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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 
STOWARZYSZENIA AKTYWNE KOBIETY W 2012 ROKU

W roku 2012 Stowarzyszenie  zrealizowało następujące projekty: 

Sosnowiec Sound – miasto dobrych dźwięków 

5 koncertów muzycznych w wykonaniu sosnowieckich  muzyków. Dotacja – Gmina 
Sosnowiec.

Etno Sound – miasto pełne kultur

koncerty muzyczne prezentujące kulturę państw europejskich. Dotacja – Gmina 
Sosnowiec.

Krąg kreatywności – obudź swoją osobowość twórczą

Projekt ukierunkowany  na zachęcenie uczestniczek do odkrywania swego 
potencjału i rozwijania twórczych zainteresowań w oparciu o europejską ideę 
zrównoważonego rozwoju oraz afrykańską ideę ubuntu, oznaczającą czerpanie 
korzyści z bycia częścią większej wspólnoty. Projekt współfinansowany ze środków 
Gminy Sosnowiec oraz dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Let’s make fimale politics – Let’s make politics female educational activities 
supporting women participation in public life” (LLP Grundtvig)

Komponent międzynarodowy projektu Wybory Kobiet. Międzynarodowa wymiana 
doświadczeń na temat narzędzi zwiększania udziału kobiet w polityce. Dotacja 
Komisji Europejskiej,  Program „Uczenie się przez całe życie” Grundtvig. 

Wewnętrzne drogowskazy – kobiety wędrujące po górach 

Projekt obejmował działania w zakresie sportu (marsze Nordic walking) jak 
i turystyki (turystyka piesza). Realizowane w ramach projektu zajęcia sportowe 
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stanowiły rodzaj treningu (wstępu) przed rozpoczęciem zajęć turystycznych 
w górach. Zajęcia sportowe jak i turystyczne miały  na celu zmobilizowanie  
biorących w nich udział kobiet  w wieku 20-60+ lat  do aktywności 
fizycznej, popularyzowanie  nowych, aktywnych form spędzania czasu wolnego, 
a także poznawania  walorów sportowych Sosnowca, oraz  górskich okolic Beskidu 
Śląskiego i Żywieckiego. W projekcie wzięło udział 45 osób. Finansowanie: dotacja 
Gminy Sosnowiec, środki własne. 

Centrum Informacji Praw Rodzin

Bezpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne dla kobiet doświadczających 
przemocy domowej. Projekt finansowany ze środków Gminy Sosnowiec.

Piersi w mieście

Kampania na rzecz walki z rakiem piersi .Projekt współfinansowany ze środków 
Gminy Sosnowiec.

czerwiec i wrzesień 2012
Arte Maroko – kobieca wyprawa do Maroka

Uczestniczki zdobyły najwyższy szczyt w Atlasie Wysokim Dżabal Tubkal oraz 
uczestniczyły w działaniach międzykulturowych, w tym nauce tańców, nauce 
gotowania, festiwalu muzyki afrykańskiej Gnaoua. Finansowanie: środki własne 
uczestniczek .

Przemocy „NIE”  

kampania ulotkowa przeciw przemocy wobec kobiet zorganizowana na ulicach 
miasta Sosnowca. Finansowanie : Środki własne Stowarzyszenia.

„Świat z pierwiastkiem Fem” – Wolontariat Europejski w Stowarzyszeniu 
Aktywne Kobiety

W ramach wolontariatu w Stowarzyszeniu przez okres dziewięciu miesięcy 
pracowały w Stowarzyszeniu 4 wolontariuszki z Gruzji, Francji, Turcji, które realizują 
projekt „Świat z pierwiastkiem fem”. W ramach projektu odbyła się edukacja 
genderowa wśród młodzieży sosnowieckich szkół średnich, prezentacje na temat 
sytuacji kobiet w Turcji, Gruzji, Francji oraz performance na temat sytuacji kobiet 
w różnych obszarach.

Dotacja: Komicja Europejska,  Program „Młodzież w Działaniu”. 
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”Decyduję, więc jestem”  – empowerment kobiet po 50 roku życia w życiu 
publicznym

Tygodniowe szkolenia dla kobiet w wieku 50+ z państw Unii Europejskiej, 
przygotowujące je do udziału w życiu publicznym  Dotacja: Komisja Europejska 
w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Grundtvig. 

Liczba uczestniczek: 18 kobiet z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Szkolenie 
prowadzone było w języku angielskim. Projekt zrealizowany został w gminie 
Brenna w górach Beskidu. 


