
 

 

Zaproszenie do składania wniosków:  

I-CHANGE  

Szkolenie w zakresie budowania zdolności do samorzecznictwa 
Nabór wniosków skierowany jest do romskich dziewcząt, kobiet i aktywistek feministycznych z 

Polski  

KIEDY: 11-14 października 2022 r. (cztery pełne dni)  

GDZIE: Kraków (do potwierdzenia w późniejszym terminie); ze względu na przepisy Covid-19 szkolenie 

może być przeprowadzone online.  

ORGANIZATOR: Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR)  

Treść:  

ODIHR organizuje czterodniowe szkolenie I-CHANGE w zakresie budowania zdolności do 

samorzecznictwa, którego celem jest: 

1. promowanie, rozszerzanie i ochrona przestrzeni obywatelskiej we wszystkich obszarach, w tym w 

Internecie, aby wspierać wysiłki kobiet na rzecz eliminowania barier dla działań feministycznych 

w całej ich różnorodności,  

2. zwiększanie znaczącego uczestnictwa, przywództwa i siły decyzyjnej romskich dziewcząt, kobiet 

i aktywistek feministycznych poprzez rozwijanie umiejętności w zakresie upominania się o swoje 

prawa (samorzecznictwa), w tym samoświadomości, własnych i grupowych potrzeb i interesów, 

aby mogły one na równi uczestniczyć w życiu publicznym i w procesach decyzyjnych, 

3. budowanie zdolności kobiet romskich do prowadzenia dialogu z władzami państwowymi oraz 

dzielenie się skutecznymi i innowacyjnymi strategiami w celu przeciwdziałania stereotypom 

związanym z płcią, 

4. zwiększanie zdolności kobiet romskich do włączania problematyki równości płci w główny nurt 

życia społeczności romskich i nie tylko. 

W szkoleniu I-CHANGE weźmie udział około 15-20 młodych kobiet romskich z Polski. Szkolenie ma na 

celu analizę przeszkód, potrzeb i aktualnych wyzwań, z jakimi borykają się młode kobiety romskie w 

swoich społecznościach, a także umożliwienie kobietom z grup niedostatecznie reprezentowanych 

odnalezienie swojego głosu i zaangażowanie się w działania z zakresie samorzecznictwa i rzecznictwa na 

rzecz praw innych kobiet z grup niedostatecznie reprezentowanych. Uczestniczki nabędą umiejętności w 

zakresie samorzecznictwa, które posłużą im jako narzędzie sprawowania większej kontroli nad sprawami 

mającymi wpływ na ich życie oraz zwiększenia udziału w decydowaniu o nich. W tym kontekście 

samorzecznictwo oznacza zdolność kobiety do wypowiadania się w imieniu własnym i innych kobiet 

stojących w obliczu podobnych problemów, które nie są dostatecznie widoczne lub pilne dla polityków i 



 

 

decydentów. Szkolenie przyczyni się tym samym do zróżnicowania i wzmocnienia przywództwa kobiet 

romskich i ruchów kobiecych w Polsce. 

Szkolenie I-CHANGE pozwoli uczestniczkom zapoznać się z ich prawami i obowiązkami oraz wzmocni 

efektywne strategie komunikacyjne i medialne w erze cyfrowej, tak aby mogły one wpływać na decydentów 

i promować tematykę płci. Położony zostanie nacisk na budowanie umiejętności w zakresie 

samorzecznictwa, w tym samoświadomości, określanie mocnych stron i wyzwań, własnych i grupowych 

potrzeb i interesów, zrozumienie praw, formułowanie problemów, narzędzia rzecznictwa, znaczenie 

bezpośredniego doświadczenia, komunikację opartą na wartościach z osobami nastawionymi pozytywnie i 

negatywnie, pozyskiwanie sojuszników, bezpieczeństwo i zasoby w zakresie samorzecznictwa. 

Metodologia szkolenia sprawi również, że uczestniczki poznają skuteczne strategie rozwiązywania 

problemów związanych ze stereotypami dotyczącymi płci. Szkolenie będzie prowadzone w sposób 

interaktywny, skupiając się na umiejętnościach i technikach, a także na prostych i skutecznych strategiach 

radzenia sobie z problemami poprzez rzecznictwo i współpracę. 

Szkolenie I-CHANGE obejmie następujące tematy w ciągu czterech dni: 1) władza, a konkretnie to, jak 

można ją pozytywnie wykorzystać, aby doprowadzić do zmian na rzecz uczestniczek i członków ich 

społeczności; 2) jak podejmować działania w zakresie samorzecznictwa bez względu na ich skalę poprzez 

skupienie się na planowaniu; 3) cechy przywódcze osób pełniących rolę samorzeczników i sposoby ich 

najskuteczniejszego wykorzystania; 4) sposoby angażowania sojuszników i biernych przeciwników działań 

w zakresie samorzecznictwa. 

