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PROJEKTY STOWARZYSZENIA AKTYWNE KOBIETY 

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety jest organizacja pozarządową działającą 
w kraju jak i na świecie od 2002 roku na rzecz zwiększenia udziału obywateli 
w życie społeczne, zawodowe i publiczne, realizując projekty oparte na edukacji 
nieformalnej i rozwoju osobistym. Siedziba stowarzyszenia mieści się w Sosnowcu. 

Obecnie zajmuje się rzecznictwem interesów grup marginalizowanych /kobiet, 
seniorów/, wzmacnianiem partycypacji obywateli w życiu publicznym, rozwojem 
osobistym, empowermentem w środowisku naturalnym, poradnictwem obywatelskim, 
pozaformalną edukacją dorosłych i młodzieży, rozwijaniem obywatelskiego 
zaangażowania i kariery młodych ludzi oraz edukacją międzykulturową. Organizacja 
organizuje wyprawy międzykulturowe do Afryki, Azji i Skandynawii. Prowadzi 
kampanie informacyjne i społeczne, szkoli metodami aktywnymi, doradza, 
wprowadza innowacje społeczne, wydaje publikacje, lobbuje na rzecz rozwiązań 
publicznych, prezentuje stanowisko w mediach, umożliwia wymiany doświadczeń 
i buduje zespoły projektowe w kraju i zagranicą. 

Organizacja zrealizowała do tej pory wiele projektów edukacyjnych, społecznych 
i zawodowych skierowanych do młodzieży, seniorów, kobiet / ok. 65 projektów od 
2002 roku/. 

W tym m.in.: 

2015 – 2016 
„Capacity Building in the field of youth – young women for social change”. 

Projekt ponadnarodowy współpracy między organizacjami z USA, Afganistanu 
i Polski. Współpraca w dziedzinie skutecznych metod kształcenia liderek 
w kontekście międzykulturowym, przeprowadzenie treningów liderskich dla 
młodych kobiet w Afganistanie przez polskie trenerki równości płci, spotkania 
z działaczami na rzecz praw kobiet w Afganistanie, rozwijanie sieci współpracy. 
Produkt: platforma edukacyjna z rezultatami, podręcznik dla edukatorów, film 
dokumentalny <Siostry>, narzędzie do mapowania projektów empowermentu 
kobiet w Afganistanie. Projekt prowadzony jest po angielsku oraz w językach 
lokalnych: Dari i Farsi. 
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Projekt współfinansowany jest przez Komisję Europejską w ramach programu 
Erasmus+ Akcja Capacity Building. 

Osiągnięcie projektu do tej pory: uczestniczki treningów /20 kobiet/ z powodzeniem 
realizują swoje własne akcje społeczne w Afganistanie, potrafią pozyskać 
środki finansowe, organizują przyjazd afgańskiej kobiecej drużyny footbolowej 
na mistrzostwa do Paryża. w projekcie po raz pierwszy w Afganistanie 
przeprowadziłyśmy górski trekking rozwojowy dla kobiet  - gdyż zwyczajowo 
kobiety w tym kraju nie uprawiają sportu w ogole, nie mając dostepu do aktywności 
fizycznej.. Wiele uczestniczek po raz pierwszy brało udział w górskiej wędrówce 
oraz w aktywnych zajęciach edukacji nieformalnej, gdzie mogły się dużo śmiać, 
cieszyć, elperymentować i pracować z flow. Na co dzień Afgańczycy edukują się 
poprzez tradycyjne formy wykładowe. 

