III Poznański
Tydzień Tolerancji
15-21 listopada

PROGRAM
PONIEDZIAŁEK 15 listopada

SZCZEGÓŁY

1300
– 1500

Jak budować różnorodne zespoły?
Jak budować różnorodne zespoły w organizacji
pozarządowej, urzędzie, czy firmie? Odpowiedzi
na to i inne pytania będziemy szukać podczas
debaty z przedstawicielami trzech sektorów.
(Centrum PISOP)

WYDARZENIE ONLINE

1700
– 1800

Zajęcia fitness z cyklu Sport bez uprzedzeń –
Tęczowe Latino Dance
Trener Miłosz Jura zaprasza na zajęcia fitness
do latynoskiej muzyki, które dają kopa i dobre
samopoczucie. To najlepsze kardio na świecie!
(Stowarzyszenie Klub Sportowy ORION)

STACJONARNIE

1700
– 2000

Warsztat w zakresie przekazu medialnego
dotyczącego mniejszości wyznaniowych i grup
społecznych narażonych na dyskryminację
Warsztat dla dziennikarzy i studentów
dziennikarstwa w zakresie przekazu medialnego
dotyczącego mniejszości wyznaniowych i grup
społecznych narażonych na dyskryminację.
Prowadzący: redaktor Marcin Dzierżanowski,
Agnieszka Filak LL.M. – prawnik specjalista
z zakresu prawa wyznaniowego
(Stowarzyszenie Reformowanych Katolików)

STACJONARNIE

Więcej informacji:
www.pisop.org.pl

Miód Cytryna Fitness Club,
ul. Bułgarska 65a
Liczba miejsc: 20
Rejestracja: orionsport.pl

Siedziba Stowarzyszenia
Grupa Stonewall,
ul. Zamkowa 7A/8
Limit miejsc: 15
Formularz zgłoszeniowy
na stronie: starokatolicy.eu

WTOREK 16 listopada

SZCZEGÓŁY

1300
– 1600

Konsultacje – Twórzmy bezpieczną
przestrzeń [LGBTQIA+]
Zakres konsultacji:
· jak mogę przeciwdziałać dyskryminacji?
· jak mogę wesprzeć osobę transpłciową?
· język równościowy i budowanie
bezpiecznej przestrzeni
· możliwość zadania pytań bez tabu osobie
transpłciowej
(Fundacja Akceptacja)

STACJONARNIE

Premiera etiudy filmowej i rozmównica
w Międzynarodowym Dniu Tolerancji

WYDARZENIE ONLINE

1700
– 1900

1830
– 1930

2045
– 2200

Założeniem jest zwrócenie uwagi na obecność
odmienności i inności w otoczeniu, które tak
naprawdę składają się na bogaty koloryt świata
i ludzkich relacji.
Goście: Anna Janiak – Fundacja FIONA,
Florentyna Macioszyk – Stowarzyszenie CIM
Horyzonty,
Tomasz Puchalski – Stowarzyszenie
Reformowanych Katolików
(Miasto Poznań, Polski Teatr Tańca)

Siedziba Fundacji
Akceptacja
ul. 28 Czerwca 1956 r.
nr 149
Obowiązują zapisy:
agata@akceptacja.org.pl

na Fanpage’u Polskiego
Teatru Tańca
Link do wydarzenia:
fb.me/e/Zmhv8yf8

Koncert KLEBBA/KOVA
KLEBBA/KOVA to duet instrumentalistek,
improwizatorek i kompozytorek – Katarzyny
Klebby (skrzypce) oraz Agnieszki KOVY
Kowalczyk (wiolonczela). Artystki rozpoczęły
pracę nad swoim projektem w 2019 r., jednak
to szczególny 2020 r. oraz potrzeba wyrażania
emocji nagromadzonych w czasie pandemii
miały znaczący wpływ na rozwój duetu.
(Centrum Praw Kobiet)

STACJONARNIE

Zajęcia Fitness Salsation
z cyklu Sport bez uprzedzeń

STACJONARNIE

Trenerka Ola Michalska, licencjonowana
instruktorka Salsation, zaprasza na pokazowe
zajęcia. Salsation kładzie nacisk na elementy
treningu funkcjonalnego, dzięki czemu
wzmacnia i wysmukla równomiernie całe ciało.
(Stowarzyszenie Klub Sportowy ORION)

