Program kampanii „Alfabet zgody. Bo tylko tak znaczy tak”

2.03.2019
15.30 - 17:30, seminarium „Stop hejtowi w mediach"
Osoby uczestniczące w seminarium (studentki i studenci) w przyszłości chcą pracować z
dziećmi/młodzieżą, dlatego powinny wiedzieć jakie są formy i konsekwencje cyberprzemocy
oraz umieć reagować na tego typu zjawiska, a także podejmować działania profilaktyczne
celem zwiększenia bezpieczeństwa podopiecznych i tworzenia środowiska wolnego od mowy
nienawiści, która w konsekwencji może prowadzić do prawdziwych przestępstw
motywowanych nienawiścią.
Prowadzenie: Mariola Badowska, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
Wydarzenie zamknięte dla osób studiujących w AH.
Miejsce: Wydział Pedagogiczny Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku
4.03.2019
Oficjalna inauguracja kampanii
19:00 - 21:00, projekcja filmu i dyskusja, Kino Paradox, Kraków, ul. Krupnicza 38
„Bez wyjścia. Historia Rehtaeh Parsons" [48 ', 2015, reżyser: Rama Rau / zdjęcia: Nick
Wilson / prod.: Trinetra Productions]
Śmierć Rehateah odbiła się echem na całym świecie, wywołując szeroką dyskusję na temat
cyberprzemocy, kultury gwałtu i przemocy seksualnej w Internecie. Dzięki rosnącej presji
społecznej i medialnej, kampanii internetowej oraz zaangażowaniu Anonymous, którzy
zagrozili ujawnieniem tożsamości gwałcicieli, lokalny rząd Nowej Szkocji oraz Kanadyjska
Królewska Policja zdecydowały o otwarciu sprawy i postawieniu napastników przed sądem.
W 2014 roku Kanada, jako jedno z pierwszych państw na świecie, przyjęła prawo
umożliwiające zwalczanie cyberprzemocy, nazywane również Prawem Rehtaeh.
Film, jest punktem wyjścia do refleksji, rozmów i zajęć na temat konieczności uzyskania
świadomej zgody na aktywność seksualną (consent), prawa do prywatności, zakazu
rozpowszechniania materiałów foto i wideo bez zgody osób nagranych, mowy nienawiści,
cyberbullingu i slutshamingu. Nie zawiera wulgarnego języka, brutalnych ani erotycznych
scen.
Prowadzenie: Agata Teutsch (fundacja Autonomia), dr Magdalena Stoch (Uniwersytet
Pedagogiczny)
Wydarzenie bezpłatne, otwarte. Dziękujemy kinu Paradox za nieodpłatne udostępnienie
sali kinowej!
Miejsce: kino Paradox, ul. Krupnicza 38, Kraków, budynek nie jest dostępny
architektonicznie.
************
4 - 8.03.2019

Wystawa concept: consent - wystawa plakatów kampanii edukacyjnych o zgodzie
(consencie).
Instytut Socjologii UJ, Kraków
Organizacja: Ada Krysiak, Magda Pluta, Instytut Socjologii UJ

***********
5.03.2019
10:00-13:00, warsztat, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Warsztat "Alfabet Zgody. Poznaj ideę consentu" dla studentów i studentek, wydarzenie
bezpłatne, obowiązują zgłoszenia: mstoch@up.krakow.pl (zapisy do 28 lutego).
FB: https://web.facebook.com/events/2235441386713738

***********
5 marca Dziewczyńskie Centrum Mocy fundacji Autonomia, w ramach kampanii „Alfabet
Zgody, Bo tylko tak znaczy tak" zaprasza Dziewczynki i Nastolatki, ale także Kobiety,
Chłopców i Mężczyzn na wyjątkowe spotkanie! Naszą gościną będzie Sylwia Spurek! Jeśli
nie znacie jej osobiście - nie możecie przegapić tej okazji!
16:00 - 17:00, Spotkanie z dr Sylwią Spurek, Arteteka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej,
Kraków
Jaką dziewczynką była dr Sylwia Spurek - Ambasadorka Dziewczyńskiego Centrum Mocy? Czy
zawsze chciała walczyć o prawa kobiet? Co Ją inspirowało i wzmacniało?
Wydarzenie bezpłatne, otwarte. Zapewniamy tłumaczenie na Polski Język Migowy.
Więcej: https://bit.ly/2H0i228

***********
17:00-18:30, warsztaty, Arteteka Arteteka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Kraków
„Zgoda w sieci"- warsztaty dla opiekunów/ek i dzieci w wieku 5-9 lat oraz dla młodzieży w
wieku 10-14 lat.
Dowiedz się jak reagować na przemoc w sieci oraz jak w praktyce stosować zasadę zgody w
relacjach prywatnych i rówieśniczych.
Ilość miejsc ograniczona! Obowiązują zapisy (do 4 marca)
Wydarzenie organizowane jest dzięki współpracy z Arteteką Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej.
Miejsce: Arteteka WBP (wejście od ul. Szujskiego), budynek dostępny dla osób poruszających
się na wózkach).
******