2015 – 2017
“Empowerment through education - gender equality & political leadership”

Partnerstwo strategiczne w dziedzinie nieformalnej edukacji dorosłych, Program 
Komisji Europejskiej Erasmus+. Partnerstwo wymiany dobrych praktyk i wiedzy na 
temat skutecznej edukacji kobiet do życia publicznego z trenerkami i kobiecymi 
organizacjami pozarządowymi z USA, Irlandii, Finlandii, Czech i Polski. Projekt 
polega na regularnych spotkaniach networkingowych i wspólnej edukacji 
działaczek/edukatorek z organizacji kobiecych z pięciu krajów. Projekt prowadzony 
jest po angielsku. Produkt: platforma edukacyjna z innowacyjnymi metodami 
edukacyjnymi, badania na temat skuteczności programów edukacji liderek 
w Europie oraz USA, międzynarodowy program trenerski kształcenia liderek.

Osiągnięcie projektu: budujemy innowacyjną platformę edukacyjną udostępniającą 
treści edukacyjne na temat jak skutecznie szkolić liderki - metody będą dostępne 
na zasadzie Otwartej Licencji. Powstaje też innowacyjny program edukacyjny. 
W ramach projektu spotykamy się z prominentnymi osobami i organizacjami 
- zostałysmy zaproszone przez Facebooka w Waszyngtonie, spotykałyśmy się 
z parlamentarzystkami z Dublina, prowadziłyśmy konferencje w czeskim Senacie, 
itp.

2012 – 2017 
projekt ”Zostań Wolontariuszem Europejskim i przeżyj przygodę życia!”

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety od wielu lat bierze czynny udział w programie 
„Młodzież w działaniu” i obecnie Erasmus+ Młodzież, realizując wiele projektów 
pomagających rozwinąć karierę lidera społecznego za granicą. 

Dajemy młodym osobom do 30 roku życia możliwość rozpoczęcia kariery 
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zawodowej w innych organizacjach społecznych za granicą i zdobycia 
doświadczenia w pracy społecznej /pobyt do 12 miesięcy/.  Od 2012 roku 
Stowarzyszenie wysłało na wolontariat 30 wolontariuszy / Serbia, Gruzja, 
Bośnia i Hercegowina, Francja, Rumunia, Portugalia, Albania, Anglia, Bułgaria, 
Hiszpania/ , w Stowarzyszeniu gościło 8 osób realizujących własne projekty na tzw 
wolontariacie długoterminowym. Dwójka z wolontariuszy / Alejandro z Hiszpanii 
i Marii z Gruzji/ współuczestniczyło w tworzeniu projektu kształcenia liderek w  
Afganistanie. Projekt prowadzony jest po angielsku.

Osiągnięcia: otworzyliśmy drogę do kariery liderskiej 30 osobom organizując im 
roczny wolontariat  zagranicą. Wolontariusze z Gruzji i Hiszpanii pomogli nam 
rozpocząć projekt kształcenia młodych liderek w Afganistanie. 

Kwiecień 2013 – Luty 2017  
trzy edycje projektu ”Seniorzy Decydują - rozwijamy Radę Seniorów 
w Sosnowcu”. Finansowanie: Rządowy fundusz na Rzecz Aktywizacji Osób 
Starszych MPIPS. 

Projekt miał za zadanie wzmocnić uczestnictwo sosnowieckich seniorów (60+) 
w życiu publicznym miasta, w różnych jego formach (np w tworzeniu budżetu 
partycypacyjnego), przyczynić się do wzrostu ich świadomości na temat korzyści 
wynikających z współdecydowania, przeciwdziałać marginalizacji i wykluczeniu 
osób 60+ z życia publicznego; uświadomić sosnowieckim seniorom, że ich głos 
jest ważny, a współdecydowanie jest ich prawem; wyposażyć ich w umiejętności 
liderskie, które pozwolą stać się rzecznikiem interesów seniorów w mieście. 
Działania obejmowały kampanię medialną projektu i docelową promującą 
partycypację sosnowieckich seniorów w życiu publicznym. W ramach projektu 
odbył się cykl 4 wykładów i 6 warsztatów dla osób po 60 roku życia, podczas których 
uczestnicy rozwijali aktywną postawę społeczną, umiejętności i kompetencje 
partycypacyjne, wzmacniali swój osobisty potencjał, budowali otwartość na relacje 
wewnątrzpokoleniowe. 