Siedziba Fundacji CPK,
Al. Marcinkowskiego 21/4
Liczba miejsc ograniczona,
obowiązują zgłoszenia:
– tel. 511 660 128
– lub mailowo:
cpk_poznan@cpk.org.pl

Miód Cytryna Fitness Club,
ul. Bułgarska 65a
Liczba miejsc: 20
Rejestracja: orionsport.pl

ŚRODA 17 listopada

SZCZEGÓŁY

1510
– 1600

STACJONARNIE

Wykład i dyskusja na temat kultury
Romów oraz wystawa fotograficzna
„Równość i różnorodność w obiektywie
Alexandre’a Lewkowicza”
Alexandre Lewkowicz, urodzony w rodzinie
polskich żydów, mieszkający na stałe we Francji,
jest artystą fotografem. Swoje własne poczucie
odrzucenia i inności odzwierciedla w niezwykłej
fotografii społeczności romskiej.
(Centrum Praw Kobiet)

Siedziba Fundacji CPK,
Al. Marcinkowskiego 21/4
Liczba miejsc ograniczona,
obowiązują zgłoszenia:
– tel. 511 660 128
– lub mailowo:
cpk_poznan@cpk.org.pl
Wystawę obejrzeć można
codziennie do 31 listopada
w godz. od 9:00 do 17:00

1700
– 1930

Dyskusja o książce „Brakująca połowa
dziejów” oraz Forum Miasto Kobiet
Rozmowa z dziennikarką, autorką książki –
Anną Kowalczyk. Dyskusja o tym, dlaczego
historia zapomniała o kobietach, dlaczego
współcześnie nie widać ich w przestrzeni miast,
jak poznaniankom żyje się w ich mieście.
(Fundacja im. Julii Woykowskiej)

STACJONARNIE
Siedziba Fundacji
Julii Woykowskiej,
ul. Wolnica 7/8
lub ONLINE
na platformie Zoom/FB

1730
– 1900

Webinar o mechanizmach przemocy
i edukacja, jak je rozpoznawać
Podczas webinarium zostaną przytoczone
dobre praktyki, by przestrzeń publiczna była
bezpieczniejsza i wolna od aktów łamania
praw człowieka.
(CIM Horyzonty)

WYDARZENIE ONLINE

1900
– 2100

Prawa i swoboda człowieka a Tora
Wydarzenie poprowadzi podrabin Szymon
Zadumiński.
(Fundacja SHEVA)

STACJONARNIE

Na wydarzeniu FB:
fb.me/e/3Sz7J4iO9
pojawi się link do transmisji
na platformie Zoom

Hummusownia,
ul. 3 maja 48
Limit: 10 osób
+ ONLINE na:
facebook.com/FundacjaSHEVA

2000
– 2200

Panel dyskusyjny:
Dlaczego kochamy Berlin
– o kulturze otwartości i tolerancji
W dyskusji poszukamy odpowiedzi na pytania:
czym dziś jest tolerancja? Czy jesteśmy
tolerancyjni? Jakie są wartości undegroundowej
kultury klubowej P.L.U.R.? Co oznacza otwartość
kultury RAVE?
(Eclectic Movement)

STACJONARNIE
Schron ul. Taczaka 10
(wejście od Kościuszki 68)
Limit: 30 osób

ŚRODA 17 listopada – cd.

SZCZEGÓŁY

2030
– 2200

STACJONARNIE

Siatkówka z cyklu Sport bez uprzedzeń
Zawodnicy Klubu Orion Poznań zapraszają
na salę sportową na grę w siatkówkę.
Nie trzeba brać ze sobą piłek, wystarczy
dobry humor i strój sportowy!
(Stowarzyszenie Klub Sportowy ORION)

Szkoła Podstawowa 72
ul. Newtona 2 w Poznaniu
Rejestracja na: orionsport.pl
Liczba miejsc: 28

CZWARTEK 18 listopada

SZCZEGÓŁY

1600
– 2100

WYDARZENIE ONLINE

Warsztaty na temat zgody w relacjach
intymnych tzw. consentu
Głównym celem warsztatów jest praca
z przekonaniami na temat relacji intymnych

i romantycznych, które mogą prowadzić do
stosowania zachowań przemocowych wobec
partnera/partnerki/partnerów, a przede
wszystkim naruszeń na tle seksualnym. Warsztat
jest skierowany do tzw. młodych dorosłych, osób
rozpoczynające budowanie relacji intymnych.
(CIM Horyzonty)

fb.me/e/18liZydqu
Warunkiem uczestnictwa
jest wypełnienie formularza.
Link:
forms.gle/mwysYNWRAi8CNR3A6

Informacja na temat miejsca
zostanie wysłana w e-mail
zwrotnym po wypełnieniu
formularza.
Liczba miejsc: 15

1730
– 1900

Debata:
Jak eliminować zwroty
i wyrazy dyskryminujące?

