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STOWARZYSZENIA AKTYWNE KOBIETY W 2017 r.

W roku 2017 Stowarzyszenie Aktywne Kobiety zrealizowało następujące
projekty:

Marzec 2015- Wrzesień 2017 – „Capacity Building in the field of youth – young women
for social change”. Projekt ponadnarodowej 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, narzędzie do mapowania
projektów empowermentu kobiet w Afganistanie. Projekt prowadzony po angielsku oraz w
językach lokalnych: Dari i Farsi.
Projekt współfinansowany jest przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+
Akcja Capacity Building.

Maj 2015 - kwiecień 2017 - Wolontariat Europejski, projekt międzynarodowy
“Empowered Youth in Diverse World”
Kontynuacja projektu rozpoczętego w 2015 r. skierowanego do młodych ludzi z terenu
Zagłębia i  Śląska. W ramach programu ERASMUS+,dzięki współpracy z wieloma
organizacjami zagranicznymi, Stowarzyszenie Aktywne Kobiety wysłało na projekty
zagraniczne młode osoby do 30 roku życia, gdzie przygotowywały się do pracy w
organizacjach pozarządowych. W ramach projektu 11 osób z Polski wyjechało na wolontariat
do Gruzji i Bośni i Hercegowiny. Projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej.

Wrzesień 2015 - kwiecień 2018 - ERASMUS +, Program Partnerstwo Strategiczne,
projekt „Empowerment through education gender equality & political leadership”.
Kontynuacja projektu międzynarodowego rozpoczętego w 2015 r., celem, którego było
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 obejmował wizyty studyjne w Polsce,
Czechach, Irlandii, Finlandii, USA, w celu wymiany dobrych praktyk, szkolenia kadry
edukacji dorosłych, utworzenie edukacyjnej platformy internetowej, na której zostały
zamieszczone rezultaty projektu - programy edukacyjne, metody i ćwiczenia, wyniki badań
nt programów edukacyjnych dla liderek. Projekt finansowany był ze środków Komisji
Europejskiej.

Marzec 2016- Luty 2017- Projekt „Seniorzy decydują – stabilna Rada Seniorów w
Sosnowcu”



Kontynuacja projektu rozpoczętego w 2016 r.współfinansowanego 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 600 osób, 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.

Sierpień 2016 - lipiec 2018; Wolontariat Europejski, projekt międzynarodowy “Youth For
Civil Europe”.
Kontynuacja projektu rozpoczętego w 2016 r. skierowanego do młodych ludzi z terenu
Zagłębia i  Śląska. W ramach programu ERASMUS+, dzięki współpracy z trzema
organizacjami pozarządowymi z Gruzji, Serbii i Albanii, Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
wysłało na projekty zagraniczne 7 młodych osób do 30 roku życia, gdzie przygotowywały się
do pracy w organizacjach pozarządowych, pracując na rzecz lokalnych społeczeństw.
Projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej

Czerwiec 2017 - Maj 2019; Wolontariat Europejski, projekt międzynarodowy “Support
Peace Building and Youth Work in IDP Settlements”

Projekt skierowany do młodych ludzi z terenu Zagłębia i  Śląska. W ramach programu
ERASMUS+, dzięki współpracy z trzema organizacjami pozarządowymi z Gruzji i
Azerbejdżanu, Stowarzyszenie Aktywne Kobiety wysłało na projekty zagraniczne 4 młodych
osób do 30 roku życia, gdzie przygotowywały się do pracy w organizacjach pozarządowych,
pracując na rzecz społeczności przesiedlonych, dotkniętych działaniami wojennymi. Projekt
finansowany ze środków Komisji Europejskiej

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+.

Luty 2017- organizacja światowej Akcji - One Billion Rising.Stowarzyszenie Aktywne
Kobiety już po raz piąty organizowało miejską edycję światowej Akcji- One Billion Rising -
taniec przeciw przemocy. Akcja oganizowana była wspólnie z sosnowieckimi szkołami
średnimi. Wzięło w niej udział ok.200 osób - uczniów sosnowieckich szkół średnich i
mieszkańców Sosnowca.



8 Marca 2017- organizacja I Sosnowieckiej Manify.
Na Placu Stulecia w Sosnowcu zorganizowano I sosnowiecką Manife podczas,której
manifestowano prawa kobiet. Wzięło udział ok.100 osób.

25.listopada- 10 grudnia 2017 - organizacja sosnowieckiej edycji światowej Kampanii
16 Dni Przeciwdziałania Przemocy wobec kobiet i dziewcząt. W ramach wydarzenia
zorganizowano bezpłatne porady prawne, akcję ulotkową, podczas której dystrybuowano
poradniki i ulotki z telefonami do instytucji pomocowych dla ofiar przemocy oraz Akcję
“DARMOWE PRZYTULANIE”.W Akcji wzięli udział mieszkańcy miasta.


