Sprawozdanie merytoryczne

Zarządu Stowarzyszenia
„Aktywność Kobiet”

za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE.
1. Skład Zarządu:
W roku 2017 Zarząd Stowarzyszenia prowadził działalność w składzie:
Ilona 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:
Beata Pierzchała - przewodnicząca
Katarzyna Mikusek – wiceprzewodnicząca
Marta Pasierska – członek
3. Członkowie Stowarzyszenia.
W roku 2017 Stowarzyszenie liczyło 21 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, 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. CZAS NA KOBIETY
25 stycznia 2017 r. przedstawicielka Stowarzyszenia uczestniczyła w konferencji „Czas
na kobiety” organizowanej przez Dolnośląski Kongres Kobiet w Wałbrzychu.
Aktywna kobieta to spełniona kobieta, to wyższa jakość życia jej i rodziny. Im więcej
kobiet w firmach, tym lepsza kondycja firm. Im większe zawodowe zaangażowanie
kobiet, tym lepszy rozwój kraju. A tym samym – im więcej pracujących kobiet, tym
lepsza gospodarcza sytuacja w kraju - uważają (podobnie jak my!) nasze koleżanki
z "Kongresu Kobiet" i z tym przesłaniem odwiedzają miasta w różnych częściach
Polski. Podczas spotkania w Wałbrzychu bardzo ciekawy wykład o "Korzyści
z obecności kobiet w gospodarce" wygłosiła dr Ewa Rumińska-Zimny. Jednym
zdaniem? Przedsiębiorcze kobiety są filarem gospodarki. To nie my powinnyśmy
walczyć o miejsce w świecie biznesu, to o naszą aktywność należy zabiegać, aby Polska
się rozwijała a PKB rosło. To swoiste „odwrócenie” podejścia do kobiet w gospodarce
członkinie Aktywności Kobiet promowały podczas kolejnych działań Stowarzyszenia.
3. DOLNOŚLĄZACZKI W AKCJI
Na zaproszenie Cezarego Przybylskiego, marszałka województwa dolnośląskiego
członkinie stowarzyszenia „Aktywność Kobiet” uczestniczyły w 1. "Forum Kobiet
Dolnego Śląska" w dniu 8 marca 2017 r;
Rozmowy o Strajku Kobiet z Magdą Lemparską, sytuacji kobiet na rynku pracy,
programie "Dziewczyny na Politechniki" i wiele innych interesujących tematów
potwierdziły to co wiemy i o czym nasze Stowarzyszenie przekonuje: w kobietach jest
siła! Serca wszystkich uczestniczek podbił prof. Jan Miodek wykładem o kobiecej
stronie języka polskiego.

4. WIZYTA STUDYJNA W KOMISJI EUROPEJSKIEJ W BRUKSELI
W dniach 29-31 marca 2017 r. nasza przedstawicielka Magdalena Rygiel uczestniczyła
w wizycie studyjnej do Brukseli dla organizacji pozarządowych zajmujących się
tematyką praw kobiet, organizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej
w Polsce.
25 przedstawicieli i przedstawicielek stowarzyszeń i fundacji, których działalność
skoncentrowana jest na walce o prawa kobiet, w szczególności przeciwdziałaniu
przemocy i dyskryminacji przez 3 dni dyskutowało o tym jaka jest sytuacja kobiet
w Polsce i Europie. W Komisji Europejskiej odbyły się niezwykle ciekawe spotkania:
Madi Sharma
Założycielka i dyrektorka Madi Group; mówczyni i specjalistką w dziedzinie
przedsiębiorczości, przedsiębiorczości kobiet, innowacji społecznych, różnorodności,
równowagi płci oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw przedstawiła
działania
Europejskiego
Komitetu
EkonomicznoSpołecznego
na
rzecz
równouprawnienia płci.
Monika Ladmanova
Doradczyni i członkini gabinetu Komisarz ds. sprawiedliwości, konsumentów
i równości płci opowiedziała o działaniach Komisarz ds. równości płci w Unii
Europejskiej.
Irene Rosales, Specjalistka ds. polityki oraz planowania kampanii społecznych
European Women's Lobby oraz Berber Biala-Hettinga Dyrektorka wykonawcza
Specjalistka ds. prawnych oraz praw człowieka w UE Amnesty International radziły jak
skutecznie lobbować na poziomie europejskim na rzecz praw kobiet.
Szymon Pogorzelski i Aneta Sobotka, Team Leader - PL przedstawili prezentację
o roli i środkach Europejskiego Funduszu Społecznego w kontekście
równouprawnienia i praw kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania
organizacji pozarządowych.
Gundi Gadesmann, Szefowa działu komunikacji Europejskiego Rzecznika Praw
Obywatelskich, mówiła o zadaniach Rzecznika, sprawach, w których wspiera obywateli
UE, zasadach transparentności i etyki obowiązujących unijną administrację.
Szczególnie wstrząsające było spotkanie z Dr Katarzyną Cuadrat-Grzybowską
z Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych, która zajmuje się na co dzień
kwestiami handlu ludźmi. Polska jest jednym z 5 europejskich krajów, którego
obywatele są najbardziej narażeni na działania grup przestępczych handlujących
ludźmi w celach wykorzystywania seksualnego, niewolniczej pracy, działań
przestępczych, handlu organami. Aż 75% ofiar to kobiety i dziewczynki, najmłodsze
mają zaledwie kilka lat.
Podczas wizyty była także możliwość zdobycia wiedzy o samej Komisji Europejskiej,

