SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA AKTYWNE KOBIETY
W 2004-2006 ROKU

grudzień 2003
1. organizacja seminarium dyskusyjnego w ramach 16 Dni Przeciwdziałania
Przemocy Wobec Kobiet “Przemoc wobec kobiet-skala zjawiska w Sosnowcu”,
z udziałem przedstawicieli prokuratury, policji, wyspecjalizowanych organizacji
gminnych zajmujących się udzielaniem pomocy kobietom doświadczającym
przemocy, a także z udziałem kobiet dotkniętych przemocą.
2. współorganizacja akcji informacyjno-edukacyjnej “Szklanka wody zamiast” Celem
akcji była edukacja seksualna młodzieży licealnej. Akcja organizowana wspólnie
z Pełnomocniczką Wojewody Śląskiego ds. Równego Statusu Kobiet i MężczyznDorotą Stasikowską -Woźniak.

marzec 2004
1. organizacja akcji “Bezpieczna taksówka dla kobiet’’ w Sosnowcu.
2. rozpoczęcie realizacji projektu “Sieć pełnomocniczek ds Równego Statusu
Kobiet i Mężczyzn w gminach i powiatach województw śląskiego i opolskiego,”
w którym Stowarzyszenie było partnerem Domu Współpracy Polsko - Niemieckiej
i Pełnomocniczki Wojewody Śląskiego ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.
Projekt realizowany dzięki dotacji z Funduszu Współpracy - Phare 2001
3. udział w II Forum Kobiet Woj. Śląskiego w Katowicach
4. zorganizowanie w Sosnowcu konferencji międzynarodowej pt. “Status kobiet
w UE i Państwach Kandydujących”.
Patronat nad konferencją objęły: Min. Izabela Jaruga- Nowacka i Minister Danuta
Hübner. W konferencji wzięli udział przedstawiciele konsulatów Wielkiej Brytanii,
Hiszpanii, Francji, Czech, Austrii oraz referenci z Polski przedstawiając sytuację
społeczno -polityczną i ekonomiczną kobiet w wymienionych państwach.
Stowarzyszenie wydało publikację pokonferencyjną. Konferencja była prestiżowym
przedsięwzięciem Stowarzyszenia. Projekt dotowany przez Gminę Sosnowiec
5. udział prezeski Stowarzyszenia w podróży informacyjnej do Kopenhagi w ramach
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projektu PHARE 2002 “Wzmocnienie polityki równego traktowania kobiet i mężczyzn”
realizowanego przez Pełnomocniczkę Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
i Duński Ośrodek Badań Równości Płci.

kwiecień 2004
1. rozszerzenie akcji “Bezpieczna taksówka” na kolejne miasta woj. śląskiego Chorzów
i Zabrze. Patronat nad akcją objął wojewoda śląski Lechosław Jarzębski.
2. organizacja seminarium dyskusyjnego “Szwedzkie drogi do równości” z udziałem
szwedzkiej specjalistki ds. spraw równego statusu kobiet i mężczyzn, p. Ann
Scharlotte Zeckrisson z Landu Vastra Gotaland.

czerwiec 2004
Realizacja projektu “Tak! dla Polek w Parlamencie Europejskim’’.
Cel projektu- wzmocnienie kampanii wyborczej kobiet ubiegających się w woj.
śląskim o mandat w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wydano plakaty, ulotki
i broszury informacyjne. Projekt zrealizowany dzięki dotacji Fundacji im. Roberta
Schumana.

