
PolMo�on - ruch polskich kobiet
Więcej kobiet z polską historią migracyjną 
w polityce, kulturze i mediach 

„Od protestu do podestu!“  
::::::::::::::::::Razem silne i solidarne!

W roku 2018 świętujemy 100 lat uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Niemczech i w 
Polsce. Ten jubileusz traktujemy jako okazję do tego, aby rozpocząć innowacyjny i długotrwały 
program mentoringu od kobiet dla kobiet z polskiej społeczności! 

    Kobiety w historii obydwóch krajów w różnych formach przyczyniały się do przemian politycznych, 
np.:

 - po raz pierwszy osiem kobiet zostało wybranych do polskiego parlamentu.1919
 1948/1949 - cztery kobiety współdziałały przy powstawaniu ustawy zasadniczej 
 dla Republiki Federalnej Niemiec: Helene Weber, Helene Wessel, Elisabeth  
 Selbert i Friederike Nadig.
 - druga fala ruchu kobiet  w Republice Federalnej Niemiec.1968

 W  (i wcześniej) kobiety w Polsce protestują, walcząc o swoje prawa latach 80
 – w ramach ruchu „Solidarność“ oraz podczas  słynnego „Czarnego protestu“ w  
 2016 roku.

Trzeba jeszcze wiele czasu, aby wszystko osiągnąć! Zaangażuj się w naszym 
programie mentoringu na rzecz zwiększenia udziału kobiet w polityce, kulturze i 
mediach – jako mentorka lub mentee! 

Cele:
Wzbudzenie większego zainteresowania i zaangażowania w społeczeństwie 
obywatelskim 

    w okręgowych radach ds. integracji i migracji oraz na szczeblu krajowym
    w partiach i jako deputowane obywatelskie
    w zrzeszeniach i związkach zawodowych 
    Zostań „ambasadorką polityczną“ w dziedzinie kultury i mediów!

Uczyń zawód ze swojego zaangażowania obywatelskiego!

    Kandyduj w wyborach samorządowych lub krajowych!
    Zostań pełnomocniczką ds. integracji w okręgu lub na szczeblu krajowym!
    Pracuj jako referentka w zrzeszeniach politycznych lub w partiach!
    Obejmij stanowisko kierownicze w instytucji sztuki i kultury lub w fundacji!
    Więcej kobiet w redakcjach mediów i na stanowiskach kierowniczych!



Działania i ramy czasowe  
8.6.2018    Inauguracja programu mentorskiego w ramach  
     polsko-niemieckiej konferencji  „PolMotion 
     porusza przyszłość!“ w Czerwonym Ratuszu w 
     Berlinie 
Listopad/grudzień 2018  Bilans cząstkowy mentoringu i szkolenia w 
     profesjonalnym posługiwaniu się mediami 
Styczeń – czerwiec 2019  Kontynuacja programu mentoringu i realizacja  
     mikroprojektów zaplanowanych w tandemach
Koniec czerwca 2019   Uroczysta konferencja końcowa  

Co oferujemy?
Innowacyjny program mentoringu dla kobiet z polską historią migracyjną z regionów 
Berlin/Brandenburgia, Hamburg/Brema i Bawaria.

Jeśli chcesz wziąć w tym udział jako mentee, to czeka na Ciebie:

     Wymiana doświadczeń i wiedzy z Twoją mentorką na partnerskich zasadach.
     Budowa indywidualnej sieci.
     Szkolenie w profesjonalnym posługiwaniu się mediami.

Jeśli chcesz przejąć rolę mentorki, to czeka na Ciebie:

     Dostęp do nowych sieci.
     Refleksja na temat własnej roli liderki.
     Poszerzenie Twoich kompetencji (np. posługiwanie się mediami społecznościowymi)
     Wymiana międzypokoleniowa.

W uzupełnieniu do programu będą się odbywać działania z zakresu PR.

Koszty podróży i noclegów w ramach imprezy inauguracyjnej i końcowej w Berlinie poniesione 
przez mentorki w wysokości max.160 EUR (nocleg 80 EUR, koszty podróży 80 EUR/region 
Hamburg/Brema) i w wysokości  max.230 EUR (nocleg 80 EUR, koszty podróży 150 EUR/Bawaria) 
zostaną pokryte przez agitPolska e.V.

Podejmujemy starania zmierzające do częściowego pokrycia poniesionych przez mentees 
kosztów podróży i noclegów w ramach imprezy inauguracyjnej i końcowej w Berlinie.

Zgłoszenie do 20.4.2018 r. na podstawie załączonego formularza zgłoszeniowego e-
mailem do Anny Czechowskiej, presse@agit-polska.de. Więcej informacji pod adresem 
www.agit-polska.de.

Partnerzy projektu
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Powerful 
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