zasadach jej działania, podejmowania decyzji, kompetencjach, aktualnej sytuacji
i potrzebie wprowadzenia planu naprawczego. Mówili o tym m.in. Marek Prawda,
dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Jacek Safuta, dyrektor
Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego, Piotr Szymański z Dyrekcji
Generalnej ds. Komunikacji w Brukseli.
Niezwykle istotna była możliwość poznania innych organizacji zajmujących się
prawami kobiet, wymiany doświadczeń, interesujących dyskusji, rozważania
wspólnych działań w przyszłości.
5. "KOBIETA LIDEREM".
Stowarzyszenie „Aktywność Kobiet objęło patronatem 3 edycję projektu "Kobieta
Liderem", który organizowała Kalina Zych -laureatka nagrody specjalnej w konkursie
"Szklana Kropla 2016 w kategorii Młodzi Aktywni, w dniach 3-7 kwietnia we Wrocławiu,
dla dolnośląskich studentek i studentów. Program wydarzenia był bardzo bogaty, na 4.
wrocławskich uczelniach przez tydzień odbywały się spotkania, dyskusje,warsztaty:
Uniwersytet Wrocławski - Kobieta na rynku pracy. Rola kobiet w społeczeństwie
wczoraj i dziś. Emerytury.
Uniwersytet Przyrodniczy - Zdrowe odżywianie. Pielęgnacja Zdrowie na pierwszym
miejscu (medyczny punkt widzenia).
Uniwersytet Ekonomiczny - Kobiecość w Biznesie. Zarządzanie Finansami Branża
finansowa okiem kobiety.
Politechnika Wrocławska - Innowacja i technologia. Marketing XXI wieku. Nauka i IT
Start up w nauce Inspiracja i motywacja.
W pierwszym panelu "Kobieta Liderką- aktywna wczoraj, dziś i jutro" na
Uniwersytecie
Wrocławskim
uczestniczyła
przedstawicielka
Stowarzyszenia
"Aktywność Kobiet" Magdalena Rygiel promując konieczność zwiększenia obecności
i roli kobiet we współczesnym świecie.
6. VII POLISH BUSINESSWOMAN CONGRESS: Transformacja - nowe podejście do
biznesu
Stowarzyszenie „Aktywność Kobiet” objęło patronatem VII POLISH BUSINESSWOMAN
CONGRESS: Transformacja - nowe podejście do biznesu, który odbył się w dniach
1-2 czerwca 2017 w Warszawie. Spotkanie zorganizowały Fundacja Międzynarodowy
Inkubator Kobiet Biznesu i wydawca czasopisma „Businesswoman & life”.

