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16 listopada

Warsztaty dla młodzieży “Miasto Otwarte”
W ramach warsztatu uczestnicy spróbują 
stworzyć koncepcje „miasta idealnego”, 
w którym mieszkać mogliby na spra-
wiedliwych zasadach, ludzie z różnych 
stron świata, różnej płci, w różnym wieku, 
mówiący w różnych językach, o różnych 
kolorach skóry, różnej orientacji, różnych 
sposobach „doświadczania” miasta.

Fundacja 
im. Julii Woykow-
skiej

16 listopada
15.00 - 17.00

Limit miejsc:15 osób
zapisy:
agata@woykowska.org



Wykład otwarty „Przeciwdziałanie 
homofobii oraz transfobii szkolnej 
w świetle prawa polskiego i 
międzynarodowego”
 
„Jak zapewnić równe traktowanie 
uczennicom i uczniom LGBT+?
Kiedy przeciwdziałanie homofobii jest 
obowiązkiem dyrektorki i dyrektora 
szkoły?
Czy prawo chroni pracowniczki i 
pracowników oświaty podejmujących 
działania na rzecz dzieci i młodzieży 
LGBT+?
Na te i inne pytania odpowie adwokatka 
Anna Mazurczak, która specjalizuje się w 
ochronie prawnej osób LGBT+ .

Stowarzyszenie 
Grupa Stonewall

16 listopada
17:00-20:00

https://www.facebook.
com/grupastonewall
limit miejsc:100 osób

zapisy:
kontakt@grupa-stone-
wall.pl

Rozmowy o tolerancji, czyli jak reagować 
na jej brak.
Wywiad/rozmowa transmitowana na 
żywo z działaczką społeczną Natalią 
Stępień - specjalistką z zakresu edukacji 
równościowej.

Fundacja “Cen-
trum Promocji i 
Rozwoju Mediacji”

16 listopada 
19.00-20.00

https://www.facebook.
com/FundacjaCentrum-
Mediacji

Koncert online zespołu Siły Specjalne. 
Grupa składa się z muzyków zawodo-
wych i wykonawców na początku ich 
drogi muzycznej, w tym członków z 
niepełnosprawnościami, a także osób z 
doświadczenie

Fundacja Nordoff 
Robbins Polska 15:00 -16:00 facebook.com/nordof-

frobbinspolska



17 listopada

Wystawa  “Jestem dziewczyną i mam 
prawo do...” 
Autorki zdjęć, kolaży, rysunków oraz gra-
fik to nastolatki w wieku 11-18 lat.

Fundacja BEZLIK 17 listopada

wystawa zdalna 
dostępna:
www.bezlik.org/
poznanski-tydzien-
tolerancji

“Gdy człowiek jest ideologią - jak mądrze 
wspierać osoby LGBT+”.  
Dyskusja panelowa
z ekspert(k)ami z zakresu seksuologii, 
wsparcia psychologicznego, komunikacji 
interpersonalnej i działalności 
pozarządowej.

Fundacja Tęczowe 
Rodziny

17 listopada
17:00-19.00

www.facebook.com/
fundacjateczowerodzi-
ny/

Kim Jestem? Zapytaj mi pytanie!
Kim jest osoba transpłciowa? Czy 
płeć można sobie “wybrać”? Czy 
transpłciowość determinuje to, kim 
jestem, jak żyję?                        
Rozmowa psycholożki z Anią  
z możliwością zadawania pytań

Fundacja Akcep-
tacja

17 listopada
18:00 - 19:30

zapisy: kontakt@akcep-
tacja.org.pl



Zdrowie psychiczne osób w spektrum 
autyzmu - spotkanie online z udziałem 
lek. psychiatry Ewy Dobiały.
Ewa Dobiała to lekarka, specjalistka w 
zakresie psychiatrii, specjalistka terapii 
środowiskowej, certyfikowana psycho-
terapeutka i superwizorka, międzynaro-
dowa trenerka Transkulturowej Psycho-
terapii Pozytywnej (WAPP). Od wielu lat 
związana z Fundacją Prodeste działającą 
na rzecz ludzi w spektrum autyzmu.

Fundacja RELACYJ-
NI przy Centrum 
Wspierania Relacji

17 listopada
19.00-20.00

zapisy: kontakt@wspie-
ranierelacji.pl 
LImit miejsc: 50 osób

18 listopada

Oczy_rzeczywistości
premiera pierwszego podcastu  „Ciało 
sprawne” o doświadczeniach z codzien-
ności kobiet o zróżnicowanym stopniu 
sprawności ruchowej.

Stowarzyszenie 
Lepszy Świat
Kolektyw Bojka

18 listopada
12.00

youtube Stowarzysze-
nia oraz social media 
Lepszy Świat, Bojki oraz 
na wydarzeniu fb

Happening - debata. 
Dyskusja i refleksja na temat bieżących 
spraw społecznych, tolerancji i praw 
człowieka.

CIM Horyzonty 18 listopada
16:00-17:00

https://www.facebook.
com/CIM.Horyzonty



Przemoc wobec kobiet – definicje, formy 
przemocy.

Poznańskie Cen-
trum Profilaktyki 
Społecznej 

18 listoada
16:00-17:00

https://www.facebook.
com/FundacjaPCPS

Warsztaty on line z projektowania wlepek 
dla dziewcząt. Fundacja BEZLIK 18 listopada

17.00-18.30 zapisy: info@bezlik.org

Wykład z cyklu “Świat Arabski - opowieści 
z Bliskiego Wschodu” - Porozmawiajmy o 
Islamie - Szariat.
Podczas wykładu mówca przedstawi 
czym jest szariat, obali mity i stereotypy, 
które często zakorzenione są w naszych 
głowach, odpowie na pytania. 

