:
Darczyńcy i
Operatorzy

Kontakt:

tel.: 515 47 66 59, e-mail: zgloszenia@autonomia.org.pl

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?
Formularz
ankiety
zgłoszeniowej,
regulamin
i
harmonogram
są
dostępne
na
www.autonomia.org.pl. Uczestniczki wybierane będą w dwóch etapach: na podstawie
dokumentów zgłoszeniowych (ankieta zgłoszeniowa, list motywacyjny, dodatkowo rekomendacja z organizacji/instytucji) i rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej z użyciem
komunikatorów internetowych.
Prosimy
o
przesyłanie
wypełnionego
formularza
Ankiety
pod
nazwą:
Akademia_Treningu_WenDo_nazwisko
wraz
z
kompletem
dokumentów
(listem
motywacyjnym, harmonogramem oraz opcjonalnie - rekomendacją z organizacji/instytucji)
mailem na adres: zgloszenia@autonomia.org.pl. Dokumenty powinny zostać przesłane w
dwóch wersjach:
 plików otwartych do edycji,
 zeskanowanych (sfotografowanych) wydruków dokumentów podpisanych.
W przypadku niemożności samodzielnego wypełnienia formularza wynikających ze względów
zdrowotnych, istnieje możliwość wypełnienia go przez telefon. W takiej sytuacji prosimy o
kontakt pod numer +48 515 47 66 59.
Odbiór każdego zgłoszenia potwierdzimy mailem. W przypadku braku potwierdzenia w ciągu 3
dni roboczych prosimy o kontakt.
Zgłoszenia przyjmujemy do 27.02.2015 r. Informacja o zaproszeniu na rozmowę
kwalifikacyjną zostanie przesłana najpóźniej 03.03.2015 r. Rozmowy kwalifikacyjne będę
prowadzone w dniach 6 i 7.03.2015 r. za pośrednictwem komunikatora Skype (rozmowy z
osobami z niepełnosprawnością słuchu będą prowadzone za pośrednictwem czatu).
Informację o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w cyklu prześlemy do 15.03.2015 r.
WIĘCEJ INFORMACJI?
Koordynatorka organizacyjna Akademii: Zofia Noworól: zgloszenia@autonomia.org.pl, +48
515 47 66 59

Informacje o projektach w ramach których odbywa się Akademia
Akademia Treningu WenDo jest realizowana w ramach projektu o nr e3-0851,
dofinansowanego z Programu Obywatele dla Demokracji, wdrażanego przez Fundację im.
Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze
środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz projektu o nr
171/NMF/XII/N dofinansowanego z Funduszu Małych Grantów w Programie PL14
Organizacje
parterskie:
Darczyńcy i
Operatorzy

Kontakt:

tel.: 515 47 66 59, e-mail: zgloszenia@autonomia.org.pl

"Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć", którego Operatorem
jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
„Perspektywa antydyskryminacyjna w programach przeciw przemocy”
Projekt dot. przemocy ze względu na płeć i inne przesłanki (np. pochodzenie etniczne,
narodowe, niepełnosprawność, orientację psychoseksualną i in.) rozumianej jako naruszenie
praw
człowieka
oraz
jedna
z
form
dyskryminacji.
Odpowiedzią jaką daje projekt są działania których efektem z jednej strony jest tworzenie
narzędzi umożliwiających upełnomocnienie kobiet narażonych na dyskryminację krzyżową, z
drugiej wdrożenie zmian w strukturach i programach przeciw przemocy, tak by uwzględniały
perspektywę płci i różnorodności.
Filary:
I. Wzmocnienie organizacji przeciwdziałających przemocy i dyskryminacji (Akademia Treningu
WenDo - Upełnomocnienie Przeciw Przemocy ze względu na Płeć, Stworzenie podręcznika dot.
pracy antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej opartej na koncepcji upełnomocnienia
(empowerment), Mobilny Punkt Edukacyjno - Ekspercki dla ngo, instytucji).
II. Rzecznictwo dot. włączenia perspektywy płci i różnorodności do działań
antyprzemocowych- koalicja, narzędzia, rekomendacje.

