
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety” jest organizacją pozarządową
Powstało w maju 2001r. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskało w 18.02.2002 r.
pod numerem 0000092308
Siedziba Stowarzyszenia : Sosnowiec, ul. Al. Zwycięstwa 17
tel. (0-32)266-16-72
e-mail: biuro@aktywnekobiety.org.pl
www.aktywnekobiety.org.pl

Cele statutowe Stowarzyszenia (przedmiot działalności statutowej):

Misją Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wszechstronnej edukacji kobiet, a w
szczególności promocja uczestnictwa kobiet w życiu społecznym, politycznym, zawodowym
oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć we wszystkich dziedzinach życia.

Celem Stowarzyszenia jest ponadto rozwój społeczeństwa obywatelskiego w regionie
śląskim, promowanie, inicjowanie i wspieranie aktywności społecznej mieszkańców regionu
na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

Dla realizacji tego celu Stowarzyszenie organizuje i prowadzi działania pomocowe,
edukacyjne, oświatowe, informacyjne i kulturalne, służące kształtowaniu aktywnych postaw
obywateli wobec problemów społecznych.

Stowarzyszenie realizuje zadania statutowe kierując się zasadami równouprawnienia,
szacunku i tolerancji.

Działania statutowe Stowarzyszenia dotyczą inicjatyw na rzecz:

a) wszechstronnej edukacji i rozwoju kobiet
b) zwiększenia udziału kobiet w życiu publicznym, społecznym i zawodowym
c) przeciwdziałania zjawisku ignorowania problemów społecznych w oparciu o stereotypy i
uprzedzenia, ze szczególnym uwzględnieniem praw kobiet i dzieci oraz grup
dyskryminowanych ze względu na status społeczny, pochodzenie, wybór modelu życia i
orientację seksualną
d) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych szans i praw
kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia
e) przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dzieci
f) inicjowania i realizacji programów przyczyniających się do ograniczania bezrobocia
poprzez aktywizację społeczną, w tym wspieranie wolontariatu oraz integrację i reintegrację
zawodową osób bezrobotnych,
g) inicjowania i realizacji programów edukacyjnych oraz kampanii informacyjnych
przyczyniających się do wzrostu zainteresowania działalnością społeczną, ze szczególnym
uwzględnieniem  kobiet i środowisk młodzieżowych
h)wspierania procesu rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego poprzez
promowanie uczestnictwa obywateli w życiu społeczności lokalnej i kreowanie postaw
prospołecznych, ze szczególnym uwzględnieniem działań zwalczających wykluczenie i
patologie społeczne
i) promocji i ochrony zdrowia, w szczególności zdrowia reprodukcyjnego
j) promocji i rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
k) wspomagania szkoleniowo-informacyjnego dla lokalnych organizacji pozarządowych
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l) inicjowania trwałej i partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją
oraz innymi podmiotami w rozwiązywaniu problemów społecznych

Stowarzyszenie dysponuje lokalem  w centrum miasta Sosnowca złożonym z:
∙ pomieszczeń biurowych wyposażonych w meble biurowe, telefon, komputery ze stałym

łączem internetowym, laptopy, urządzenie wielofunkcyjne.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA AKTYWNE KOBIETY

ZA ROK 2018

Luty 2018 - One Billion Rising/Nazywam się Miliard - taniec przeciw przemocy
seksualnej wobec kobiet. Międzynarodowa kampania na rzecz przeciwdziałania przemocy
wobec kobiet i dziewcząt. Siódma edycja projektu realizowanego od 2013 w partnerstwie ze
szkołami średnimi i gimnazjami. Akcja polega na wspólnym, masowym tańcu w miejscach
publicznych na całym świecie, wg. przyjętej światowej  choreografii. W Sosnowcu akcje
 “One Billion” odbywają się w Centrum Miasta Sosnowca. Wzięło w nich udział ok 1400
osób. Akcja finansowana ze środków własnych organizacji.
Wrzesień 2015 – kwiecień 2018 - “Empowerment through education  - gender equality &
political leadership”. Program ERASMUS + Partnerstwo Strategiczne.
Partnerstwo wymiany dobrych praktyk i wiedzy na temat skutecznej edukacji kobiet do życia
publicznego z organizacjami pozarządowymi z USA, Irlandii, Finlandii, Czech i Polski.
Projekt polega na regularnych spotkaniach i wspólnej edukacji działaczek/edukatorek z
organizacji kobiecych z pięciu krajów. Projekt prowadzony jest w języku angielskim.
Produkt: platforma edukacyjna z innowacyjnymi metodami edukacyjnymi, badania na temat
skuteczności programów edukacji liderek w Europie oraz USA, międzynarodowy program
trenerski kształcenia liderek. Finansowanie: Program Komisji Europejskiej Erasmus+. Czas
trwania projektu 2015-2018. Wzięło w nim udział ok.600 osó

Maj 2018 – współorganizacja Kongresu Kobiet Województw Śląskiego pod hasłem
NIEPODLEGŁE. BYŁYŚMY, JESTEŚMY, BĘDZIEMY!
Kongres zorganizowany został  w Sosnowcu, we współpracy środowisk kobiecych
województwa śląskiego. Poświęcony był 100 - leciu uzyskania praw wyborczych przez
kobiety w Polsce. Ilość uczestników 300. Źródło finansowania : Gmina Sosnowiec, Urząd
Marszałkowski w Katowicach, sponsorzy.