październik 2004
1. organizacja Festiwalu” Śląskie Dni Tolerancji. Homo znaczy człowiek”. Celem
projektu było przeciwdziałanie homofobii i dyskryminacji ze względu na orientację
seksualną. W ramach Festiwalu odbyły się wystawy “Niech Nas Zobaczą”, “Tiszert Dla
Wolności”, seminarium “Dyskurs homofobiczny w przestrzeni publicznej”, projekcje
filmowe o tematyce LGBT oraz imprezy Drag Queen Show w klubach festiwalowych.
Projekt zrealizowano dzięki dotacji Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu
Kobiet i Mężczyzn. Partnerem w projekcie była Kampania Przeciw Homofobii o/
Śląsk.
2. “Polityka Unii Europejskiej w zakresie równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz
instrumenty jej realizacji na przykładzie Niemiec”- udział w podróży informacyjnej
do Brukseli oraz Północnej Nadrenii-Westfalii (zwiedzanie Biura Regionalne Woj.
Śląskiego i Opolskiego w Brukseli, Parlament Europejski, Komisja Europejska,
Europejskie Lobby Kobiet, Landtag, Gender Akademie w Dortmundzie).
3. udział wiceprezeski Stowarzyszenia w międzynarodowych warsztatach “EUROpe
for Women” – training on the use of EU structural funds 2007-2013 (Open Society
Institute Budapest, Network Women’s Program,OSKA Foundation).
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październik – grudzień 2004
1. realizacja projektu “Oczy szeroko otwarte” w ramach kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy Wobec Kobiet. Celem projektu było przeciwdziałanie przemocy
wobec kobiet na Śląsku. W ramach projektu odbyły się: piknik, wieczorny marsz
przeciw przemocy „ Bo zupa była za słona”, seminarium, warsztaty Wendo dla kobiet,
kampania informacyjna.
Patronat nad projektem objęli: Min. Magdalena Środa - Pełnomocniczka Rządu ds
Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn i Prezydent Miasta Sosnowca Kazimierz Górski.
Projekt zrealizowano dzięki dotacji z Funduszu Dla Kobiet.
2. udział prezeski Stowarzyszenia w Szkole Liderek Organizacji Pozarządowych
organizowanej przez Fundacje Kobiecą Ośka oraz Fundację im. F. Eberta.

listopad 2004
udział w ogólnopolskiej konferencji “2005 kroków ku demokracji. Pekin +10.”
organizowanej przez Fundację Kobiecą OŚKA i i Pełnomocniczkę Wojewody
Śląskiego ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Dorotę Stasikowską – Woźniak.

grudzień 2004
organizacja seminarium “ Portret Sprawcy i ofiary” w ramach 16 Dni Przeciwdziałania
Przemocy Wobec Kobiet. Cel: uświadomienie mieszkańcom miasta skali przemocy
domowej wobec kobiet w Sosnowcu oraz wsparcie kobiet doświadczających
przemocy domowej.

luty 2005
realizacja projektu “Głowa do góry. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet na rynku
pracy” – PHARE 2002 Spójność Społeczno-Gospodarcza Rozwój Zasobów Ludzkich.
Projekt miał na celu integrację i reintegrację zawodową kobiet. Stowarzyszenie było
ambasadorem lokalnym i współrealizatorem projektu.

kwiecień 2005
1. przystąpienie do realizacji projektu “FENIX - wzmocnienie krajowej gospodarki
społecznej”,” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Projekt realizowany wraz
z Fundacją Pomocna Dłoń i trzema partnerami .
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2. udział wiceprezeski Stowarzyszenia w Szkole Trenerów Organizacji Pozarządowych
STOP.

maj 2005
1. udział w Śląskim Forum Inicjatyw Pozarządowych w Katowicach
2. przystąpienie do realizacji ogólnopolskiego programu “Przejrzysty samorząd
podnoszenie standardów wydatkowania środków publicznych” realizowanego wraz
ze Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich oraz Partnership for
Transparency Fund.

