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1. Informacje ogóle
Stowarzyszenie „Aktywnośd Kobiet na Dolnym Śląsku” zostało powołane 30 stycznia 2012 r.
z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Koreaoska 13, 52-121 Wrocław, zarejestrowane
w Krajowym Rejestrze Sądowym 30.01.2012 r. pod numerem KRS 0000410044, REGON
021817006, NIP 8992733625.
Biuro Stowarzyszenia mieści się w Ośrodku Szkolenia OHP przy ul. Orzechowej 2 bud. B we
Wrocławiu.
Strona internetowa www.aktywnosckobiet.pl
Numer kontaktowy: 604544461
E-mail: aktywnosckobiet@gmail.com

2. Wykaz aktów prawnych
Uchwała nr 1/2011 zebrania założycielskiego Stowarzyszenia „Aktywnośd Kobiet na
Dolnym Śląsku” w sprawie powołania Stowarzyszenia.
Uchwała nr 2/2011 Zebrania założycielskiego Stowarzyszenia „Aktywnośd Kobiet na Dolnym
Śląsku” o przyjęciu statutu.
Uchwała 3/2011 Spotkania Założycielskiego Stowarzyszenia „Aktywnośd Kobiet na Dolnym
Śląsku” o wyborze komitetu założycielskiego Stowarzyszenia „Aktywnośd kobiet na Dolnym
Śląsku”.
Komitet założycielski:
1. Aldona Andrulewicz
2. Dorota Nahrebecka-Sobota
3. Ewa Karpioska-Bryke
Stowarzyszenie „Aktywnośd Kobiet na Dolnym Śląsku”
Ul. Orzechowa 2
50-540 Wrocław

tel. 604544461
e-mail: aktywnosckobiet@gmail.com
Strona 3 z 35

4. Marta Szczepaoska
5. Marta Pasierska
6. Anna Dzitkowska
7. Maciej Serweta
8. Ewa Kowalczuk
9. Aleksandra Drejman
10. Łukasz Opalioski
11. Małgorzata Mikołajczyk
12. Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka
13. Beata Pierzchała
14. Agnieszka Miedzioska-Marczak
15. Marzena Leska-Pukar
Uchwała 4/2011 – uchylona
Uchwała 5/2011 Spotkania Założycielskiego Stowarzyszenia „Aktywnośd Kobiet na Dolnym
Śląsku” o wyborze komisji rewizyjnej Stowarzyszenia „Aktywnośd Kobiet na Dolnym Śląsku”
z dnia 6 października 2011 r. w składzie:
Marta Szczepaoska - przewodniczący komisji rewizyjnej
Małgorzata Mikołajczyk - zastępca przewodniczącego komisji rewizyjnej
Agnieszka Miedzioska-Marczak - sekretarz komisji rewizyjnej
Uchwała nr 2/2012 Zebrania założycielskiego Stowarzyszenia „Aktywnośd Kobiet na Dolnym
Śląsku” z dnia 13 stycznia 2012 r. o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu po poprawkach.
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Uchwała nr 3/2012 Zebrania założycielskiego Stowarzyszenia „Aktywnośd Kobiet na Dolnym
Śląsku” o uchyleniu Uchwały nr 4/2011 Zebrania założycielskiego Stowarzyszenia „Aktywnośd
Kobiet na Dolnym Śląsku” z dnia 6 października 2011 r.
Uchwała nr 4/2012 Zebrania założycielskiego Stowarzyszenia „Aktywnośd Kobiet na Dolnym
Śląsku” o wyborze zarządu i Skarbnika Stowarzyszenia „Aktywnośd Kobiet na Dolnym Śląsku”.
Uchwała nr 1/2012 Stowarzyszenia „Aktywnośd Kobiet na Dolnym Śląsku” w sprawie
wysokości składek członkowskich i wpisowego dla nowych członków Stowarzyszenia.
Uchwała 1 Z/2012 Zarządu Stowarzyszenia „Aktywnośd Kobiet na Dolnym Śląsku” w sprawie
podziału funkcji między Członkami Zarządu z dnia 13 stycznia 2012 r., którym postanawia
następująco podzielid funkcje między Członkami Zarządu:
1.

Beata Pierzchała – Prezes Zarządu

2.

Ewa Karpioska-Bryke – Wiceprezes Zarządu

3.

Małgorzata Wojtkowiak –Jakacka - Członek Zarządu

4.

Aldona Andrulewicz – Członek Zarządu

5.

Ewa Kowalczuk - Skarbnik

Uchwała 2 Z/2012 Zarządu Stowarzyszenia „Aktywnośd Kobiet na Dolnym Śląsku” w sprawie
przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia z dnia 8 maja 2012 r.
1. Piotr Olchówka
2. Lucyna Majdecka
3. Renata Luberadzka-Pałus
4. Agnieszka Nowopolska-Szczyglewska
5. Katarzyna Mikusek

Uchwała 3 Z/2012 Zarządu Stowarzyszenia „Aktywnośd Kobiet na Dolnym Śląsku” w sprawie
przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia z dnia 23 maja 2012 r.
1. Jowita Tomaszewska
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Uchwała 4 Z/2012 Zarządu Stowarzyszenia „Aktywnośd Kobiet na Dolnym Śląsku” w sprawie
przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia z dnia 29 maja 2012 r.
1. Agnieszka Chmist

Zarządzenie Nr 1/12 Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Aktywnośd kobiet na Dolnym Śląski”
z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji BHP Ogólnej
i Instrukcji BHP przy obsłudze komputera i drukarki oraz Instrukcji udzielania pierwszej
pomocy w nagłych przypadkach.

Zarządzenie Nr 2 Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Aktywnośd kobiet na Dolnym Śląsku”
z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad refundacji kosztów poniesionych przez
pracowników na zakup okularów korygujących wzrok przy obsłudze monitora ekranowego.

Zarządzenie Nr 3 Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Aktywnośd kobiet na Dolnym Śląsku”
z dnia 25 września 2012 r. dot. powołania zespołu zadaniowego w celu zadania określonego
w umowie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 maja 2012 r.
o przygotowaniu publikacji „Aktywnośd kobiet na Dolnym Śląsku”.
Instrukcja zarządzania systemem informatycznym w Stowarzyszeniu „Aktywnośd Kobiet na
Dolnym Śląsku”. Polityka bezpieczeostwa w Stowarzyszeniu „Aktywnośd Kobiet na Dolnym
Śląsku” we Wrocławiu.

3. Pracownicy Stowarzyszenia
Aleksandra Drejman – od 29 czerwca 2012 r. do 16 lutego 2013 r. – stanowisko ds. obsługi
administracyjnej
Maciej Serweta – od 10 kwietnia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. – stanowisko ds. promocji
Beata Pierzchała – od 3 września 2012 r. do 4 listopada 2012 r. – stanowisko koordynator
projektu
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4. Cele statutowe Stowarzyszenia
Zgodnie z rozdziałem II § 2 Statutu Stowarzyszenia „Aktywnośd Kobiet na Dolnym Śląsku”
celami Stowarzyszenia jest działalnośd:
1. na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, w tym przeciwdziałanie wykluczeniu
i dyskryminacji kobiet,
2. na rzecz upowszechniania i promowania inicjatyw zwiększających aktywnośd kobiet
w regionie,
3. na rzecz promowania Dolnego Śląska w Polsce i na świecie,
4. na rzecz integracji środowiska, ludzi, instytucji związanych z aktywnością kobiet na
Dolnym Śląsku,
5. na rzecz upowszechniania swobód obywatelskich i działao wspomagających rozwój
demokracji,
6. wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości ze szczególnym
uwzględnieniem

