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Priorytetem Komisji Europejskiej jest równouprawnienie płci. 
Komisja chce ją zrealizować do 2025 r. Połącz cel z opisem aktualnej sytuacji.1.

Kobiety są często ofiarami przemocy. Ma ona różne wersje.2.
https://europa.eu/youth/get-involved/your-rights-and-inclusion/womens-rights-gender-equality-reality-europe_pl [dostęp online 2.04.22]

http://www.niebieskalinia.info/index.php/przemoc-w-rodzinie/8-rodzaj-przemocy [dostęp online 2.04.22]

Równość wynagrodzeń

Równy dostęp do edukacji

Zastopowanie przemocy 
wobec kobiet

Dostęp kobiet do kierowniczych 
stanowisk pracy

Tylko 7,5% członków zarządów i 7,7% dyrektorów generalnych to kobiety. 

33% kobiet w UE doświadczyło przemocy fizycznej lub seksualnej.

Kobiety w UE zarabiają średnio o 16% mniej niż mężczyźni.

Niewiele jest kobiet, które kończą edukację w zakresie 
nauk matematycznych, technicznych, inżynierii.
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Cel Aktualna sytuacja

A

Przemoc fizyczna - uszkodzenie ciała lub ryzyko uszkodzenia ciała.
 
Przemoc psychiczna - naruszenie godności osobistej, np. straszenie, obrażanie. 

Przemoc seksualna - zmuszanie do aktywności seksualnej. 

Przemoc ekonomiczna - np. zabieranie pieniędzy, sprzedawanie wspólnych rzeczy. 

Zaniedbanie - np. odmawianie pieniędzy na jedzenie, ubrania; brak pomocy w chorobie.

Spotyka cię to? Jesteś ofiarą przemocy! 
A może jesteś świadkiem przemocy?

Zadzwoń na Niebieską Linię - 800 120 002. 

Otrzymasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje 
o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania. 
Realizowane są też interwencje poprzez kontakt z instytucjami. 
W poniedziałki od godziny 18.00 do 22.00 konsultacje realizowane 
są w języku angielskim; we wtorki od godziny 18.00 do 22.00 
w języku rosyjskim. W poniedziałki od godziny 13.00 do 15.00 za 
pomocą Skype`a można skorzystać z konsultacji w języku migowym. 

Jestem w Polsce _Prawa_kobiet
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W Polsce od 2021 r. obowiązuje bardzo rygorystyczne prawo dotyczące aborcji. 
Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodną z konstytucją aborcję w przypadku 
poważnych wad rozwojowych lub chorób płodu. Prawo do aborcji dzieli Polki i Polaków. 
Organizacje pro-life i kościół katolicki chcą jeszcze bardziej zaostrzyć prawo aborcyjne. 

3.

https://mamotoja.pl/kiedy-mozna-dokonac-aborcji-legalna-aborcja-w-polsce,aktualnosci-artykul,33186,r1p1.html [dostęp online 2.04.22]

Prawo do aborcji mają w Polsce kobiety tylko w 2 sytuacjach:

a)   gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ciężarnej - w tej sytuacji decyzję podejmuje lekarz
b)   gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (np. kazirodztwo, gwałt) - jeśli od początku ciąży   
       nie upłynęło więcej niż 12 tygodni -  w tej sytuacji włącza się prokurator

Jeśli aborcja zostanie wykonana w innej sytuacji, zgodnie z art. 152-154 Kodeksu karnego 
grozi za nią od 6 miesięcy do 8 lat ograniczenia wolności.

https://www.dw.com/pl/prawo-aborcyjne-na-%C5%9Bwiecie-co-zmieni%C5%82o-si%C4%99-w-2021-roku/a-60177340 [dostęp online 2.04.22]
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Wypisz nazwy krajów, które regulują prawo aborcyjne tak jak Polska (kolor żółty).

Azja:

Afryka:

Ameryka Środkowa:

Ameryka Południowa: 

https://reproductiverights.org/maps/worlds-abortion-laws/
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Proszę przeczytać tekst i odpowiedzieć na pytania.4.

https://www.woykowska.org/kobiety-na-pomniki [dostęp online 3.04.22]

“Wiecie, ile jest pomników kobiet w waszej miejscowości? Ale takich podpisanych imieniem i nazwiskiem? 
W Poznaniu jest aż… jeden. Na kilkadziesiąt pomników przedstawiających mężczyzn.

Właśnie dlatego 8 marca 2020 roku zaprosiłyśmy poznanianki do wspólnej akcji. W centralnym punkcie miasta – na Placu 
Wolności – ustawiłyśmy cokoły. Obok małą wypożyczalnię strojów. I… zaczęło się! Przez kilka godzin na cokołach stanęło 
kilkadziesiąt kobiecych bohaterek – Aniele Tułodzieckie, Dąbrówki, Bibianny Moraczewskie, Wandy Modlibowskie, Julie 
Woykowskie, Heleny Szafran, Felki Płatek… Długo by wymieniać.

Niektóre panie dobrze wiedziały, kogo chcą uhonorować, stając na cokole. Innym podpowiadałyśmy, opowiadając 
o niezwykłych kobietach.