„Alfabet Zgody. Bo tylko tak znaczy tak" - rada szkoleniowa dla wychowawców, warsztat
dla Młodzieżowej Rady Bursy, warsztat dla chłopców mieszkających w Bursie Szkolnej
Integracyjnej w Szczecinie.
Warsztaty dla młodzieży mieszkającej w BSI. Głównym celem będzie skupienie się na
rozpoznawaniu, zapobieganiu i reagowaniu na przemoc z jaką spotykają się młodzi ludzie, ze
szczególnym zwróceniem uwagi na przemoc z użyciem nowych mediów i technologii
informatycznych. Podniesienie wiedzy i uważności w odniesieniu do ZASADY ZGODY
(consent). Poznanie narzędzi i przykładów działań w Polsce i USA, które odnoszą się do
przeciwstawiania się przemocy seksualnej (m.in. projekcja filmu „Bez wyjścia" i jego
omówienie). Przewidziany jest również warsztat plastyczny (tworzenie napisów na koszulki i
torby lniane).
Wydarzenie jest organizowane dla grupy zamkniętej.
Miejsce: Bursa Szkolna Integracyjna w Szczecinie.
Organizatorka: Katarzyna Stawczyk: kd.stawczyk@wp.pl

6.03.2019
********
10:00 - 12:00 - Akcja zdjęciowa "Wybieram Zgodę", Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut
Filologii Polskiej
********
12:00 - 14:00, Wieliczka
Warsztaty „Zgoda w relacjach - warsztaty dla młodzieży".
Jak reagować na przemoc w mediach społecznościowych? Jak się chronić przed manipulacją
w mediach i krytycznie je analizować? Jak w praktyce stosować zasadę zgody w relacjach?
Zapisy: sekretariat@mgopswieliczka.pl
FB: https://web.facebook.com/events/325507991418076/

********
18:00 - 20:00, dyskusja, Wieliczka
ROZMOWY PRZY WSPÓŁNYM STOLE: CYBERPRZEMOC - JAK JEJ PRZECIWDZIAŁAĆ?
Prowadzenie: Katarzyna Sowa - Lewandowska i Lidia Halina Prokopowicz
Informacje i zapisy do 3 marca: ksowa@biblioteka.wieliczka.eu, 12 385 88 10
Miejsce: PiMBP w Wieliczce, Plac Skulimowskiego 3, Wielicka Mediateka
**********
20:00 - 21:00, projekcja filmu, Wieliczka
„BEZ WYJŚCIA. HISTORIA REHTAEH PARSONS", (Rama Rau/ Kanada/ 2015)
Prowadzenie dyskusji Lidia Halina Prokopowicz
WSTĘP WOLNY.
Miejsce: Wielicka Mediateka, sala kinowa
********
5/6.03.2019

„(nie)Bezczpieczny seks - porozmawiajmy o tym!” – warsztaty dla studentów i studentek
UJ
W trakcie warsztatu będziemy rozmawiać o tym jak MY, młodzi ludzie, możemy nauczyć się
stawiać granice w relacjach i je respektować?
Warsztatom towarzyszyć będzie projekcja filmu „BEZ WYJŚCIA. HISTORIA REHTAEH
PARSON", (Rama Rau/ Kanada/ 2015).
Prowadząca: Nikola Królak- studentka drugiego roku psychologii stosowanej UJ, Kraków.
7.03.2019
********
I. Warsztaty z krytycznej analizy mediów pod kątem przedstawiania problemu przemocy
dla osób studiujących psychologię w Uniwersytecie Pedagogicznym.
Zajęcia dla zamkniętej grupy.
Prowadzenie: Agnieszka Legut, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków
********
II.18:30-20:30
Media bez przemocy - krytyczne warsztaty analizowania i tworzenia treści w mediach
społecznościowych
Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do studentów i studentek polonistyki, ale
także do wszystkich osób zainteresowanych tworzeniem tekstów przeznaczonych do
publikacji w mediach społecznościowych
Prowadzenie: Helena Jaworowska
Zapisy: liczba miejsc ograniczona, helena.jaworowska@student.uj.edu.pl
Instytucja: Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki UJ
Miejsce: sala nr 22 (II piętro), ul. Gołębia 20 31-007 Kraków
Dostosowanie: sala jest dostosowana do osób z niepełnosprawnościami (winda w budynku,
toaleta dla osób poruszających się na wózku)
********
8.03.2019
godz: 12:00 - 15:00
Uświadom sobie consent- warsztaty
Warsztaty otwarte dla studentów i studentek.
Miejsce: Kraków, Instytut Socjologii UJ, budynek dostosowany
Prowadzenie: Ada Krysiak, Magda Pluta
9.03.2019
12:00 - projekcja filmu i dyskusja, Kielce
„Bez wyjścia. Historia Rehtaeh Parsons" [48 ', 2015, reżyser: Rama Rau / zdjęcia: Nick
Wilson / prod.: Trinetra Productions]
Miejsce: Kielce, Instytut Dizajnu, ul. Zamkowa 3
Organizatorki: Kielecka Manifa + Regionalne Centrum Wolontariatu

*********
Poza ww. wydarzeniami odbędą się także inne, o charakterze zamkniętym m.in. na
Uniwersytecie
Jagiellońskim
i
Uniwersytecie
Pedagogicznym.
Dodatkowo w dniach 9 i 10 marca odbędzie się odpłatny warsztat WenDo - budowanie
pewności siebie, asertywność i samoobrona dla kobiet. Więcej informacji: https://plpl.facebook.com/events/2218758435112109/

Kampania odbędzie się w dniach 4-10 marca 2019 roku. Jej inicjatorkami są fundacja
Autonomia oraz Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego. Kampania
realizowana jest w ramach projektu Krytyczne myślenie i analiza przekazów medialnych młodzi liderzy i liderki na rzecz bezpieczeństwa i sprawiedliwości (Critical thinking skills and
media literacy - young leaders for safety and justice) dofinansowanego przez Konsulat
Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie i odbywa się przy wsparciu grantu
instytucjonalnego Fundacji Batorego dla Autonomii.

