
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA AKTYWNE KOBIETY W 2020 r.

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety jest organizacją pozarządową.
Powstało w maju 2001r. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskało
w 19.02.2002 r. pod numerem 0000092308

Siedziba: Sosnowiec, ul. 3 Maja 11
E-mail: biuro.akt@gmail.com
Telefon: +48 606976474
Strona internetowa: www.aktywnekobiety.org.pl
Facebook: StowarzyszenieAktywneKobiety
Instagram: StowarzyszenieAktywneKobiety

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
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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
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.

W 2020 r. Stowarzyszenie Aktywne Kobiety zrealizowało
następujące projekty:

● 2020 - “One Billion Rising/Nazywam się Miliard - taniec przeciw
przemocy  wobec kobiet. “

Dziewiąta  edycja międzynarodowej kampanii na rzecz przeciwdziałania
przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Projekt realizowany od 2013
w partnerstwie z sosnowieckimi  szkołami średnimi. Akcja polega
na wspólnym, masowym tańcu w miejscach publicznych na całym świecie,
wg. przyjętej światowej  choreografii. W Sosnowcu akcje “One Billion Rising ”
odbywają się w Centrum Miasta. Wzięło w nich udział ok 1600 osób.
Akcja finansowana ze środków własnych organizacji.

● 2020-2021 r.- “Strefa Wolna Od Dyskryminacji”

Projekt, uczy nie tylko tolerancji w społeczeństwie lokalnym, ale również
budowania postawy otwartości i szacunku o zasięgu ogólnopolskim,
a nawet europejskim. W projekcie wzięli również udział wolontariusze
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m.in. z Hiszpanii, którzy także zauważyli tendencje agresywne w swoich
krajach i nie zgadzają się na brak reagowania ze strony społeczeństwa
na przemoc i nienawiść. Wynikiem takich zachowań są stereotypy pojawiające
się w mediach dotyczące kobiet, osób LGBT, obcokrajowców,
jak i problem milczenia wobec marginalizacji osób niepełnosprawnych.
Projekt ma również na celu zapewnienie wsparcia tym, którzy doświadczają
dyskryminacji, wzmocnienie postawy społecznej w przeciwdziałaniu przemocy,
budowanie więzi sąsiedzkich i lokalnych w Sosnowcu.
Projekt realizowany przez grupę SWOD (Strefa Wolna Od Dyskryminacji)
przy wsparciu Stowarzyszenia Aktywne Kobiety. Finansowanie: Program
Europejski Korpus Solidarności.

● 2020-2022 r. - “Solidarna Sztuka Sokołowska - młodzi na rzecz wspólnoty
w Europie.”

Projekt wspiera  rozwój kreatywności i twórczości ludzi młodych, o mniejszych
szansach, zamieszkujących kraje Europy i Partnerskie. Celem projektu
jest uświadomienie i pokazanie młodym ludziom, że artystyczna
międzynarodowa działalność realizowana lokalnie, może stać się realną
ścieżką również dla tych, którzy nie są zawodowymi artystami.
Projekt ma  zwiększyć szanse zawodowe młodych ludzi z krajów Europy,
dając nowe perspektywy rozwoju w ramach sztuk interdyscyplinarnych.
Projekt realizowany we współpracy z Fundacją Sztuki Współczesnej „In Situ”.
Stowarzyszenie - lider projektu. Finansowanie: Program Europejski Korpus
Solidarności.

● 2020-2022 r. “Działania młodzieży dla kreatywnego uczenia się i rozwoju
III”

Projekt sprzyja dialogowi międzykulturowemu. Wykorzystując nieformalne
metody edukacji wolontariusze prowadzą z uczniami zajęcia językowe,
sportowe, kulinarne, teatralne, plastyczne, organizują zajęcia taneczne,
warsztaty  ochrony środowiska, recyklingu, oraz zajęcia genderowe.
Podczas zajęć dzielą się z uczestnikami swoimi pasjami i zainteresowaniami.
Stowarzyszenie - lider projektu. Finansowanie: Program Europejski Korpus
Solidarności.
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● 2020-2022 r. “Głęboka demokracja w edukacji młodych - klucz
do Europy przyszłości.”

