SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA AKTYWNE KOBIETY W 2016 ROKU

W roku 2016 Stowarzyszenie Aktywne Kobiety zrealizowało następujące projekty:
luty 2015 – luty 2016
Wolontariat Europejski, projekt „Młodzież dla świata, świat dla młodych”.
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety od wielu lat bierze czynny udział w Programie
„Młodzież w działaniu”, realizując projekty dla młodych ludzi z terenu Zagłębia
oraz Śląska. Jednym z podprogramów dającym szczególne korzyści młodzieży jest
Wolontariat Europejski.
Celem projektu było krzewienie wśród młodych postaw obywatelskich: solidarności
europejskiej i tolerancji w zjednoczonej Europie. Projekt obejmował prowadzenie
spotkań w ramach Europejskiego Klubu Młodzieżowego oraz spotkania w szkołach
promujące ideę mobilności europejskiej dla młodych.Animatorami spotkań byli
wolontariusze europejscy: Alejandro i Marii, których Stowarzyszenie Aktywne
Kobiety gościło na rocznym wolontariacie.
Projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu
Erasmus+.

czerwiec 2016
międzykulturowa wyprawa rozwojowa na wyspę wiecznej wiosny Maderę
“Żywioły Madery”
Wyprawa miała charakter trekkingu, podczas którego grupa 15 osób przemierzała
półwyspy, góry i doliny wyspy, oddając się aktywnościom rozwojowym w nurcie
pracy z żywiołami, góroterapii, nature coachingu i nature awareness. Codziennie
zbieraliśmy się w wieczornym kręgu, by podsumować wrażenia i doświadczenia,
podzielić się inspiracjami do rozwoju wewnętrznego, jakie przychodziły do nas
z natury. Uczestnicy wzięli również udział w aktywnościach międzykulturowych,
m.in w świętowaniu obchodów miejscowości Camara de Lobos, które przypominały
swoim kolorytem karnawałowe fiesty w Brazylii.
więcej: www.wyprawanamadere.com

1

maj 2015 – kwiecień 2017
Wolontariat Europejski, projekt międzynarodowy
“Empowered Youth in Diverse World”
Projekt skierowany do młodych ludzi z terenu Zagłębia i Śląska. W ramach programu,
dzięki współpracy z wieloma organizacjami zagranicznymi, Stowarzyszenie wysłało
na projekty zagraniczne młode osoby do 30 roku życia, gdzie przygotowywały się
do pracy w organizacjach pozarządowych. W ramach projektu 16 osób z terenu
Śląska i Zagłębia wyjechało na wolontariat do Gruzji, Chorwacji, na Węgry, Bośni.
Projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej.

wrzesień 2015 – grudzień 2017
ERASMUS +, Program Partnerstwo Strategiczne,
projekt „Empowerment through education gender equality & political leadership”
Projekt międzynarodowy, który ma na celu kształcenie kadry edukacji dorosłych
przygotowującej kobiety do udziału w życiu publicznym. Partnerzy projektu:
organizacje kobiece z Czech, Finlandii, USA, Irlandii, Polski. Stowarzyszenie pełni
funkcję lidera projektu. Projekt obejmuje wizyty studyjne w Polsce, Czechach,
Irlandii, Finlandii, USA, w celu wymiany dobrych praktyk, szkolenia kadry edukacji
dorosłych, utworzenie platformy internetowej, na której zostaną zamieszczone
rezultaty projektu.
Projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej.

01.03.2016 – 28.02.2017
Projekt „Seniorzy decydują – stabilna Rada Seniorów w Sosnowcu”
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Społecznych. Liderem projektu było
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety, Partnerem – Gmina Sosnowiec.
Projekt miał na celu wzmocnienie skuteczności i stabilności II Rady Seniorów
w Sosnowcu poprzez przeprowadzenie reformy jej funkcjonowania, a także
wzmocnienie skutecznego uczestnictwa sosnowieckich seniorów powyżej 50+
w partycypacyjnym modelu demokracji i wzrost ich społecznej świadomości
wynikającej ze współuczestniczenia w procesach decyzyjnych. Skierowany był do
członkiń i członków Rady Seniorów, mieszkańców miasta powyżej 50 roku życia
(kobiety i mężczyźni), przedstawicieli władz miasta – pracowników urzędu , którzy
wraz z seniorami brali udział w działaniach usprawniających funkcjonowanie Rady.
W ramach projektu odbyły się interaktywne wykłady edukacji obywatelskiej (dla
wszystkich seniorów w mieście), warsztaty edukacji obywatelskiej ( dla członkiń i członków
Rady Seniorów), spotkania w ramach Kawiarenki Obywatelskiej, Międzypokoleniowy
Bal Seniorów, prace Zespołu Ekspertów.
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