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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 mieściło się w Ośrodku Szkolenia OHP, przy ul. Orzechowej 2 bud. B we
Wrocławiu do września 2013 r., a od 7 września mieści się przy ul. Ostrowskiego 33 pok.234.
Strona internetowa www.aktywnosckobiet.pl
Numer kontaktowy: 604544461
E-mail: aktywnosckobiet@gmail.com

Ostatnie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbyło się w dniu 26 czerwca 2014 r.

2. Wykaz aktów prawnych
Uchwała 1 Z/2013 Zarządu Stowarzyszenia „Aktywnośd Kobiet na Dolnym Śląsku” w sprawie
przyjęcia treści Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2012.
Uchwała 2 Z/2013 Zarządu Stowarzyszenia „Aktywnośd Kobiet na Dolnym Śląsku” w sprawie
przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia:
1.
2.

Danuty Łotarewicz
Małgorzaty Jarzynki

Uchwała 3 Z/2013 Zarządu Stowarzyszenia „Aktywnośd Kobiet na Dolnym Śląsku” w sprawie
przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia.
1. Lidii Schneider
2. Doroty Sało
Uchwała nr 1/2013 Stowarzyszenia „Aktywnośd Kobiet na Dolnym Śląsku” w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2012.
Uchwała nr 2/2013 Stowarzyszenia „Aktywnośd Kobiet na Dolnym Śląsku” w sprawie udzielenia
absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2012.
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Uchwała nr 3/2013 Stowarzyszenia „Aktywnośd Kobiet na Dolnym Śląsku” w sprawie zmian nazwy
Stowarzyszenia „Aktywnośd kobiet na Dolnym Śląsku” na Stowarzyszenie „Aktywnośd Kobiet” oraz
zmiany STATUT STOWARZYSZENIA.
Uchwała nr 4/2013 Stowarzyszenia „Aktywnośd Kobiet na Dolnym Śląsku” w sprawie odwołania ze
składu Komisji Rewizyjnej – Pani Agnieszki Miedzioskiej-Marczak i Małgorzaty Mikołajczyk oraz
powołania do składu Komisji Rewizyjnej – Pani Anny Dzitkowskiej i Marty Pasierskiej.
Uchwała nr 5/2013 Stowarzyszenia „Aktywnośd Kobiet na Dolnym Śląsku” w sprawie powołania
do składu Zarządu Stowarzyszenia – Pani Jowity Tomaszewskiej i Pani Małgorzaty Mikołajczyk.
3. Pracownicy Stowarzyszenia
Aleksandra Drejman – od 29 czerwca 2012 r. do 16 lutego 2013 r. – stanowisko ds. obsługi
administracyjnej.
Katarzyna Mikusek - umowa zlecenia w zakresie czynności obsługi administracyjnej – od kwietnia
2013 r. do 18 maja 2014 r.

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;
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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.

5. Realizacja celów statutowych
I.

Forum Kobiet Przedsiębiorczych Powiatu Wrocławskiego, organizatorem którego było nasze
Stowarzyszenia i Starostwo Powiatu Wrocławskiego. Forum odbyło się 21 lutego 2013 r.
Gościem honorowym była Ilona Antoniszyn-Klik – podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Gospodarki, Ewa Maokowska – Wicewojewoda Dolnośląski oraz Aldona Młyoczak – Doradca
Wojewody Donośląskiego. W obecności

gospodarza spotkania – Starosty Powiatu

Wrocławskiego - zaprezentowane zostały najlepsze inicjatywy społeczne oraz dobre praktyki.
II.

Projekt „Aktywnie w biznes” - kontynuacja z roku 2012 – styczeo - kwiecieo 2013 –
spotkania sieciowe i networkingowe . Inicjatywa, której celem jest skupienie grupy
mentorów, służących pomocą kobietom potrzebujących merytorycznego wsparcia. Program
skierowany jest do tych wszystkich, którzy chcą zostad mentorami, jak również do 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);
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- 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).
III.

Finałowa Gala konkursu „Aktywności kobiet 2012” – II edycja odbyła się w dniu 5
kwietnia 2013 r. w Sali Dynamic Congress Centre we Wrocławiu.

W Gali wzięło udział 300 Gości Stowarzyszenia. Celem II edycji konkursu było wspieranie
przedsiębiorczości kobiet w biznesie i gospodarce społecznej. Wyodrębnionych zostało pięd
kategorii konkursowych: aktywnośd kobiet w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;
w podmiotach gospodarki społecznej oraz w środowiskach lokalnych. Nominaci do konkursu
zostali wskazani przez grono Ambasadorów Aktywności Kobiet. Niezależne jury wybrało
finalistów i laureatów konkursu. Warto wspomnied, że wśród finalistów konkursu znaleźli się
również panowie, którzy wspierają aktywnośd kobiet w życiu publicznym. Zostały wręczone
nagrody – ponownie wykonane przez artystki z Katedry Szkła Akademii Sztuk Pięknych we
Wrocławiu. Rzeźby - „Szklane krople” symbolizują wkład kobiet w życie publiczne lub krople
drążące skałę. Gala odbyła się z udziałem Pani Ilony Antoniszyn–Klik - Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie

Gospodarki

oraz

przedstawicieli

władz

województw:

dolnośląskiego,

świętokrzyskiego, opolskiego i śląskiego. Ministerstwo Gospodarki oraz Marszałkowie
poszczególnych województw objęli Galę Patronatem Honorowym. Gali towarzyszyły imprezy:
wystawa fotograficzna „Spotkałam Kobietę”, prezentacje dzieł ze szkła artystek ASP, pokazy
filmów na temat kobiet. Galę uświetnił występ Magdaleny Zawartko z zespołem, pokazy grupy
akrobatycznej Duo Creative. Gwiazdą Gali był Zbigniew Zamachowski, który tego wieczoru
śpiewał piosenki o kobietach.
Nominaci II edycji konkursu zostali wskazani przez Ambasadorów z 4 województw:
- 39 Nominatów z województwa dolnośląskiego,
- 27 Nominatów z województwa śląskiego,
- 7 Nominatów z województwa opolskiego,
- 4 Nominatów z województwa świętokrzyskiego.
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Nagrodzono następujące osoby:
KATEGORIA MIKRO PRZEDSIĘBIORSTWA:
Finaliści
1. Lidia Schneider (woj. dolnośląskie) - nominowana przez Ambasadorkę Ewę Karpioską-Bryke.
2. Marta Sakwa (woj. świętokrzyskie) - nominowana przez Ambasadorkę Halinę Siemaszko.
3.

Jadwiga Sartys (woj. dolnośląskie) - nominowana przez Ambasadorkę Ewę Maokowską.

Laureat w kategorii Mikro przedsiębiorstwo: Pani Lidia Schneider
KATEGORIA MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA
Finaliści:
1. Antonina Kopała-Wdowiak (woj. dolnośląskie) - nominowana przez Ambasadorkę Małgorzatę
Mikołajczyk.
2. Helena Kapka (woj. dolnośląskie) - nominowana przez Ambasadorkę Dorotę Pawnuk.
3. Anna Fraoczak (woj. świętokrzyskie) - nominowana przez Ambasadorkę Halinę Siemaszko.
Laureat w kategorii Małe przedsiębiorstwa: Antonina Kopała-Wdowiak
KATEGORIA ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA
Finaliści:
1. Ludmiła Jama-Voigt (woj. śląskie) - nominowana przez Ambasadorkę Łucję Chrząstek-Bar.
2. Renata Rumian-Dzido (woj. opolskie) - nominowana przez Ambasadorkę Krystynę Czaję.
3. Krystian Kiełb (woj. dolnośląskie) - nominowany przez Ambasadorkę Marię Zawartko.
Laureat w kategorii Średnie Przedsiębiorstwa: Pani Ludmiła Jama-Voigt
KATEGORIA EKONOMIA SPOŁECZNA
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Finaliści:
1. Jolanta Grabowska-Markowska (woj. śląskie) - nominowana przez Ambasadora O. Bogusława
Baraoskiego.
2. Maria Magdalena Jankowska (woj. śląskie) - nominowana przez Ambasadora O. Bogusława
Baraoskiego.
3. Jadwiga Góralewicz (woj. dolnośląskie) - nominowana przez Ambasadorkę Ewę Schröder.
Laureat w kategorii Ekonomia Społeczna: Pani Jolanta Grabowska-Markowska
KATEGORIA ŚRODOWISKO LOKALNE
Finaliści:
1. Maria Włodarczyk (woj. śląskie) - nominowana przez Ambasadorkę Katarzynę Sartys.
2. Stowarzyszenie Silne Kobiety Bogatyni (woj. dolnośląskie) - nominowane przez
Ambasadorkę Grażynę Kulczyk.
3. Lech Nowacki (woj. dolnośląskie) - nominowany przez Ambasadorkę Małgorzatę WojtkowiakJakacką.
Laureat w kategorii Środowisko lokalne: Pani Maria Włodarczyk
NAGRODA SPECJALNA "SZKLANA KROPLA" Małgorzata Maoka-Szulik - Prezydent Zabrza
Koordynatorem Gali była – Jowita Tomaszewska – Członek Zarządu przy wsparciu Zespołu
zadaniowego, powołanego 30 września 2012 r.
IV.

Forum "Inspirująca kobieta" pod hasłem „sztuka dobrego życia” odbyło się 9 września
2013 r. na zamku książęcym w Oleśnicy, a gościem specjalnym była Pani Mariola
Bojarska-Ferenc.

Podczas Forum prezes Stowarzyszenia, Beata Pierzchała oficjalnie ogłosiła rozpoczęcie III edycji
Konkursu Aktywnośd Kobiet 2013, przedstawiając nowy regulamin Konkursu. Akt powołania na
Ambasadora Aktywności Kobiet z rąk Ilony Antoniszyn-Klik, podsekretarz stanu w Ministerstwie
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Gospodarki oraz Beaty Pierzchały, prezes Stowarzyszenia, otrzymała pani Jolanta GrabowskaMarkowska (laureatka 2012). Członek Zarządu Stowarzyszenia – Dyrektor CKP OHP – Jowita
Tomaszewska przedstawiła działalnośd swojej placówki oraz historię zamku, którym zarządza.
W ramach Forum swoją działalnośd i dotychczasowe dokonania przedstawili: Mieczysław Skuza,
prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dobra Widawa” oraz Elżbieta Wojdyła,
przewodnicząca Stowarzyszenia „Zawsze Kobieta”. Uczestnicy mieli okazję zapoznad się
z tradycyjnymi produktami i rękodziełami wystawionymi przez lokalne organizacje.
V.

Projekt „Aktywnośd kobiet 2013” – III edycja

Od września rozpoczęliśmy przygotowania do realizacji III edycji Konkursu „Aktywnośd Kobiet 2013”.
Wzrost społecznego zainteresowania problematyką zwiększenia aktywności kobiet w życiu
publicznym, jak również zaangażowanie w ww. działania kluczowych osób sprawił, że konkurs nabrał
dużego rozmachu i prestiżu. Celem nadrzędnym konkursu było stałe zwiększanie aktywności kobiet
we wszystkich dziedzinach życia publicznego: w biznesie, polityce, mediach, nauce, administracji
publicznej i pozostałych dziedzinach.
Jury
W Jury Konkursu zasiada 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”. Prace
Jury rozpoczęło w grudniu 2013 r. w składzie:

l.p
1.

