Sprawozdanie merytoryczne
Zarządu Stowarzyszenia
„Aktywność Kobiet”

za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE.
1. Skład Zarządu:
W roku 2016 Zarząd Stowarzyszenia prowadził działalność w składzie:
w okresie 1.01.2016 - 8.06.2016 Małgorzata Mikołajczyk – Prezes Zarządu
Dorota Nahrebecka-Sobota – Wiceprezes Zarządu
Lidia Schneider – Członek Zarządu
Danuta Łotarewicz – Członek Zarządu
Anna Dzitkowska – Skarbnik;
w okresie 8.06.2016 – 31.12.2016Ilona Antoniszyn - Prezes Zarządu
Lidia Schneider – Wiceprezes Zarządu
Danuta Łotarewicz – Wiceprezes Zarządu
Dorota Nahrebecka-Sobota – Skarbnik.
2. Skład Komisji Rewizyjnej
Organ kontrolny Stowarzyszenia stanowi Komisja Rewizyjna, w skład której wchodziły:
w okresie 1.01.2016 - 8.06.2016 Katarzyna Mikusek – przewodnicząca
Marta Pasierska – wiceprzewodnicząca
Dorota Sało – członek
w okresie 8.06.2016 – 31.12.2016Beata Pierzchała - przewodnicząca
Katarzyna Mikusek – wiceprzewodnicząca
Marta Pasierska – członek
3. Członkowie Stowarzyszenia.
W roku 2016 nastąpiły zmiany składzie osobowym Stowarzyszenia. Obecnie
Stowarzyszenie liczy 20 członków.

II. REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH.
1. CELE STATUTOWE
Statut stanowi, że celami Stowarzyszenia jest działalność:
1) na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, w tym przeciwdziałanie wykluczeniu
i dyskryminacji kobiet,
2) na rzecz upowszechniania i promowania inicjatyw zwiększających aktywność kobiet
w regionie,
3) na rzecz promowania województw partnerskich w Polsce i na świecie,
4) na rzecz integracji środowiska, ludzi, instytucji związanych z aktywnością kobiet
w Polsce,
5) na rzecz upowszechniania swobód obywatelskich i działań 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 działań na rzecz
równych praw kobiet i mężczyzn,
9) na rzecz rodziny, macierzyństwa 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,
12) naukowa, oświatowa i kulturalna.
Cele statutowe realizowane były poprzez szereg działań promocyjnych, wielu
osobistych i oficjalnych spotkań członkiń Zarządu, udziału w konferencjach,
przyznawania patronatu Stowarzyszenia lub współorganizowania z partnerami
wydarzeń zgodnych z ideą Stowarzyszenia. Najważniejsze z nich przedstawiamy
szczegółowo.
2. KONKURS „SZKLANA KROPLA 2016”.
Konkurs „Aktywność Kobiet”, którego głównym celem jest zwiększanie udziału kobiet
w sferze publicznej w Polsce, zainicjowany w 2011 roku początkowo obejmował swoim
zasięgiem tylko Dolny Śląsk. W kolejnych latach dołączyły do nas inne województwa
a idee naszego Stowarzyszenia popiera 165 Ambasadorów, wybitnych postaci świata
biznesu, kultury, nauki. Laureaci konkursu z poprzednich edycji to niezwykłe
osobowości stanowiące inspirację dla innych, zaangażowane w życie lokalnych

społeczności, realizujące świetne projekty wspierające nie tylko kobiety.
W roku 2016 odbyła się V jubileuszowa edycja wydarzenia pod nową nazwą: Konkurs
"Szklana Kropla". Nazwa pochodzi od nagrody wręczanej laureatom, szklanej statuetki,
symbolu kropli drążącej skałę. Konkurs obejmuje zasięgiem obszar Polski.
W roku 2016, po raz pierwszy, nominacje do Konkursu mogły przesyłać również osoby
z zewnątrz. Nominacje od osób niebędących Ambasadorami Aktywności Kobiet były
weryfikowane przez Zarząd Stowarzyszenia.