Maj 2018- Zagłębiowski Szlaku Kobiet. Stacja Sosnowiec. Organizacja heppeningu
„ Metropolki bez granic”, nawiązującego do wydarzenia sprzed stu lat na sosnowieckim
Dworcu PKP, gdzie zatrzymała się Pola Negri. W ten sposób zainaugurowano Trasę „A”-
artystki, aktorki, Zagłębiowskiego Szlaku Kobiet. Projekt ma na celu stworzenie czterech Tras
spacerowo- historycznych upamiętniających znaczące Sosnowiczanki, kobiety które odegrały
w XIX i XX w. znaczącą rolę na terenie miasta i regionu. Trasę „A” otworzyła Pola Negri,
której szyld zainstalowano pod sosnowieckim Dworcem PKP. Finansowanie : sponsorzy.
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Czerwiec 2017- maj 2019 - Support Peace Building and Youth Work  in IDP Settlements
/ Wspieranie budowania pokoju i pracy z młodzieżą w osadach dla uchodźców
wewnętrznych. Celem projektu jest wspieranie dwóch organizacji pozarządowych w Gruzji,
działających na rzecz osób przesiedlonych z terenów Osetii Południowej, gdzie prowadzone
były działania wojenne i które obecnie znajdują się pod nadzorem Rosji. Wolontariusze
pracują z dziećmi i młodzieżą m. in. ucząc metodami nieformalnymi  języka angielskiego,
animując czas wolny. Liczba uczestników: 8. Czas trwania: 24 miesiące (od 1.06.2017 do
31.05.2019). Źródło finansowania: Program Erasmus+.
Sierpień 2017 - Czerwiec 2018; Wolontariat Europejski, projekt międzynarodowy “Youth
Action For Creative Learning and Development”.
Projekt polegający na pracy wolontariackiej 7 młodych ludzi z Francji i Hiszpanii, przy
współpracy szkół specjalnych w Sosnowcu i szkoły plastycznej w Dąbrowie Górniczej, na
rzecz społeczności lokalnej.. Projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej, program
Erasmus+.
Sierpień 2016- lipiec 2018 - Youth For Civil Europe.
Celem projektu było wsparcie 3 organizacji pozarządowych w Gruzji, Serbii i Albanii
w pracy na rzecz społeczności lokalnych. Działania wolontariuszy polegały m. in. na
prowadzeniu zajęć z języka angielskiego metodami nieformalnymi, organizowanie imprez
międzykulturowych, promowanie wiedzy na temat praw człowieka. Liczba uczestników:  9.
Czas trwania: 24 miesiące (1.08.2016 - 31.07.2018). Źródło finansowania: Program
Erasmus+.

Sierpień 2017- wrzesień 2018 - Działania Młodzieży Na Rzecz Kreatywnego Uczenia się
i Rozwoju. Celem projektu była praca na rzecz osób niepełnosprawnych w 3 szkołach
specjalnych w Sosnowcu oraz działania międzykulturowe na rzecz uczniów w Zespole Szkół
Plastycznych w Dąbrowie Górniczej.  Liczba uczestników:  7. Czas trwania: 13 miesięcy
(10.08.2017 - 9.09.2018). Źródło finansowania: Program Erasmus+.

Październik  2018 - Zagłębiowski Szlaku Kobiet. Stacja Sosnowiec. Inauguracja Trasy
„D”- działaczki dobroczynne, Zagłębiowskiego Szlaku Kobiet. Projekt ma na celu stworzenie
czterech Tras spacerowo- historycznych upamiętniających znaczące Sosnowiczanki, kobiety
które odegrały w XIX i XX w. znaczącą rolę na terenie miasta i regionu. Trasę „D”
zainaugurowała Klara Dietel. Finansowanie : Gmina Sosnowiec.

Listopad  2018 – happening Pola Negri wita Klarę Dietel z okazji 100 - lecia uzyskania
praw wyborczych przez Kobiety w Polsce. Wydarzenie zorganizowane pod szyldem  Poli
Negri i Klary Dietel,  pod sosnowieckim Dworcem PKP. Inauguracja Trasy „D”- działaczki
dobroczynne, Zagłębiowskiego Szlaku Kobiet. Projekt miał na celu stworzenie Tras
spacerowo- historycznych upamiętniających znaczące Sosnowiczanki, kobiety które odegrały
w XIX i XX w. znaczącą rolę na terenie miasta i regionu. Trasę „D” zainaugurowałą Klara
Dietel. Finansowanie: Gmina Sosnowiec.
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