
Kolej na równość
KOLUSZKI Z KOBIETAMI I DLA KOBIET



Stowarzyszenie Okiem Kobiety powstało z inicjatywy kobiet,
które zauważyły brak działań w swojej gminie adresowanych do
nich. Przed organizowaniem spotkań, kobiety jeździły do
oddalonej o 30km Łodzi na spotkania organizowane przez
tamtejsze organizacje. Okiem Kobiety jest skierowane do
wszystkich Pań z gminy Koluszki i gmin ościennych. Grupa
zawiązała się 03.2018, działała nieprzerwanie do dziś, w sposób
ciągły. Od Marca 2018 roku realizowane były spotkania w
drugie czwartki miesiąca w zaprzyjaźnionej restauracji.
Przedsięwzięcie było pretekstem wyjścia z domu, odpowiedzią
na potrzebę rozmowy na ważne, proponowane przez lokalne
kobiety tematy. Na dzień dzieiejszy Odbyło się 25 Spotkań,
tematy m. in. Perspektywy Koluszek, Sprawy Polek, Historia
regionu, Katarzyna Kobro, Kyrgijka w Polsce, Ziołolecznictwo,
Podróże, Mój mąż- Żyd. Tacy Sami - spotkanie o Homofobii itd.
Sprawozdania zamieszczane były na portalu Facebook,
organizowane były akcje charytatywne. 03.2019 Okiem Kobiety
zostało zarejestrowane jako stowarzyszenie zwykłe. Okiem
Kobiety jest również partnerem w projektach międzynarodowych
  ERASMUS + oferując swoim odbiorcom zagraniczne wyjazdy
edukacyjne. 

Okiem Kobiety - Inicjator Projektu



Celem jaki przyświeca stowarzyszeniu jest szeroko rozumiany
rozwój Koluszkowianek. Budowanie wspólnoty kobiet znających
swoją wartość i wymieniających się wsparciem. Chcemy aby
kobiety zauważały i promowały swoje osiągnięcia. Dążymy do
równego traktowania, zależy nam na dbaniu o widoczność
kobiet i współpracę z mężczyznami.

Kobiety w naszej gminie chcą być świadome i aktywne, ale też
skuteczne, doceniane. Działania Okiem Kobiety odpoczątku
służyły integracji kobiet, budowaniu wspólnoty, zaspokajaniu
potrzeb rozwoju i ciekawości koluszowianek. Pomogły wybadać
potrzeby i zainteresowania, zdobyć doświadczenie koordynacji.
Pokazały potrzebę pomocy i wspierania kobiet w trudnej
sytuacji oraz zmian na poziomie urzędu gminy.  Dotychczasowe
spotkania przygotowały bazę do zaplanowanych w projekcie
działań związanych z rzecznictwem i interwencją. sugerowane
były: punkt pomocy i wsparcia oraz potrzeby szkoleniowe. W
2020 roku przyszła kolej na podsumowanie potrzeb kobiet, ich
pomysłu na dalsze aktywności. Na podstawie ankiet i rozmów
stworzyłyśmy wniosek do funduszu Aktywni Obywatele i tak
powstał projekt Kolej na Równość.

Skąd pomysł na Kolej na Równość? 



Czas trwania projektu: 
1 grudnia 2021 roku - 31 maja 2023 roku 

 
 
 Cele Projektu

Projekt dotyczy działań interwencyjnych, rzeczniczych. Główne
zadanie to stworzenie punktu pomocy, wsparcia i inspiracji
prowadzonego przez kobiety dla kobiet w gminie Koluszki.
Zbierane dane pomogą przy kampanii społecznej, szkoleniach,
spotkaniach z urzędem gminy. 
Projekt wzmocni wspólnotę opartą na wspieraniu oraz ukaże realną
sytuację i potrzeby kobiet w gminie. 
Projekt dotyczy budowania społecznego zrozumienia
równouprawnienia, wzmacniania grup pokrzywdzonych oraz
zwiększenia efektywności pracy z osobami, których prawa nie są
przestrzegane, celem jest budowanie współpracy w tym zakresie
(przede wszystkim w lokalnie).



Ważne wydarzenia w kalendarzu projektu

Otwarcie
projektu online

Spotkania z
mediami i
lokalnymi
władzami

Luty 2022

2022-2023

Działania online

Marzec 2022 Kwiecień 2022
Uroczysty Piknik 

Maj 2022
Otwarcie
Punktu Porad
Wsparcia i
Rozwoju Kobiet
w Koluszkach

Czerwiec 2022
Pierwsze z serii
spotkań z
inspirującymi
kobietami 

Sierpień 2022 Listopad 2022
- Marzec 2023

Wrzesień 2022 Kwiecień 2023

Wizyta studyjna
w Norwegii
Spotkania z org.
Terram Pacis 

Szkolenie dla
koluszkowianek/
koluszkowian 

Kampanie
społeczne : 
kalendarzowa 
i internetowa

Maj 2023

Unconferencja
Ewaluacja
końcowa projektu

Spotkanie
Przyszłościowe



Współpraca lokalna

W projekcie odbywa się współpraca z lokalnymi organizacjami, firmami,
inicjatywami, sołectwami, koluszkowskimi urzędami, mediami.