Zostały przeprowadzone wybory do Sosnowieckiej Rady Seniorek i Seniorów,  
zorganizowano kilka razy Bal Seniorek i Seniorów. każdy na 300 osób/ , Maraton 
Rowerowy Seniorów, Akcje grafitową.

Projekt rozpoczęła konferencja prasowa i spotkania promujące. Dystrybuowane 
były kubki, pinsy z logiem projektu, ulotki, plakaty. Powstała strona projektu. 
W projekcie wzięło udział łącznie 2000 osób po 60 roku życia.

Osiągnięcia:
 
ogromna ilość seniorów zaktywizowanych do życia publicznego, założyli 
Stowarzyszenie Aktywny Senior, założyliśmy Radę Seniorów przy prezydencie 
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miasta Sosnowca, która doradza prezydentowi w kwestiach seniorów w mieście już 
drugą kadencję. Seniorzy wykonali pierwszy w Sosnowcu i w Polsce mural/graffiti 
oraz organizują dużą liczbę imprez senioralnych.

2010 – 2016 
projekt „Kobieca wyprawa do Afryki Północnej - Arte Maroko”. 
Projekt komercyjny.
 
Wyprawa łączy trekking i turystyczną włóczęgę wraz z aktywnościami 
międzykulturowo-rozwojowymi, dlatego jest kierowana zarówno do kobiecych 
mięśni, jak i wyobraźni.

Ważnym elementem wyprawy jest spotkanie z marokańską kulturą – uczestniczki 
odwiedzają tradycyjny hammam, zgłębiają tajniki marokańskiej kuchni, 
odpoczywają w malowniczych riadach, biorą udział w  Festiwalu Muzyki 
Afrykańskiej Gnaoua nad oceanem, przemierzają Saharę – piechotą oraz jeepami, 
poznają życie Nomadów na pustyni, wspólnie muzykują, gotują, tańczą. 
Kobiece arte-wyprawy dają możliwość egzotycznych podróży osobom, które nie 
chcą jeździć same w odległe zakątki świata. Chcemy pokazać kobietom, że świat 
jest niezwykle inspirujący i dla kobiet bardzo przyjazny. Do tej pory odbyło się 8 
wypraw do Afryki w latach 2010-2016. 
www.artemaroko.wordpress.com

Osiągnięcia: 50 kobiet zdobyło podczas wyprawy najwyższy szczyt Afryki Północnej 
Jabal Toubkal /4126 m npm/ 

2010 – 2015 
projekt ”Arte Bornholm- arte-trekking rowerowy po duńskich wyspach” / 5 edycji/. 

W trakcie wyprawy podążamy śladami Wikingów, podziwiamy lasy elfów 
i charakterystyczne okrągłe kościoły. Wyspa nazywana rowerowym rajem, to ponad 
300 km profesjonalnie przygotowanych tras.

Wyprawa promuje zdrowy i twórczy styl życia. Łączy w sobie trekking z zabawą 
i spontaniczną twórczością własną oraz z zaplanowanym czasem na kontakt 
z kulturą, ludźmi, sztuką, kuchnią i obyczajowością odwiedzanych miejsc. W trakcie 
wyjazdu odbywają się również trzy Twórcze Spotkania Malarskie na łonie natury 
prowadzone przez arteterapeutkę Annę Salę oraz zajęcia ruchowo-integracyjne dla 
grupy w plenerze. Do tej pory odbyło się 5 wypraw.  www.artebornholm.wordpress.
com 
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2012 – 2016 
projekt „Roztańczone Bali – wyprawa na wyspę - Uważne podróże”, 
Wracam do Raju – wyprawa na Bali i Gili.  Finansowanie – środki własne. 