Imię i nazwisko
Aldona Myoczak

Instytucja
Doradca Wojewody – Przewodnicząca
Jury
Wiceprezes Stowarzyszenia

2.

Ewa Karpioska- Bryke

3.

Joanna Bensz

4.

Beata Pierzchała

5.

Andrzej Kalisz

6.

Agnieszka Celioska

Przewodniczący Związku Pracodawców
Dolnego Śląśka
Prezes RFG S.A. Częstochowa

8.

Agnieszka Orłowska

Prezes Globalnego Centrum Usług HP

Amerykaoska Izba Gospodarcza
Prezes Stowarzyszenia
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9.

Magdalena Burkat - Mikosz

Partner Firmy Deloitte

10.

Maryla Miłek

Przedstawiciel lubelskiego

11.

Jadwiga Kossakowski

Przedstawiciel podlaskiego

12.

o. Bogusław Baraoski

Przedstawiciel śląskiego

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.

Nominowani 2013
Celem III edycji Konkursu „Aktywnośd Kobiet – 2013” była promocja i upowszechnianie idei
zwiększania aktywności kobiet w sferze publicznej w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim
oraz świętokrzyskim, lubelskie i podlaskie 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.

Kandydatury Konkursu:
o
o
o

Instytucje lub firmy działające w obszarze mikro, małych, średnich oraz dużych
przedsiębiorstw;
Środowiska lokalne, które wspierają i kultywują tożsamośd lokalną (gminy, sołectwa,
organizacje pozarządowe, lokalne grupy działania);
Organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury, turystyki i rekreacji
podejmujące inicjatywy/projekty wspierające/promujące aktywnośd zawodową,
gospodarczą i społeczną kobiet.

Kategorie Konkursu:
Nagrodzone zostaną inicjatywy/projekty wspierające/promujące aktywnośd zawodową,
gospodarczą i społeczną kobiet i ich otoczenia realizowane w następujących kategoriach:
1. w obszarze MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA (zatrudniające do 50 os.),
2. w obszarze ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (zatrudniające od 51 do 249 os.),
3. w obszarze DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA (zatrudniające od 250 os.),
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4. w obszarze KULTURA, TURYSTYKA I REKREACJA (organizacje pozarządowe, lokalne grupy
działania),
5. w obszarze WSPIERANIE TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ (gminy, sołectwa, powiaty, organizacje
pozarządowe, lokalne grupy działania).
Do konkursu zakwalifikowanych zostało:
- 52 Nominatów z województwa dolnośląskiego,
- 8 Nominatów z województwa śląskiego,
- 4 Nominatów z województwa opolskiego,
- 3 Nominatów z województwa świętokrzyskiego
- 16 Nominatów z województwa lubelskiego
- 1 Nominatów z województwa podlaskiego
- 3 Nominatów z województwa kujawsko-pomorskiego

NOMINACI DOLNOŚLĄSCY
I. W obszarze MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA (zatrudniające do 50 os.)
Mariola Gerber
Diana Kaczyoska
Dorota Mroczkowska
Bożena Skibicka
Teresa Małgorzata Siarkiewicz
Marta Tymoszewicz
Joanna Tomaszunas-de Vries
Beata Golioska
Stanisław Kibało
Wanda Fok
Małgorzata Gajewczyk
Monika Włodarczyk
Izabela Siwioska
Jolanta Dombrowska
Elżbieta Wojdyła
Marcin Małolepszy
Wanda Woźniak
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Ewelina Lachowicz
II. W obszarze ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (zatrudniające od 51 do 249 osób).
Ryszard Żuraw
Tomasz Czerski
III. W obszarze DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA (zatrudniające od 250 osób)
Liwia Kwiecieo
Renata Granowska
IV. W obszarze KULTURA, TURYSTYKA i REKREACJA (organizacje pozarządowe, lokalne grupy
działania)
Małgorzata Wójcik
dr Beata Czarnecka
Katarzyna Skoczylas
Ewa Mikłaszewska
Alicja Siatka
Wiesława Zagaja
Marzena Pilszak
Dorota Kołodyoska-Kunzel
Olga Walewska-Siekierka
V. W obszarze WSPIERANIE TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ (gminy, sołectwa, organizacje pozarządowe,
lokalne grupy działania)
Dorota Goetz
Anna Chmielewska
Joanna Oliwa
Wiesława Pohoriło
Agata Pacholska
Anna Michalska
dr Elżbieta Teresa Woźniakowa
Katarzyna Jarczewska
Krystyna Lasek
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Wiesława Olczyk
Agnieszka Żak
Joanna Dębicka
Kamila Kamioska
Marta Brogowska
Tatiana Iwanow
Jadwiga Więckowska
Ks. Kazimierz Gębarowski
Mieczysław Skuza
Urszula Maleszka
Małgorzata Sokołowska
Joanna Sikora
Romana Antonowicz
NOMINACI LUBELSCY
I. W obszarze MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA (zatrudniające do 50 os.)
Ewa Dados
Konrad Gaca
II. W obszarze ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (zatrudniające od 51 do 249 os.)
Cezary Sawulski
III. W obszarze DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA (zatrudniające od 250 osób)
Ewa Abramek
prof. dr hab. Maria Majdan
Teresa Bernadeta Kulik
IV. W obszarze KULTURA, TURYSTYKA i REKREACJA (organizacje pozarządowe, lokalne grupy
działania)
Małgorzata Olechowska
Irena Czerwioska
Radio Lublin – Agnieszka Krawiec
Anna Dąbrowska
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V. W obszarze WSPIERANIE TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ (gminy, sołectwa, organizacje pozarządowe,
lokalne grupy działania)
Teodora Zaręba
Wiesława Sieokowska
dr Hanna Czerska- Gąsiewska
Urząd Miasta Lublin – Monika Lipioska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin
Miejski Urząd Pracy w Lublinie – Katarzyna Kępa, Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy
Maria Król
NOMINACI ŚWIĘTOKRZYSCY
V. W obszarze WSPIERANIE TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ (gminy, sołectwa, organizacje pozarządowe,
lokalne grupy działania)
Justyna Nurek
Marzanna Ryczan
Irena Godyo
NOMINACI OPOLSCY
V. W obszarze WSPIERANIE TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ (gminy, sołectwa, organizacje pozarządowe,
lokalne grupy działania)
Joanna Łaba
Jolanta Barska
Krystyna Helbin
Małgorzata Kwiring-Pondel
NOMINACI ŚLĄSCY
I. W obszarze MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA (zatrudniające do 50 os.)
dr hab. Katarzyna Popiołek
Dariusz Respondek
Joanna Trzcionka
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III. W obszarze DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA (zatrudniające od 250 osób)
Zenon Nowak
IV. W obszarze KULTURA, TURYSTYKA i REKREACJA (organizacje pozarządowe, lokalne grupy
działania)
Magdalena Piekorz
V. W obszarze WSPIERANIE TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ (gminy, sołectwa, organizacje pozarządowe,
lokalne grupy działania)
Anna Bałchan
Alina Nowak
Helena Breczko
NOMINACI KUJAWSKO-POMORSCY
I. W obszarze MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA (zatrudniające do 50 os.)
Agata Krzywka
IV. W obszarze KULTURA, TURYSTYKA i REKREACJA (organizacje pozarządowe, lokalne grupy
działania)
Marta Kowaliszyn
Ołena Bożemska
NOMINACI PODLASCY
V. W obszarze WSPIERANIE TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ (gminy, sołectwa, organizacje pozarządowe,
lokalne grupy działania) + KULTURA, TURYSTYKA I REAKREACJA
Henryka Mioduszewska

6. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami w ramach zadania
tworzenia sieci wsparcia aktywności kobiet.
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18 stycznia 2013 r. w nowo rozbudowanym Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury odbył się

I.

Noworoczny Koktajl Przedsiębiorców, który wydał Burmistrz Dzierżoniowa – Marek Piorun.
W tym uroczystym spotkaniu samorządowo-biznesowym uczestniczyło kilkudziesięciu
właścicieli dzierżoniowskich firm oraz przedstawiciele magistratu. W Koktajlu tradycyjnie
uczestniczyli

przedsiębiorcy:

członkowie

Społecznej

Rady

Przedsiębiorców

Ziemi

Dzierżoniowskiej, firmy funkcjonujące w WSSE Podstrefa Dzierżoniów, prowadzące działalnośd
w Dzierżoniowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości, Dzierżoniowskim Centrum Biznesu,
wystawcy Dzierżoniowskich Prezentacji, a także członkowie Zespołu ds. Programu Rozwoju
Przedsiębiorczości. Nie zabrakło także naszych reprezentantek: przedstawicielką mentorów
w projekcie „Aktywnie w biznes” była lokalna bizneswoman - Diana Kaczyoska, Stowarzyszenie
„Aktywnośd Kobiet na Dolnym Śląsku” reprezentowała Agnieszka Nowopolska-Szczyglewska.
28 stycznia 2013 r. Fundacja „Kraina Inspiracji” z Kobierzyc w restauracji Lemoni,

II.

zorganizowała drugie z cyklu spotkań pod nazwą BABSKIE WIECZORY. Babskie Wieczory
to spotkania dla Pań z Kobierzyc i okolic w wieku od 18-70 lat. Każde z nich ma swoją stałą
ramówkę, gdzie chodzi o kilka godzin spokojnego spotkania i rozmów o sprawach dla nas –
Kobiet istotnych. Tym razem spotkanie rozpoczęła kosmetolog Marta Stołowska, która
przedstawiła prezentację na temat nowości jej gabinetu: medycznej terapii kwasowej, dzięki
której można się pozbyć trądziku czy przebarwień skóry. Następnie zademonstrowała na jednej
z uczestniczek możliwości, jakie daje poddanie się godzinnemu zabiegowi wybielania zębów.
Oprócz tego uczestniczki mogły poznać zalety mezoterapii mikroigłowej sprzętem firmy Arkana
oraz masażu uciskowego (drenaż limfatyczny) urządzeniem BTL. W dalszej części spotkania, w
którym uczestniczyło około 20 osób przedstawicielka Stowarzyszenia Aktywność Kobiet na
Dolnym Śląsku Agnieszka Nowopolska-Szczyglewska zaprezentowała cele, działalność i
najbliższe plany naszej organizacji.

III.

Uczestniczyliśmy czynnie w Radzie Konsultacyjnej ds. Kształcenia Zawodowego przy
Dolnośląskim Kuratorze Oświaty (przedstawiciel Stowarzyszenia Beata Pierzchała – Prezes
Zarządu) m.in. w spotkaniu eksperckim ze specjalistami w zakresie szkolnictwa zawodowego
i ustawicznego we Wrocławiu, które odbyło się 30.01.2013 r. z udziałem: Susanne Kretschmer
(f-bb) oraz Heike Uhe – na którym omawiano model niemieckiej współpracy przedsiębiorstw
z placówkami kształcenia zawodowego. Jego celem jest efektywnie wspieranie instrumentów
aktywizacji zawodowych absolwentów szkół zawodowych.