Organizatorzy są otwarci na propozycje współpracy, chętnie przyjrzą się
potencjałom jakie drzemią w każdych relacjach 

 
 

Obecnie wśród naszych partnerów są::
Organizacja KobieTY (Łódź)

. MGOPS Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 Policja - Komenda Powiatowa Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego

Straż Pożarna - Komenda Powiatowa Straży Miejskiej w Koluszkach
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

Szkoły i Przedszkola z gminy Koluszki 
Rada Miejska w Koluszkach 

ZNP- Związek Nauczycielstwa Polskiego - Oddział Koluszki 
MOK - Miejski Ośrodek Kultury

KGW- Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Koluszki 
AWD - Akademia Wieku Dojrzałego

LKS Koluszki - Ludowy Klub Sportowy
Stowarzyszenie Historia Koluszek 

 
 

https://www.facebook.com/KobieTy-%C5%81%C3%B3d%C5%BA-1530165760614092
https://mgopskoluszki.bip.wikom.pl/
https://www.gov.pl/web/kppsp-koluszki
http://www.lodz-wschod.policja.gov.pl/
http://www.lodz-wschod.policja.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/kppsp-koluszki
https://ppp-koluszki.pl/
https://koluszki.pl/sklad-rady/
https://www.facebook.com/znpoddzialkoluszki/
https://mok-koluszki.pl/
https://mbpkoluszki.wikom.pl/kategoria/awd
https://www.facebook.com/LKS-Koluszki-270764076308423
https://historiakoluszek.pl/


Naszym partnerem jest organizacja Terram Pacis (Pokój dla Ziemi) z Norwegii (Oslo)..
Założona w 2010 r. Terram Pacis jest niezależną organizacją humanitarną, działającą
na rzecz praw człowieka, której pasją jest edukacja młodzieży i dorosłych oraz ich
wzmacnianie. Organizacja prowadzi działania edukacyjne metodami edukacji
pozaformalnej, w swoim gronie posiada doświadczonych trenerów. Wysyłając zapytanie
o współpracę, byłyśmy pod wrażeniem otwartych zasobów edukacyjnych stworzonych
przez org. m.in. w ramach Empowerment in Gender-Based Violenece Project -
https://cutt.ly/5vj6AkC.

Po lepszym poznaniu organizacji wiem, że możemy również skorzystać z ich podejścia
do koordynacji projektów i doświadczenia szkoleniowego. Organizacja ma również
imponującą politykę transparentności, pod opisem każdego projektu jest w sposób
szczegółowy zaprezentowana dystrybucja środków finansowych. Organizacja Terram
Pacis ma większe doświadczenie niż Okiem Kobiety w obszarze rzecznictwa,
współpracuje z wieloma krajami. Uznaliśmy, że jesteśmy dobrze dobranymi partnerami,
mimo naszego małego doświadczenia, Terram Pacis doceniła nasze zaangażowanie i
pasję. Podczas projektu planowane jest spotkanie z organizacją w Norwegii kiedy to
poświęcimy czas na planowanie rozwoju naszej międzynarodowej współpracy i dalsze
projekty. 

 
 

Współpraca międzynarodowa

https://www.terrampacis.org/programmes/gender-education?gclid=Cj0KCQjwhLKUBhDiARIsAMaTLnE8W2LTTRN_bjKoe2PrVUP4jLxtQuiktHGtUw-1eiQ74mzp3frfeHsaApVPEALw_wcB


Rezultaty

- Łącznie 
zaangażujemy 
w swoje działania 150 osób

Zaangażowanie
społeczne 

- Co najmniej 4 Instytucje 
zaczną uwzględniać 
perspektywę praw człowieka

Promocja Praw
Człowieka

- Projekt zapewni wsparcie dla min 20
kobiet, doświadczających przemocy ze
względu na płeć.
- 12 inicjatyw będzie służyło
monitorowaniu łamania praw człowieka

  

Ochrona Praw
Człowieka

- W ramach projektu
przeszkolimy 20 osób w wieku
20-40 i 20 osób w wieku 40+

Szkolenia 

- Do 5000 osób dotrą 
kampanie społeczne 
dotyczące praw człowieka

Kampanie
społeczne 

- 3 instytucje (Okiem Kobiety, Mops,
Policja), wraz z partnerami będą
dokumentowały i zgłaszały przypadki
łamania praw człowieka i zaangażują
się w działania rzecznicze. 

Działania
rzecznicze



Telefon porad, wparcia i rozwoju

Telefon porad, wsparcia i rozwoju ma szczególnie ważne
zadanie w projekcie ponadto odpowiada na wiele potrzeb

eliminując tym samym wstyd związany problemem
 

Podczas rozmów telefonicznych, prowadzenia punktu i
spotkań z interesariuszkami/interesariuszami (oczywiście za

ich zgodą) prowadzone będą ewaluacje, na podstawie których
zostanie opracowany raport który w przyszłości pomoże nam
lepiej rozumieć sytuację i potrzeby kobiet w naszym regionie.

Numer telefonu: +48 534 321 456



ZESPÓŁ PROJEKTOWY:  
Bogna Stawicka
Kaja Jaskóła
Maria Markowska-Kurc 
Bogumiła Banaś 
Anna Oraczyńska 
Marlena Jasińska 
Krystyna Stawicka 
Agnieszka Kozieł 
Elżbieta Kwiecień
Anna Kulhawy
Paulina Wysokińska
Katarzyna Hejduk-Mela 
Renata Owczarek
Agnieszka Paź-Kerner 
Jolanta Majka
Grażyna Rucińska
Joanna Jeżyna
Grażyna Sobieszek
Elżbieta Przywara
Aleksandra Balcerak

Koordynatorka: Mariola Garnys-Jaskóła 

Zespół 



Zapraszamy do kontaktu

W razie pytań, wątpliwości lub
propozycji współpracy
prosimy o kontakt.

@OkiemKobietyKoluszki
Facebook:

okiemkobietykol@wp.pl
Email: 

Telefon: 
    +48 501083583

mailto:mariolagjj@gmail.com