wzmacniania

postaw

przedsiębiorczych

kobiet,

promocji

zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, rozwijania umiejętności poszukiwania pracy,
zdobywania kwalifikacji i umiejętności przydatnych na rynku pracy,
7. w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej, sportu, promocji zdrowego stylu i trybu życia,
8. wspomagająca rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej, w szczególności poprzez
inicjowanie i zachęcanie władz samorządowych do podejmowania działao na rzecz
równych praw kobiet i mężczyzn,
9. na rzecz rodziny, macierzyostwa i rodzicielstwa oraz pomocy społecznej w tym
przeciwdziałania patologiom społecznym,
10. w zakresie dobroczynności, w tym pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,
11. na rzecz integracji europejskiej i współpracy między społecznościami, naukowa,
oświatowa i kulturalna.
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5. Realizacja celów statutowych
Cykl konferencji „Kobieta w biznesie”.
Kobiety stanowią połowę mieszkaoców Dolnego Śląska. Ich aktywny udział w zarządzaniu
samorządem, prowadzeniu firm, sukcesy w nauce stają się sukcesami całego Dolnego
Śląska. W celu zwiększania aktywności kobiet na Dolnym Śląsku Stowarzyszenie „Aktywnośd
Kobiet na Dolnym Śląsku” wraz z Wałbrzyską Specjalna Strefą Ekonomiczną zorganizowało
dwie konferencje z cyklu "Kobieta w biznesie" we Wrocławiu o sytuacji kobiet na
dolnośląskim rynku pracy i Wałbrzychu o sytuacji kobiet w regionie wałbrzyskim
w powiązaniu o analizę stanu i kierunku rozwoju szkolnictwa zawodowego i jego wpływu na
rynek pracy dla kobiet.
Celem cyklu konferencji "Kobieta w biznesie" jest stworzenie platformy współpracy kobiet
aktywnych na rynku pracy oraz w działalności zawodowo-społecznej (utworzenie bazy
danych sieci mentorek, kobiet aktywnych na rynku pracy, autorytetów w biznesie;
utworzenie bazy kobiet wchodzących/powracających na rynek pracy (zw. Beneficjentami)
zainteresowanych udziałem w procesie mentoringu poprzez przeprowadzenie promocji
projektu i rekrutacji na Dolnym Śląsku; nawiązanie współpracy obu grup – mentorek
i beneficjentów poprzez przygotowanie i zrealizowanie spotkao oraz szkoleo, warsztatów
dla kobiet wchodzących (powracających) na rynek pracy).
Tematem przewodnim zorganizowanych konferencji były działania szczegółowe dotyczące
sytuacji kobiet przedsiębiorczych w Polsce, różnic w przebiegu kariery zawodowej mężczyzn
i kobiet oraz sieciowania, mentoringu i promocji jako narzędzia wsparcia rozwoju kobiet
w biznesie, ekonomii społecznej, współpracy trans-granicznej, a także szkolnictwa
zawodowego w kontekście potrzeb rynku pracy w Polsce.
Partnerami konferencji byli Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” sp.
z o.o., Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania
i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, IBM GSDC, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
firma „Profes”. Konferencje odbyły się pod patronatem Ilony Antoniszyn-Klik Podsekretarz
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Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Radosława Mołonia Wicemarszałka Województwa
Dolnośląskiego.

Pierwsza konferencja z cyklu „Kobieta w biznesie” odbyła się 13 kwietnia 2012 r. we
Wrocławiu. Do dyskusji zostali zaproszeni przedstawiciele takich instytucji jak: IBM GSDC,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Związek Pracodawców RP, WABCO Polska oraz
Federacja Polskie Lobby Kobiet.
Konferencja miała na celu rozpocząd dyskusję o równości szans w rozwoju kariery
zawodowej kobiet i mężczyzn. Podczas konferencji Pani Paulina Zadura-Lichota, Dyrektor
Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności z Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości zaprezentowała wyniki najnowszego badania PARP nt. przedsiębiorczości
kobiet w Polsce i UE – analizę sytuacji kobiet na rynku pracy, analizę poziomu
przedsiębiorczości oraz bariery i determinanty przedsiębiorczości. Dr inż. Teresa Kupczyk
z Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu przedstawiła diagnozę, problemy i kierunki
koniecznych zmian w odniesieniu do równości szans w rozwoju kariery zawodowej kobiet
i mężczyzn. Kolejnym poruszonym tematem był mentoring jako narzędzie wsparcia –
podstawy i zasady mentoringu przedstawił Mirosław Chybicki, Trener Biznesu.
Kolejnym punktem konferencji było zaprezentowanie dobrych praktyk w biznesie dot.
zatrudnienia kobiet. Temat rozwój kobiet w biznesie – dobre praktyki na podstawie
doświadczeo w swoich firmach przedstawiły Agnieszka Iżuk z WABCO Polska sp. z o.o.
i Agnieszka Chmist z IBM GSDC sp. z o.o.
W konferencji uczestniczyło 80 osób – przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych,
administracji publicznej, Ambasadorzy Aktywności Kobiet, Nominaci 2011 Konkursu
„Aktywnośd Kobiet na Dolnym Śląsku”.

Druga konferencja „Kobieta w biznesie” odbyła się 15 czerwca 2012 r. w Wałbrzychu i była
poświęcona sytuacji kobiet w podregionie wałbrzyskim w powiązaniu z analizą stanu
i perspektyw szkolnictwa zawodowego i jego wpływu na rynek pracy. Tematyka spotkania –
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jak się okazało, cieszyła się sporym zainteresowaniem, zaś o niebagatelnym znaczeniu
problemu omawianego na konferencji świadczy obecnośd takich osobistości jak Ilona
Antoniszyn – Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, oraz ze strony
gospodarzy Romana Szełemeja, Prezydenta miasta Wałbrzycha. W dyskusji niejednokrotnie
podkreślano bolączki i problemy, z którymi boryka się szkolnictwo zawodowe, w kontekście
aktywizacji zawodowej kobiet w tym specyficznym regionie jakim jest malowniczy
i posiadający olbrzymi potencjał region wałbrzyski.
Podczas konferencji dr Grażyna Węgrzyn z Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania
i Przedsiębiorczości omówiła przejawy dyskryminacji kobiet na rynku pracy w podregionie
wałbrzyskim, dr Jan Kamioski, koordynator ds. współpracy międzynarodowej i kształcenia
zawodowego w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przedstawił diagnozę aktualnego stanu
i planowane zmiany w zakresie szkolnictwa zawodowego w Polsce, natomiast Piotr
Haoderek, Dyrektor Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej we
Wrocławiu przekazał informacje o prognozie rozwoju dolnośląskiego rynku pracy.
Programy wsparcia rozwoju kobiet w firmach na Dolnym Śląsku zaprezentowali Ewa
Karpioska-Bryke na podstawie doświadczeo firmy PROFES oraz przedstawiciel TOYOTA
Motor Manufacturing Poland sp. z o.o.
Ostatnim punktem konferencji był panel dyskusyjny „Potrzeby pracodawców i rynek pracy
w kontekście szkolnictwa zawodowego”. Moderator był Tadeusz Choczaj, Zastępca
Przewodniczącego Zarządu Sudeckiego Związku Pracodawców. W panelu wzięli udział Ilona
Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Małgorzata AdamczykForyś, Kierownik Departamentu Promocji WSSE „Invest-Park”, Bogdan Jeż, Członek Zarządu
Sudeckiego Związku Pracodawców, Monika Kwil – Skrzypioska, Dyrektor DWUP, dr Jan
Kamioski, koordynator ds. współpracy międzynarodowej i kształcenia zawodowego,
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
W konferencji wzięło udział 50 osób – przedstawicieli szkolnictwa zawodowego, szkolnictwa
wyższego, administracji publicznej, środowiska lokalnego, biznesu.
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Trzecia konferencja z cyklu „Kobieta w biznesie” miała postad spotkania biznesowego
i odbyła się w Legnicy 18 grudnia 2012 r. Tematem spotkania była przyszłośd specjalnych
stref ekonomicznych i rozwiązania dla kobiet w biznesie. Prezes Adam Grabowiecki
zaprezentował działalnośd Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Natomiast Dyrektor
Paweł Tynel z Ernst&Young przedstawił analizę dotychczasowej działalności i perspektywy
funkcjonowania SSE w Polsce. Pani Minister Ilona Antoniszyn-Klik w swojej prezentacji
wspomniała o dwóch planowanych programach, w które powinny włączyd się SSE:
Absolwent w Strefie Szansy, Mama w Strefie Szansy. Zgodnie z zaprezentowanymi
założeniami, SSE we współpracy z Urzędami Pracy, Uczelniami, Szkołami Zawodowymi
i inwestorami organizowałyby staże dla absolwentów, jak również dla kobiet powracających
na rynek pracy po urlopie macierzyoskim bądź wychowawczym. W spotkaniu wzięło udział
20 osób – przedstawicieli firm działających w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A.