VII POLISH BUSINESSWOMAN CONGRESS to jeden z największych kongresów kobiet
biznesu w Polsce, który na stałe wpisał się w plan biznesowych wydarzeń. W jednym
miejscu spotkało się ponad 1500 przedsiębiorczych osób, żądnych wiedzy, kontaktów,
szukających nowych możliwości, odbyły się pokazy mody, a w części wystawienniczej
miały miejsce targi z produktami i usługami dla biznesu. Hasłem przewodnim
wydarzenia była Transformacja - podejście do biznesu.
Podczas Kongresu odbyły się panele dyskusyjne i eksperckie, dedykowane dla osób
przedsiębiorczych, zarówno tych prowadzących już przedsiębiorstwo i poszukujących
dalszych możliwości rozwoju, jak również dla osób poszukujących pomysłu i inspiracji
do założenia własnego biznesu. Eksperci i uznani mówcy - autorytety w swoich
dziedzinach, wygłosili prelekcje z obszarów: brandingu, negocjacji, motywacji,
budowania skutecznych zespołów, prawa i zarządzania płynnością finansową.
Uczestnicy kongresu dowiedzieli się m.in.: jak skutecznie budować markę własną
i przedsiębiorstwa, jak efektywnie rozwijać swój potencjał, jak sprzedawać, aby
zwiększyć zyski firmy i zdobywać lojalnych klientów.
W trakcie Kongresu wystąpiły także uznane osobowości i eksperci z branży rozwoju
osobistego m. in : Jacek Santorski, Jacek Walkiewicz, Beata Borucka, profesor Rafał
Ohme, profesor Zbigniew Lew-Starowicz oraz wielu innych wspaniałych mówców
i ludzi sukcesu.
7. DFOP - NASZ NOWY PARTNER
Stowarzyszenie „Aktywność Kobiet” zostało przyjęte w szeregi Dolnośląskiej Federacji
Organizacji Pozarządowych. DFOP jest związkiem stowarzyszeń. Działa na rzecz
organizacji pozarządowych Dolnego Śląska. DFOP powstała 17 maja 2004 roku we
Wrocławiu z potrzeby stworzenia silnej reprezentacji sektora pozarządowego. Jest
jedną z największych regionalnych ponadbranżowych federacji w Polsce.
8. UROCZYSTOŚĆ PODPISANIA KARTY RÓŻNORODNOŚCI.
Przedstawicielki Stowarzyszenia „Aktywność Kobiet” uczestniczyły w wydarzeniu
podpisania przez Marszałka Cezarego Przybylskiego Karty Różnorodności, w dniu 28
czerwca 2017r.
Karta Różnorodności to europejska inicjatywa na rzecz promocji polityki równego
traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Poprzez podpisanie Karty
Różnorodności dolnośląski urząd marszałkowski zobowiązuje się do przestrzegania
całkowitego zakazu dyskryminacji na terenie swojego zakładu pracy, a także do działań
służących tworzeniu i promocji różnorodności. Jednocześnie wyraża swoją gotowość
do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych
i społecznych w działania antydyskryminacyjne i prorównościowe. Organizacje
decydujące się na wdrożenie Karty Różnorodności działają na rzecz spójności
i równości społecznej. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego jako
pierwszy spośród samorządów szczebla wojewódzkiego przyjął stawiane przez nią