Międzykulturowa wyprawa rozwojowa do Indonezji. Wyprawa łączy uważną 
turystykę, rozwój osobisty, doświadczanie balijskiej filozofii życia, empowerment 
w naturze i wakacyjny chill. Uczestnicy odwiedzili muzea i galerie sztuki balijskiej, 
zajrzano do prywatnych, małych pracowni i poznano miejscowych artystów, 
smakowano kuchni z całego świata, uczestnicy wzięli udział ł w lekcji gotowania 
balijskich potraw. Podziwiali pokaz rytualnego tańca Kecak Dance, śpiewy 
chóralne mężczyzn oraz inne przedstawienia tradycyjnej kultury balijskiej. Zdobyli 
wulkany Batur or Agung - góry Bogów. Do tej pory odbyło się 5 wypraw. www.
wyprawanabali.com

Osiągnięcia - wyprawa uznana została za “wyprawę życia” przez większość 
uczestników. 

2012 – 2015 
“Empowered women change the world - wolontariat zagraniczny seniorek”. 

12 wolontariuszek  w wieku  50+ pracowało wolontariacko 5 tygodni 
w organizacjach pozarządowych w Rzymie ( Anafi Association) i Sosnowcu 
( Stowarzyszenie Aktywne Kobiety), aby poznać specyfikę pracy organizacji, 
zaktywizować się społecznie i spełnić się w pracy dla innych. Przed wyjazdem na 
wolontariat otrzymały wsparcie językowe, kulturowe oraz coachingowe w okresie 
3 miesięcy – zajęcia edukacji nieformalnej.  Projekt finansowany przez Komisję 
Europejską w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Grundtvig. Projekt 
prowadzony był po angielsku.

2014 
Projekt mobilności Grundtviga

Wizyty i Wymiana Kadry Edukacji dorosłych realizowany w I kw. 2014 roku, 
w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Grundtvig. W ramach projektu 
wiceprezeska organizacji spędziła 3 miesiące pracując i ucząc się w organizacjach 
goszczących na Maderze/ Portugalia.  Podczas pobytu brała udział w projektach 
realizowanych przez organizacje goszczące na rzecz społeczności lokalnej oraz  
przeprowadziła kursy dla kadry edukacji dorosłych dla dwóch organizacji: Casa 
de Povo de Camara de Lobos i Assocciacao Presenca Feminina, podczas których 
uczyła metodami aktywnymi, jak tworzyć i realizować ciekawe projekty edukacyjne 
i społeczne w ramach współpracy międzynarodowej oraz jak pozyskiwać na to 
środki finansowe. Projekt prowadzony był po angielsku.
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Maj 2013 – Czerwiec 2013 
projekt „Coaching - kobiece rewolucje”

Projekt stworzony aby dać kobietom bez względu na wiek możliwość odbudowania  
wiary w siebie, zrzucenia ograniczeń i wszystkiego co hamuje nas, jako ludzi 
w drodze do szczęścia. Nazwałyśmy go „Kobiece Rewolucje” bo taki właśnie był 
jego cel – wywołać rewolucję w sposobie patrzenia na siebie, swoje życie oraz na 
relacje z innymi.

Kobiety, które dołączyły do nas dowiedziały się jak  być szczęśliwszą, lepszą dla 
siebie i dla swoich bliskich, po prostu w pełni zadowoloną ze swojego życia 100 
procentową kobietą.

Jako organizacja pozarządowa na co dzień spotykamy się z wieloma osobami, 
które zwracają się do nas ze swoimi problemami. Już od ponad 12 lat udzielamy 
im wsparcia i pomocy. Tak narodził się pomysł stworzenia inicjatywy opartej na 
wieloletnim doświadczeniu. W ten oto sposób powstała  coachingowo-rozwojowa 
grupa dla kobiet z Sosnowca i okolic, w ramach spotkań którego, biorące w niej 
udział kobiety pracowały nad czterema wyznaczonymi obszarami tematycznymi: 
pewnością siebie, akceptacją, pasją oraz relacjami.
Warsztaty, które organizowałyśmy prowadziła Magdalena Kluszczyk; coach, 
trenerka, filolożka i psycholożka.