IV.

Konferencja naukowa „Współpraca kobiet i mężczyzn w zarządzaniu – korzyści, problemy,
kierunki koniecznych zmian” - Wrocław, 26 marca 2013 r., organizator Wyższa Szkoła
Handlowa – uczestniczyła Beata Pierzchała, która wzięła udział w debacie: Przyszłe działania na
rzecz zwiększenia współpracy kobiet i mężczyzn w zarządzaniu i podejmowaniu decyzji.
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V.

4 marca w Forum Gospodarczym w Toruniu wzięła udział przedstawicielka naszego
Stowarzyszenia – Ewa Karpioska Bryke – Wiceprezes Zarządu, która była prelegentką w panelu
dyskusyjnym „Rola kobiet w biznesie”. Dyskusja była moderowana przez panią Sylwię RóżyckąJaroś – Prezes Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości Kobiet. Niezwykle interesująca
i energetyczna dyskusja zgromadziła pełną salę uczestników i co ciekawe – wielu mężczyzn. Oto
najważniejsze przesłania dyskusji: Aby uwolnid potencjał kobiet, które mają kompetencje i chcą
działad w biznesie potrzebujemy:
- Wsparcia panów w dzieleniu się obowiązkami domowymi (co trzeci mężczyzna w Polsce nie
wykonuje w dzieo powszedni żadnych lub prawie żadnych prac domowych);
- Rozwiązao systemowych (m.in. zwolnienia małych i średnich przedsiębiorstw z obowiązku
wypłacania zasiłku chorobowego kobietom w ciąży, powinien to robid ZUS);
- Musimy same zmienid swoje nastawienie do dzielenia się obowiązkami domowymi, a co za
tym idzie, zadbad o to wychowując nasze córki i synów.

VI.

W Konferencji 22 Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku na temat kobiet w służbach
mundurowych aktywny udział wzięła nasza przedstawicielka – Ewa Karpioska-Bryke,
Wiceprezes Zarządu. Omawiano na niej rolę kobiety w społeczeostwie w nowej kulturowej
rewolucji Gender – w bieżącym tym roku mija 25 lat od momentu, kiedy kobiety mogą
oficjalnie byd żołnierkami. Niestety, szkoły wojskowe dla kobiet zostały utworzone dopiero
w 1999 roku. W Wojsku Polskim jest 2,55% kobiet - najmniej w całej Unii Europejskiej.
Konferencję zainaugurował wykład Pani Komandor Bożeny Szubioskiej na temat sytuacji kobiet
w Wojsku Polskim. Występowały przedstawicielki wszystkich służb mundurowych: wojska,
służb granicznych, straży pożarnej, straży miejskiej i więziennictwa. Wiceprezes Ewa KarpioskaBryke wystąpiła z wykładem „10 kroków do równości płci”. Historia kobiet w służbie wojskowej
jest inspirującą opowieścią.

VII.

Prezent dla Kobiet. Od Kobiet. Na Dzieo Kobiet portal: www.24hkobiecosci.pl, przygotował
cykl materiałów filmowych dla kobiet. 8 marca, w Międzynarodowym Dniu Kobiet, Polki w
całym kraju uzyskały dostęp do niezwykłych materiałów przygotowanych specjalnie dla nich
przez dwadzieścia cztery kobiety. Dziennikarki, pisarki, artystki, coachowie i trenerki ds.

Stowarzyszenie „Aktywnośd Kobiet na Dolnym Śląsku”
tel. 604544461
e-mail: aktywnosckobiet@gmail.com
Strona 17 z 25

seksualności podzielą się swoimi refleksjami na temat kobiecości oraz siły, która w nas
drzemie. Patronat nad projektem objęło nasze Stowarzyszenie.

VIII.

W

czerwcu

2014r.

nasze

zaprzyjaźnione

Stowarzyszenie

"Silne

Kobiety

Bogatyni"

zorganizowało wspólne grillowanie aby podsumować rok i zaplanować działania na najbliższe
miesiące. Pomysłów powstało bardzo dużo. Liczymy na ciekawą i dobrą współpracę. W
grillowaniu uczestniczył Gerd Meunzberg z Niemiec, który opowiedział o historii Górnych Łużyc,
a Anna Olejarz z Bogatyni (Członkini SKB) zaprezentowała współczesny kostium Górnych
Łużyc. Podczas spotkania uczyłyśmy się pleść wianki z bibuły. Wyszły piękne, kolorowe, a ile
radości te chwile przyniosły. W grillowaniu wzięły udział Beata Pierzchała, Prezes Zarządu i
Małgorzata Mikołajczyk, Członek Zarządu

IX.

Wrocławskie Forum Kobiet „Aktywnośd Kobiet na Dolnym Śląsku", którego partnerem było
nasze Stowarzyszenie odbyło się 28 czerwca pod hasłem Kobieta w Nauce, Biznesie, Kulturze
i Polityce. Bardzo dużo aktywnych kobiet wzięło udział w Forum, była to niesamowita okazja do
podzielenia się doświadczeniami w tych czterech obszarach. Pierwsza edycja zakooczyła się
pełnym sukcesem. Uczestniczyła w nim Beata Pierzchała – Prezes Zarządu.

X.