Program ma charakter praktyczny. Korzystając z naszego wspólnego doświadczenia, chcemy wspierać 

rozwój umiejętności uczestniczek w zakresie pracy na rzecz równości płci w poszczególnych 

społecznościach. 

 

Tło: 

Plan działania OBWE na rzecz promowania równości płci z 2004 roku określa priorytety OBWE w zakresie 

promowania równości płci zarówno w obrębie samej organizacji, jak i we wszystkich jej 57 państwach 

członkowskich. Plan działania upoważnia ODIHR do „pomocy państwom członkowskim w promowaniu 

udziału kobiet w życiu politycznym” oraz „pomocy w opracowywaniu i wdrażaniu konkretnych 

programów i działań mających na celu promowanie praw kobiet, zwiększenie roli kobiet na wszystkich 

szczeblach decyzyjnych oraz działanie na rzecz równości kobiet i mężczyzn na całym obszarze OBWE, w 

szczególności poprzez edukację w zakresie świadomości płci”1. 

                                                           
1Plan działania OBWE na rzecz promowania równości płci z 2004 roku jest dostępny pod adresem: 

https://www.osce.org/files/f/documents/7/d/23295.pdf  

https://www.osce.org/files/f/documents/7/d/23295.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/7/d/23295.pdf


 

 

Ponadto w planie działania OBWE na rzecz poprawy sytuacji Romów i Sinti na obszarze OBWE (2003)2 

uznano szczególną sytuację kobiet romskich i Sinti, zaapelowano o udział kobiet w procesach kształtowania 

polityki w drodze konsultacji, systematyczne włączanie kwestii dotyczących kobiet romskich do głównego 

nurtu polityki oraz zapewnienie dziewczętom romskim i Sinti równych szans w zakresie edukacji i 

integracji społecznej, a także wezwano do promowania udziału kobiet w życiu publicznym i politycznym. 

 
Kwalifikujące się kandydatki: 

Do składania wniosków zapraszamy młode romskie kobiety i aktywistki zajmujące się tematyką płci w 

Polsce. Wymagania kwalifikacyjne obejmują:  

 romskie dziewczęta, kobiety i aktywistki feministyczne aktywnie działające (na zasadzie pracy 

lub woluntariatu) w organizacjach zajmujących się sprawami Romów,  

 młode aktywistki zajmujące się tematyką płci, które są zainteresowane podniesieniem swoich 

kwalifikacji do pracy na rzecz równości płci, 

 kandydatki muszą wykazywać się motywacją i chęcią inicjowania dalszych działań w swoich 

macierzystych/lokalnych społecznościach i organizacjach,   

 wiek 18-35 lat,  

 wymóg udziału w całym szkoleniu. 

 

Szkolenie I-CHANGE w zakresie budowania zdolności do samorzecznictwa będzie prowadzone w języku 

angielskim i polskim wraz z tłumaczeniem symultanicznym. Tłumaczenie na inne języki jest możliwe w 

zależności od potrzeb uczestniczek. Wymaga się, aby potencjalne uczestniczki miały możliwość osobistego 

udziału w szkoleniu we wskazanym terminie. 

Koszty: 

W przypadku uczestniczek spoza Krakowa pokrywane są koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz 

transportu środkami komunikacji publicznej do i z miejsca szkolenia. W przypadku wszystkich 

uczestniczek ODIHR pokrywa koszty obiadów i ewentualnie wymaganych testów COVID-19. 

Składanie wniosków:  

Wniosek można wypełnić tu:  

https://docs.google.com/forms/d/15U-Bh9C-B9HaqWIFOWnpEMNIhD8qAWdYUYeuRE5gvTs/edit    

 

Termin składania wniosków: 26 września 2022 r., 23:59 CET.  

 

Uczestniczki mogą być zobowiązane do przeprowadzenia szybkiego testu antygenowego COVID-19, na 

koszt ODHIR, w zależności od przepisów i zasad dotyczących COVID-19 w Polsce. 

 

                                                           
2 Action Plan on Improving the Situation of Roma and Sinti within the OSCE Area (Wiedeń: OBWE, 2003), 

dokument dostępny pod adresem: http://www.osce.org/odihr/17554. 

https://docs.google.com/forms/d/15U-Bh9C-B9HaqWIFOWnpEMNIhD8qAWdYUYeuRE5gvTs/edit


 

 

Organizatorzy zachęcają niepełnosprawne kobiety romskie do składania wniosków. Prosimy o 

poinformowanie nas, jeśli potrzebne jest tłumaczenie lub pomoc w związku z niepełnosprawnością przy 

składaniu wniosku. 

O wyniku naboru wszystkie wnioskodawczynie zostaną poinformowane w terminie do 28 września 2022 r.  

Prośby o dodatkowe informacje i pytania należy zgłaszać do: sanja.nikolin@odihr.pl, 

beata.bislimolahova@odihr.pl i justyna.szarwacka@odihr.pl. 

mailto:sanja.nikolin@odihr.pl
mailto:beata.bislimolahova@odihr.pl
mailto:justyna.szarwacka@odihr.pl