Nagrody zostały przyznane w pięciu kategoriach:
w obszarze PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (firmy, organizacje pozarządowe, samorządy)
w obszarze INNOWACYJNA KOBIETA,
w obszarze MŁODZI AKTYWNI (młodzież, studenci aktywizujący lokalną społeczność,
własne otoczenie, działający społecznie)
w obszarze DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (organizacje
pozarządowe, lokalne grupy działania, firmy, instytucje),
w obszarze WSPIERANIE TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ (gminy, sołectwa, powiaty,
organizacje pozarządowe, lokalne grupy działania).
Jury V edycji Konkursu pracowało w składzie:
BEATA PIERZCHAŁA, przewodnicząca Jury, dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego
Starostwa Powiatowego we Wrocławiu
LUDMIŁA JAMA-VOIGT, prezes PPUH Voigt sp z o.o.,
MARYLA MIŁEK, prezes Fundacji BezMiar w Lublinie,
JOANNA BENSZ, dyrektor Zarządzający CH2M Hill, Wiceprezes Amerykańskiej Izby
Handlowej,
RENATA GRANOWSKA, dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej,
EWA WOLNIEWICZ, prezes Zarządu Echo 24 Sp z o.o.
DR ANDRZEJ KALISZ, wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu, Związek
Pracodawców Dolnego Śląska,
MICHAŁ KUSZYK - właściciel firmy Kuszyk Mediacje, Konfederacja Pracodawców RP
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 25 listopada 2016 w Sali Cesarskiej Hali
Stulecia we Wrocławiu. Zorganizowana została w stylu w lat 20., aby przypomnieć
początki walki o prawa kobiet. Początek XX wieku to czas, kiedy kobiety zrzuciły
gorsety, także w wymiarze symbolicznym. Chciały pozbyć się ograniczeń,
konwenansów, protekcjonalnego traktowania jako wyłącznie "bogiń ogniska
domowego", zależności od mężczyzn w sensie prawnym, materialnym i obyczajowym.
Sufrażystki, feministki, to były po prostu odważne Kobiety Aktywne. Galą chcieliśmy
przypomnieć ich dokonania.

Laureatami Konkursu „Szklana Kropla 2016” zostali:
KATEGORIA: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
JOLANTA CZERNICKA-SIWECKA, BYTOM - pedagog, trener, coach, animator zmian
społecznych, od ponad 25 lat działająca w organizacjach pozarządowych. Od 2006
roku Prezes Fundacji ISKIERKA dla dzieci z chorobą nowotworową. Laureatka m. in.
Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta 2014 za działalność społeczną.
Swoje doświadczenie trenerskie i coachingowe wykorzystuje w działaniach Fundacji
ISKIERKA m. in. w promowaniu i realizacji projektów wolontariatu pracowniczego
(w ramach idei CSR) na rzecz Podopiecznych Fundacji czy współorganizując szkolenia
i konferencje dla personelu medycznego. Prowadzi treningi interpersonalne,
zadaniowe, motywacyjne, integracyjne i komunikacyjne dla biznesu, pokazując, jak ich
potencjał można wykorzystać w działaniach społecznych.
KATEGORIA: KOBIETA INNOWACYJNA
GRAŻYNA MAZUR, OBORNIKI ŚLĄSKIE - prezes Stowarzyszenia Koniczyna i Klubu
Sportowego Koniczynka, liderka Grupy Odnowy Wsi Morzęcin Mały, sołtys wsi, członek
Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich oraz koordynator wioski
tematycznej: Marzęcin Mały „wioska smaku ze szpinaku”. Wraz z mężem prowadzi
małe przedsiębiorstwo oraz gospodarstwo agroturystyczne. Największą pasją Pani
Grażyny jest praca społeczna. Od wielu lat współpracuje z licznymi organizacjami na
terenie Gminy Oborniki Śląskie i Powiatu Trzebnickiego. Z jej inicjatywy wybudowane
zostało Centrum Smaku i Tradycji. Wraz ze Stowarzyszeniem Koniczyna pozyskuje
fundusze zewnętrzne oraz promuje region na targach, imprezach oraz innych
wydarzeniach na terenie całego kraju. W 2014 roku zarejestrowała w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi produkt tradycyjny: pasztet z królika ze szpinakiem.