Forum "Inspirująca kobieta" o współpracy transgranicznej Dolny Śląsk - Saksonia
Forum odbyło się 19 grudnia 2012 r. w Zgorzelcu pod hasłem „Inspirująca Kobieta”.
W ramach przygotowao koncepcji i harmonogramu spotkania został nawiązany kontakt
z Departamentem Promocji i Współpracy Dwustronnej Ministerstwa Gospodarki. Gościem
honorowym spotkania była Pani Emilia Müller - Minister Stanu ds. Federalnych
i Europejskich w Kancelarii Rządu Kraju Związkowego Bawarii oraz Pani Ilona Antoniszyn-Klik
– Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.
Pierwsza częśd wizyty, tj. w dniu 19 grudnia miała formułę konferencji z możliwością
wymiany doświadczeo pt. „Forum Kobiet”. Forum nawiązywało do współpracy
transgranicznej między organizacjami kobiecymi na Dolnym Śląsku. W Forum wzięły udział
zarówno lokalne organizacje pozarządowe: Stowarzyszenia: „Interklub Femina” ze Zgorzelca,
„Silne

Kobiety

Bogatyni”

oraz

„Lokalna

Grupa

Działania

Partnerstwo

Izerskie”,

„Chrześcijaosko-Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne Saksonii” (CSB), jak też instytucje
regionalne, jak np. z ramienia Marszałka Województwa Dolnośląskiego – „Centrum
Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej” z prezentacją wyników przeprowadzonych
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badao na temat skutków i konsekwencji otwarcia niemieckiego rynku pracy. O współudział w
organizacji został także poproszony Burmistrz i Urząd Miasta Zgorzelec. Każdy z partnerów
zabezpieczył organizacyjnie pewną częśd konferencji, a lokalne NGO’sy zadbały o frekwencję,
dzięki temu w spotkaniu z formułą forum wymiany doświadczeo uczestniczyło około 100
osób. Stowarzyszenie „Silne Kobiety Bogatyni” zorganizowało udział zespołu pieśni i taoca
Rozmaryn, prezentację stroju górnołużyckiego, moderację forum przez dziennikarkę
Telewizji Bogatynia oraz dokumentację zdjęciową. „Interklub Femina” zadbał o frekwencję,
organizację prezentacji w holu MDK oraz dostęp do ciepłych napojów podczas konferencji.
„LGD Partnerstwo Izerskie” zorganizowało udział zespołu Cisowianki oraz prezentację
lokalnych produktów rękodzielniczych i regionalnych kulinariów, jak np.: świnka pieczona po
zaciszosku, gęś nadziewana naleśnikami, czy napoleonki upamiętniające miejsce ostatniej na
terenie Polski bitwy cesarza Napoleona. Aby zapewnid frekwencję i zachęcid do czynnego
udziału w forum opracowano formułę konkursu na najlepszy produkt rękodzielniczy
i kulinarny, który został wybrany spośród wszystkich prezentowanych w kuluarach.
Stowarzyszenia AKnDŚl. przyjęło rolę koordynatora wszystkich przygotowao, opracowało
program, projekt graficzny Forum, rozesłało zaproszenia i czuwało nad całością przygotowao.
Gośdmi Forum byli szef Biura Łącznikowego Wolnego Kraju Związkowego Saksonia we
Wrocławiu, jak i przedstawicielka Regionalnego Biura Reprezentacji Komisji Europejskiej we
Wrocławiu,

jak

też

przedstawiciel

Dolnośląskiego

Kuratorium

Oświaty,

Dyrektor

Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz Starosta Zgorzelecki i Dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach oraz wiele innych osób.

Projekt „Aktywnie w biznes”.
Program Aktywnie w biznes to inicjatywa mająca na celu skupienie grupy mentorów, która
będzie służyła pomocą dla kobiet potrzebujących merytorycznego wsparcia. Program

Stowarzyszenie „Aktywnośd Kobiet na Dolnym Śląsku”
Ul. Orzechowa 2
50-540 Wrocław

tel. 604544461
e-mail: aktywnosckobiet@gmail.com
Strona 12 z 35

skierowany jest dla tych wszystkich, którzy są chętni do wejścia w rolę mentora, jak również
dla kobiet, które takowego mentoringu potrzebują.
Celem projektu jest stworzenie platformy współpracy kobiet i mężczyzn odnoszących
sukcesy zawodowe z kobietami wchodzącymi/powracającymi po dłuższej przerwie na rynek
pracy z wykorzystaniem metody mentoringu, jako wsparcia radą i doświadczeniem dla kobiet
rozpoczynających działalnośd gospodarczą lub planujących powrót do aktywności zawodowej
i biznesowej.
W ramach projektu:
- przeszkolono 33 mentorów z zakresu metodologii mentoringu i pracy z Mentee
(mentorowanym);
- powstały zespoły Mentorów – 2 grupy we Wrocławiu, 1 – lwówecko-lubaoska;
- zrekrutowano – 23 Beneficjentki.
Partnerami projektu są IBM GSDC (partner merytoryczny), Wałbrzyska Specjalna Strefa
Ekonomiczna „Invest-Park” sp. z o.o. (partner finansowy), Legnicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna S.A. (partner finansowy), Fundacja Polska Miedź (partner finansowy), firma
PROFES (partner merytoryczny).
Szkolenia dla Mentorów obejmowały następujące zagadnienia:
- Podstawowe zasady mentoringu
- Rola i zadania mentora
- Komunikacja niewerbalna i jej wpływ na wzajemne relacje mentora i Mentel
- Komunikacja werbalna i jej wpływ na skutecznośd procesu
- Postrzeganie esencjonalne i egzystencjalne
- Postawa proaktywna i reaktywna
- Elementy analizy transakcyjnej i jej znaczenie w procesie mentoringu
- Język korzyści – jako narzędzie pracy mentora
- Pułapki przekonao i stereotypów
- Ewolucja w nastawieniu mentee : destrukcja- konstrukcja, muszę-chcę
- Formułowanie celów metoda SMART i SMARTER
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- Motywowanie w mentoringu

Szkolenia mentorów dot. metod i zakresu mentoringu dla poszczególnych zespołów.
Prowadzący Małgorzata Glaser-Witek – Lider projektu „Aktywnie w biznes”.
I. W dniu 31 maja 2012 r. w Biurze Stowarzyszenia we Wrocławiu.
II. W dniu 16 lipca 2012 r. w godz. 9.00-16.00 w Biurze Stowarzyszenia we Wrocławiu we
Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25.

Przygotowanie i przeprowadzenie spotkao indywidualnych z Beneficjentkami w ramach
doradztwa zawodowego. Prowadzący Marzena Leska-Pukar.
I. Od 13 - 20 października 2012 r. w Biurze Stowarzyszenia we Wrocławiu.

SPOTKANIA ZESPOŁÓW MENTORINGOWYCH (MENTORZY + BENEFICJENCI):
I. GRUPY Z WROCŁAWIA:
20 września 2012 – prowadząca Beata Pierzchała – wprowadzenie do spotkao zespołów
mentoringowych;
29 października 2012 – prowadząca Agnieszka Chmist „Confidential: narzędzie
multimedialne”.

II. GRUPA Z LWÓWKA ŚLĄSKIEGO:
24 listopada 2012 w godz. 13.00- 16.00 - prowadząca Małgorzata Glaser-Witek wprowadzenie do spotkao zespołów mentoringowych.