zobowiązania równego traktowania w miejscu pracy.
9. VIII OGÓLNOPOLSKIE FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH
Przedstawicielka „Aktywności Kobiet”uczestniczyła w dniach 8-9 września w VIII
OGÓLNOPOLSKIM FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH w Warszawie.
Forum rozpoczęło się sesją plenarną, podczas której zgromadzeni wysłuchali krótkich
wykładów o podstawowych wartościach ważnych w działaniach społecznych. Jan Jakub
Wygnański mówił o zagrożeniach dla działań obywatelskich i konieczności
przeciwdziałania próbom centralizacji państwa, konieczności zintensyfikowania pracy
i wzmocnienia sektora organizacji pozarządowych. Anna Jakubowska "Paulinka",
uczestniczka Powstania Warszawskiego, wskazywała, że patriotyzmem w czasach
pokoju jest silne poczucie wspólnoty i przedkładanie jej nad dobro swoje, uznanie za
wartość najwyższą dobrą swojego narodu, ale także zrozumienie i szacunek dla uczuć
patriotycznych innych ludzi, nierzadko o odmiennych poglądach politycznych
i religijnych. O szacunku dla prawa i konieczności obrony trójpodziału władzy mówił
prof. Adam Strzembosz, były przewodniczący Sądu Najwyższego. Dopełnieniem jego
głosu było wystąpienie prof. Ewy Łętowskiej, pierwszej Rzeczniczki Praw Obywatelskich
podkreślającej niezbywalności podstawowych praw człowieka i nieustającą walkę w ich
obronie.
O solidarności dnia codziennego mówił także Ignacy Dudkiewicz, redaktor Magazynu
Kontakt, działacz Klubu Inteligencji Katolickiej i członek Wspólnoty St. Egidio. Głos
w obronie uchodźców zabrała Waja Jabłonowska z Centrum Wsparcia Imigrantów
i Imigrantek w Gdańsku.
Druga sesja plenarna z udziałem wicepremiera Piotra Glińskiego dotyczyła rządowych
propozycji zmian w sposobie finansowania niektórych działalności organizacji
pozarządowych. Projekt ustawy będzie procedowany w sejmie w najbliższym czasie.
Odbyło się także kilkanaście, bardzo ciekawych zajęć panelowych, m.in. o nowych
mediach, fundrisingu, nowoczesnych narzędziach w zarządzaniu projektami i na wiele
innych tematów.
Był również czas na długie, inspirujące rozmowy, wymiany doświadczeń, poznawanie
działalności innych organizacji. Dolny Śląsk reprezentowała silna ekipa Dolnośląskiej
Federacji Organizacji Pozarządowych z udziałem reprezentantki naszego
Stowarzyszenia.
10. V FORUM KOBIET PRZEDSIĘBIORCZYCH "KOBIETA ŚWIADOMA W BIZNESIE".
Stowarzyszenie „Aktywność Kobiet” objęło patronatem V FORUM KOBIET
PRZEDSIĘBIORCZYCH "KOBIETA ŚWIADOMA W BIZNESIE", które odbyło się 6
października 2017 r. w Dzierżoniowie
Forum promuje postawy przedsiębiorcze oraz wspiera rozwój osobisty i zawodowy
mieszkanek Ziemi Dzierżoniowskiej. Gościem specjalnym tegorocznego forum była
Anna Wawrzyniak psycholog i coach, autorka książek i publikacji z zakresu psychologii
ukierunkowanej na poznanie siebie i osiąganie sukcesów.

Odbył się także panel dyskusyjny z udziałem przedsiębiorczych duetów (małżeństwa,
partnerzy, przyjaciele), którzy opowiedzieli w jaki sposób osiągnęli wspólny sukces
w biznesie. W części artystycznej wystąpiła Monika Urlik a "Metamorfozy z Joanną"
pokazały jak zmiana wyglądu fizycznego rodzi w nas zmiany umysłu.
11. KONFERENCJA „GOSPODARKA, KLIMAT, SPOŁECZEŃSTWO - KOBIETY
ZMIENIA JĄ ŚWIAT" podczas VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich
Przedsiębiorstw.
l
Stowarzyszenie „Aktywność Kobiet” we Wrocławiu, Fundacja Liderek Biznesu
w Warszawie oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zorganizowały
konferencję podczas VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw
pn. „GOSPODARKA, KLIMAT, SPOŁECZEŃSTWO - KOBIETY ZMIENIA JĄ ŚWIAT".
Spotkanie odbyło się 20 października 2017 w Międzynarodowym Centrum
Kongresowym w Katowicach.
Wprowadzeniem do rozmowy był raport pt. "Gdzie jest szklany sufit? Kobiety
w średniej kadrze zarządzającej" przygotowany na podstawie wyników badania
przeprowadzonego przez Kantar Millward Brown na zlecenie Fundacji Liderek Biznesu.
Podczas panelu dyskusyjnego rozmawialiśmy m. in. o roli i znaczeniu kobiecej
aktywności we wszystkich sferach życia publicznego, pozytywnym wpływie obecności
kobiet w zarządach firm na wyniki ekonomiczne i funkcjonowanie organizacji,
barierach rzeczywistej równości w gremiach podejmujących decyzje nie tylko
w biznesie, działaniach, jakie należy podjąć, aby rozwijała się przedsiębiorczość kobiet
i o tym co same kobiety mogą zrobić, by wykorzystać swój potencjał i realizować
zawodowe, społeczne i osobiste aspiracje.
Do dyskusji zaprosiliśmy:
Ilonę Antoniszyn, prezeskę Stowarzyszenia „Aktywność Kobiet”, Volkswagen Group.
Piotra Ciacka, prezesa „STIBITZ”, byłego Przewodniczący Rady Nadzorczej Kantar
Millward Brown, oraz członka Rady Nadzorczej SMG/KRC Search&Selection.
dr Andrzeja Kalisza, niezależnego doradcę biznesowego, wiceprzewodniczącego,
Zachodniej Izby Gospodarczej Pracodawcy i Przedsiębiorcy we Wrocławiu,
Ambasadora "Aktywności Kobiet"
Beatę Osiecką, Członkinię Zarządu Fundacji Liderek Biznesu,Prezes Zarządu firmy
Kinnarps Polska,
Angelinę Sarotę - radcę prawnego, Członkinię Rady Programowej Fundacji Liderek
Biznesu. Przewodniczącą Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.
Lidię
Schneider
wiceprezeskę
Stowarzyszenia
„Aktywność
Kobiet”,
przedsiębiorczynię, właścicielkę studia make up „LIMA”