KATEGORIA: MŁODZI AKTYWNI
KAROLINA HAMER, TYCHY – sportowiec, reprezentantka Polski na Igrzyskach
Paraolimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 r, szesnastokrotna medalistka Mistrzostw
Świata i Europy w pływaniu. Laureatka wielu prestiżowych nagród m.in najlepszego
sportowca paraolimpijskiego wszystkich dyscyplin oraz nagrody Polskiego Komitetu
Paraolimpijskiego za łączenie działalności społecznej z uprawianiem sportu. Autorka
głośnych projektów społecznych Kalendarz Paraolimpijczycy 2015 i akcji #takdlario
mających na celu popularyzacje sportu paraolimpijskiego i zainteresowanie wielkiego
biznesu sportem osób z niepełnosprawnością.
O swojej misji mówi:
„Gdy jeden z polskich polityków porównał Igrzyska Paraolimpijskie do „szachów dla
debili” postanowiłam walczyć o postrzeganie polskiego Paraolimpijczyka jako
profesjonalnego sportowca i potencjalnego partnera marketingowego.

KATEGORIA: WSPIERANIE TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ
GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE - Gmina Oborniki Śląskie stawia na ludzi! Wspiera
obornicką wieś oraz kobiety aktywne poprzez realizację Programu Odnowy
Dolnośląskiej Wsi. I to z dużymi sukcesami, miejscowości gminy zdobyły wiele
prestiżowych nagród. Na terenie Gminy aktywnie działają stowarzyszenia i kluby
sportowe. Wiejskie świetlice są tętniącymi życiem Centrami Kultury. Dzięki pomysłom i
zaangażowaniu mieszkańców przy wsparciu Gminy zostało zrealizowanych wiele
inwestycji m.in. w infrastrukturę kulturalną, sportową i turystyczną, których łączna
wartość przekracza ponad dwa miliony złotych, z czego ponad milion złotych to
pozyskane dotacje z Unii Europejskiej. Gmina Oborniki Śląskie to raj do aktywnego
wypoczynku ze znakomicie przygotowanymi trasami turystycznymi, leśnymi szlakami
rowerowymi i konnymi, po których poprowadzą specjalne mapy i przewodniki. Gmina
ubiega się o miano miasta tzw. "sprawiedliwego handlu", wspiera przedsiębiorczość i
wiele projektów społecznych mieszkańców. 9 wiosek tematycznych to szansa dla
bezrobotnych osoby, aktywne kobiety na dodatkową pracę i rozwijanie swoich pasji i
zainteresowań
KATEGORIA: DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
FUNDACJA „MA JA - SCHRONISKO DLA KONI", BOGATYNIA Fundacja ratuje bezdomne zwierzęta (domowe i dzikie) i pomaga im przeżyć,
aktywizuje środowisko ludzi wrażliwych na los „braci mniejszych”, popularyzuje
adopcję zwierząt, prowadzi działania edukacyjne. Dba o to, by pojęcie
„zrównoważonego rozwoju” obejmowało także zwierzęta.
Fundacja postała w 2013 r aby zaopiekować się końmi przewożonymi
w skandalicznych warunkach do rzeźni z Niemiec do Polski. Dziś ma pod opieką 15
koni, 2 kucyki, owieczkę i osiołka oraz zmienną ilość psów i kotów. W pomoc
zaangażowanych jest wielu darczyńców i wolontariuszy Zbudowano wiatę przy
wybiegu, stajnię. powstają nowe boksy, kojce oraz budy. Fundacja zamierza także
prowadzić działalność edukacyjna i wspierać animaloterapię.