czerwiec 2005
1. powołanie Zagłębiowskiej Grupy Obywatelskiej odpowiedzialnej za
przeprowadzenie monitoringu współpracy samorządu lokalnego z organizacjami
pozarządowymi w ramach projektu “Przejrzysty samorząd – podnoszenie standardów
wydatkowania środków publicznych”.
2. udział prezeski Stowarzyszenia w konferencji organizowanej przez Starostwo
Namysłów “Prawa kobiet - prawami człowieka”. Konferencja poświęcona działaniom
organizacji pozarządowych na rzecz kobiet. Podczas konferencji przedstawiono
inicjatywy na rzecz kobiet, podejmowane przez Stowarzyszenia Aktywne Kobiety
z Sosnowca i Ligi Kobiet Polskich Oddział Opole.
3. Udział prezeski Stowarzyszenia w konferencji “Czas na kobiety”, poświęconej
działaniom na rzecz zwiększenia udziału kobiet w życiu publicznym, z udziałem
kobiet zaangażowanych politycznie, dziennikarek, kandydatek na prezydenta
4. Rzeczpospolitej Polskiej. W czasie konferencji próbowano wypracować strategię
działania na rzecz zwiększenia udziału kobiet w życiu publicznym.
5. udział prezeski Stowarzyszenia w konferencji organizowanej przez Kancelarię
Prezesa Rady Ministrów “Gender budgeting”. Konferencja poświęcona tworzeniu
budżetu jednostek samorządowych z uwzględnieniem kulturowej tożsamości
płci.. W czasie konferencji odbyły się warsztaty z zakresu gender budgeting.
W konferencji i warsztatach wzięli udział skarbnicy jednostek samorządowych,
działacze organizacji pozarządowych.
6. udział prezeski Stowarzyszenia w konferencji organizowanej przez Kancelarię
Prezesa Rady Ministrów “Równość i tolerancja w podręcznikach szkolnych”.
Konferencja poświęcona była dyskryminacji kobiet w podręcznikach szkolnych.
Wzięli w niej udział nauczyciele, działacze kobiecych organizacji pozarządowych.
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maj – październik 2005
organizacja i realizacja śląskiej edycji ogólnopolskiego Rozwojowo-Rozrywkowego
Festiwalu dla Kobiet PROGRESSteron. Podczas Festiwalu odbyło się 60 warsztatów,
wykładów i prezentacji dotyczących rozwoju osobistego i zawodowego kobiet (np.
samoobrona, asertywność, wystąpienia publiczne, inteligencja finansowa, zdrowie,
arteterapia, choreoterapia, czerpanie wsparcia od innych kobiet i in.).Festiwal
obywał się równocześnie w 10 miastach Polski, w tym Katowicach i Sosnowcu,
gdzie organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Aktywne Kobiety. Na Śląsku
wzięło w niej udział ok 1000 kobiet. Festiwal odbył się dzięki wsparciu finansowemu
Urzędu Miejskiego w Sosnowcu oraz Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

lipiec 2005 – lipiec 2008
realizacja zadań Partnerstwa na Rzecz Rozwoju “FENIX - wzmocnienie krajowej
gospodarki społecznej”,” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Projekt
realizowany wraz z Fundacją Pomocna Dłoń i trzema partnerami. W ramach projektu
tworzono na Śląsku spółdzielnie socjalne dla osób bezrobotnych lub zagrożonych
bezrobociem wynikających z konieczności pełnienia obowiązków macierzyńskich
lub ojcowskich.

sierpień – grudzień 2005
realizacja projektu “Akademia Liderek i Animatorek Społecznych Zagłębia”.
W ramach projektu organizowano szkolenia z zakresu umiejętności społecznych dla
kobiet zainteresowanych aktywnością w życiu publicznym Zagłębia, zorganizowano
Forum Kobiet w Życiu Publicznym oraz cykl debat radiowych na temat barier, na
jakie napotykają kobiety-działaczki na Śląsku. Projekt dotowany był przez Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich.

wrzesień 2005 – grudzień 2010
realizacja projektu Centrum Informacji Praw Kobiet, w ramach którego udzielano
bezpłatne porady prawne dla kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z zakresu prawa pracy, prawa opiekuńczego, rodzinnego, roszczeń alimentacyjnych.
Projekt obejmował także stworzenie Biblioteki Praw Kobiet w Stowarzyszeniu
Aktywne Kobiet oraz powołanie tzw. Grupy Pomocowej udzielającej czynnego
wsparcia kobietom korzystających z usług Centrum. W otwarciu Centrum Informacji
Praw Kobiet uczestniczyła Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Statusu Kobiet
i Mężczyzn, Minister Magdalena Środa. Projekt dotowany jest przez Fundusz Inicjatyw
Pozarządowych oraz Gminny Fundusz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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wrzesień – grudzień 2005
udział wiceprezeski Stowarzyszenia Aktywne Kobiety w II Edycji Szkoły Liderek
Organizacji Pozarządowych organizowanych przez Fundacje Kobiecą Ośka oraz
Fundację im. F. Eberta.

wrzesień 2005
1. udział członkiń Stowarzyszenia w Forum Kobiet. organizowanym przez
Pełnomocniczkę Wojewody Śląskiego ds. Równych Szans Kobiet i Mężczyzn,
poświęconym otwarciu Centrum Informacji dla Kobiet oraz działaniom
podejmowanym przez Pełnomocniczkę na rzecz kobiet
2. udział prezeski Stowarzyszenia w konferencji organizowanej przez Pełnomocniczkę
ds. Równych Szans Kobiet i Mężczyzn z Zawiercia na temat działań organizacji
pozarządowych na rzecz kobiet. W konferencji obok przedstawicielek organizacji
pozarządowych wzięły udział władze miasta i młodzież szkół licealnych.