Stowarzyszenie wsparło również inicjatywę Fundacja My Razem, która ogłosiła konkurs na
esej „Kobiety - my razem!". Projekt był współfinansowany przez Departament Dyplomacji
Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Wspólne
działania polsko – białoruskie. Fundacja My Razem chce zbudowad trwałe więzi społecznokulturowe między kobietami z Polski i Białorusi. Chce połączyd głos kobiet polskich, których
doświadczeniem przeszłości była „Solidarnośd” i walka o byt w czasach komunizmu z głosem
białoruskich kobiet, które dzisiaj walczą z reżimem. W dniach 3-5 października odbyły się
warsztaty dla kobiet polskich i białoruskich zakooczone uroczystą kolacją i wręczeniem
nagród, w której wzięła udział Beata Pierzchała – Prezes Zarządu.

XI.

W dniu 7 października br. Prezes Stowarzyszenia Beata Pierzchała oraz Członek Zarządu
Małgorzata Mikołajczyk wzięły udział w Konferencji „Równe Szanse", organizowanej przez
Stowarzyszenie Krajowe Forum Kobiet w Rokosowie. Zaprezentowała założenia III edycji
Konkursu „Aktywnośd Kobiet 2013" – zachęcając do przyłączenia się do naszej inicjatywy.
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Podczas Forum były poruszone ważne tematy, między innymi równe szanse na rynku pracy i w
domu, formy wsparcia osób wchodzących na rynek pracy i program 50+, działania Agencji
Rynku Rolnego w zakresie promocji zdrowia, nowe perspektywy dla organizacji pozarządowych
w latach 2014-2020.

XII.

W dniu 16 października Aldona Andrulewicz, Członek Zarządu Stowarzyszenia uczestniczyła
w obradach jury konkursu Akcja Akacja, Akcja Dąb o tytuł „Niezwykłej Dolnoślązaczki 2013"
i „Niezwykłego Dolnoślązaka 2013" organizowanego przez Dolnośląską Federację Organizacji
Pozarządowych. Nasza przedstawicielka w imieniu Stowarzyszenia typowała kandydatki
i kandydatów, którzy według założeo naszego Stowarzyszenia w swojej działalności podejmują
inicjatywy niezwiązane z wykluczeniem społecznym, działalnością antyprzemocową lub
ochroną zdrowia, a działają na rzecz uaktywniania kobiet.

XIII.

W dniu 18 października w Oławie odbył się Marsz Różowej Wstążki, który wystartował
o godzinie 13-tej na Placu Zamkowym obok liceum ogólnokształcącego. Bezpośrednio po
marszu, o godzinie 14-tej w Sali Rajców Ratusza Miejskiego w Oławie uczestniczyliśmy
w Dolnośląskim Forum Kobiet Aktywnych. Organizatorami obydwu wydarzeo jest
Stowarzyszenie „Zawsze Kobieta". Nasze Stowarzyszenie - Aktywnośd Kobiet jest partnerem
imprez.

XIV.

W dniu 18 października odbyło się Forum Kobiet Przedsiębiorczych w Dzierżoniowie, nad
którym Stowarzyszenie objęło patronat. Było to pierwsze Forum Kobiet Przedsiębiorczych pod
patronatem Stowarzyszenia „Aktywnośd Kobiet na Dolnym Śląsku”. Stowarzyszenie
reprezentowała Beata Pierzchała, Prezes Stowarzyszenia. Organizatorami spotkania byli Urząd
Miasta w Dzierżoniowie oraz Dzierżoniowski Ośrodek Kultury. Celem Forum było podkreślenie
rosnącej roli kobiet w życiu społecznym i gospodarczym poprzez pokazanie przykładów kobiet
aktywnych i przedsiębiorczych z terenu Dzierżoniowa. Przede wszystkim doceniony został fakt,
nie pierwszej już w tej tematyce, aktywności władz lokalnych na rzecz kobiet. Dlatego też na
początku wydarzenia Prezes SAKnDS uroczyście wręczyła, w imieniu Pani Ilony Antoniszyn-Klik
– Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Akt Powołania na Ambasadora Aktywności
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Kobiet pani Wandzie Ostrowskiej – Zastępcy Burmistrza Dzierżoniowa, poszerzając tym samym
ambasadorską sied naszego Stowarzyszenia

XV.

W dniu 8 listopada 2013 r. wzięliśmy udział w Debacie "Kobieta jest..." Aktywnośd Kobiet
Lubelszczyzny na tle Polski i Europy Forum kobiet w Lublinie” organizowanej przez naszego
partnera w województwie lubelskim – Fundację BezMiar. Ten projekt będzie także
kontynuowany w 2014 r.. Udział w pierwszej edycji wzięły Beata Pierzchała – Prezes Zarządu
i Małgorzata Mikołajczyk – Członek Zarządu. Tym samym województwo lubelskie stało się
partnerem naszego konkursu „Aktywnośd kobiet 2013”. W trakcie debaty spotykają się
w jednym miejscu firmy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne oraz osoby
indywidualne działające na rzecz kobiet. Spotkanie było szansą do nawiązania kontaktów
w różnych obszarach życia publicznego, biznesowego, społecznego i medialnego. Celem
Debaty jest zachęcenie kobiet do podejmowania intensywniejszych działao w życiu
publicznym,

gospodarczym

i

społecznym.

Paneliści

-

przedstawiciele

lubelskich

i ogólnopolskich organizacji zaprezentowali swoje działania na rzecz kobiet. Pochwalili się
osiągnięciami, przedstawili swoje propozycje współpracy oraz oczekiwanej pomocy w sferze
działalności pro kobiecej. Debata składała się z trzech paneli: pierwszy poświęcony był
działalności publicznej, drugi - działalności społecznej na rzecz kobiet, trzeci dotyczył kobiet
w biznesie. Moderatorem spotkania była Dorota Wellman – znana dziennikarka, prezenterka
i producentka programów telewizyjnych i radiowych.