NAGRODA SPECJALNA W KATEGORII "MŁODZI AKTYWNI"
KALINA ZYCH, Wrocław, koordynatorka i pomysłodawczyni projektu “Kobieta Liderem“,
prezes organizacji studenckiej Rozwój+, aktywna działaczka w Samorządzie
Studenckim Politechniki Wrocławskiej. Zaangażowana w działania społeczne poza
uczelnią: wolontariuszka w hospicjum dla dorosłych, prowadzi zajęcia taneczne dla
dzieci z biednych rodzin, zorganizowała koncert charytatywny na rzecz dzieci z domu
dziecka. Członkini fundacji na rzecz rozwoju człowieka “TROOD”.
W raucie z okazji wręczenia nagród uczestniczyło 130 gości. Była doskonała okazja do
poznania się osób z różnych obszarów przestrzeni publicznej, wymiany poglądów

i doświadczeń. Ale przede wszystkich wspólnego świętowania w przyjacielskiej
atmosferze. W klimat okresu międzywojennego wprowadził gości znakomity Jarosław
Tyran i zespół Retro Band. Gorąco oklaskiwano także trio muzyki i tańca flamenco
Martina Złotnickiego.
Sponsorami uroczystości byli:
Synthos S.A.
PPHU Voigt Sp. z o.o.
PKO BP
Pałac Brzeźno
Stowarzyszenie Klub Golfowy Gradi Golf Club
Hotel Radissonblu Wrocław
Szkoła Jogi i Pilates Manomani z Wrocławia
Studio Make-Up Lima z Wrocławia
Organics Beauty
Likier Karkonoski
Partnerem Konkursu była Hala Stulecia
Patronat Medialny Telewizja Echo 24.
3. "LAWENDOWY SPICHLERZ" W MUZEUM POWOZÓW W GALOWICACH
Stowarzyszenie "Aktywność Kobiet" objęło patronatem wyjątkową imprezę
"Lawendowy Spichlerz" promującą rękodzieło, przedsiębiorczość kobiet, tradycje
związane z uprawą lawendy. 14.08.2016 w Żórawinie pod Wrocławiem odbyło się
spotkanie manufaktur, lokalnych rękodzielników i producentów. Na jarmarku nie
zabrakło pachnących wianków, bukietów, woreczków, mydeł. Można było się także
dowiedzieć jak uprawiać tę kapryśną roślinę, jakie można z niej przyrządzić nalewki,
miody a nawet potrawy. Można było kupić pachnące ozdoby z lawendy, bukiety,
wianki, saszetki, posmakować potraw z dodatkiem tej aromatycznej rośliny, sprawdzić,
jak są wytłaczane i do czego można używać olejków eterycznych, kupić naturalne
kosmetyki, poznać tajniki uprawy lawendy. Atrakcji było moc i nikt z pewnością się nie
nudził.
4. FORUM KOBIET PRZEDSIĘBIORCZYCH W DZIERŻONIOWIE
Stowarzyszenie „Aktywność Kobiet” od początku wspiera organizację Forum Kobiet
Przedsiębiorczych w Dzierżoniowie. IV edycja konferencji odbyła się pod hasłem:
“Kobiety stawiają na rozwój” 21 października 2016. Organizowane od czterech lat
forum jest lokalnym świętem kobiet, promującym przedsiębiorczość oraz rozwój
osobisty i zawodowy mieszkanek Ziemi Dzierżoniowskiej. To także okazja do wzięcia
udziału w ciekawych warsztatach dotyczących zdrowia, urody, mody ale i nowych
technologii. Najważniejszym punktem programu forum było rozstrzygnięcie konkursu

"Kobieta Przedsiębiorcza roku 2016". Kapituła pracowała pod przewodnictwem pani
Wandy Ostrowskiej.