Projekt wspiera  rozwój wartości demokratycznych i solidarności  młodzieży
krajów europejskich, Partnerstwa Wschodniego oraz regionu Karaibów.
Zapewnia młodym ludziom w wieku 18-30 lat możliwość zdobycia cennego
doświadczenia zawodowego i wzmocnienia postawy aktywnego obywatelstwa
poprzez współpracę z czterema alternatywnymi i demokratycznymi
placówkami edukacji szkolnej i wczesnoszkolnej w Szczecinie, Krakowie
oraz Bielsku-Białej. Prowadzone działania opierają się na pozaformalnych
i alternatywnych metodach nauczania, które rozbudzają empatię,
kreatywność, poczucie współodpowiedzialności, pobudzają do działania
i niezależnego myślenia, pozwalają na praktyczne wdrożenie rezultatów nauki
i aktywne wyciąganie wniosków płynących z własnego doświadczenia.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości metod edukacji
nieformalnej, otwarcie kulturowe i światopoglądowe uczniów szkół,
nauczycieli, rodziców i całych społeczności lokalnych oraz zwiększenie
przydatności edukacji w rozwijaniu potencjału młodych ludzi i wzmacnianiu
ich pozycji na rynku pracy. Projekt realizowany we współpracy ze Szkołą
Walfdorską, Fundacją Droga Wolna i Fundacją Przestrzeń. Stowarzyszenie -
lider projektu. Finansowanie: Program Europejski Korpus Solidarności.

● 2020-2022 r. “Solidarna młodzież - wolna edukacja szansą wzmocnienia
demokracji w Europie.”

Projekt wspiera rozwój wartości demokratycznych i solidarności ludzi młodych
o mniejszych szansach z Europy i Krajów Partnerskich. Projekt wzbogaci
wiedzę i umiejętności młodzieży poprzez pracę wolontariacką w
innowacyjnych szkołach i przedszkolach demokratycznych w Warszawie
oraz Łodzi. Prowadzone działania opierają się na nieformalnych metodach
nauczania i innowacyjnych pedagogikach m.in. “głębokiej demokracji”
i edukacji przyrodniczej. Wyżej wymienione metody rozbudzają empatię,
kreatywność, ciekawość i poczucie współodpowiedzialności. Młodzi zostaną
pobudzeni do niezależnego myślenia opartego o “pedagogikę przeżyć”
oraz wartości humanistycznych. Głównym celem projektu jest podniesienia
jakości metod edukacji nieformalnej i zwiększenie jej przydatności w
rozwijaniu potencjału młodych ludzi oraz we wzmacnianiu ich pozycji na rynku
pracy. Stowarzyszenie - Lider projektu. Partnerzy: Fundacja Dmuchawiec,
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Fundacja Wolna Szkoła i Fundacja Bullerbyn. Finansowanie: Europejski
Korpus Solidarności.

● 2020-2022 r.  “Error404 - wspieranie rozwoju kobiet w branży IT/ICT”

Wspieranie motywacji i rozwoju nowych zainteresowań u kobiet zagrożonych
wykluczeniem społecznym z powodu trudności ekonomicznych, uchodźczych
oraz oraz  rejonu geograficznego,  poprzez wykorzystanie nowych technologii,
promowanie aktywnego budowania umiejętności, wiedzy i kompetencji
cyfrowych; promowanie świadomego i prawidłowego korzystania z nowych
technologii, wykorzystania  treści cyfrowych, a także narzędzi i metodologii;
zapewnienie ośrodkom szkoleniowym dla dorosłych perspektywy płci,
która pozwali im szukać możliwości stworzenia bardziej równościowego
sektora. Projekt realizowany w ramach Partnerstwa Strategicznego.
Finansowanie: Program Erasmus+.