Pierwsze szkolenie dla Mentorów odbyło się 31 maja 2012 r. we Wrocławiu (I grupa
Mentorów), drugie szkolenie odbyło się 16 lipca 2012 r. we Lwówku Śląskim (II grupa
Mentorów), trzecie szkolenie odbyło się 21 lipca 2012 r. we Wrocławiu (III grupa Mentorów).
Natomiast 20 września 2012 r. miało miejsce spotkanie inauguracyjne zespołów
mentoringowych w ramach projektu „Aktywnie w biznes”. Podczas spotkania poruszyliśmy
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kwestie harmonogramu całego projektu, a także jego możliwości rozwoju oraz barierach
obiektywnych i subiektywnych, uniemożliwiających lub ograniczających aktywnośd
kobiet. Sylwetki Mentorów znajdują się na stronie www.aktywnosckobiet.pl. Podczas
spotkania została zaproponowana otwarta formuła spotkao indywidualnych i grupowych
pomiędzy Beneficjentkami i Mentorami. IBM GSDC udostępniło platformę umożliwiającą
kontakt pomiędzy grupami.
Beneficjentki uczestniczące w

projekcie „Aktywnie w biznes” – pracują i chcą odnosid

sukcesy, m.in.:
Joanna Szypuła i Dorota Błaszczyk – od 1 grudnia 2012 r. prowadzą „Vinyl Cafe” przy ul.
Kotlarskiej 35 we Wrocławiu.
Emilia Dobrzycka – zaprojektowała 2 innowacyjne projekty:
a) Odtworzenie powstaoczej ścieżki tkaczy śląskich
- Powstanie tkaczy na Dolnym Śląsku w XIX w na terenie Pieszyc i w Bielawy, opisane przez
Gerarda Hauptmann w powieści TKACZE)
b) Projekt ABO
– projekt edukacyjny wspierający zbiórkę krwi opowiadający, m.in. o fenomenie jakim są
grupy krwi, o Hirszfeldzie i Weiglu – Niemcu i Żydzie, którzy współpracowali w czasie II wojny
światowej oraz o wielu innych zagadnieniach.

Projekt „Wieczorne babskie pogaduchy”
"Wieczorne babskie pogaduchy" to cykl comiesięcznych spotkao tematycznych, którym
towarzyszy wieczorna, luźna atmosfera, wymiana myśli i doświadczeo. Celem projektu jest
integracja środowiska kobiet aktywnych poprzez spotkania nieformalne na których
omawiane są w miłej atmosferze - sprawy kobiet i kobiecości – z perspektywy zawodowej
i osobistej.
Pierwsze spotkanie odbyło się w 29 czerwca 2012 r. i było dedykowane tematowi "Kobieta
w mediach", a poprowadziła je Pani Mirosława Adamczak, dziennikarka i bizneswoman,
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Ambasadorka Aktywności Kobiet. Partnerem wspierającym nasze spotkanie w czerwcu
był Art Hotel we Wrocławiu.
Kolejne spotkanie z cyklu Wieczorne Babskie Pogaduchy odbyło się 12 października 2012 r.
w Centrum Kształcenia i Wychowania w Sali Rycerskiej Zamku Książęcego w Oleśnicy. Tym
razem wątkiem rozmów była dyplomacja. Krótką, ciekawą pogadankę o dyplomacji
poprowadziła dr Aneta Kazanecka. Natomiast Beata Pierzchała, Prezes Stowarzyszenia
opowiedziała o działalności i założeniach realizowanych przez Stowarzyszenie projektów.
W spotkaniu uczestniczyły aktywne oleśniczanki, które podzieliły się z nami swoimi
doświadczeniami, działaniami i inicjatywami.
W dniu 7 grudnia 2012 r. w „Kurnej Chacie” w Osolinie odbyło się spotkanie z cyklu
Wieczorne babskie pogaduchy „W Obornikach Śląskich – o kobietach i dla kobiet”. Tematem
przewodnim spotkania było kultywowanie tradycji wiejskiej. Bogactwem dolnośląskiej wsi,
oprócz ziemi i ludzi są kultura i tradycje wiejskie. Pielęgnowanie ich przez społeczności
lokalne, w tym przede wszystkim przez kobiety, determinuje ich tożsamośd i stanowi jeden
z

najistotniejszych

elementów

aktywności

lokalnej.

Tradycje

ludowe

towarzyszą

społecznościom lokalnym od zawsze. Zespalają ludzi, łączą ich bardzo silną więzią, aby
„bardziej byd we wspólnocie”, która ma dłuższą historię niż każdy człowiek i własna rodzina.
Gośdmi specjalnymi spotkania byli Pani Magdalena Topolanek reprezentująca Koło Gospodyo
Wiejskich z Brzeźnicy, Gospodyni Sejmiku Kół Gospodyo Wiejskich powiatu ząbkowickiego
oraz Paostwo Aleksandry i Mariana Kowalskich, założyciele Małego Muzeum Ludowego
w Marcinowie.
14 grudnia 2012 odbyło się spotkanie świąteczne z cyklu Wieczorne babskie pogaduchy
„W poszukiwaniu świątecznej radości” z udziałem Członków, Mentorów, Beneficjentek
i sympatyków Stowarzyszenia "Aktywnośd Kobiet na Dolnym Śląsku". W przytulnej
atmosferze "Vinyl Cafe" (kawiarni Beneficjentki projektu „Aktywnie w biznes”) spotkaliśmy
się aby złożyd sobie życzenia oraz mile spędzid czas na wspólnej rozmowie.
W nastrój świąteczny wprowadziła nas Pani Joanna Konczanin - trener biznesu, która
pozwoliła nam przenieśd się w czas świąt, wspominając najmilsze chwile z dzieciostwa
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i odkryd w sobie dziecko. Ponadto Agnieszka Nowopolska-Szczyglewska przedstawiła
informacje i materiały o działalności Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury
Obywatelskiej w kontekście prowadzonych badao sfery społeczno-edukacyjno-kulturowej
Dolnego Śląska.

Projekt „Aktywnośd kobiet 2012” – II edycja
Od września rozpoczęliśmy realizację II edycji Konkursu „Aktywnośd Kobiet 2012”. Wzrost
społecznego zainteresowania problematyką zwiększenia aktywności kobiet w życiu
publicznym, jak również zaangażowanie w ww. działania kluczowych osób sprawia, że
konkurs nabrał dużego rozmachu i prestiżu. Celem nadrzędnym konkursu jest stałe
zwiększanie aktywności kobiet we wszystkich dziedzinach życia publicznego: w biznesie,
polityce, mediach, nauce, administracji publicznej i pozostałych dziedzinach. Celem II edycji
konkursu było wspieranie przedsiębiorczości kobiet w biznesie i gospodarce społecznej.
Ponownie zostało wyodrębnionych pięd kategorii konkursowych: aktywnośd kobiet
w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, podmiotach gospodarki społecznej oraz
w środowiskach lokalnych. Swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje województwo
dolnośląskie, opolskie, śląskie i świętokrzyskie
Zespół zadaniowy.
W związku z organizowanym konkursem 30 września 2012 r. został powołany zespół
zadaniowy w składzie:
1.Beata Pierzchała
2. Joanna Bensz
3. Małgorzata Jakacka-Wojtkowiak
4. Ewa Karpioska Bryke
6. Aldona Andrulewicz
7. Małgorzata Mikołajczyk
8. Aleksandra Drejman
9. Anna Dzikowska
10.Marta Pasierska
11.Ewa Kowalczuk
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12.Agnieszka Nowopolska-Szczyglewska
13. Jowita Tomaszewska

Jury.
Jury Konkursu stanowi grono uznanych osób w dziedzinach związanych ze zwiększaniem
aktywności kobiet w życiu publicznym, zawodowym i gospodarczym. Członkowie Jury
zapraszani są do pracy w Jury Konkursu przez Zarząd Stowarzyszenia „Aktywnośd Kobiet na
Dolnym Śląsku”.
W dniu 3 października 2013 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Jury Konkursu „Aktywnośd
Kobiet 2012” wskazanego przez Panią Ilonę Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki.
l.p
1.

Imię i nazwisko
Joanna Bensz

2.

Beata Pierzchała

Instytucja
Amerykaoska Izba Gospodarcza
Przewodnicząca Jury
Prezes Stowarzyszenia

3.

Aldona Młyoczak

Doradca Wojewody Dolnośląskiego

4.

Andrzej Kalisz

5.

Longina Kugiel

6.

Joanna Strzelec – Łobodzioska

7.

Agnieszka Celioska

Prezes RFG SA. Częstochowa

8.

Monika Richardson

dziennikarka

9.

Agnieszka Orłowska

Prezes Globalnego Centrum Usług HP

10.