W kategorii Przedsiębiorczość zwyciężyła – Sylwia Ostrowska, zaś w kategorii
Działalność Społeczna Kulturalna i Sportowa –Sylwia Ganowicz- Kotus.
Na spotkanie przybyło ponad 150 kobiet z całego regionu. Świetną zabawę zapewniły
występy zespołu tanecznego, pokaz mody, konkurs na najciekawszą torebkę i wiele
innych atrakcji.
5. DEBATA "KOBIETA JEST..." W LUBLINIE.
Na zaproszenie fundacji „BezMiar” Stowarzyszenie „Aktywność Kobiet” uczestniczyło
w IV debacie "Kobieta jest...", która odbyła się 7 listopada 2016r. Lubelskim Parku
Technologicznym. Głównymi punktami programy były panele dyskusyjne "Kobieta
w mieście- kobieta na wsi" oraz "Żyj pięknie i zdrowo".
Dla nas niezwykle ważnym momentem była możliwości przedstawienia konkursu
"Szklana Kropla" a przede wszystkim powołanie kolejnych Ambasadorek naszego
Stowarzyszenia na Lubelszczyźnie. Są to panie:
1. ANNA AUGUSTYNIAK - Sekretarz Województwa Lubelskiego,
2. TERESA BOGACKA - kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie,
3. AGNIESZKA GĄSIOR- MAZUR -prezes Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu.
4. DR HAB. SZTUKI IWONA SAWULSKA - prof. nadzw, Instytutu Muzykologii KUL,
Dyrektor Teatru Muzycznego w Lublinie,
5. ELŻBIETA WÓJCIK - Prezes Lubelskiego Oddziału Polskiej Izby Produktu
Regionalnego i Lokalnego.
Zgoda Pań na reprezentowanie idei Stowarzyszenia "Aktywność Kobiet" to dla nas
prawdziwy zaszczyt.
6. DNI PIĘKNOŚCI STOWARZYSZENIA „RÓŻOWE OKULARY" I "AKTYWNOŚCI
KOBIET"
3 i 4 grudnia w studio make up LIMA we Wrocławiu odbyła się kolejna edycja Dni
Piękności, wydarzenia skierowanego do Kobiet dotkniętych chorobą nowotworową.
Zaproszone Panie mogły skorzystać z usług fryzjerek i kosmetyczek. Ideą spotkań jest
pomoc osobom chorym. Wsparcie psychiczne, dobre samopoczucie, dbanie o siebie to
ważne czynniki wspomagające leczenie. Zdaniem uczestniczek spotkania możliwość
oderwania się od rzeczywistości związanej z chorobą choć na parę godzin, porady,
sposób radzić sobie ze skutki uboczne leczenia wpływającymi na wygląd było bardzo
ważne i pomocne. To był czas pozytywnych zmian, radości i kreatywności.
Dni Piękności organizowane są jednym z kilku działań realizowanych w ramach

projektu "Razem pokonamy raka".
Wydarzenie organizuje Stowarzyszenia Pomocy Chorym Onkologicznie 'Różowe
Okulary" przy wsparciu środków finansowych przekazanych przez Gminę Wrocław ze
budżetu PFRON i współpracy Stowarzyszenia "Aktywność Kobiet".
IV. PROMOCJA DZIAŁAŃ STOWARZYSZENIA
Praca Stowarzyszenia i podejmowane przez nas działania były nagłaśniane,
promowane i relacjonowane na stronie internetowej Stowarzyszenia i na fanpagu na
Facebooku, a także podczas spotkań z udziałem członków stowarzyszenia.
III. PODSUMOWANIE
Rok 2016 to udany okres w naszej działalności. Wprowadzone zmiany organizacyjne
pomogą nam skutecznie prowadzić pracę na rzecz realizacji zadań statutowych
w kolejnych latach i skutecznie promować zwiększanie aktywności kobiet w życiu
publicznym w Polsce.