Organizacje
parterskie:
Darczyńcy i
Operatorzy

Kontakt:

tel.: 515 47 66 59, e-mail: zgloszenia@autonomia.org.pl

Ankieta Zgłoszeniowa do Akademii Treningu WenDo
– Upełnomocnienie Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

Niniejszy formularz udostępniony będzie wyłącznie osobom prowadzącym zajęcia
i kwalifikującym do uczestnictwa. Przed przystąpieniem do jego wypełniania, proszę
dobrze zapoznaj się z treścią Ogłoszenia, Regulaminu i Harmonogramu.
Jeśli ze względów zdrowotnych nie możesz uzupełnić formularza, zadzwoń +48 515
47 66 59.

Proszę wypełnij wszystkie pola. W polach wyboru proszę zaznacz wybraną
odpowiedź.
1. Osoba aplikująca:
Imię
Nazwisko
Adres korespondencyjny
e-mail
Telefon komórkowy
Data urodzenia*
W jaki sposób definiujesz się
w kontekście przynależności
do grup narodowych lub
etnicznych*?
W jaki sposób definiujesz się
w kontekście obywatelstwa*?
Jeśli inaczej niż „polskie”,
proszę podać status pobytu
w RP oraz okres
zamieszkiwania*:
W jaki sposób definiujesz się
w kontekście płci
Organizacje
parterskie:
Darczyńcy i
Operatorzy

Kontakt:

tel.: 515 47 66 59, e-mail: zgloszenia@autonomia.org.pl
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i tożsamości płciowej?*
W jaki sposób definiujesz się
w kontekście sprawności *?
Miejsce aktywności
zawodowej/społecznej:
proszę podaj nazwę
miejscowości
i województwo*
Wielkość miejscowości, w
której prowadzisz aktywność
zawodową/społeczną*
Znajomość Polskiego Języka
Migowego

posiadająca niepełnosprawność
nieposiadająca niepełnosprawności
inaczej, jak………………………………………

powyżej 100 tys. mieszkańców
51 -100 tys. mieszkańców
20 – 50 tys. mieszkańców
poniżej 20 tys. Mieszkańców
tak
nie
Jeśli tak – w jakim stopniu?

Czy jesteś osobą, która
wykonuje pracę opiekuńczą
w stosunku do bliskiej osoby
(dziecko, rodzic, partner/ka
itd.)?*

tak
nie

*dane o narodowości, wieku i płci i in. gromadzone są wyłącznie dla zapewnienia różnorodności w grupie zakwalifikowanej do udziału
w Akademii i realizacji celu jak jest rozszerzenie grupy trenerek WenDo o osoby niedoreprezentowane w tym gronie.

2. Reprezentowana organizacja/instytucja:
Nazwa
Adres
Telefon
e-mail
www
typ organizacji/instytucji**
obszary działania
Organizacje
parterskie:
Darczyńcy i
Operatorzy

Kontakt:

tel.: 515 47 66 59, e-mail: zgloszenia@autonomia.org.pl
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organizacji/instytucji
funkcja i działania/zadania
** np. organizacja pozarządowa, publiczna instytucja pomocowa, edukacyjna, terapeutyczna
itd.
3. Z jakimi innymi organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi lub
strukturami formalnymi, działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy i
dyskryminacji współpracujesz? Proszę wymień wszystkie z podaniem funkcji i
realizowanych zadań.

4. Wykształcenie / ukończona szkoła / kierunek

5. Czy masz doświadczenie uczestnictwa w warsztacie WenDo – samoobrony
i asertywności dla kobiet i dziewcząt?
tak nie
Jeśli tak, proszę podaj: przez kogo organizowanym? Która trenerka była osobą prowadzącą?
W jakim wymiarze godzinowym? Kiedy?

