“Mama zawsze nam powtarzała: Dziewczyny, które
dałam temu światu, są silniejsze niż jego problemy”.

Jako Stowarzyszenie Aktywne Kobiety pracujemy z liderkami w Afganistanie. Wzmacniając ich
rozwój, wzmacniamy ich pracę na rzecz innych kobiet w tym kraju. Robimy to, bo wierzymy,
że prawa wszystkich ludzi powinny być przestrzegane - bez względu na to, w jakim jesteśmy kraju.
Zapraszamy do współpracy w ramach wspólnych wartości i idei Biznesu Odpowiedzialnego
Społecznie.

W 2016 roku wyjechałyśmy do ogarniętego wojną Afganistanu, gdzie pracowałyśmy
z 23-osobową grupą kobiet-liderek w ramach projektu “Młode kobiety na rzecz
zmiany”. Na własne oczy przekonałyśmy się, jak wygląda życie tamtejszych kobiet.
Zbudowałyśmy piękne więzi. Odniosłyśmy razem duże sukcesy - młode liderki już
6 miesięcy po treningach zostają ambasadorkami United Nations i zdobywają
międzynarodowe nagrody za swoją działalność /m.in Beyond Sport Award
w Nowym Jorku/.
			
W trakcie naszego wyjazdu nakręciłyśmy także film dokumentalny Siostry,
który przedstawia wzruszającą historię trzech kobiet.
zobacz trailer filmu

Film pokazuje, jak dzięki naszemu wsparciu kobiety budują swoją niezależność, jak
wzmacniają swój głos, jak zyskują dostęp do edukacji, władzy i wiedzy, a tym samym
kształtują swoją nową rolę w społeczeństwie.
Teraz pora na Państwa ruch - by w ramach idei Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie
przyczynić się do społecznych zmian na świecie i poprawy życia milionów osób, którym na
co dzień odbierane jest prawo do wolności i samodecydowania. Dlatego też zwracamy się
o pomoc w sfinansowaniu filmu“Siostry.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie
finansowe zbiórki społecznościowej, którą
prowadzimy do 17 września na portalu
PolakPotrafi. Do dokończenia filmu brakuje
nam 30 tys zł. Wierzymy, że jesteśmy w stanie
zebrać te fundusze z Państwa wsparciem.

Pieniądze zebrane podczas zbiórki przeznaczymy
na dokończenie montażu filmu, pokazanie go na
festiwalach w Polsce i na świecie, przeprowadzenie
spotkań edukacyjnych w Polsce, a także przyjazd do
Polski gości z Afganistanu i ich udział w Kongresie
Kobiet we wrześniu 2017.

Dlaczego warto nam pomóc?
Razem zbudujemy solidarność Polaków z Afgańczykami w działaniach na
rzecz wolności ludzi w tym kraju. Nagłaśniając nasz film wskażemy, co możemy
razem zrobić by zmienić niesprawiedliwy porządek.
Aktywna postawa niezgody na niesprawiedliwość i cierpienie innych przyczyni
się także do wzmocnienia nas samych, bowiem dobro wysłane w świat wraca ze
zdwojoną siłą. Jeśli się dzielimy i wspieramy - dostajemy to samo dla nas.

Wspierając nasz film i akcję kwotą 5-30 tys, staną się Państwo naszym oficjalnym
partnerem/mecenasem. Umieścimy logo Państwa firmy:
- w napisach końcowych w filmie lub w napisach początkowych / Na film zaprasza...
- na materiałach promocyjnych i ulotkach dystrybucyjnych filmu
- na międzynarodowej stronie internetowej promującej cały projekt
- podziękujemy Wam również przy okazji projekcji i masowych spotkań
okołofilmowych w Warszawie, Poznaniu, Krakowie w terminie 5-10 września / kilka
tysięcy osób /
- wypromujemy firmę na festiwalach w całej Polsce i na świecie / Nowy Jork,
Ankara, Warszawa /
- zadbamy o promocję w ramach telewizyjnej dystrybucji filmu / Discovery
Channel /
Naszej akcji towarzyszy duża kampania medialna / m.in Wysokie Obcasy,
Newsweek, TVN /
Jesteśmy też otwarte na inne formy partnerskiej współpracy, w zależności
od Państwa oczekiwań.

Jak można wpłacić pieniądze?
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Zapłać

Wejdź na http://polakpotrafi.pl/siostry

3
2
Kliknij na zielony przycisk po prawej
stronie o nazwie „Wesprzyj projekt"

Wybierz dowolną kwotę,
kliknij na nią

5
Dziękujemy!

Ważne! Wpłaconą kwotę można odliczyć od podatku jako darowiznę
- aby móc to zrobić, należy wybrać wpłatę bez nagrody.

Zapraszamy na premiery filmu
i spotkania okołofilmowe dla
szerokiej publiczności z udziałem
afgańskich gości, polskich
ekspertek i ekspertów praw kobiet
i bohaterek filmu.

5 września 2017

7 września 2017

godz. 16.00—19.00
Muzeum Azji i Pacyfiku,
Solec 24, Warszawa

godz. 17.00—19.00
Kino Pod Baranami,
Kraków Rynek

5 września 2017

9 września 2017

10 września 2017

godz. 14.30/15.00 - 16.00
Konferencja prasowa,
Muzeum Azji i Pacyfiku,
Solec 24, Warszawa

godz, 14.30—16.00
Kongres Kobiet, Poznań

godz. 18.00—20.00
Kino Muza, Poznań

Wydarzenia dla szerokiej
publiczności i konferencje prasowe
je poprzedzające będą okazja
do zaprezentowania Państwa
zaangażowania w nasz projekt.

https://www.kongreskobiet.pl/

Zapraszamy do współpracy w ramach
wspólnych wartości i idei Biznesu Odpowiedzialnego
Społecznie.
Razem możemy zmienić świat na lepsze!

Monika Sobańska
kontakt: youth.awa@gmail.com
tel. 602 314 431
http://aktywnekobiety.org.pl/
Halina Sobańska
sobanska.halina1@gmail.com
tel. 660 748 534
http://aktywnekobiety.org.pl/