WYDARZENIE ONLINE

Joga z cyklu Sport bez uprzedzeń

STACJONARNIE

Dyskusja na temat mowy nienawiści przy
uwzględnieniu orzecznictwa sądowego
w Polsce i UE, dyskusja o własnych
doświadczeniach i poglądach.
(Fundacja Africa Help)

2130
– 2230

Instruktorka Sonia Stachowiak zaprasza
na podróż do wnętrza siebie, czyli jogę!
To doskonałe zajęcia, których efektem jest
mocne ciało i skupiony umysł. Zapraszamy
zarówno osoby, które nie trenowały jogi,
jak i jej miłośników.
(Stowarzyszenie Klub Sportowy ORION)

Zgłoszenia:
africahelp2019@gmail.com

Miód Cytryna Fitness Club,
ul. Bułgarska 65a
Liczba miejsc: 20
Rejestracja: orionsport.pl

PIATEK 19 listopada

SZCZEGÓŁY

1615
– 1745

STACJONARNIE

Warsztaty językowe:
O LGBT+ po angielsku. Pronouns and the
inclusive language – Thomas Anessi
(grupa średniozaawansowana)
Warsztaty językowe na temat inkluzywności
i literatury LGBT+ prowadzone przez dwóch
wykładowców UAM, rodowitych Amerykanów
zajmujących się badaniem języka i literatury.
Warsztaty będą okazją do podszlifowania języka
w ciekawym kontekście przecinających się
kultur, języków, orientacji, pokoleń i poziomów
edukacyjnych. Wszystko pod wspólnym
parasolem idei tolerancji, akceptacji i otwartości.

CK Zamek, pokój 307
Zgłoszenie przez formularz
i test poziomujący
teczowerodziny.pl/
formularz-zgloszeniowyna-warsztatyjezykowe-19-11-2021
Limit miejsc: 8
(o udziale decyduje
kolejność zgłoszeń).

Dla wszystkich osób znających język angielski
w stopniu komunikatywnym.
(Fundacja Tęczowe Rodziny)

1730
– 1930

1800
– 1930

Webinarium o mechanizmach przemocy
i edukacja na temat tego, jak je rozpoznawać
W czasie webinarium omówione będą
m.in. cykle przemocy, syndrom wyuczonej
bezradności, zjawisko „prania mózgu”, zespół
stresu pourazowego czy proces wiktymizacji.
(CIM Horyzonty)

WYDARZENIE ONLINE

Warsztaty językowe:
O LGBT+ po angielsku. Queer transgressions
in the literature – Jack Hutchens
(grupa zaawansowana)
Warsztaty językowe na temat inkluzywności
i literatury LGBT+ prowadzone przez dwóch
wykładowców UAM, rodowitych Amerykanów
zajmujących się badaniem języka i literatury.
Warsztaty będą okazją do podszlifowania języka
w ciekawym kontekście przecinających się
kultur, języków, orientacji, pokoleń i poziomów
edukacyjnych. Wszystko pod wspólnym
parasolem idei tolerancji, akceptacji i otwartości.

STACJONARNIE

Dla wszystkich osób znających język angielski
w stopniu komunikatywnym.
(Fundacja Tęczowe Rodziny)

fb.me/e/4auYMubxo
Na wydarzeniu będzie
dostępny link do transmisji
na platformie Zoom.

CK Zamek, pokój 307
Zgłoszenie przez formularz
i test poziomujący
teczowerodziny.pl/
formularz-zgloszeniowyna-warsztatyjezykowe-19-11-2021
Limit miejsc: 8
(o udziale decyduje
kolejność zgłoszeń).

PIATEK 19 listopada – cd.