6.
Czy
masz
doświadczenie
uczestnictwa
w
warsztacie
genderowym
i/lub antydyskryminacyjnym?
tak nie
Jeśli tak, proszę podaj: przez kogo organizowanym? Kto był/a osobą prowadzącą? W jakim
wymiarze godzinowym? Kiedy?

7. Czy uczestniczysz (lub masz takie doświadczenie w przeszłości) w szkole/kursie
trenerskim lub innym przedsięwzięciu edukacyjnym przygotowującym do pracy
trenera/ki?
tak nie
Jeśli tak, proszę podaj w jakim, przez kogo organizowanym? Kto był/a osobą prowadzącą?
Organizacje
parterskie:
Darczyńcy i
Operatorzy

Kontakt:
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W jakim wymiarze godzinowym? Kiedy? Czy posiadasz jakiś certyfikat trenerski?:

8. Proszę opisz swoje doświadczenie (praca zawodowa, przebyte staże i praktyki,
działalność społeczna) w obszarze przeciwdziałania przemocy i/lub dyskryminacji w
szczególności ze względu na płeć i inne współwystępujące przesłanki,
z uwzględnieniem prowadzenia szkoleń / warsztatów / treningów (jeśli dotyczy:
rodzaj, tematyka, ilość zrealizowanych godzin zegarowych w podziale; max. 2000 znaków ze
spacjami):

9.
Proszę
wybierz
grupy
tożsamościowe,
z
którymi
pracujesz
w kontekście przeciwdziałania przemocy i/lub dyskryminacji (w przypadku pracy
z osobami, które łączą w sobie tożsamości, albo pracy z różnymi grupami, proszę
zaznacz odpowiednio wiele punktów) :
Kobiety/dziewczynki

Osoby nieheteroseksualne

W jakim wieku (proszę
podać
przedział/przedziały
wiekowe)?

Jakie?

Osoby z
niepełnosprawnością

Osoby z chorobami
przewlekłymi, z powodu
których mogą doświadczać
dyskryminacji/stygmatyzacji

Jakimi rodzajami
niepełnosprawności?

Osoby nie cispłciowe (np.
transpłciowe)

Osoby należące do
mniejszości narodowych/
etnicznych

Jakie?
Jakich?

Osoby o pochodzeniu
innym niż polskie (np.
cudzoziemki, migrantki,
uchodźczynie)

Inne

Jakimi?

10. Proszę opisz inne doświadczenia zawodowe lub społeczne, które mogą być
istotne dla Twojej przyszłej pracy w roli trenerki WenDo (max. 1500 znaków ze
spacjami):
Organizacje
parterskie:
Darczyńcy i
Operatorzy

Kontakt:
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Informacje organizacyjne.
Czy sprawujesz w stosunku do bliskiej Ci osoby (dziecko, rodzic, partner/ka itd.)
opiekę, w stopniu uniemożliwiającym Ci opuszczenie miejsca zamieszkania na czas
realizacji Akademii Treningu WenDo, o ile nie zostanie zorganizowane dla Ciebie
jakieś zastępstwo?
tak
nie
Jeśli definiujesz się jako osoba posiadająca niepełnosprawność, podaj proszę
następujące informacje:
Wzroku
Słuchu
rodzaj
Ruchu
niepełnosprawności
Sprzężona (jaka?............................................)
Inna, jaka? ............................................
Kto lub co umożliwi Ci
aktywny i pełny
Asystentka – proszę opisać zakres jej działań:
udział w Akademii
…
(proszę weź pod
uwagę jej specyfikę –
Tłumaczenie na język migowy
szczegółowe
Jaki?
PJM
SJM
informacje znajdują
Inne: …
się w regulaminie,
Nie mam żadnych potrzeb w tym zakresie
harmonogramie,
opisie)?
W kontekście
Prosimy o opis:
niepełnosprawności jakie warunki
Organizacje
parterskie:
Darczyńcy i
Operatorzy

Kontakt:
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powinna spełniać sala
szkoleniowa, miejsce
zakwaterowania,
środki transportu,
żeby umożliwić Panu/i
pełen udział w
zajęciach?

