OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis
nazwa inicjatywy

Dni Różnorodności Kobiet „DZIEW/CZYNY”

nazwa podmiotu

Kolektyw Dziew/czyny

dokładny adres

-

gmina

Białystok

powiat

białostocki

województwo

podlaskie

telefon

509943082

adres strony internetowej

http://projektdziewczyny.wordpress.com/

faks

-

adres e-mail

dziewczynska.poczta@gmail.com

2. Charakter podmiotu
Obywatele zorganizowani (zaznacz):
w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne
w radach i komitetach zorganizowanych z inicjatywy mieszkańców
zebraniach wiejskich i sołectwach
w organizacjach pozarządowych
nieformalnych grupach obywatelskich
indywidualne osoby
3. Rodzaj(e) podjętych działań na rzecz realizacji potrzeb społeczności lokalnej (zaznacz):
 realizacja zadań publicznych na zlecenie władz lokalnych
 działalność charytatywna i opiekuńcza
 działalność edukacyjna i wychowawcza
 działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej
 działalność na rzecz podniesienia warunków życia
 działalność na rzecz zachowania i rozwoju lokalnych wartości kultury i tradycji

4. Przedmiot działalności
DZIEW/CZYNY to oddolna inicjatywa angażująca kobiety i mężczyzn z różnych środowisk,
o różnych zainteresowaniach i poglądach. Przedsięwzięcie propaguje współpracę
białostoczanek i białostoczan w ramach kolektywnych działań o charakterze kulturalnym
i edukacyjnym, wspiera i rozwija ich potencjał twórczy oraz podkreśla rolę aktywności kobiet
w kształtowaniu życia kulturalnego miasta. Ważnym elementem projektu jest tworzenie w
jego ramach platformy współpracy różnorodnych środowisk twórczych oraz budowanie
między nimi trwałych kontaktów.
5. Opis działań
1. Przyczyny podjętych działań:
a/. Potrzeba pobudzania mieszkanek i mieszkańców Białegostoku do tworzenia i
uczestnictwa w kulturalnych inicjatywach obywatelskich.
Jak zauważa Fundacja "SocLab" w raporcie "Diagnoza partycypacji w kulturze w
województwie podlaskim" z roku 2012, inicjatywy obywatelskie stanowią mały udział
życia kulturalnego miasta. W diagnozie wskazano główne przyczyny braku zaangażowania
mieszkanek i mieszkańców Miasta w życie kulturalne Białegostoku, do których zaliczono
min. bariery ekonomiczne oraz przeświadczenie, że do udziału w kulturze potrzebne są
specjalne kompetencje lub pozycja społeczna.
Projekt DZIEW/CZYNY to inicjatywa obywatelska, która angażuje wiele niezrzeszonych
osób oraz organizacje pozarządowe, które wspierają projekt administracyjnie. Wydarzenia
odbywające się w ramach projektu są bezpłatne, co likwiduje barierę ekonomiczną. Otwarty
charakter inicjatywy zachęca do udziału różnorodne grupy odbiorców. Projekt czerpie z ich
doświadczeń, zamiast narzucać model uczestnictwa w kulturze.
b/. Potrzeba podkreślenia roli kobiet w kształtowaniu kultury.
DZIEW/CZYNY to przede wszystkim inicjatywa, której celem jest aktywne angażowanie
kobiet w życie kulturalne miasta, a nie tylko bierne uczestnictwo w wydarzeniach.
c/. Potrzeba zwiększenia oferty działań kierowanych w szczególny sposób do kobiet
mieszkających w Białymstoku.
Białostoczanki w przeciwieństwie do kobiet z innych miast Polski mają mało zróżnicowaną
ofertę wydarzeń kulturalnych zaadresowanych do kobiet i dotyczących kobiet (festiwale,
warsztaty, seminaria, konferencje naukowe).
Cele projektu Dziew/czyny:
a/. propagowanie i wspieranie idei równości kobiet i mężczyzn w społeczeństwie,