Maj 2013 – Grudzień 2013 
projekt ” Kobieca Twarz Polityki – wzmacniane sieci działaczek w województwie 
śląskim”. Finansowanie: Fundusz FIO, MPIPS. 

Głównym celem projektu było zwiększenie partycypacji kobiet w procesach 
podejmowania decyzji oraz ich skuteczności w życiu publicznym w województwie 
śląskim poprzez przeprowadzenie działań wzmacniających potencjał społeczno-
polityczny liderek ze Śląska: treningów, networkingu, coachingu, konsultacji, 
obozów integracyjnych. 

Projekt obejmował: 
- organizację obozu politycznego dla Uczestniczek
- warsztaty podnoszące kompetencje do udziału w życiu publicznym,
- działalność w ramach struktury networkingowej - Śląskiego Klubu Kobiet 
w Polityce 
- udział w Kongresie Kobiet w Warszawie
- organizację seminariów eksperckich na temat instrumentów wyrównywania 
szans kobiet i mężczyzn
- badania społeczne na temat udziału kobiet w życiu publicznym na Śląsku 
i w Zagłębiu
- działania upowszechniające rezultaty projektu
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W projekcie wzięło udział bezpośrednio 400 osób.
Projekt był kontynuacją działań prowadzonych przez Wnioskodawcę w roku 
2010 i 2011 w ramach wspierania kobiet ubiegających się o mandat w wyborach 
samorządowych. Działania zaplanowane w projekcie były odpowiedzią na 
aktualne potrzeby grupy docelowej, czyli 200 liderek z województwa śląskiego 
doświadczających jawnych lub ukrytych przejawów nierówności szans kobiet 
i mężczyzn w życiu publicznym regionu. 

2013  
projekt „JEZYK ZYRAFY – JĘZYK SERCA”

Projekt skierowany  do młodych osób (18-30 lat) z terenu Sosnowca i okolic 
zainteresowanych rozwijaniem własnych kompetencji komunikacyjnych. W ramach 
projektu uczestnicy wzięli udział w bezpłatnych warsztatach NVC (non-violence 
communication) metodą Marshalla Rosenberga oraz w 6 spotkaniach Grupy 
Empatii, podczas których doskonalili swoje kompetencje komunikacyjne i ćwiczyli 
zdobytą wiedzę. 

Każdy z uczestników miał również okazję by przećwiczyć zdobyte umiejętności 
podczas warsztatów z młodzieżą z sosnowieckich szkół średnich. Każdy 
z uczestników zobligowany został  do wzięcia udziały w całym projekcie (tzn. 
treningu nvc, warsztatach Grupy Empatii oraz w spotkaniach z młodzieżą). 
Udział w warsztatach z profesjonalnym trenerem NVC jak i w całym projekcie 
był bezpłatny. Organizatorzy zapewnili  catering podczas spotkań, materiały 
warsztatowe oraz drobne gadżety promujące.

Projekt realizowany został ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu 
“Młodzież w działaniu” i miał na celu popularyzację skutecznego przeciwdziałania 
przemocy werbalnej i psychicznej wśród młodzieży. Organizatorem było  
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety z Sosnowca.

2012 
„Krąg kreatywności – obudź swoją osobowość twórczą” 

Projekt ukierunkowany  na zachęcenie  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. Odbyło się kilka zajęć rozwijających kreatywność i ekspresję 
twórczą: m.in. warsztaty tworzenia recyclingowej biżuterii, warsztaty śpiewu 
spontanicznego, warsztaty beatboxu, treningi rozwoju kreatywności, warsztaty 
rzeźby w glinie.   Projekt współfinansowany ze środków Gminy Sosnowiec oraz 
dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
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2010 – 2012 
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 skutecznych edukacyjnych narzędzi zwiększania 
udziału kobiet w życiu publicznym obejmująca dwa lata spotkań edukacyjnych 
z działaczkami kobiecych organizacji z Czech, Finlandii, Grecji i uczenie się 
w międzynarodowym kontekście. Dotacja Komisji Europejskiej,  Program „Uczenie 
się przez całe życie” Grundtvig. Projekt prowadzony był po angielsku.
Rezultaty wg uczestniczek: „ Nabrałam odwagi do realizacji działań w innych 
krajach, zachęciłam się do współpracy z działaczami z Europy”. 