Jaki jest Twój zakres
samodzielności w
czytaniu, pisaniu i
wypowiadaniu się?

Czy masz dodatkowe
uwagi dotyczące
sytuacji zdrowotnej
lub
niepełnosprawności,
które ułatwiłyby Ci
udział w Akademii?

Samodzielnie czytam
Samodzielnie piszę
Potrzebuję pomocy przy pisaniu
Jakiej?....................................................................................
Potrzebuję pomocy przy czytaniu
Jakiej?....................................................................................
Komunikuję się przez/za pomocą….………………………
Inne……………………………………………………………
tak

nie

Jeżeli tak, proszę podać w jakie:
…

Oświadczenia
1. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.
2. Oświadczam, że znam dokumenty rekrutacyjne: Ogłoszenie, Harmonogram oraz
Regulamin Akademii.
3. Niniejszym deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie i zobowiązuję się do pełnego
uczestnictwa w programie Akademii.
4. Przyjmuję do wiadomości, że udział jednej osoby w Akademii to koszt 10 000 zł. Koszt
ten pokrywany jest z dofinansowania przyznanego przez grantodawców oraz Fundację
Organizacje
parterskie:
Darczyńcy i
Operatorzy

Kontakt:

tel.: 515 47 66 59, e-mail: zgloszenia@autonomia.org.pl
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Autonomia. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w cyklu (już po zakwalifikowaniu do
udziału) z przyczyn leżących po mojej stronie, innych niż przypadki losowe, zobowiązuję
się do zwrotu ww. kwoty Fundacji Autonomia.
5. Akceptuję, że warunkiem udziału w Akademii będzie podpisanie umowy pomiędzy
fundacja Autonomia a Osobą Uczestniczącą, której integralną częścią będzie Regulamin
Akademii i Harmonogram.
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Autonomia,
z siedzibą w Krakowie, ul. Konrada Wallenroda 55/75, na potrzeby rekrutacji do
Akademii Treningu WenDo - Upełnomocnienie Przeciw Przemocy ze względu na Płeć
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002
r. Nr 101 poz. 926 ze zm. Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadach pełnej
dobrowolności. Mam prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania, żądania
zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.

Miejscowość:

Data:

Podpis:

Prosimy
o
przesyłanie
wypełnionego
formularza
Ankiety
pod
nazwą:
Akademia_Treningu_WenDo_nazwisko wraz z kompletem dokumentów (listem motywacyjnym,
Harmonogramem oraz opcjonalnie - Rekomendacją z organizacji/instytucji) mailem na
adres: zgloszenia@autonomia.org.pl. Dokumenty
powinny zostać przesłane w dwóch
wersjach:
1. plików otwartych do edycji,
2. zeskanowanych (sfotografowanych) wydruków dokumentów podpisanych.
W przypadku niemożności samodzielnego wypełnienia formularza spowodowanego
względami zdrowotnymi, istnieje możliwość wypełnienia go przez telefon. W takie sytuacji
prosimy o kontakt pod numer +48 515 47 66 59.
Odbiór każdego zgłoszenia potwierdzimy mailem. W przypadku braku potwierdzenia w
ciągu 3 dni roboczych prosimy o kontakt.
Zgłoszenia przyjmujemy do 27.02.2015 r. Informacja o zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną
zostanie przesłana najpóźniej 03.03.2015 r. Rozmowy kwalifikacyjne będę prowadzone w
dniach 6 i 7.03.2015 r. za pośrednictwem komunikatora Skype (rozmowy z osobami z
niepełnosprawnością słuchu będą prowadzone za pośrednictwem czatu). Informację o
zakwalifikowaniu do uczestnictwa w cyklu prześlemy do 15.03.2015 r.
Organizacje
parterskie:
Darczyńcy i
Operatorzy

