
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA AKTYWNE KOBIETY W 2019 r.

W roku 2019 Stowarzyszenie Aktywne Kobiety zrealizowało
następujące projekty:

1.Luty 2019 - One Billion Rising/Nazywam się Miliard - taniec przeciw
przemocy  wobec kobiet.

Ósma 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” odbywają się w Centrum Miasta Sosnowca. Wzięło w
nich udział ok 1500 osób. Akcja finansowana ze środków własnych
organizacji.

2. Międzynarodowy projekt Wolontariatu Europejskiego “Youth Action
For Creative Learning and Development II” współfinansowany ze
środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.
Stowarzyszenie pełni rolę organizacji koordynującej projekt, w
którym szkoły znajdujące się na terenie Sosnowca: Zespół Szkół
Specjalnych nr 4, Szkoła Specjalna Podstawowa nr 30 oraz Liceum
Ogólnokształcące nr 9, (współpracujące przy realizacji projektu),
goszczą w swoich placówkach wolontariuszy przez rok. Jest to 16
młodych Europejczyków pochodzących m.in. z Hiszpanii, Francji,
Włoch, Gruzji i Turcji. Wolontariusze aktywnie angażują się w życie
szkół, prowadzą działania na rzecz społeczności lokalnej. Projekt
finansowany w ramach Programu Erasmus+. Projekt dwuletni,
realizowany przez Stowarzyszenie od 2018.

3. 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.

4. Projekt “Spread the Solidarity- Armenia- Poland- Europe” w ramach
Programu Europejskiego Korpusu Solidarności, finansowanego ze
środków Komisji Europejskiej.
Realizowany 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 angażują się w życie społeczności lokalnej
poprzez prowadzenie aktywności w ramach Youth Club, będącego
miejscem spotkań dla dzieci i młodzieży. Polscy wolontariusze, poza
prowadzeniem warsztatów, promują 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.

5. Partnerstwo Strategiczne w dziedzinie edukacji młodzieży “Dreaming,
designing, planning and celebrating Erasmus+ Projects” -
kontynuacja projektu rozpoczętego w roku 2017.

Projekt realizowany we współpracy partnerskiej z trzema
organizacjami europejskimi – Permacultura Cantabria i Red Amaltea
z Hiszpanii oraz VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras
z Litwy w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego
„Dreaming, designing, acting and celebrating Erasmus+ projects”
współfinansowanego przez Program Erasmus+.Celem projektu jest



upowszechnienie metody holistycznego tworzenia projektów –
Dragon Dreaming w Europie oraz wypracowanie przez kadrę
organizacji pozarządowych innowacyjnych metod zachęcania
młodych ludzi do planowania swoich projektów, firm i przedsięwzięć
wg. tego podejścia. W ramach projektu odbyły się trzy spotkania
partnerskie: w Polsce, na Litwie, w Hiszpanii prezentujących metody
aktywizacji młodych ludzi i zachęcania ich do tworzenia własnych
projektów oraz sposoby przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
młodych.

6. Partnerstwo Strategiczne w dziedzinie edukacji dorosłych “Breaking
the silence - fight against violence and abuse of women” -
kontynuacja projektu rozpoczętego w 2018 roku.

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.

7. Projekt “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 (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 do
31.07.2021.

8. Projekt “Support Peace Building and Youth Work in IDP
Settlements” / Wspieranie budowania pokoju i pracy z młodzieżą w
osadach dla   uchodźców wewnętrznych.
Cel projektu: wspieranie dwóch organizacji pozarządowych w Gruzji,
działających na rzecz osób przesiedlonych z terenów Osetii
Południowej, znajdujących się pod nadzorem Rosji. Wolontariusze
pracowali z dziećmi i młodzieżą metodami nieformalnymi ucząc
języka angielskiego, animując czas wolny. Liczba uczestników:
8.Czas trwania: 24 miesiące (od 1.06.2017 do 31.05.2019). Źródło
finansowania: Program Erasmus+.

9. Projekt “Young refugees opening doors to the future.” Partnerstwo
Strategiczne w dziedzinie edukacji młodzieży, w ramach Programu
Erasmus+. Cel projektu: wymiana dobrych praktyk i wiedzy między
kadrą organizacji edukacyjnych, w dziedzinie wspierania młodych
uchodźców i migrantów przy zastosowaniu metod edukacji
nieformalnej, w tym metody Emotional Management. W ramach
projektu odbyły się międzynarodowe spotkania kadry oraz trening
Emotional Management w Hiszpanii. Stowarzyszenie dołączyło do



projektu w 2019 r. jako partner organizacji hiszpańskiej
Permacultura  Cantabria i tureckiej HAYER

10.Projekt “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 do 31.08.2021) Współfinansowanie:
Program Erasmus+.

11.”Zagłębiowski Szlak Kobiet. Stacja Sosnowiec “.

Projekt realizowany w przestrzeni publicznej Sosnowca. Ma na celu
stworzenie czterech Tras spacerowo- herstorycznych
upamiętniających znaczące Sosnowiczanki, kobiety które odegrały w
XIX i XX w. doniosłą rolę w mieście i regionie. Trasę „A” otworzyła
Pola Negri, której szyld zainstalowano pod sosnowieckim Dworcem
PKP. Trasę “D”- działaczki dobroczynne - Klara Dietel i Helena
Rzadkiewiczowa Trasę, “P” przedsiębiorczynie- Wanda Telakowska, i
Małgorzata Woźniak, Trasę “O” działaczki ruchu oporu - Anka
Kowalska, Michalina Konieczny. Finansowanie : sponsorzy,
samorząd gminny, samorząd wojewódzki. Projekt realizowany od
01.06-30.11.2019



12. Projekt “Rusz się zmieniaj świat realizowany w ramach Projektów
Europejskiego Korpusu Solidarności finansowanego ze środków
Komisji Europejskiej. Realizacja projektu trwała od V do XII 2019
roku.
Aktywne uczestnictwo członków Grupy Inicjatywnej (m.in.
wolontariusze europejscy współpracujący ze Stowarzyszeniem
Aktywne Kobiety), w pięciu festiwalach muzycznych na terenie
Polski, m.in. Pol’and’Rock Festiwal, Bass Camp Festival czy Slot Art
Festival. Podczas festiwali członkowie Grupy Inicjatywnej przy
wsparciu pracowników Stowarzyszenia, stworzyli przestrzeń do
rozmów, spotkań, warsztatów - “Strefę Świadomości”, która
znajdowała się w oficjalnym programie każdego wydarzenia/
Festiwalu. Wśród tematów i problemów poruszanych w “Strefie
Świadomości” znalazły się m.in. różnorodność kulturowa, dialog
międzykulturowy, tolerancja, idea solidarności, zaangażowania
społecznego oraz wolontariatu. Aktywności prowadzone były dla
uczestników festiwali.

13.Projekt “Europe without Borders” 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- 31.05.2019