2012, lato 
projekt „ Wewnętrzne drogowskazy - kobiety wędrujące po górach” 

Projekt obejmował działania w zakresie sportu (marsze Nordic walking)  jak 
i turystyki górskiej. Realizowane w ramach projektu zajęcia sportowe 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. Projekt miał charakter rozwojowy, zawierał 
elementy nature coachingu i zajęć psychologicznych w naturze. 

2005 – 2015 
Centrum Informacji Praw Rodzin w Sosnowcu

Bezpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób doświadczających 
przemocy domowej oraz osób w trudnej sytuacji życiowej z powodu nadużywania 
alkoholu w rodzinie. Projekt finansowany ze środków Gminy Sosnowiec i Funduszy 
Norweskich. 

Osiągnięcia: z porad prawnych przez 10 lat skorzystało ok 1400 osób. 

2012 
Piersi w mieście – kampania profilaktyki  na rzecz zdrowia kobiet 

Kampania na rzecz walki z rakiem piersi w województwie śląskim. Projekt 
współfinansowany ze środków Gminy Sosnowiec.
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2012 – 2013 
„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 
realizowały 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 :Komisja Europejska,  Program „Młodzież w Działaniu”. 

2012 ”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 / m.in 
Francja, Turcja, Rumunia, Litwa, Anglia/ Szkolenie prowadzone było w języku 
angielskim, francuskim, rosyjskim.  Projekt zrealizowany został w gminie Brenna 
w górach Beskidu przez zespół trenerek równości płci. 

Osiągnięcie: uczestniczki sa skutecznymi liderkami społecznymi w swoich krajach, 
założyły organizacje, pracują jako lokalne polityczki.
 

2011  
Kampania społeczna przeciwko przemocy w rodzinie - “Wolność od strachu”. 

Głównym celem kampanii była poprawa sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem 
przemocy w rodzinie poprzez działania zwiększające świadomość i wiedzę 
mieszkańców, w tym osłabienie stereotypów na temat przemocy, zwiększenie 
dostępności do informacji na temat miejskiej oferty wsparcia dla osób 
doświadczających przemocy w rodzinie. W ramach kampanii odbyła się szeroka 
kampania informacyjna (ulotki, plakaty, banery, potykacze, bilboardy, 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 realizowana była z Gminą Sosnowiec oraz Ministerstwem Pracy i Polityki 
Społecznej. 
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2009
Dla wspólnej integracji – wsparcie lokalnych działaczek w gminie Brenna 

Projekt skierowany był do liderek wiejskich w powiecie cieszyńskim. Obejmował 
cykl 5 dwudniowych warsztatów, podczas których uczestniczki zdobyły wiedzę na 
temat sposobów aktywizowania mieszkańców gminy i zachęcania ich do działania. 
Warsztaty poświęcone były problematyce z zakresu umiejętności kierowania 
ludźmi i rozwijaniu skutecznej współpracy, nowatorskich metod wprowadzania 
zmian społecznych i reagowania na problemy pojawiające się wśród mieszkańców 
oraz zdobywania funduszy na działalność społeczną, planowania projektów 
społecznych. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 7.3. PO KL).

2010 
Dal wspólnej integracji – wsparcie lokalnych działaczek w Gminie Irządze

Projekt skierowany był do liderek wiejskich w gminie Irządze. Obejmował cykl 5 
dwudniowych warsztatów, podczas których uczestniczki zdobyły wiedzę na temat 
sposobów aktywizowania mieszkańców gminy i zachęcania ich do działania. 
Warsztaty poświęcone były problematyce z zakresu umiejętności kierowania 
ludźmi i rozwijaniu skutecznej współpracy, nowatorskich metod wprowadzania 
zmian społecznych i reagowania na problemy pojawiające się wśród mieszkańców 
oraz zdobywania funduszy na działalność społeczną, planowania projektów 
społecznych. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 7.3. PO KL).

