
STATUT ANTYPRZEMOCOWEJ SIECI KOBIET (ASK) 

1. Antyprzemocowa Sieć Kobiet (dalej: ASK) to nieformalna platforma organizacji 

pozarządowych oraz grup nieformalnych, do których statutowych celów należy 

przeciwdziałanie przemocy w tym przemocy ze względu na płeć, 

przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, działanie na rzecz ochrony 

praw człowieka i zasady równego traktowania, w szczególności ze względu na 

płeć.  

2. Grupą założycielską ASK jest 20 organizacji pozarządowych oraz grup 

nieformalnych, które w ostatnich latach organizowały antyprzemocową akcję 

Nazywam się Miliard / One Billion Rising Poland; są to: 

1) Fundacja Feminoteka (Warszawa), 2) Stowarzyszenie Łódzki Kongres 

Kobiet, 3) Fundacja Machina Fotografika (Kraków), 4) Stowarzyszenie Kobiet 

Konsola (Poznań), 5) Fundacja Czas Dialogu (Szczecin), 6) Fundacja na rzecz 

Równości (Wrocław), 7) Podlaskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm Klub 

Kobiet Biznesu (Białystok), 8) Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet BABA 

(Zielona Góra), 9) Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet, 10) Grupa 

Nieformalna „Ewa Zaprasza” (Ruda Śląska), 11) Fundacja Kobiety Zmieniają 

Świat (Wałbrzych), 12) Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa 

(Głogów), 13) Grupa nieformalna One Billion Rising Tarnów, 14) Fundacja 

Edukacja Równość Aktywność Dialog ERA DIALOGU (Koszalin), 15) Grupa 

Nieformalna One Bill ion Rising Płock, 16) Grupa nieformalna One Bill ion 

Rising/ Nazywam się Miliard Świdnica, 17) Nieformalna Grupa Inicjatywna 

(Bydgoszcz), 18) Nieformalna Grupa One Billion Rising Bielsko-Biała, 19) 

Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych (Olsztyn), 20) Grupa Nieformalna One 

Billion Rising Gdynia. 

3. Prace ASK koordynuje Fundacja Feminoteka. 

4. ASK jako całość oraz organizacje pozarządowe i grupy nieformalne należące do 

ASK kierują się w swoich działaniach zasadami poszanowania praw człowieka, 

równości i niedyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny. 

5. Celem ASK jest przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet poprzez:  

a) podejmowanie działań mających na celu wprowadzenie perspektywy płci do 

programów antyprzemocowych na poziomie lokalnym; 

b) monitorowanie działań samorządów z realizacji programów 

antyprzemocowych; 

c) edukowanie społeczności lokalnych w obszarze przemocy ze względu na 

płeć, stereotypów płciowych przyczyniających się do przemocy wobec kobiet 

i dziewcząt; 

d) prowadzenie innych aktywności, których celem jest przeciwdziałanie i 

zmniejszenie skali przemocy wobec kobiet i dziewcząt; 

e) jedną z koniecznych form działań ASK jest organizowanie i/lub aktywne 

uczestniczenie w antyprzemocowej akcji Nazywam się Miliard / One Billion 

Rising Poland. 



6. Działalność w ASK jest wolontaryjna, a środki na działalność Sieci zdobywane są 

wspólnymi siłami. Sposób i źródła pozyskiwania środków finansowych na 

działalność ASK będą każdorazowo ustalane wspólnie drogą elektroniczną tak, 

by nie konkurować między sobą. 

7. Organizacja wnioskująca o członkostwo w ASK jest zobowiązana we wniosku do: 

a)  przedstawienia informacji o zorganizowaniu i/lub aktywnym uczestnictwie 

w antyprzemocowej akcji Nazywam się Miliard / One Billion Rising Poland na 

swoim terenie; 

b) wykazania się rekomendacjami co najmniej 2 organizacji/grup członkowskich 

ASK. Organizacja/ grupa nie zostaje przyjęta do ASK, jeśli co najmniej 10% 

organizacji/ grup członkowskich wyrazi sprzeciw; 

c) organizacje/grupy dołączające do ASK, w miejscowościach gdzie są już 

członkinie ASK, zobowiązują się do współpracy z nimi. 

 
8. Na wniosek co najmniej 3 organizacji lub grup członkowskich, a za zgodą co 

najmniej 10% organizacji, organizacja członkowska ASK traci członkostwo w ASK. 

9. ASK podejmuje swoje decyzje, dążąc do wypracowania wspólnego stanowiska. 

Stanowisko nie zostaje przyjęte, jeśli sprzeciw zgłosi co najmniej 50% 

organizacji członkowskich ASK. W takim przypadku stanowisko nie może być 

przedstawione i upublicznione jako wspólne stanowisko ASK.  

10. ASK wypracowuje swoje stanowiska używając przede wszystkim elektronicznych 

form komunikacji (m.in. mail, Facebook).  

11. ASK stara się, by spotkania ASK odbywały się co najmniej raz w roku. 

12. Organizacje i grupy nieformalne zainteresowane naszymi działaniami oraz 

przystąpieniem do ASK  zapraszamy do kontaktu mailowego na adres: 

ask@feminoteka.pl. 

13. W wypadku, gdy organizacja lub grupa nieformalna spełnia wszystkie formalne 

wymogi wstąpienia do ASK, lecz nie zna żadnej organizacji/grupy, która jest już 

w ASK, i mogłyby udzielić rekomendacji, prosimy o kontakt z koordynatorką na 

adres - ask@feminoteka.pl. Wiosek będzie rozpatrywany indywidualnie. 

 

 