Kontakt:

tel.: 515 47 66 59, e-mail: zgloszenia@autonomia.org.pl

7

Proszę wybierz preferowany termin, w którym w razie przejścia do drugiego etapu
rekrutacji, możesz uczestniczyć w rozmowie (jeśli oba terminy są możliwe, proszę zaznacz obie
odpowiedzi):
6 marca:
7 marca:
Akademia Treningu WenDo - Upełnomocnienie Przeciw Przemocy ze względu na Płeć jest kompleksowym
autorskim przedsięwzięciem fundacji Autonomia realizowanym w ramach projektu „Perspektywa
antydyskryminacyjna w programach przeciw przemocy” (projekt o nr e3-0851, dofinansowany z Programu
Obywatele dla Demokracji, który wdrażany jest przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską
Fundacją Dzieci i Młodzieży. Program Obywatele dla Demokracji finansowany jest ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Fundusze te są formą bezzwrotnej pomocy udzielanej przez
Norwegię, Islandię i Liechtenstein.) i „Zatrzymać przemoc – kompleksowy system wsparcia i oddziaływań
terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy ze względu na płeć“ (projekt o nr 171/NMF/XII/N
dofinansowany z Funduszu Małych Grantów w Programie PL14 "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy
ze względu na płeć", którego Operatorem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Pozytywnych Zmian z Bielska – Białej, Stowarzyszeniem
Strefa Wenus z Milo i Towarzystwem Interwencji Kryzysowej.

Organizacje
parterskie:
Darczyńcy i
Operatorzy

Kontakt:

tel.: 515 47 66 59, e-mail: zgloszenia@autonomia.org.pl
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HARMONOGRAM AKADEMII TRENINGU WENDO
- UPEŁNOMOCNIENIE PRZECIW PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ
Organizatorka Akademii zastrzega sobie prawo do wprowadzenia niewielkich zmian
w harmonogramie, po wcześniejszym poinformowaniu Uczestniczek.
Fundacja Autonomia dołożyła starań by uwzględnić w konstruowaniu harmonogramu daty ważnych
świąt katolickich, prawosławnych, żydowskich i muzułmańskich. Jednak w kilku przypadkach nie było
możliwe uniknięcie organizacji zajęć w terminie wypadającym w trakcie świąt.
Nr zjazdu

Miesiąc

Rok

I.

kwiecień

2015

II.

maj

2015

III.

czerwiec

2015

IV.
V.

lipiec
sierpień

2015
2015

VI.

wrzesień

2015

październik
listopad

2015
2015

VII.
VIII.
Kampania 16 dni Akcji
Przeciwko Przemocy ze
względu na Płeć
IX.
X.
Warsztaty
dyplomowe/zaliczeniowe
XI.
Zakończenie projektu

listopad/grudzień 2015

9-12.04.2015
(Wielkanoc – prawosławna)
30.04 - 3.05.2015
4-7.06.2015
(Boże Ciało – rzymskokatolickie)
7-12.07.2015
18-23.08.2015
24-27.09.2015
(Ied Al-Adha – Święto Ofiarowania –
muzułmańskie)
15-18.10.2015
11-15.11.2015
25.11-10.12.2015

30
30
30
50
50
30
30
40
1

grudzień

2015

17-20.12.2015
30
6-10.01.2016
(Święto Trzech Króli –
40
rzymskokatolickie, Boże Narodzenie –
prawosławne)

styczeń

2016

luty/marzec

2016

3-6.03.2016 lub w lutym

marzec
kwiecień

2016
2016

10-13.03.2016 - zjazd 11.

Potwierdzam zapoznanie się z Harmonogramem Akademii
i zobowiązuję się do uczestnictwa we wszystkich działaniach.
..........................
Podpis, data
Organizacje
parterskie:
Darczyńcy i
Operatorzy

Kontakt:

Liczba
godzin

PLANOWANY TERMIN ZJAZDU

tel.: 515 47 66 59, e-mail: zgloszenia@autonomia.org.pl

Treningu

30

WenDo