Magdalena Burnat - Mikosz

Przewodniczący Związku Pracodawców
Dolnego Śląska
Prezes Elektrociepłowni Katowice
Prezes Kompanii Węglowej

Partner Firmy Deloitte

Ambasadorzy Aktywności Kobiet.
Ambasadorzy - zapraszani imiennie przedstawiciele biznesu, świata nauki, administracji
i sektora pozarządowego - to osoby, które dzięki swojej dotychczasowej działalności
przyczyniają się do upowszechniania idei zwiększania aktywności kobiet na Dolnym Śląsku.
Początkowo akcja obejmowała swoim zasięgiem województwo dolnośląskie, jednak okazało
się, że działania są potrzebne również w innych województwach i tym samym Pani Ilona
Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki wraz z Panem Marszałkiem
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Radosławem Mołoniem powołała osiem Ambasadorek aktywności kobiet w województwie
dolnośląskim, z Panią Marszałek Aleksandrą Banasiak czternaście Ambasadorek aktywności
kobiet w województwie śląskim, z Panią Marszałek Barbarą Kamioską cztery Ambasadorki
aktywności kobiet w województwie opolskim oraz z Panem Marszałkiem Adamem Jarubas
pięd Ambasadorek aktywności kobiet w województwie świętokrzyskim.
Ambasadorki Dolnośląskie:
1. Grażyna Malczuk - Kanclerz Karkonoskiej Paostwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
2. Gabriela Zawiła – Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze
3. Zuzanna Dziedzic – Dyrektor Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze
4. Ewa Dobrowolska - Dyrektor Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno
Wychowawczego nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących
5. Renata Jasioska - Dyrektor Teatru Arka
6. Ewa Schröder – Prezes Zarządu Dolnośląskiej Oficyny Wydawniczej
7. Małgorzata Michalczyk- Właścicielka mikro firmy "Pod Basztą" w Legnicy
8. Krystyna Gizicka – Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Działkowców w Legnicy
Ambasadorki Śląskie:
1. Magdalena Miciak – pedagog
2. Katarzyna Sołtys – Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kalei
3. Karina Wołoska – Prezes Zarządu Kochłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
4. Ewa Jurczyga – Radna powiatu gliwickiego
5. Łucja Chrząstek-Bar – Od 2004 r. nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych w Zabrzu
6. Ewa Nowak – Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
7. Anna Socha-Korendo – Kierownik Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół Gminy
Poraj
8. Irena Łaba – Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie
9. Magdalena Masłowska – Coach, od 10 lat prowadzi działalnośd gospodarczą
10. Danuta Kożusznik – Prezes Zarządu Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji
Rolniczych
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11. Beata Boska-Adamczyk – Zastępca Kierownika Biura Zarządu Krajowego Związku
Młodzieży Wiejskiej
12. Karolina Kozłowska - Wykładowca fizykoterapii w dwóch szkołach policealnych –
w Katowicach oraz w Sosnowcu
13. Katarzyna Pilot - Prowadzi własną działalnośd gospodarczą
14. Grażyna Szymborska - Dyrektor Naczelna Filharmonii Śląskiej
Ambasadorki Opolskie:
1. Krystyna Czaja – Rektor Uniwersytetu Opolskiego (2008–2012)
2. Anna Potocka - Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu
3. Teresa Jednoróg - Prezes Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem
Mózgowym w Opolu"
4. Danuta Bajak - Prezes Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych w Opolu
Ambasadorki Świętokrzyskie:
1. Dorota Tworek - Członek Zarządu firmy DORBUD S.A.
2.Małgorzata Muzoł - Świętokrzyski Kurator Oswiaty
3. Agnieszka Migoo - Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Fundacji Demokracji Lokalnej
4.Halina Siemaszko - Prezes Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości w
Sandomierzu
5. Ewa Skoweska - "Kapkazy Szkoła wrażliwości"

Nominowani 2011.
Celem II edycji Konkursu „Aktywnośd Kobiet – 2012” była promocja i upowszechnianie idei
zwiększania aktywności kobiet w sferze publicznej w województwach dolnośląskim,
opolskim, śląskim oraz świętokrzyskim w zakresie przedsiębiorczości kobiet w biznesie
i gospodarce społecznej; aktywności zawodowej kobiet w sektorze małych i średnich
przedsiębiorstw, a także aktywności środowisk lokalnych i społecznych w zwiększeniu udziału
kobiet w życiu zawodowym, społecznym i gospodarczym.
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Kandydatury Konkursu:
o instytucje lub firmy działające w obszarze mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw,
o podmioty działające w obszarze gospodarki społecznej,
o środowiska lokalne (gminy, sołectwa, organizacje pozarządowe, lokalne grupy
działania), podejmujące inicjatywy/projekty wspierające/promujące aktywnośd
zawodową i gospodarczą kobiet.

Kategorie Konkursu:
Nagrodzone zostały inicjatywy/projekty wspierające/promujące aktywnośd zawodową
i gospodarczą kobiet w następujących kategoriach:
1. W obszarze mikroprzedsiębiorstw (firma zatrudniająca do 10 osób).
2. W obszarze małych przedsiębiorstw (firma zatrudniająca od 11 do 50 osób).
3. W obszarze średnich przedsiębiorstw (firma zatrudniająca od 51 do 150 osób).
4. Podmioty gospodarki społecznej (np. spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji
zawodowej, centra integracji społecznej).
5. Środowiska lokalne (np. gminy, sołectwa, osiedla, lokalne grupy działania, lokalne
zrzeszenia, organizacje pozarządowe).

Nominaci do nagród i wyróżnieo wskazani zostali przez grono Ambasadorów.
Do konkursu zakwalifikowanych zostało:
- 39 Nominatów z województwa dolnośląskiego,
- 27 Nominatów z województwa śląskiego,
- 7 Nominatów z województwa opolskiego,
- 4 Nominatów z województwa świętokrzyskiego.
Konferencja „Aktywnośd kobiet na Dolnym Śląsku” w Bolesławcu
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W ramach projektu odbyła

się Konferencja „Aktywnośd kobiet na Dolnym Śląsku”

w Bolesławcu w dniu 25 października 2012 r. zorganizowana we współpracy z Urzędem
Miasta Bolesławiec. Celem Konferencji było wyróżnienie dolnośląskich Nominatów
zgłoszonych przez Ambasadorów Aktywności Kobiet do Konkursu "Aktywnośd kobiet 2012".
Nagrodę Podsekretarza Stanu z rąk Pani Minister Ilony Antoniszyn-Klik otrzymała Pani
Antonina Kopała-Wdowiak. Nagrodę Wicewojewody Dolnośląskiej z rąk Pani Wojewody Ewy
Maokowskiej otrzymał Łukasz Mazur. Nagrodę Wicemarszałka z rąk Marszałka Radosława
Mołonia otrzymała Pani Elżbieta Skoczylas. Nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec z rąk
Prezydenta Piotra Romana otrzymała Pani Władysława Kotlarek.
Nagrodzone zostały również działania z obszarów wiejskich: Nagrodę aktywnej kobiety
wręczył wicemarszałek Włodzimierz Chlebosz Pani Joannie Dumin, a nagrodę aktywnej
inicjatywy dla Koła Gospodyo Wiejskich z Łazisk wręczył Pan Piotr Olchówka Komendant
Wojewódzki OHP.
W drugiej części Konferencji goście mieli okazję posłuchad wykładu Pani psycholog Joanny
Konczanin "Kobieta aktywna - kobieta w biznesie". Porozmawialiśmy również z Laureatkami
I edycji konkursu "Aktywnośd kobiet na Dolnym Śląsku" o tym czym dla nich jest sukces i jak
można osiągnąd sukces. Przedstawicielka firmy SRG Global Bolesławiec zaprezentowała
dobre praktyki dot. zatrudnienia kobiet. W konferencji wzięło udział 150 osób.

Publikacje

Publikacja „Aktywnośd Kobiet na Dolnym Śląsku” 2012
Publikacja informacyjno-promocyjna powstała w ramach realizacji zadania publicznego
w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego.
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Publikacja zawiera podsumowanie dotychczasowych działao Stowarzyszenia i kierunki
rozwoju zaprezentowane przez Prezes Beatę Pierzchałę. Opisuje założenia konkursu
„Aktywnośd Kobiet 2012”, prezentuje sylwetki Nominatów Dolnośląskich 2012.
Jeden z rozdziałów jest podsumowaniem cyklu konferencji „Kobieta w biznesie” i zawiera
dobre praktyki firm dolnośląskich.

Katalog „Ambasadorzy Aktywności Kobiet” – edycja 2012
Publikacja przedstawia sylwetki wszystkich Ambasadorów promujących aktywnośd kobiet
i współpracujących ze Stowarzyszeniem. Jest to pierwsza edycja katalogu.

Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi i jednostkami administracji publicznej.
1) Piknik "Kobiety w Gminie Wiązów są aktywne"
W dniu 9 lipca 2012 r. odbył się piknik "Kobiety w Gminie Wiązów są aktywne"
zorganizowany przez Stowarzyszenie Centrum Edukacji Europejskiej. Zainicjowane
spotkanie miało na celu działalnośd ku polepszeniu współpracy wszystkich instytucji
w regionie - podpisanie porozumienia pomiędzy organizacjami pozarządowymi,
administracją samorządową i różnymi instytucjami działającymi na terenie Gminy
Wiązów. Stowarzyszenie poza wspólną inicjatywą podpisało również Porozumienie
Współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Edukacji Europejskiej – w imieniu
Stowarzyszenia porozumienie podpisała Prezes Beata Pierzchała.

2) Spotkanie Aktywnych Kobiet z Łazisk
25 sierpnia 2012 r. odbyło się spotkanie Aktywnych Kobiet z Łazisk z udziałem pani
Minister Ilony Antoniszyn-Klik. Podczas spotkania pani Minister powołała na
Ambasadorów Aktywności Kobiet panią Grażynę Łucką i pana Mariusza Mikołajczyka,
zobowiązując ich tym samym do wskazania Stowarzyszeniu nominacji do konkursu
„Aktywnośd Kobiet 2012”. W spotkaniu wzięła udział Małgorzata Mikołajczyk, która
przedstawiła założenia konkursu „Aktywnośd Kobiet 2012”.
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3) "Akcja Akacja, Akcja Dąb"
10 października 2012 r. Prezes Beata Pierzchała wzięła udział w obradach Jury
kooczącego konkurs "Akcja Akacja, Akcja Dąb". Stowarzyszenie „Aktywnośd Kobiet na
Dolnym Śląsku” było Partnerem Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
w konkursie. 17 października 2012 r. wzięliśmy udział w uroczystym finale konkursu
„Akcja Akacja, Akcja Dąb - Niezwykli Dolnoślązacy 2012”, siódmej edycji konkursu
zorganizowanego przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych. Akcja
promuje i nagradza kobiety oraz mężczyzn, którzy w sposób wyjątkowy działają na rzecz
innych osób i swojego otoczenia.

4) Projekt "Kobiety promują kobiety"
18

listopada

2012

r.

Prezes

Beata

Pierzchała

uczestniczyła

w

spotkaniu

podsumowującym projekt „Kobiety promują kobiet” w roli prelegenta. Spotkanie odbyło
się w sali konferencyjnej Aquaparku Granit w Strzelinie. "Kobiety promują Kobiety" jest
projektem Fabryki Kobiecości współfinansowanym z funduszy Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego pod patronatem Ambasadorki Aktywności Kobiet - pani
Doroty Pawnuk, Burmistrz Strzelina oraz Aquaparku Granit. Prezes Beata Pierzchała
i członek Stowarzyszenia Agnieszka Nowopolska- Szczyglewska zaprezentowały cele
i działania stowarzyszenia - promując projekt mentoringowy "Aktywnie w biznes" oraz
zapraszając do współpracy środowiska kobiece z terenu powiatu strzelioskiego.

5) Spotkanie w ramach projektu "Społecznośd Diversity"
1-2 grudnia 2012 r. Prezes Beata Pierzchała reprezentowała Stowarzyszenie na
spotkaniu w ramach projektu "Społecznośd Diversity", realizowanego przez Dolnośląski
Związek Pracodawców w partnerstwie z Agencją Rozwoju Innowacji.

6) Byd kobietą

Stowarzyszenie „Aktywnośd Kobiet na Dolnym Śląsku”
Ul. Orzechowa 2
50-540 Wrocław

tel. 604544461
e-mail: aktywnosckobiet@gmail.com
Strona 24 z 35

Byd kobietą - pod takim hasłem odbyło się ciepłe i interesujące spotkanie w dniu 11
grudnia 2012 r. w Ośrodku Kultury w Oławie. Zaproszeni goście mówili na temat
profilaktyki zdrowotnej, dietetyki i bezpieczeostwa kobiet.

7) Tworzymy Społecznośd Diversity!
Stowarzyszenie wzięło udział w tworzeniu Społeczności Diversity - sieci współpracy 20
podmiotów - przedsiębiorców, reprezentantów związków zawodowych, organizacji
pracodawców, instytucji rynków pracy i organizacji pozarządowych z terenów Dolnego
Śląska, zaangażowanych w propagowanie i wdrażanie idei zarządzania różnorodnością.
11 stycznia 2013 r. w posiedzeniu Rady projektu wzięła udział Małgorzata WojtkowiakJakacka, Członek Zarządu Stowarzyszenia. Założeniem projektu ‘Społecznośd Diversity’
jest pomoc w wypracowaniu wysokich standardów, upowszechnianiu wiedzy i dobrych
praktyk z zakresu zarządzania różnorodnością, a przede wszystkim stworzenie marki
Diversity Management na Dolnym Śląsku - szansy na przewagę konkurencyjną regionu.

Przygotowywane projekty ze źródeł EU - EWT, 6.1.1, 9.4.
Konkurs zamknięty nr: II/9.4/PN/12 na projekty współpracy ponadnarodowej PO KL
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 „Wysoko
wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.
Wsparcie obejmuje następujący typ operacji: Programy przekwalifikowania nauczycieli
szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku
kształcenia ustawicznego (osób dorosłych).
Czas realizacji projektu: 01.02.2013 – 31.12.2014.
Tytuł projektu: Ekoedukator – szansa dla nauczycieli odchodzących z zawodu.
1.

Partnerzy zaangażowani w realizację projektu:
a) Stowarzyszenia Aktywnośd Kobiet na Dolnym Śląsku (SAKnDŚ) – lider (wnioskodawca,
rozliczanie, zarządzanie)
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b) Fundacja Dolnośląskie Centrum Inicjatyw Europejskich – wsparcie eksperckie,
opracowanie programu przekwalifikowania nauczycieli szkolnych oraz podręcznika
nauczania zawodu w systemie kształcenia ustawicznego; kurs przekwalifikowania
nauczycieli szkolnych zakwalifikowanych do projektu
c) Organizacja enologów i sommelierów – wsparcie eksperckie, opracowanie programu
przekwalifikowania nauczycieli szkolnych oraz podręcznika nauczania zawodu
w systemie kształcenia ustawicznego; kurs przekwalifikowania nauczycieli szkolnych
zakwalifikowanych do projektu
d) Chrześcijaosko-Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne Saksonii - partner do
komponentu ponadnarodowego (współorganizacja merytoryczna wizyty studyjnej
i techniczne jej zabezpieczenie, transfer wiedzy na temat metod przekwalifikowania
nauczycieli, szkoleo zawodowych osób dorosłych, konsultacje w zakresie programu
przekwalifikowania i kształcenia ustawicznego w danym zawodzie i jego
dostosowania do polskich realiów i wymagao regionalnego rynku pracy).

2.

CELE PROJEKTU

Główny cel: Stworzenie modelowego programu przekwalifikowania nauczycieli szkolnych na
ekoedukatorów osób dorosłych
Cele szczegółowe:
- zdefiniowanie największych potrzeb przekwalifikowania nauczycieli dla każdej specjalności;
- zdobycie kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych przez nauczycieli.

Zaplanowane działania:
1.

Seminarium eksperckie - rozpoczynające projekt.

2.

Powstanie zespołu ekspertów „eko” – eksperci z wszystkich zespołów
merytorycznych (pkt 3,4,5).

3.

Powstanie zespołu enologicznego (10os) – celem nabycia kompetencji.

4.

Powstanie zespołu somalierski (10os) – celem nabycia kompetencji.
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5.

Powstanie zespołu ekoenergetyki (10os) – celem nabycia kompetencji.

6.

Wyjazdy studyjne do partnera zagranicznego dla poszczególnych zespołów.

7.

Spotkania i warsztaty seminaria dla poszczególnych zespołów.

8.

Budowa sieci eko-nauczycieli (dostarczenie materiałów oraz dostępu do nich w
urządzeniu elektronicznym, ułatwienie praca z trenerem oraz prezentacji
poczynionych postępów – osiągniętych rezultatów).