● 2019-2021 r. “Europejskie skrzydła solidarności - wolontariat i edukacja
na rzecz rozwoju demokracji.”

Międzynarodowy projekt “Europejskie skrzydła solidarności - wolontariat
i edukacja na rzecz rozwoju demokracji”, w ramach Programu Europejski
Korpusu Solidarności,  finansowanego ze środków Komisji Europejskiej.
Stowarzyszenie  pełni rolę organizacji koordynującej projekt.
Projekt realizowany z trzema alternatywnymi/ demokratycznymi szkołami
z terenu województwa śląskiego: w Katowicach (Nasza Dobra Szkoła),
Gliwicach (Szkoła Wolno mi) i Tychach (Szkoła Dzika) oraz wolontariuszami,
goszczonymi w szkołach.  W projekcie uczestniczą młode osoby z Hiszpanii,
Gruzji, Belgii,  Francji, Hiszpanii, Czech. Projekt zakłada udział 12
wolontariuszy przez okres 11 miesięcy. Młodzi Europejczycy pracują
w szkołach prowadząc zajęcia językowe, sportowe, artystyczne dla dzieci,
jak również promują kraje  pochodzenia i rodzime kultury.

● 2019-2020 r. - “Spread the Solidarity - Armenia - Poland - Europe.”

Projekt realizowany w ramach Programu Europejskiego Korpusu Solidarności,
finansowanego ze środków Komisji Europejskiej we współpracy z organizacją
- Center for Community Mobilisation and Support w Alaverdi (Armenia).
Zakłada uczestnictwo 6 młodych Polaków na 11 miesięcznym wolontariacie
w Armenii. Uczestnicy angażowali się w życie społeczności lokalnej poprzez
prowadzenie aktywności w ramach Youth Club, będącego miejscem spotkań
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dla dzieci i młodzieży. Polscy wolontariusze, poza prowadzeniem warsztatów,
promowali aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i zaangażowanie
w projekty międzynarodowe, m.in. w ramach programu Europejski Korpus
Solidarności. Do września 2020 do  Armenii wyjechały 3 osoby z Polski.

● 2019-2021 r. “Influencers: Online social  entrepreneurship to foster
inclusion of  young people living with disability”.

Europejskie partnerstwo strategiczne na rzecz wypracowania innowacyjnych
rozwiązań wspierających aktywne zaangażowanie młodych osób
z niepełnosprawnością   lub  przewlekłą chorobą poprzez przedsiębiorczość
społeczną i wykorzystanie narzędzi wirtualnych. Cele projektu: zapewnienie
sprzyjającego środowiska cyfrowego, w którym młodzież niepełnosprawna
lub przewlekle chora może  wykorzystać swój potencjał; wsparcie
społeczności lokalnej  w osiąganiu statusu społeczeństwa włączającego;
zmiana świadomości społ. lokalnej w  kierunku uznania młodzieży
z niepełnosprawnością za kluczowego i równoważnego uczestnika
życia społecznego. Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
(Sosnowiec, Polska) Jugendförderverein Parchim/Lübz e.V. (Parchim,
Niemcy) The Rural Hub (Carrickmacross, Irlandia), INNOVADE LI LTD
(Nikozja, Cypr) Solution: solidarity & inclusion (Paryż, Francja) Right
Challenge (Lousada, Portugalia). Projekt realizowany od 01.09.2019 r.
do 31.08.2021 r.) Współfinansowanie: Program Erasmus+.

● 2019-2021 r. - “Młodzież przeciwko nadużyciom władzy” - (Youth Steps"
Against Power Abuse) – Partnerstwo Strategiczne w dziedzinie edukacji
młodzieży. Projekt rozpoczęty w 2018 r, w zakresie wymiany dobrych praktyk.
Finansowany w ramach Programu Erasmus+.