SZCZEGÓŁY

2000
– 2100

STACJONARNIE

Zajęcia fitness na trampolinach
z cyklu Sport bez uprzedzeń
Na zajęcia fitness na trampolinach zaprasza
Ola Michalska. Dobra muzyka i profesjonalna
trenerka gwarantują świetną zabawę. Ćwiczenia
na trampolinach mają na celu poprawę kondycji
oraz wytrzymałości.
(Stowarzyszenie Klub Sportowy ORION)

Miód Cytryna Fitness Club,
ul. Bułgarska 65a
Liczba miejsc: 15
Rejestracja: orionsport.pl

SOBOTA 20 listopada

SZCZEGÓŁY

900
– 1200

Konferencja: Po pierwsze tolerancja
Eksperci i ekspertki ze świata akademickiego oraz
organizacji pozarządowych przybliżą tematykę
dyskryminacji w szkole, a także wskażą możliwe
sposoby działań antydyskryminacyjnych.
Dla nauczycieli/nauczycielek, pedagogów/
pedagożek, środowiska akademickiego,
aktywistów/aktywistek.
(Fundacja Centrum Badań Migracyjnych)

WYDARZENIE ONLINE

Warsztaty o asertywności i wzmacnianiu
kobiet poprzez pracę warsztatową nad
swoją pewnością siebie i pracą nad wstydem
Warsztat porusza kwestie rozwiązywania
konfliktów, przełamania stereotypów i obaw
oraz wskazuje jak przepracować poczucie
winy i wstydu. Warsztat skierowany do kobiet
w każdym wieku: kobiet dorosłych (18+),
mieszkanek Poznania, beneficjentek jednostek
pomocowych w Poznaniu.
(CIM Horyzonty)

Szczegóły:

Warsztat: Pokaż język
Celem spotkania jest zaproszenie mieszkanek
i mieszkańców Poznania do przestrzeni
otwartości i poznawania, a formuła Open Space
da możliwość rozmowy na proponowane przez
uczestników tematy. Poza warstwą językową
będzie to także okazja do integracji społeczności
lokalnej z zagranicznymi wolontariuszami,
migrantami do wymiany kulturowej.
(Fundacja im. Julii Woykowskiej)

STACJONARNIE

1400
– 2000

1500
– 1800

Więcej informacji:
fb.me/e/1VkDqsASY
Konferencja będzie nagrana
i udostępniona na Youtube:
youtube.com/CeBaMUAM

fb.me/e/XR74MppI
Liczba miejsc: 12
Formularz zgłoszeniowy:
forms.gle/Kd9NK8DGqi5
Informacja na temat miejsca
zostanie wysłana w e-mail
zwrotnym po wypełnieniu
formularza.
Siedziba Fundacji
Julii Woykowskiej,
ul. Wolnica 7/8

lub ONLINE
na platformie Zoom/FB

NIEDZIELA 21 listopada

SZCZEGÓŁY

1030
– 1200

Sens życia & miłość w spektrum autyzmu –
wykład online o bliskich relacjach
osób autystycznych
Wykład będzie prowadzony przez parę
dorosłych osób w spektrum, terapeutów,
badaczy i działaczy społecznych – Agnieszkę
Warszawę oraz dr Michała Handzel. Tematyką
wykładu będą bliskie relacje osób autystycznych,
a jego celem zmierzenie się ze stereotypami
wykluczającymi osoby w spektrum z relacyjnego
życia oraz promowanie merytorycznej wiedzy
o neuroróżnorodności.
(Fundacja RELACYJNI)

WYDARZENIE ONLINE

Krąg Ekofeministyczny
Dyskusja o feminizmie w kontekście ekologii
i zmian klimatycznych.
(Stowarzyszenie Akademia Myśli
i Stowarzyszenie Grunwaldzki Ogród Społeczny)

STACJONARNIE

1200
– 1500

Zapisy:
jakub@wspieranierelacji.pl

Link zostanie wysłany drogą
mailową po otrzymaniu
zgłoszenia.
Maksymalna liczba
uczestników: 100
(ograniczenia platformy
ZOOM)
Spotkanie będzie następnie
nagrane i udostępnione
na YouTube (kanał/ profil
Centrum Wspierania Relacji)

Grunwaldzki Ogród
Społeczny w poznańskim
parku im. Jana Heweliusza
Szczegóły:
facebook.com/grunwaldzkiogrod