b/. rozwijanie potencjałów mieszkanek i mieszkańców Białegostoku,
c/. pobudzenie aktywności białostoczanek i białostoczan,
d/. tworzenie platformy wymiany myśli i doświadczeń różnorodnych grup kobiet i
mężczyzn, oraz budowanie między nimi trwałych kontaktów
e/. aktywizowanie kobiet mieszkających w Białymstoku do zadań, ról, funkcji, działań
wychodzących poza stereotypowe postrzeganie ich roli w społeczności lokalnej.
Inicjatorkami działań były Anna Kozicka i Magdalena Pałka – członkinie Stowarzyszenia na
rzecz Kultury i Dialogu 9/12. Pierwsza edycja projektu odbyła się w marcu 2012 roku z okazji
Dnia Kobiet. Angażowała do działania członkinie i członków kilku białostockich organizacji
pozarządowych, grupy nieformalne, a także osoby niezrzeszone. Rok później do działania
zaangażowało się już siedem organizacji pozarządowych, grupy nieformalne i osoby
niezrzeszone. Obecnie, działania związane z trzecią edycją Dziew/czynów, której finisz
przypadnie na czerwiec 2014 roku, zostały rozciągnięte na cały rok. W styczniu odbyła się
miesięczna akcja propagująca czytelnictwo i zainteresowanie polskimi pisarkami Czyta/my
Dziew/czyny: Zofia Nałkowska. Na marzec zaplanowane są alternatywne obchody Dnia
Kobiet. Przy organizacji trzeciej edycji projektu pracują głównie osoby niezrzeszone, które w
poprzednich latach były odbiorczyniami i odbiorcami projektu.
Wszystkie organizatorki i organizatorzy pracują wolontaryjnie.
Przy każdej edycji Dziew/czynów do zespołu organizacyjnego projektu dochodzą nowe
osoby. Założeniem projektu jest otwartość na wszystkie zainteresowane i zainteresowanych.
Przed rozpoczęciem przygotowań do każdej edycji wystosowujemy zaproszenie do
organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających w Białymstoku do włączenia
się w działanie. Poprzez kanały promocyjne staramy się również dotrzeć do osób
niezrzeszonych. Po zebraniu grupy osób zwołujemy pierwsze spotkanie organizacyjne.
Spotykamy się też integracyjnie, aby lepiej się poznać. Przy projekcie pracują zarówno
osoby doświadczone w organizowaniu wydarzeń interdyscyplinarnych, jak i osoby, które
pracują w taki sposób po raz pierwszy. Dzięki temu obie te grupy uczą się od siebie
nawzajem oraz otrzymują od siebie wsparcie. W kolejnych etapach pracy dzielimy się na
mniejsze grupy, odpowiedzialne za promocję projektu, finanse, wolontariat. Mamy również
specjalistę ds. równości, który czuwa nad dostępnością wydarzeń dla jak najszerszej grupy
osób, szczególnie osób z niepełnosprawnościami, oraz specjalistkę ds. kontaktu między
organizatorkami, która czuwa nad przepływem informacji w licznym zespole
Dziew/czynów.
DZIEW/CZYNY to inicjatywa, która ma integrować jak najwięcej różnorodnych środowisk,
dlatego realizowane w jej ramach wydarzenia mają dotrzeć do jak najszerszej grupy
białostoczanek i białostoczan. Z doświadczenia z poprzednich lat wiemy, że siłą wydarzeń
jest to, iż są one otwarte dla wszystkich bez względu na płeć, wiek, narodowość, wyznanie
czy stopień sprawności.

6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
publicznych
Wnioskując z wysokiej frekwencji na wydarzeniach odbywających się w ramach projektu, jak
i zainteresowania organizacji pozarządowych i osób niezrzeszonych włączaniem się w
organizację Dziew/czynów, oraz mając na uwadze fakt, że nasze działania i zainteresowanie
nimi mają charakter ciągły, oceniamy, że projekt Dziew/czyny zaspokaja potrzeby
społeczności lokalnej w zakresie aktywizowania jej członkiń i członków, angażowania w
inicjatywy obywatelskie i wspierania kobiet w wielu spektrach ich życia, również w
działaniach wychodzących poza stereotypowe role przypisywane im w społeczności lokalnej.
Projekt w przyjazny sposób podejmuje temat równości kobiet i mężczyzn w społeczeństwie,
co skutkuje podejmowaniem merytorycznej debaty publicznej dotyczącej ważnych dla kobiet
kwestii społecznych w środowisku Białegostoku. Podczas 2 edycji projektu w 2013 roku po
stronie organizacyjnej zaangażowanych było ok. 100 osób, natomiast liczbę odbiorczyń i
odbiorców wydarzeń oceniamy na 1000. 110 osób bezpośrednio wsparło projekt na witrynie
polakpotrafi.pl. Społeczny wymiar projektu skutkuje integracją społeczności Białegostoku,
szczególnie kobiet.
Inicjatorki projektu zostały nagrodzone wyróżnieniem w ramach plebiscytu Gazety
Wyborczej „Przystanek Młodzi”.
Projekt wspierany jest również przez lokalne i ogólnopolskie media:
http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,35241,13536914,Medytuje__Odlatuje__I_jest_super__
Dziew_czyny_w_akcji.html
http://proseksualna.pl/dom-kultury/proseksualny-matronat-dziewczyny/
http://wiadomosci.onet.pl/bialystok/dzien-kobiet-w-bialymstoku-badania-warsztaty-i-niec
odzienna-wystawa/q976j
http://www.polskieradio.pl/9/209/Artykul/1027486,Fantastycznie
http://www.tvp.pl/bialystok/aktualnosci/spoleczne/czytaja-nalkowska/13693040

7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
1. Dni Różnorodności Kobiet Dziew/czyny:
400 zł (sponsoring), 3 miesiące wolontaryjnej pracy 5-osobowego zespołu.
2. DNI RÓZNORODNOŚCI KOBIET DZIEW/CZYNY:
3815 ZŁ – SERWIS SPOŁECZNOŚCIOWY POLAKPOTRAFI.PL

4000 ZŁ – SPONSORING,
7 MIESIĘCY WOLONTARYJNEJ PRACY 20-OSOBOWEGO ZESPOŁU
3. DNI RÓŻNORODNOŚCI KOBIET DZIEW/CZYNY:
W TRAKCIE REALIZACJI

8. CZY NAPOTKALI PAŃSTWO TRUDNOŚCI, Z KTÓRYMI NALEŻAŁO SIĘ ZMIERZYĆ, ABY
ZREALIZOWAĆ PROJEKT?
TRUDNOŚCI FINANSOWE ORAZ TRUDNOŚCI Z POZYSKANIEM APROBATY I WSPARCIA ZE STRONY
WŁADZ LOKALNYCH.
9. ZALECENIA DLA INNYCH PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH WDROŻENIEM PROJEKTU
1. BUDOWANIE SZEROKIEJ BAZY KONTAKTÓW.
2. OTWARTOŚĆ NA WSZYSTKIE OSOBY ZAINTERESOWANE I ICH POMYSŁY.
3. SPONTANICZNOŚĆ.

