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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 
STOWARZYSZENIA AKTYWNE KOBIETY W 2011 ROKU

W roku 2011 Stowarzyszenie Aktywne Kobiety zrealizowało następujące projekty:

Projekt „Let’s make politics female — educational activities supporting women  
participation in public life” 

Projekt  realizowany w ramach Programu Grundtvig „Uczenie się przez całe 
życie” od 2010 do czerwca 2012r. obejmował  międzynarodową wymianę 
doświadczeń na temat stosowanych w Europie narzędzi zwiększania udziału 
kobiet w życiu publicznym m.in. w Finlandii, Czechach, Grecji i merytorycznie 
wzmacniał  kadrę edukacji genderowej na Śląsku, a tym samym przyśpieszał 
procesy  upowszechniania wiedzy równościowej i przyczyniał się do wzmocnienia 
kobiet wchodzących do życia publicznego. W ramach projektu została założona 
Europejska  Współpraca Partnerska z organizacjami zajmującymi się działaniami 
edukacyjnymi na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w życiu publicznym 
z Polski, Finlandii, Grecji i Czech. Stowarzyszenie koordynowało prace Partnerstwa. 
Ważnym elementem projektu było wykształcenie grupy osób przygotowanych 
do upowszechniania wiedzy na temat równego statusu kobiet i  mężczyzn 
i opracowanie wiedzy na temat narzędzi temu służących. W Partnerstwie  
uczestniczyły organizacje:

a) Stowarzyszenie Aktywne Kobiety (Polska, Sosnowiec)
b) Regional Council of Ostrobothnia (Vaasa, Finlandia)
c) Forum 50% (Czechy, Praga) 
d) A.E.N.A.O (Grecja, Saloniki) 

Projekt współfinansowany przez Komisję  Europejską w ramach Programu LLP 
Grundtvig „Uczenie się przez całe życie”.

Projekt „Wybory kobiet - zwiększenie partycypacji kobiet w procesie  
podejmowania decyzji”. 

Projekt był kontynuacją dwuletniego projektu (2010-2011), który miał  na celu 
przygotowanie kobiet do udziału w życiu politycznym poprzez udział w  ubieganiu 
się o mandat samorządowy w kampanii samorządowej w 2010r. Projekt  obejmował 
warsztaty motywacyjne, wystąpienia publiczne, ABC kampanii wyborczej  oraz 
wykłady na temat zrównoważonego rozwoju gminy. W ramach projektu powstał 
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Ponadpartyjny Kobiecy Sztab Wyborczy i Śląski Klub Kobiet w Polityce, wydano 
publikację „Jak być kobietą w polityce?”. W projekcie wzięło udział 50 kobiet.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Funduszu Inicjatyw Pozarządowych i środków Programu LLP Grundtvig 
„Uczenie się przez całe życie”.

Centrum Informacji Praw Rodzin 

To cykl bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych, skierowanych do 
mieszkańców Sosnowca. Projekt obejmował poradnictwo prawne i psychologiczne 
w zakresie prawa pracy, prawa rodzinnego. Skierowany był w dużym stopniu do 
osób doświadczających przemocy domowej. Trwał od stycznia do grudnia 2011 r. 
Porady odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia Aktywne Kobiety. 

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Sosnowiec.

Projekt „Chcę, mogę, potrafię — wsparcie lokalnych działaczek w gminie Toszek”

W ramach projektu Stowarzyszenie Aktywne Kobiety pomagało liderkom wiejskim 
w Toszku w ramach którego liderki wiejskie związane z nieformalną grupą 
Toszeckiej Akademii Aktywnych Kobiet (TAAK!) zdobywały praktyczne umiejętności 
niezbędne w pracy pozarządowej oraz wiedzę z zakresu skutecznego działania. 
Spotkania w ramach projektu 

„Chcę, mogę, potrafię — wsparcie działalności społecznej w gminie Toszek” 
odbywały się od lutego do maja 2011 roku i obejmowały następujące tematy: 
planowanie projektów społecznych, aktywizacja mieszkańców do działania, ramy 
prawno-księgowe działalności społecznej, promocja organizacji i współpraca 
z mediami. Po warsztatach rozpoczęły się konsultacje, podczas których była 
możliwość zasięgnąć fachowej porady ekspertek pozarządowych w wybranych 
zagadnieniach. Projekt został zrealizowany pomimo nie przekazania dotacji przez 
Wydział EFS ze  środków POKL EFS Działanie 7.3.

luty — czerwiec 2011 oraz lipiec — listopad 2011 (dwie edycje)
„Krąg Kreatywności - obudź w sobie osobowość twórczą” 

Projekt skierowany do ludzi młodych – do 30 roku życia. Celem projektu było 
zachęcenie   uczestników do odkrywania swojego potencjału i rozwijania twórczych 
zainteresowań w  oparciu o europejską ideę zrównoważonego rozwoju oraz 
afrykańską ideę „ubuntu”, oznaczającą czerpanie korzyści z bycia częścią większej 
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wspólnoty. W ramach projektu przeprowadzono szereg warsztatów rozwoju 
osobowości twórczej i kreatywności, takich jak: trening zachowań i myślenia 
kreatywnego, oparty na doświadczeniu, pracy w grupie oraz zabawie, warsztat 
rozwoju osobistego, pozwalający dotrzeć do kreatywnych zasobów wewnętrznego 
dziecka, plenerowy warsztat malarstwa intuicyjnego.  

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Sosnowiec.

październik — grudzień 2011
„Wolność od strachu- Kampania społeczna przeciwko przemocy w rodzinie” 

Głównym celem kampanii była poprawa sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem 
przemocy w rodzinie poprzez działania zwiększający świadomość i wiedzę 
mieszkańców, w tym osłabienie stereotypów na temat przemocy, upowszechnienie 
pozytywnych wzorców rodzicielskich w tym szerzenie postaw antyprzemocowych 
oraz zwiększenie dostępności do informacji na temat miejskiej oferty wsparcia 
dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. W ramach kampanii odbyła się 
kampania informacyjna (ulotki, plakaty, banery, połykacze, billboardy, broszury, 
zawieszki w środkach komunikacji miejskiej, artykuły w prasie, radiu, Internecie, 
filmy i spoty reklamowe, gadżety promocyjne), została zorganizowana Konferencja 
Edukacyjna oraz Festiwal Społeczny dla mieszkańców Sosnowca.

Kampania finansowana była ze środków Gminy Sosnowiec oraz Ministerstwa Pracy                                  
i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek 
samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie”.

„Marsz po zdrowie”

Akcja upowszechniająca aktywność sportową Nordic Walking. Celem akcji było 
zachęcanie mieszkańców do uprawiania sportu. Uczestniczki pod  okiem trenerki 
uprawiały chodzenie „o kijach”. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem.

czerwiec 2011
Udział w Sosnowieckim Festiwalu Organizacji Pozarządowych

Podczas Festiwalu Stowarzyszenie prezentowało swoją działalność. Na zorganizowanym 
stanowisku dystrybuowano ulotki i informacje o podejmowanych przez Stowarzyszenie 
inicjatywach w całym okresie działalności.