2010 
„Wybierz III sektor i pracuj z pasją!”

upowszechnianie rezultatów projektu Cyber-ręka w województwie śląskim PIW 
EQUAL.  Celem projektu było zachęcenie młodych ludzi – głównie  studentów 
i absolwentów śląskich uczelni - do pracy zawodowej w stowarzyszeniach 
i fundacjach  oraz ukazanie, że praca zawodowa w organizacjach pozarządowych 
może być twórcza, rozwojowa i ważna. W ramach projektu przeprowadzono liczne 
spotkania i prezentacje na śląskich uczelniach na temat III Sektora i jego specyfiki,  
warsztaty z planowania i zarządzania zmianą społeczną przedstawiono specyfikę 
pracę w trzecim sektorze i jej korzyści. Przeprowadzono warsztaty planowania 
projektów społecznych. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską 
w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego (PIW EQUAL). 

Osiągnięcie: Przeszkolonych 80 osób. Większość z nich pracuje w organizacjach, 
założyli swoje stowarzyszenia i fundacje, realizują działania społeczne, powiązali 
swoją misję, pasję i pracę zawodową. 
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2009 – 2010
Pierwsza praca, pierwszy sukces 

projekt, w ramach którego 60 wychowanków ośrodków opiekuńczo-
wychowawczych zdobywało praktyczne umiejętności społeczne oraz wiedzę 
z zakresu aktywnego poszukiwania pracy. Szkolenia odbywały się od stycznia 
do czerwca 2010 roku i obejmowały doskonalenie umiejętności społecznych, 
doradztwo zawodowe, zajęcia z wykorzystania Internetu w szukaniu pracy. Projekt 
obejmował również indywidualne konsultacje uczestników z psychologiem 
i doradcą zawodowym. Udział w zajęciach był bezpłatny, gdyż przedsięwzięcie 
współfinansowane było z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten był wielką szansą dla 
młodzieży, gdyż pozwalał wyposażyć młodych ludzi w niezbędną wiedzę na 
temat tworzenia dokumentów aplikacyjnych i aktywnych metod szukania pracy. 
Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

2006 – 2007 
Niebieska Sieć Informacyjna w województwie śląskim i małopolskim.

Cel: rozwój systemu informowania i wzmacnianie sieci instytucji pomocowych 
dla ofiar przemocy w rodzinie. Projekt dotowany jest przez Phare 2003 - Fundusz 
Współpracy-Dotacje na Rozwój Instytucjonalny. Info: www.porozumienie.
niebieskalinia.pl

2005 – 2007 
Akademia Liderek i Animatorek Społecznych Zagłębia /trzy edycje projektu/ 

Celem projektu było wzmocnienie młodych liderek zmian społecznych w regionie, 
wzrost ich kompetencji liderskich, tak, by były one w stanie skutecznie prowadzić 
działania obywatelskie i realizować projekty, aktywizować społeczność lokalną, 
zakładać organizacje pozarządowe. 

W ramach projektu obyło się kilkanaście warsztatów i treningów liderskich, pracy 
w zespole, rozwiązywania konfliktów, planowania projektów, zdobywania funduszy 
na ich realizację, promocji przedsięwzięć społecznych. Przeprowadziłyśmy także 
treningi równości szans kobiet i mężczyzn i przeciwdziałania dyskryminacji. Druga 
część projektu stanowiło prowadzenie Klubu Liderek, który inicjował realizację 
projektów społecznych w regionie, gdzie uczestniczki miały możliwość spróbować 
swych sił w praktyce. 
Projekt finansowany był z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


