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REFERENCJE
Pani Katarzyna Charkowska-Giedrys
Okres współpracy:

od czerwca 2011

Rola: specjalistka ds. pozyskiwania środków, asystentka koordynatorki, trenerka
Stowarzyszenie KOFE(M)INA działa w obszarze równouprawnienia i integracji. Nasze działania skupiają się
przede wszystkim na badaniach naukowych nad płcią i seksualnością prowadzonych na Uniwersytecie
Warmińsko-Mazurskim
oraz podnoszeniu
świadomości
i wrażliwości
na problematykę
płci oraz
równouprawnienia.
Działaczki i działacze Stowarzyszenia prowadzą badania, szkolenia, konferencje,
manifestacje i inne na rzecz równych praw ludzi bez względu na płeć, rasę, etniczność, wyznanie, status
społeczny, orientację seksualną, a także sytuację zawodową czy rodzinną.
Pani Katarzyna Charkowska-Giedrys zaczęła współpracę z naszym Stowarzyszeniem poprzez czynny udział
w tworzeniu wniosku o dofmansowanie projektu badawczo-szkoleniowego
"Aktywni-Równi-Skuteczni".
Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs prowadzony przez Firmę Ecorys z Warszawy, która
rozdysponowuje środki z tzw. Grantu Blokowgo, będącego specjalnym instrumentem Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy. Stowarzyszenie pozyskało środki w ramach tego programu z Funduszu dla Organizacji
Pozarządowych, na działania związane z edukacja obywatelską w wysokości 24.165,86 CHF. Pani Katarzyna
była odpowiedzialna przede wszystkim za merytoryczne opracowanie wniosku oraz ustalenie działań w
harmonogramie projektu. Dzięki współpracy z Panią Katarzyną Stowarzyszenie zrealizowało jeden z
większych projektów w historii jego istnienia.
Ponadto Pani Katarzyna Charkowska-Giedrys w ramach projektu "Aktywni-Równi-Skuteczni"
prowadziła
kontrolling - nadzór nad grupami warsztatowymi podczas analizy aktów prawnych, była także asystentką
koordynatorki projektu i w ramach tej funkcji wykonywała zadania związane z prowadzeniem badania
ankietowego, które było jednym z zadań projektowych oraz z rozliczaniem kolejnych etapów projektu.
Prowadząc grupy warsztatowe Pani Katarzyna zawsze przykładała dużą wagę do efektywności prowadzonych
przez nią zajęć, była przygotowana merytorycznie, dbała o jasny przekaz i jakość materiałów szkoleniowych.
Pani Charkowska-Giedrys jest odpowiedzialna i samodzielna, potrafi doskonale zorganizować sobie pracę. Jej
zaletą jest niewątpliwie to, że zawsze wykonuje swoją pracę z dużym zaangażowaniem, zawsze na czas, jest
osobą konkretną i otwartą. Posiada bogate doświadczenie, które procentuje w podejmowanych przez nią
działaniach.

Z poważaniem,
STOWARZYSZENIE KOFE(M)INA

~~rezes?

_ ~

. ?~«~z-6-- ""l>L~d~

./
www.kofemina.pl

kom. 509 775 561

Monika Gr

.

halska

e-mail: kofemina.org@gmailcom