XVI.

W dniu 16.12.2013 r. odbyło się Spotkanie - zorganizowane przez laureatkę naszego Konkursu
Aktywnośd Kobiet – panią Jolantę Grabowską – Markowską - w cudownej atmosferze bardzo
szczególnego miejsca, jakim jest Hospicjum Cordis w Katowicach. Celem spotkania było
zainspirowanie aktywnych kobiet z Górnego Śląska do organizowania się, wspierania oraz
podejmowania wspólnie nowych inicjatyw. Reprezentowała nas Ewa Karpioska-Bryke –
Wiceprezes Zarządu. Pani Jolanta Grabowska – Markowska - założyciel i prezes Społecznego
Towarzystwa Hospicjum Cordis opowiedziała historię Hospicjum. Program spotkania
obejmował wystąpienia i wywiady, które miały nas – kobiety - zachęcid do aktywności na wielu
polach. Zaprezentowano wówczas dorobek społeczny Pani Romany Antonowicz, która
większośd swojego życia poświęciła działalności społecznej – pomocy drugiemu człowiekowi.
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Ewa Karpioska-Bryke – Wiceprezes Zarządu, która była pod wrażeniem energii i uśmiechu
niemal 80-letniej osoby, prowadzącej obok wielu funkcji, aktywnie Stowarzyszenie Przyjaciół
Dzieci Osieroconych „Kropelka”. Spotkaniu towarzyszyły ciekawe rozmowy w kuluarach oraz
występ muzyczny, którego wysłuchali również podopieczni Hospicjum oraz Pracownicy.

XVII.

W grudniu nasze Stowarzyszenie aktywnie wsparło projekt „Szlachetna paczka”, wybierając
rodzinę z Dolnego Śląsku – młodą kobietę samotnie wychowującą dzieci. Członkinie
Stowarzyszenia przy wsparciu sympatyków i partnerów zebrały wszystkie produkty z listy
rzeczy potrzebnych rodzinie oraz dodatkowe prezenty, żeby wywoład uśmiech na twarzach
przed Świętami. Przedstawicielki stowarzyszenia spotkały się z rodziną w Mikołajki, aby
przekazad wszystkie dary. Koordynatorem akcji była Małgorzata Mikołajczyk, Członek Zarządu.
Łącznie spakowaliśmy 12 dużych kartonów prezentów.

7. 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.
II.

Lista aktywności marketingowych, promocyjnych, PR podejmowanych przez Stowarzyszenie
„Aktywnośd Kobiet na Dolnym Śląsku” w 2013 roku.

1.

Nowa strona internetowa.
W 2013 r. została zmieniona szata graficzna stowarzyszenia, aby strona była bardziej czytelna
i rozpoznawalna. Na stronie zamieszczane są wszystkie informacje dotyczące nowych projektów
stowarzyszenia, aktualności, publikacje, artykuły, zdjęcia. W roku 2013 na stronie zostało
zamieszczonych 57 aktualności.
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W 2013 roku znacząco wzrosło zainteresowanie działalnością Stowarzyszenia Aktywnośd Kobiet.
Jednym z dowodów na to jest ponad dwukrotny wzrost liczby osób, które odwiedziły stronę
internetową Stowarzyszenia, na której zapowiadane i dokumentowane były wszystkie
przedsięwzięcia, projekty, działania podejmowane przez Stowarzyszenie.

Statystyki:
W IV kwartale 2012 strona była odwiedzana 2310 razy, w tym stronę odwiedziło 1546
unikatowych gości. W IV kwartale 2013 strona była odwiedzana 4257 razy, w tym 3356
unikatowych gości, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w czwartym kwartale 2012 roku.

W całym 2013 roku serwis internetowy Stowarzyszenia był odwiedzany 15 080 razy przez 11 720
unikatowych użytkowników.

2.

Bieżąca działalnośd promocyjna w Internecie.
Stowarzyszenie Aktywnośd Kobiet na Dolnym Śląsku posiada profil na facebooku, który „lubi”
771 osób. Na profilu zamieszczane są aktualności dotyczące działalności stowarzyszenia oraz
organizacji zaprzyjaźnionych. W roku 2013 zostało opublikowanych 99 postów na profilu
aktywnosckobiet na facebooku.

3.

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

4.

Filmy:
„Rok z życia laureatek”.
Podsumowaniem I edycji konkursu Aktywnośd Kobiet był film o Laureatkach. Film „Rok z życia
Laureatek” prezentuje ich dokonania, dotychczasową działalnośd, sposób na przezwyciężanie
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trudności, sukcesy. Pokazujemy co zmieniło w Laureatek otrzymanie nagrody Szklanej Kropki,
jak to wpłynęło na dalsze działania, osiągnięcia, postrzeganie przez otoczenie.

„Kilka pytao do…”
To film, który powstał w trakcie Gali Aktywnośd Kobiet 2012. Jest to kilka pytao do członkio
stowarzyszenia, organizatorek konkursu i gali. Film przedstawia także organizację gali „od
kuchni” i prezentuje osoby zaangażowane w realizację.

Reportaż z Gali
Reportaż nakręciła TVP Wrocław w ramach współpracy ze stowarzyszeniem. Reportaż jest
podsumowaniem konkursu i gali. Prezentuje sylwetki laureatów, opowiada ich historie.
Reportaż zawiera również wywiady z naszymi partnerami i patronami.
5.

Publikacje
Stowarzyszenie w 2013 r. wydało dwie publikacje:
Aktywnośd Kobiet 2012 – publikację prezentującą ideę II edycji Konkursu Aktywnośd Kobiet
oraz sylwetki wszystkich nominatów, zgłoszonych do konkursu.
Ambasadorzy Aktywności Kobiet 2012 – publikacja prezentująca sylwetki Ambasadorów
Aktywności Kobiet z wszystkich partnerskich województw.