październik 2005
1. udział prezeski Stowarzyszenia w konferencji organizowanej przez Parlamentarną
Grupę Kobiet “Strategia działania na rzecz kobiet. Doświadczenia i zadania na
najbliższe lata” .Konferencja poświęcona była perspektywom polityki równościowej
na najbliższą kadencję Sejmu. Konferencja wypracowała stanowisko, z którym
zwróciła się do Sejmu, Rządu, Premiera w sprawie podjęcia działań na rzecz polityki
równościowej w Polsce.
2. udział prezeski Stowarzyszenia w seminarium dyskusyjnym organizowanym przez
Pełnomocniczkę Wojewody Śląskiego ds. Równych Szans Kobiet i Mężczyzn na temat
“Równy status, a nowe prawo pracy”-. poświęconym zagadnieniom ochrony pracy
kobiet w przepisach prawa pracy i równym szansom kobiet i mężczyzn w pracy.
3. udział prezeski Stowarzyszenia w spotkaniu pełnomocniczek gminnych
organizowanym przez Pełnomocniczkę Wojewody Śląskiego ds. Równych Szans
Kobiet i Mężczyzn na temat planów i perspektyw działania na rzecz kobiet w związku
z nową sytuacją polityczną w kraju.

listopad 2005
Bezpieczna taksówka dla kobiet – jesienna edycja projektu zapoczątkowanego
w marcu 2004 r. W ramach projektu zorganizowano zniżkowe przejazdy taksówką
dla kobiet po godz.22.00.W celu zapewnienia bezpieczeństwa kobietom wracającym
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do domu w godzinach wieczornych taksówkarze biorący udział w kampanii mają
obowiązek odprowadzać kobiety pod dom lub zaczekać do momentu wejścia
kobiety do domu.

styczeń – maj 2006
wznowienie działalności Centrum Informacji Praw Kobiet

marzec 2006
1. organizacja VIII Rozwojowo-Rozrywkowego Festiwalu dla Kobiet PROGRESSteron
na Śląsku, w ramach którego w 100 warsztach i wykładach wzięło udział 1500
kobiet. Szczegółowy program festiwalu na stronie WWW.dojrzewalnia.pl.
W pracach nad imprezą wzięło udział 160 osób.
2. współorganizacja I Śląskiej Manify na Dzień Kobiet, która odbyła się 8 Marca
w Katowicach.

kwiecień 2006 – grudzień 2006
koordynacja projektu Niebieska Sieć- (Fundusz Współpracy, Dotacje na Rozwój
Instytucjonalny Phare 2003) w województwie śląskim i małopolskim; cel: rozwój
i wzmacnianie sieci instytucji pomocowych dla ofiar przemocy w rodzinie.

maj 2006 – wrzesień 2006
regionalna koordynacja konkursu Akcja Akacja, w wyniku którego 16 kobiet w całej
Polsce otrzyma nagrodę za działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

maj 2006
otwarcie Grupy Wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy domowej.Dotacja
Gminnego Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Sosnowiec.

październik 2006
1. otwarcie Grupy Wsparcia dla kobiet będących w trakcie lub po rozwodzie jeżeli
rozwód nastąpił z powodu alkoholizmu partnera lub przemocy domowej. Projekt
v„To nadal jestem ja” realizowany ze środków Gminnego Funduszu Rozwiązywania
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Problemów Alkoholowych Gminy Sosnowiec.
2. Gala Akcji Akacja i otwarcie Akademii Liderek w ramach projektu “Akademia
Liderek i Animatorek Społecznych”.
W ramach projektu organizowane są szkolenia z zakresu umiejętności społecznych
dla kobiet pragnących działać w trzecim sektorze i w życiu publicznym Zagłębia.
Projekt przewiduje także utworzenie i funkcjonowanie Klubu Liderek, którego
zadaniem jest inicjowanie wydarzeń społecznych na Śląsku. Projekt dotowany jest
przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
3. Projekt ”Progressteron-rozwojowo – rozrywkowy festiwal dla kobiet”
Celem Festiwalu jest przedstawienie kobietom mieszkającym w woj. śląskim
szerokich możliwości rozwoju, poznawania i wyrażania siebie .W ciągu trzech dni
weekendu podczas 80 warsztatów zorganizowanych w ramach Festiwalu, kobiety
będą miały możliwość odkrywania i rozwijania swojej kobiecości, poszukiwania
inspiracji i wsparcia, spotykania się z podobnymi kobietami
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