9.

Przygotowanie broszur/materiałów promocyjnych nowe kierunki nauczania oraz
szans i możliwośd przekwalifikowania osób dorosłych (zdobycie nowego,
ciekawego zawodu).

10. Przygotowanie opracowania szans, kierunków i programów przekwalifikowania
nauczycieli w perspektywie nauczania przedmiotu (zespół ekspercki).
11. Przygotowanie podręcznika nauczania zawodu w kształceniu ustawicznym
(zespoły merytoryczne.
12. Konferencja zamykająca – podsumowująca projekt - Konferencja popularnonaukowa pt. „Nowe kierunki kształcenia ustawicznego szansą rozwoju
przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku” we współpracy z instytucjami edukacji
i nauki oraz organizacjami pracodawców (kuratorium oświaty, izby gospodarcze
i samorządy branżowe oraz uczelni.

Zadania zespołów merytorycznych – skład: 3 ekspertów + 7 nauczycieli:
1. spotkania zespołów sommierskiego/enologicznego/ekoenergetycznego;
2. warsztaty praktyczne dot. przedmiotu;
3. szkolenie metodyka nauczania zawodu;
4. seminaria w ramach wyjazdu studyjnego – dot. dobrych praktyk zagranicznych
funkcjonowania metod przekwalifikowania nauczycieli i kształcenia ustawicznego
oraz funkcjonowania na rynku pracy danego zawodu we wskazanych kierunkach;
5. przygotowanie programów i metodologii nauczania wskazanych zawodów (zespoły
merytoryczny).
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Zadania zespołu eksperckiego – skład: ekspercki z zespołem merytorycznym + 2 ekspertów
partnera ponadnarodowego on-line:
1. Spotkania zespołu eksperckiego dot. zasad i metod przekwalifikowania nauczycieli
w kierunkach „eko” (eksperci z 3 zespołów merytorycznych + ekspert partnera
ponadnarodowego on-line).
2. Przygotowanie opracowania szans, kierunków i programów przekwalifikowania
nauczycieli w perspektywie nauczania przedmiotu (zespól ekspercki).
3. Seminarium w ramach wyjazdu studyjnego.

Wyjazd studyjny – 3 dniowy dla każdego zespołu:
1. teoria nauczania zawodu u partnera – warsztaty;
2. praktyka nauczania zawodu u partnera – prezentacja pracowni oraz warsztatu pracy
w danym zawodzie;
3. przykłady dobrych praktyk – seminarium terenowe (wizytacja miejsc pracy
absolwentów szkoleo zawodowych w kontekście przekwalifikowania nauczycieli).

Narzędzia Informatyczne:
1. Tablet (IPOD).
2. Materiały na CD (P-drive).
3. Platforma e-learningowa.

Całościowy budżet projektu: 1.323.761,20 PLN – 100 % dofinansowania z PO KL.

W ramach Funduszu Małych Projektów PO Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia
zaplanowano realizację przedsięwzięcia, którego celem miała byd prezentacja dobrych
praktyk oraz wymiana doświadczeo w obszarze innowacji z uwzględnieniem aktywności
kobiet.
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Tytuł: „Wsparcie innowacji szansą rozwoju kobiecej przedsiębiorczości na dolnośląskosaksooskim pograniczu”
Zaplanowano przeprowadzenie następujących działao:
I.

Trzy dwudniowe seminaria transgraniczne (po ok. 20 osób) w trakcie, których
prezentowana będzie teoria + przykłady dobrych praktyk w na Dolnym Śląsku
i w Saksonii. Odbędą się także warsztaty praktycznego wykorzystania zdobytej
wiedzy) w następujących obszarach tematycznych:
- Informatyzacja usług jako narzędzie wsparcia przedsiębiorczości w małych
miejscowościach;
- Ochrona danych osobowych w małych firmach i NGO’sach;
- Regulacje prawne w zakresie produktów regionalnych i tradycyjnych oraz znaków
patentowych.

II. Jednodniowa wizyta studyjna dla 50 osób na terenie Saksonii w ww. obszarze
tematycznym (ze szczególnym uwzględnieniem tematu nr 3).
III. Organizacja i przeprowadzenie konkursu pt. „Innowacyjna kobieca mikro
przedsiębiorczośd".
IV. Organizacja wystawy zdjęd dokumentujących postawy niezwykłej przedsiębiorczości
wśród kobiet – laureatek konkursu (po trzy najlepsze zgłoszone przykłady z Dolnego
Śląska i z Saksonii).
V. Realizacja i emisja w lokalnych i regionalnych mediach reportażu nt. innowacyjności
w kobiecej przedsiębiorczości jako promocja najlepszego przykładu zgłoszonego do
konkursu.
VI. Konferencja podsumowująca projekt (ok. 80 osób) pt. „Innowacyjna kobieta na
polsko-niemieckim pograniczu”.
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Podczas konferencji poruszane będą następujące zagadnienia:
1. Działalnośd innowacyjna kobiet na obszarze wsparcia.
2. Prezentacja innowacyjnych przedsiębiorstw i modeli wsparcia innowacji.
3. Bariery w podejmowaniu działalności innowacyjnej - dyskusja i panelowe
rozwiązania.
4. Prezentacja przykładów nagrodzonych w konkursie „Innowacyjna kobieca
mikroprzedsiebiorczośd".
Wszystkie wymieniane działania odbywad się będą na obszarze transgranicznego wsparcia
(w powiatach: lubaoskim, lwóweckim, zgorzeleckim, bolesławieckim).

Czas realizacji projektu: 1.10.2012 – 31.12.2012
Maksymalny budżet projektu: 17.618,33, kwota dofinansowania 15.000 Euro
Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Aktywnośd Kobiet na Dolnym Śląsku”
Partner – Stowarzyszenie Landfrauenkreisverein Görlitz e. V.

Działania marketingowo – promocyjne.
I.

Słowo wstępu:

Działania z zakresu marketingu oraz PR Stowarzyszenia stawiają sobie za cel nie tylko
rozpowszechnianie informacji o działalności Stowarzyszenia oraz promocji marki jaką jest
Stowarzyszenie „Aktywnośd Kobiet na Dolnym Śląsku”, ale również nieustannie nagłaśniają
problemy z jakimi borykają się kobiety, w szczególności te, które chciałyby byd aktywne
w życiu publicznym.
W 2012 roku w miesiącach od 10.04.2012 do 30.06.2012 Stowarzyszenie zatrudniało na
stanowisku ds. promocji jedną osobę na 1/2 etatu. Od 01.07.2012 do 31.12.2012 działania
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marketingowe, promocyjne i PR odbywały się głównie dzięki społecznemu zaangażowaniu
członków Stowarzyszenia.
II. Lista aktywności marketingowych, promocyjnych, PR podejmowanych przez
Stowarzyszenie „Aktywnośd Kobiet na Dolnym Śląsku” w 2012 roku.

1.

Nowa strona internetowa.
We wrześniu 2012 roku została uruchomiona nowa strona internetowa Stowarzyszenia.
Prace nad nią trwały około 3 miesiące. Poza opracowaniem nowego układu graficznego
oraz nowych funkcjonalności strony, prace dotyczyły wypełnienia aktualną treścią nowej
strony. W tym celu dotychczasowa treśd została całkowicie zweryfikowana przed
zamieszczeniem. Powstało również sporo nowego materiału, który trafił na nową stronę
internetową. Adres strony: www.aktywnosckobiet.pl.

2.

Nowy folder Stowarzyszenia.
W listopadzie 2012 roku został przygotowany nowy folder Stowarzyszenia
(w załączeniu). Nowy folder powstał ze względu na dezaktualizację dotychczasowych
materiałów promocyjnych. Celem nowego folderu jest nie tylko przekazywanie
podstawowych informacji na temat działalności Stowarzyszenia ale również prezentacja
podstawowych problemów dotyczących równości szans kobiet i mężczyzn w Polsce.

3.

Bieżąca działalnośd promocyjna w Internecie.
Strona www wymaga systematycznej aktualizacji treści. Najważniejszymi zadaniami
w tym zakresie było dodawanie nowych informacji i dokumentów. Kluczowym
i wymagającym systematycznego oraz szybkiego działania jest bieżące umieszczanie
AKTUALNOŚCI z działalności Stowarzyszenia na stronie www oraz AKTUALNOŚCI dot.
naszych

partnerów

i

organizacji

współpracujących.