Migrant Info Point 18 listopada
18:00- 19:30

zapisy: marta@migrant.
poznan.pl



19 listopada

Spotkanie z Żywymi Książkami.
Poprzez rozmowę zmierzymy się ze swo-
imi  stereotypami i uprzedzeniami zwią-
zanymi z międzykulturowością. 

CIM Horyzonty 19 listopada,
15.00-16.30

https://www.facebook.
com/CIM.Horyzonty

Happening - debata.
Dyskusja i refleksja na temat bieżących 
spraw społecznych, tolerancji i praw 
człowieka. 

CIM Horyzonty 19 listopada
15:00-16:00

https://www.facebook.
com/CIM.Horyzonty

Porozmawiajmy o języku -  dlaczego war-
to używać języka inkluzywnego?
Warsztat na temat tego jak powinniśmy 
mówić o większości świata. Refleksja na 
temat słów jakich używamy opisując 
konkretne zjawiska oraz mechanizmach 
dyskryminacji w systemie języka polskie-
go. 

Migrant Info Point 19 listopada
19:00 - 20:00

zapisy:
marta@migrant.po-
znan.pl
Limit miejsc: 10 



20 listopada

Oczy_rzeczywistości
podcast o stereotypach „Niepełnospraw-
ność czy zróżnicowana forma sprawno-
ści? O formach przedstawień, doświad-
czeniu i współpracy”.

Stowarzyszenie 
Lepszy Świat
Kolektyw Bojka

20 listopada
12:00

youtube Stowarzysze-
nia oraz social media 
Lepszy Świat, Bojki oraz 
na wydarzeniu fb

Wykład na temat książki Caroline Criado
-Perez pt. „Niewidzialne kobiety. Jak dane 
tworzą świat skrojony pod mężczyzn”.
Podjęcie dyskusji nad problemem i kon-
sekwencjami społecznymi wykluczania 
głosu kobiet z przestrzeni publicznej.

Centrum Praw 
Kobiet 
Oddział w Pozna-
niu 

 20 listopada
16:00-17:30

https://www.facebook.
com/Centrum-Praw
-Kobiet-Oddzia%C5%-
82-w-Pozna-
niu-111594997350195

Happening - debata. 
Dyskusja i refleksja na temat bieżących 
spraw społecznych, tolerancji i praw 
człowieka. 

CIM HORYZONTY 20 listopada
16.30-17.30

https://www.facebook.
com/CIM.Horyzonty



“Anty-muzeum” .
Warsztaty na temat tożsamości, tolerancji 
i antydyskryminacji z wykorzystaniem 
malarstwa, rzeźby i innych produktów 
artystycznych.

CIM Horyzonty 20 listopada
17-19:00

limit miejsc: 15 osób
zapisy:
lokalnie@cimhoryzonty.
org
https://www.facebook.
com/CIM.Horyzonty

Wystawa plakatów Szymona Szymankie-
wicza poświęconych prawom człowieka.

Fundacja Maj-
stersztyk

20 listopada
wernisaż - o 
17:00

facebook.com/szszy-
mankiewicz

Wykład otwarty - „Czym jest niebinar-
ność, o trudnościach i potrzebach osób 
transpłciowych w szkole”.
W czasie wykładu m.in. w jaki sposób 
można wspierać osoby niebineralne i jak 
być skutecznie osobą sojuszniczą. Roz-
wiejemy też kilka mitów, które narosły 
wokół transpłciowości i niebinarności 
oraz odpowiemy na wszelkie pytania 
dotyczące tematu.

Stowarzyszenie 
Grupa Stonewall

20 listopada
18:00-20:00

https://www.facebook.
com/grupastonewall
limit miejsc:100 osób



Porozmawiajmy o akceptacji.
Tolerancja czy akceptacja? Akceptacja: 
diagnozy, niepełnosprawności, zacho-
wania a akceptacja człowieka. O wartości 
akceptacji, jako kapitału sprzyjającego 
rozwojowi, samodzielności i autonomii 
dziecka - niezależnie od jego wieku i 
poziomu sprawności. Spotkanie dedy-
kowane rodzicom i opiekunom osób z 
niepełnosprawnością lub/i w spektrum 
autyzmu.

 Fundacja FIONA 20 listopada
19:00 - 20:00

zapisy: kontakt@funda-
cja-fiona.org.pl

limit miejsc: 20 osób

21 listopada

Oczy_rzeczywistości.
Warsztaty antydyskryminacyjne on line.

Stowarzyszenie 
Lepszy Świat
Kolektyw Bojka

21 listopada
10.30 - 12:30

zapisy:stowarzyszenie@
lepszyswiat.org.pl

Akcja artystyczna „Nitką do tęczy”.
Tęczowe seniorki będą wyszywać tęczo-
wą flagę. 
Każdego dnia wyszyty zostanie jeden 
kolor, który będzie tworzony różnymi 
technikami.
Tęczowe seniorki to grupa kreatywnych 
odważnych kobiet zrywających ze stereo-
typem moherowej staruszki.

Fundacja Barak 
Kultury

21 listopada
13:00 finał 
akcji

dostęp: witryna Baraku 
Kultury przy Al. Marcin-
kowskiego 21



22 listopada

Oczy_rzeczywistości.
wystawa fotograficzna.

Stowarzyszenie 
Lepszy Świat
Kolektyw Bojka

od 22 listo-
pada

www Lepszy Świat, 
Bojki