6. Informacja na temat działao promocyjnych podjętych na rzecz największego przedsięwzięcia
Stowarzyszenia - Konkursu i Gali „Aktywnośd Kobiet 2012” (działania miały miejsce w pierwszym
półroczu 2013 roku)
- Reportaż w TVP Wrocław – 25 minutowy szczegółowy program na temat Konkursu, Gali i
nagrodzonych osób
- Informacja w serwisach informacyjnych TVP na antenie ogólnopolskiej
- Audycje na antenie Radia RAM i Radia Wrocław, w tym rozlosowanie wśród słuchaczy
zaproszeo na Galę Konkursu
- Artykuły drukowane: Dziennik Zachodni, Gazeta Wrocławska
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-

-

-

-

- Artykuły na portalach internetowych – kilkadziesiąt relacji (linki do artykułów mogą byd w
niektórych przypadkach już nieaktualne), m.in. na:
Polskie Radio Wrocław: http://www.prw.pl/articles/view/27953/gala-wreczenia-nagrod-wkonkursie-aktywnosc
Biznes Dolnośląski: http://www.biznesdolnoslaski.pl/2013/04/08/gala-wreczenia-nagrod-w-konkursie-aktywnosc-kobiet-2012-juz-za-nami/
Sukces pisany szminką:
http://www.sukcespisanyszminka.pl/wydarzenia/konkursy/item/4480-aktywnosc-kobiet2012.html
itvm.pl: http://itvm.pl/index.php/wydarzenia/item/1417-jolanta-grabowska-markowskaaktywna-kobieta-2012-roku.html
Urząd Wojewódzki:
http://www.duw.pl/portal/pl/2465/7682/Aktywnosc_Kobiet_2012.html
bobrzanie.pl: http://bobrzanie.pl/2013/04/07/redakcja/antonina-kopala-wdowiaknagrodzona-za-aktywnosc
Zabrze.com: http://zabrze.com.pl/i,prezydent-zabrza-w-gronie-aktywnych-kobiet2012,200274,818448.html-kobiet-2012-juz-za-nami
Portal Wrocłw.doba.pl: http://wroclaw.doba.pl/?s=subsite&id=2831&mod=3
Strona www i Fb PROFES :http://www.profes.com.pl/aktywnosc-kobiet.html
Kulturaonline: http://kulturaonline.pl/aktywnosc,kobiet,2012,galeria,25426.html
Portal dlaLejdis:
http://dlalejdis.pl/artykuly/gala_wreczenia_nagrod_w_konkursie_aktywnosc_kobiet_2012_j
uz_za_nami
Portal Innowacji:
http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=D455E440AAC2488988A2DDF3B4491C
EE
Miasto Strzelin:
http://www.strzelin.pl/Aktualnosci/e4249cf73fbdca84a10ba60c1cee8523.html
Gmina Dąbrowa Zielona: http://www.dabrowazielona.pl/aktualnosci/368
Urząd Miasta Zabrze: http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/aktualnosci/prezydent-zabrza-wgronie-aktywnych-kobiet-2012
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej: http://www.uprp.pl/przedsiebiorcze-kobiety-galawreczenia-nagrod-w-konkursie-aktywnosc-kobiet-2012/Arch04,61,7250,9,index,pl,text/
Prowadzenie Imprez: http://www.prowadzenieimprez.com/index.php/portfolio/galaaktywnosc-kobiet-2012-05-04-2013/
Diart: http://www.di-art.com.pl/s/83/46/gala-konkursu-aktywnosc-kobiet-2012
Silne Kobiety Bogatyni: http://silnekobietybogatyni.eu/
Bolesławiec – istotne informacje: http://www.istotne.pl/a8593.php
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-

Fundacja Ottenbreit: http://ottenbreit.pl/2013/04/gala-wreczenia-nagrod-w-konkursieaktywnosc-kobiet-2012-juz-za-nami/#more-1340
Gliwice: http://gliwice.gosc.pl/doc/1514641.Szklana-kropla-2012-dla-prezydent-Zabrza
Gmina Długołęka: http://www.gmina.dlugoleka.pl/Aktualnosci/Aktywnosc-Kobiet-2012.aspx
Hospicjum Cordis: http://hospicjumcordis.blogspot.com/
Fb, strona Akademii Fryzjerstwa Filmowego:
https://www.facebook.com/akademia.fryzjerstwa

- Kanały informacyjne Patronów i Partnerów Gali:
-

-

Patroni: Ministerstwo Gospodarki, Urzędy Marszałkowskie województw: dolnośląskiego,
opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, TVP Wrocław, Radio RAM, Radio Wrocław, Forum
Odpowiedzialnego Biznesu, Kulturaonline, WOW Magazine
Partnerzy: Fundacja Polska Miedź, PROFES, Kobieca Siec Aniołów Biznesu, Akademia Sztuk
Pięknych, Fundacja Ottenbreit

- Kanały własne Stowarzyszenia Aktywnośd Kobiet:
-

systematyczna, pełna informacja na stronie www: aktywnosckobiet.pl
cykliczna informacja na stronie Stowarzyszenia na Facebooku
dwie publikacje na temat Konkursu, Nominatów i Laureatów oraz Ambasadorów Aktywności
Kobiet
nakręcony podczas Gali film, który był odtwarzany podczas konferencji organizowanych przez
Stowarzyszenie
e-mailing i mailing tradycyjny (wysyłka informacji i drukowanych zaproszeo na Galę) – około
500 osób
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