Cele projektu: dzielenie się najlepszymi praktykami w zakresie
przeciwdziałania nadużyciom władzy doświadczanym przez ludzi młodych;
wymiana narzędzi stosowanych w pracy z młodzieżą w tym obszarze;
podniesienie świadomości ludzi młodych padających ofiarą nadużyć władzy;
wypracowanie strategii umacniania i poszerzenia współpracy na poziomie
regionalnym, krajowym i europejskim pomiędzy podmiotami, które interesują
się opracowywaną w projekcie tematyką. Partnerstwo Strategiczne na rzecz
wymiany dobrych praktyk utworzone zostało razem z estońską organizacją
pracującą z młodzieżą i pracownikami młodzieżowymi Seiklejate Vennaskond,
portugalską inicjatywą na rzecz innowacji i integracji w szeroko pojętej
edukacji Associação Nacional Educativa de Inclusão e Inovação nas Escolas

NIP: 6443093989 REGON: 277815291 KRS: 0000092308

www.aktywnekobiety.org.pl
www.eks.aktywnekobiety.org.pl



(AENIE), rumuńską organizacją zrzeszającą, trenującą i oceniającą
pracowników społecznych Centrul de Formare și Evaluare în Asistență Socială
(CFCECAS) oraz hiszpańską organizacją pozarządową na rzecz
zrównoważonego rozwoju społecznego i osobistego Permacultura Cantabria.
Stowarzyszenie jest koordynatorem projektu.
Projekt realizowany od 01.08.2019 r. do 31.07.2021 r.

● 2019-2020 r. “Europe without Borders”.

Projekt realizowany przez sześć organizacji z Polski i Europy: Stowarzyszenie
Aktywne Kobiety, Permacultura Cantabria, uniwersytet im. A.Mickiewicza,
Fundację Zielony Słoń, Centrum Praw Kobiet, Instytut Tolerancji.

Cele projektu: rozwój narzędzi służących współpracy z migrantami, wymiana
dobrych praktyk w kontekście wielokulturowym, integracja organizacji
partnerskich w celu rozwinięcia współpracy w perspektywie średnio
i długoterminowej oraz w przestrzeni międzynarodowej; wymiana dobrych
praktyk w zakresie europejskich programów  finansowania inicjatyw
edukacyjnych. Projekt realizowany od 01.06.2018 r. do 31.05.2020 r.

● 2018-2020 r. Partnerstwo Strategiczne w dziedzinie edukacji dorosłych
“Przełamując ciszę”

Projekt realizowany w partnerstwie z organizacjami: z Włoch (Associazione
Agrado), Hiszpanii (Permacultura Cantabria), Rumunii (Youth Association from
Transylvania ) i Węgier ( Anthropolis - organizacja koordynująca projekt) w
ramach programu Erasmus+ zakłada serię spotkań na temat mechanizmów
psychologicznych stojących za przemocą domową (zarówno od strony osoby
doświadczającej, jak i przemocowej), dobrych praktyk wypracowanych
w lokalnej społeczności, które można transferować między krajami,
a także sposobów zapobiegania przemocy, wynikającej z opresyjnych
patriarchalnych struktur i socjalizacji.

● 2018-2020 r. “Działania młodzieży dla kreatywnego uczenia się i rozwoju
II”

Projekt sprzyja dialogowi międzykulturowemu. Wolontariusze wykorzystując
nieformalne metody edukacji prowadzą z uczniami zajęcia językowe,
sportowe, kulinarne, teatralne i plastyczne, organizują zajęcia taneczne,
warsztaty  ochrony środowiska, recyklingu, oraz zajęcia genderowe.
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Podczas zajęć dzielą się z uczestnikami swoimi pasjami i
zainteresowaniami.Stowarzyszenie - Lider projektu. Finansowanie: Program
Europejski Korpus Solidarności.
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