Na Placu zjawili się też tłumnie dziennikarze. To mógł być świetny początek dyskusji o tym, dlaczego w przestrzeni publicznej 
jest tak mało kobiet – nie tylko na pomnikach… Mógł, ale niestety – cztery dni później rozpoczął się lockdown.
My jednak jesteśmy cierpliwe - do tego tematu jeszcze wrócimy!

Tymczasem na razie z pomnikami idziemy w Polskę i proponujemy – zrób zdjęcie pomników kobiet w swoim mieście i prześlij 
nam zdjęcie! Stwórzmy wystawę w przestrzeni wirtualnej, swoistą mapę – Kobiety na pomnikach.”

Proszę wyjaśnić znaczenie podkreślonych wyrazów i struktur.

Jestem w Polsce _Prawa_kobiet
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Jak myślisz, dlaczego jest tak mało pomników, które przedstawiają kobiety?

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

Czy w twoim mieście są pomniki kobiet? Kogo przedstawiają?

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Które współczesne kobiety powinny mieć swoje pomniki? Dlaczego?

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................
 
8 marca to Dzień Kobiet. Jak kobiety powinny ten dzień celebrować?

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Chcesz wiedzieć, kim były kobiety wymienione w tekście? 
Przeczytaj:  https://www.woykowska.org/kobiety-na-pomniki
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Projekt realizuje:
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Materiały do nauki o Polsce „Prawa kobiet” 
zostały opracowane w ramach projektu 
„Zorientuj się w (Wielko)polsce. Wiedza 
i umiejętności na rzecz wzajemnej integracji". 
Projekt finansowany przez Islandię, 
Liechtenstein i Norwegię z Funduszy 
EOG w ramach Programu Aktywni 
Obywatele – Fundusz Regionalny.
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Przydatne informacje:

Przemoc w rodzinie – instytucje pomagające 
w województwie wielkopolskim
http://www.niebieskalinia.info/index.php/instytucje-pomagajace

Niebieska Linia – ogólnopolskie pogotowie 
dla ofiar przemocy w rodzinie
zadzwoń: tel. 800 120 002
napisz e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info
napisz list: Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa 
Nie prowadzą spotkań indywidualnych.

Policyjny Telefon Zaufania tel. 800 156 032 – bezpłatny

Rzecznik Praw Obywatelskich – Prawa Kobiet
https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Prawa%20kobiet_0.pdf

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
tel. 22 556 44 40 www.hfhr.pl  e-mail: hfhr@hfhrpol.waw.pl

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
tel. 22 621 51 65 www.interwencjaprawna.pl
e-mail: biuro@interwencjaprawna.pl

La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu
skrytka pocztowa nr 5 PL 00-956 Warszawa 10
telefon zaufania: 22 628 99 99 (pomoc, porady)
od poniedziałku do czwartku w godzinach 9 - 19; 
piątek 9 - 14; środy 14 - 19: dyżur w języku rosyjskim
telefon dla klientów wietnamskojęzycznych: 22 621 56 18
e-mail: strada@strada.org.pl
  
Polskie Stowarzyszenie Prawa Antydyskryminacyjnego
tel. 22 498 15 26 www.ptpa.org.pl
e-mail: biuro@ptpa.org.pl porady prawne: maszprawo@ptpa.org.pl

Centrum Praw Kobiet – Oddział w Poznaniu
Al. Karola Marcinkowskiego 21/4, 61-754 Poznań 
tel. 511 660 128 cpk_poznan@cpk.org.pl

Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Poznaniu
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
al. Niepodległości 53, pokój 27, 61-714 Poznań
tel. 618 293 157
e-mail: poradnia@amu.edu.pl
www.poradnia.home.amu.edu.pl

Punkt Interwencji Kryzysowej – pomoc psychologiczna, 
pedagogiczna, prawna i socjalna osobom i rodzinom będącym 
w stanie kryzysu
Poznań, ul. Niedziałkowskiego 30
tel. 61 835 48 65; 61 835 48 66; 516 183 943
telefon zaufania – codziennie: 19:00–7:00, 
w niedziele i święta: tel. 61 835 49 04 
e-mail: pik@m.poznan.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
poniedziałek: 7.30 – 16.00, wtorek, środa, 
czwartek: 7.30 –15.30, piątek: 7.30 – 15.00
Zespół Wsparcia Specjalistycznego – 
Grunwald: tel. 61 878 57 61
Jeżyce: tel. 61 840 23 09
Nowe Miasto: tel. 61 872 36 14
Stare Miasto: tel. 61 878 18 65
Wilda: tel. 61 878 19 16
Pomoc psychologiczno-terapeutyczna:
tel. 505 748 319, wtorek i piątek, 7:30 – 15:30
tel. 505 748 082, poniedziałek i środa, 7:30 – 15:00
tel. 609 862 492, poniedziałki - piątki, 8:00 – 15:00
tel. 61 878 18 32, czwartek, 8:00 – 15:00
tel. 515 745 741, poniedziałki, środy i piątki, 12:00 – 18:00, 
wtorki i czwartki, 9:00 – 15:00
tel. 61 878 19 31, wtorki 7:30 – 15:30, piątki 7:00 – 14:00

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie 
Poznań, ul. Dolne Chyby 10, tel. 061 814 22 71