PONIEDZIAŁEK 22 listopada

SZCZEGÓŁY

2000
– 2130

WYDARZENIE ONLINE

Tęczowy Dyskusyjny Klub Filmowy –
projekcja filmu o tematyce LGBT+
wraz z dyskusją ekspercką
Wydarzenie jest kolejną odsłoną cyklu
Tęczowego Dyskusyjnego Klubu Filmowego
organizowanego przez Stowarzyszenie
Społeczności LGBT+ UAM. To wyjątkowa okazja
do poznania queerowego kina, któremu nie
zawsze udaje przebić się do mainstreamu.
Na celowniku film „Szalone noce z Emily”.
Pokaz filmowy we własnym zakresie zostanie
uzupełniony dyskusją ekspercką, podczas której
będzie można zadawać pytania.
(Stowarzyszenie Społeczności LGBT+ UAM)

facebook.com/lgbtplusuam

Dystrybucja kodów do filmu
za pośrednictwem Google
Forms
Dyskusja na platformie
Zoom, możliwość oglądania
transmisji na Facebooku

III Poznański
Tydzień Tolerancji
15-21 listopada

MATERIAŁY
AUDIOWIZUALNE
PODCASTY
CIM Horyzonty
Przemoc seksualna wobec kobiet z doświadczeniem migracji
Zróżnicowane formy przemocy, której doświadczają kobiety imigrantki/uchodźczynie
docierające do Grecji. Realizacja: Katarzyna Czarnota
Przemoc codzienności, codzienność przemocy
Spektrum codziennych, zróżnicowanych form przemocy związanych z
doświadczeniem życia w Polsce kobiet cudzoziemek. Realizacja: Katarzyna Czarnota
GDZIE?
soundcloud.com/user-790043758

KIEDY?
premiery 15-22 listopada

PODCASTY „DZIEŃ DOBRY, MAM PYTANIE”
Fundacja na rzecz Tworzenia Wartości Wspólnej przez Studentów
Sezon III podcastów, specjalnie na okazję Tygodnia Tolerancji – rozmowy ze
specjalistami z dziedziny praw człowieka, swobód obywatelskich oraz demokracji.
GDZIE?
– Spotify
– youtube.com/channel/UCN7c8rF4Sj5AO9cC-Dzkmbw

KIEDY?
premiery przez
cały listopad
– wtorki, godz. 2000

III Poznański
Tydzień Tolerancji
15-21 listopada

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
GRA MIEJSKA!
Fundacja BEZLIK
Odwiedź organizacje działające na rzecz równości i różnorodności w Poznaniu!
POROZMAWIAJ! ZDOBĄDŹ PIECZATKI! ODBIERZ NAGRODY!
Impreza trwa cały Tydzień.
INFORMACJE: www.facebook.com/kdo.rownosciowe.poznan
Warsztaty „Porozmawiajmy o różnorodności”
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
Warsztaty podejmą tematykę wielokulturowości i tolerancji, różnic kulturowych,
a także mechanizmów dyskryminacji. W czasie zajęć postaramy się także lepiej
zintegrować klasy, rozwinąć umiejętności komunikacyjne oraz zastanowimy się jak
wspólnie przeciwdziałać przemocy motywowanej stereotypami i uprzedzeniami.
Warsztaty przeznaczone dla uczniów i uczennic poznańskich szkół podstawowych
(kl. 6-8) oraz ponadpodstawowych
INFORMACJE I ZGŁOSZENIA SZKÓŁ:
http://kopd.poznan.pl/programy/aktualne/porozmawiajmy-o-roznorodnosci/
Warsztat i sesja zdjęciowa „Patrz na człowieka, którym jestem,
a nie na chorobę, która we mnie mieszka” Fundacja PETRA senior
Wydarzenie dedykowane domownikom Senioralnego Domu Krótkiego Pobytu „PETRA”.
INFORMACJE: relacja na facebook.com/fundacjaPETRAsenior
Kampanie społeczne w szkołach i przedszkolach pod hasłem
„Przedszkola i Szkoły pełne szacunku”
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji CREO
10 różnorodnych kampanii społecznych opartych na pomysłach uczniów i uczennic,
stworzone z pomocą przeszkolonych przez CREO nauczycieli.