W

2012

roku

zostało

przygotowanych i umieszczonych 60 informacji w zakładce AKTUALNOŚCI.
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Dodatkowo na stronie www były zamieszczane: informacje i dokumenty dot. konkursu
Aktywnośd Kobiet, notki biograficzne nowych Ambasadorów Aktywności Kobiet, nowe
zdjęcia z wydarzeo organizowanych przez Stowarzyszenie w galerii zdjęd, dokumenty
dotyczące pozostałych projektów.
Podobnie

rzecz

ma

się

z

aktualizacją

profilu

Stowarzyszenia

na

portalu

społecznościowym Facebook oraz umieszczania tam AKTUALNOŚCI dot. działalności
Stowarzyszenia oraz naszych partnerów i organizacji współpracujących. W 2012 roku
zostało zamieszczonych 160 wpisów na portalu Facebook.

4.

Targi NGO.
26 maja 2012 roku Stowarzyszenie wzięło udział w targach organizacji pozarządowych
na

Dolnym

Śląsku.

Targi

organizowała

Dolnośląska

Federacja

Organizacji

Pozarządowych. Stowarzyszenie „Aktywnośd Kobiet na Dolnym Śląsku” miało swoje
stoisko targowe, promowało podczas targów przede wszystkim projekt „Aktywnie
w biznes”.

5.

Prezentacje.
Przygotowanych zostało kilka wersji prezentacji celów i działalności Stowarzyszenia
w programie Power Point. Prezentacje były przygotowywane w kontekście różnych
wystąpieo merytoryczno – promocyjnych.

6.

Wystąpienia o charakterze merytoryczno – promocyjnym.

Podczas konferencji i wydarzeo organizowanych przez inne organizacje i instytucje, na ich
zaproszenie przedstawicielki naszego Stowarzyszenia uczestniczyły w debatach, dyskusjach,
a także prezentowały cele i działalnośd Stowarzyszenia. Wystąpienia merytoryczne, które
miały miejsce podczas wydarzeo, gdzie organizatorem było Stowarzyszenie „Aktywnośd
Kobiet na Dolnym Śląsku” są przedstawione w innej części Sprawozdania:
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- 15 maja 2012 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Biedrzychowicach odbyło się
spotkanie pod hasłem "Aktywnośd kobiet w małych miejscowościach i na wsi". Podczas
spotkania, które zorganizowała Dyrektor Szkoły - Pani Zofia Rak - Prezes Stowarzyszenia
Beata Pierzchała przedstawiła założenia projektu "Aktywnie w biznes" i zachęciła obecne
kobiety do stworzenia w ich regionie grupy Mentorów. Prezes Beata Pierzchała przekazała
Pani Dyrektor Zofii Rak akt powołania na Ambasadora Aktywności Kobiet.
- 13 czerwca 2012 r. odbyło się spotkanie z cyklu „Bezpieczna w Biznesie” organizowane
przez Krajowy Rejestr Długów. Wiceprezes Ewa Karpioska – Bryke brała udział w panelu
dyskusyjnym na temat bezpieczeostwa finansowego firm zakładanych przez kobiety.
- 21 czerwca 2012 r. Stowarzyszenie „Aktywnośd Kobiet na Dolnym Śląsku” gościło członków
Stowarzyszenia „Centrum Edukacji Unijnej przy Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w
Wawrzyszowie”. Dwudziestoosobowa grupa odwiedziła naszą siedzibę, gdzie zapoznała się
z obszarami działalności Stowarzyszenia „Aktywnośd Kobiet na Dolnym Śląsku”. O
programie „Aktywnie w biznes” opowiadała i zachęcała do aktywności Prezes
Stowarzyszenia – Beata Pierzchała.
- 25 czerwca 2012 r. miało miejsce spotkanie „O kobietach i dla kobiet” w Obornikach
Śląskich, gdzie najbardziej aktywne kobiety gminy Oborniki opowiedziały o swoich
działaniach – dobrych praktykach i swoich planach. Członek Zarządu Małgorzata
Wojtkowiak-Jakacka

przedstawiła

najważniejsze

dokonania

oraz

inicjatywy

Pao

w Obornikach. Prezes Beata Pierzchała przedstawiła założenia konkursu „Aktywnośd
Kobiet” oraz projekt „Aktywnie w biznes”.
- 28 sierpnia 2012 r. przedstawicielki Stowarzyszenia "Aktywnośd Kobiet na Dolnym Śląsku" –
Prezes Beata Pierzchała i Członkini Stowarzyszenia – Agnieszka Nowopolska - Szczyglewska
spotkały się z organizacjami w Saksonii: LandFrauen Gorlitz w Hirsfelde (Zittau) i ChristlichSoziales Bildungswerk Sachsen e.V w Miltitz w celu nawiązania współpracy transgranicznej
w przygotowywanych wówczas projektach Stowarzyszenia.
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- 26 września 2012 r. miała miejsce konferencja „Przywództwo kobiet” organizowana we
Wrocławiu przez Stowarzyszenie "Szkoła Liderów”. Prezes Stowarzyszenia Beata Pierzchała
wzięła udział w panelu "Jak zmienid sytuację?" i wspólnie z pozostałymi gośdmi rozmawiała
w jaki sposób można sprawid, aby we władzy było więcej kobiet.
- 10 października 2012 r. odbyły się „Dzierżoniowskie Prezentacje 2012”. Jest to wydarzenie
gospodarcze w regionie, którego ideą jest tworzenie przyjaznego klimatu do promocji
biznesu i nawiązywania kontaktów gospodarczo-społecznych. Podczas „Dzierżoniowskich
Prezentacji” Prezes Beata Pierzchała promowała projekt „Aktywnie w biznes”.
Stowarzyszenie miało swoje stoisko doradcze.
- 16 listopada 2012 r. w Opolu odbyło się spotkanie połączone z wręczaniem nominacji
nowym ambasadorom z województwa opolskiego. Członek zarządu województwa
opolskiego - Pani Barbara Kamioska wręczyła nominacje Ambasadorkom Aktywności Kobiet
z województwa opolskiego. W trakcie spotkania Wiceprezes Stowarzyszenia Ewa Karpioska
- Bryke prezentowała cele i działalnośd Stowarzyszenia, przedstawiła także ideę konkursu
„Aktywnośd Kobiet – 2012”.
- 7 grudnia 2012 r. odbył się I Kongres Kobiet Kotliny Kłodzkiej w Dusznikach Zdroju.
Wystąpienie w imieniu Stowarzyszenia poprowadziła Wiceprezes Ewa Karpioska – Bryke.
Omówiła stan aktualny dotyczący obecności kobiet w życiu publicznym na podstawie
statystyk, a także podjęła próbę zainspirowania zebranych słuchaczek do podejmowania
różnego rodzaju aktywności dzieląc się pomysłami i doświadczeniami z działalności
Stowarzyszenia "Aktywnośd Kobiet na Dolnym Śląsku".
7.

Wystąpienia w mediach.

- 20 kwietnia 2012 r. Beata Pierzchała i Ewa Karpioska – Bryke wzięły udział w godzinnej
rozmowie na antenie Radia Rodzina. Rozmowa dotyczyła godzenia życia zawodowego
z prywatnym przez kobiety.
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- 10 października 2012 r. Ewa Karpioska-Bryke wzięła udział w programie "Co tam panie
w polityce" w Telewizji Dolnośląskiej. Opowiadała o idei konkursu "Aktywnośd Kobiet
2012", działaniach Stowarzyszenia, a także o potrzebie wspierania i promowania kobiet na
wielu płaszczyznach: gospodarczej, społecznej, samorządowej, w mediach, w polityce.
Poruszony został temat stereotypów związanych z kobietami i ogromnej potrzebie ich
przełamywania.
8.

Film: „Rok z życia laureatek”.

W związku z rozpoczęciem w 2012 roku II edycji konkursu „Aktywnośd Kobiet - 2012” został
nagrany film, który przybliżył sylwetki laureatek konkursu z roku 2011, a także pokazał jak
udział w konkursie wpłynął na ich dalsze doświadczenia, losy, co się zmieniło w ich życiu.
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