Spotkanie poprzedziła konferencja prasowa, podczas której: Beata Osiecka i Angelina
Sarota z Fundacji Liderek Biznesu oraz Ilona Antoniszyn, Stowarzyszenie „Aktywność
Kobiet” przedstawiły główne założenia i najważniejsze tezy konferencji.
Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, co utwierdziło nas
w przekonaniu o konieczności propagowania tematów równości kobiet i mężczyzn
w każdym aspekcie życia.
12. PANEL „PO PROSTU ZRÓB TO – KOBIECA ENERGIA ZMIAN” podczas III
Dolnośląskiego Kongresu Obywatelskiego.
Stowarzyszenie „Aktywność Kobiet” we współpracy z Dolnośląską Federacją
Organizacji Pozarządowych zorganizowało panel dyskusyjny „PO PROSTU ZRÓB TO –
KOBIECA ENERGIA ZMIAN” podczas III Dolnośląskiego Kongresu Obywatelskiego,
który odbył się 26 października 2017 w Krzyżowej.
Podczas panelu dyskutowałyśmy o tym, czy kobiety są motorem zmian społecznych,
kulturowych i ekonomicznych? Jakie znaczenie ma działalność kobiet w organizacjach
pozarządowych?
W panelu udział wzięli:
DOROTA MROCZKOWSKA, współwłaścicielka rodzinnej Manufaktury Draży
Czekoladowych DOTI w Smolcu, prezeska Uczniowskiego Klubu Sportowego Tygrysy
w Smolcu, a także Człowiek Smolca 2009 w dowód zaangażowania w lokalne inicjatywy
społeczne. Została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi za aktywizację zatrudnienia
osób niepełnosprawnych. Jest członkiem stowarzyszeń skupiających przedsiębiorców,
a także ambasadorką Stowarzyszenia Aktywność Kobiet.
DR ANDRZEJ KALISZ, doktor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki, niezależny
doradca biznesowy. Wiceprzewodniczący Zachodniej Izby Gospodarczej Pracodawcy
i Przedsiębiorcy. Ambasador Stowarzyszenia „Aktywność Kobiet”.
KATARZYNA LUBINIECKA-RÓŻYŁO, Koordynatorka ds. równego traktowania w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, wicepełnomocniczka
Kongresu Kobiet we Wrocławiu.
JUSTYNA RÓŻEWICZ– SUSZCZYŃSKA, wiceprezeska fundacji Volto Amore, założycielka
Studia Aktywności "To Lubię" we Wrocławiu.
DANUTA ŁOTAREWICZ– wiceprezeska Stowarzyszenia „Aktywność Kobiet”.
Przedsiębiorczyni, działaczka polityczna i samorządowa, zaangażowana w wiele
ważnych dla regionu projektów. .
Moderatorką panelu była Magdalena Rygiel
Ogromne zainteresowanie uczestników, ciekawa, chwilami burzliwa dyskusja
dowodzą, że tematy udziału kobiet w życiu publicznym, pełnego równouprawnienia we

wszystkich sferach życia, likwidacji barier kobiecej aktywności instytucjonalnych,
prawnych, stereotypów kulturowych, konserwatywnych wzorców wychowania,
deprecjonujących kobiety modeli edukacji a w końcu blokad i ograniczeń tkwiących
w samych kobietach jest bardzo ważny. Aktywność kobiet opłaca się wszystkim. Tam
gdzie zasady równości realizowane są w praktyce a nie tylko deklarowane, państwa
lepiej funkcjonują, firmy mają wyższe zyski, społeczeństwa harmonijnie się rozwijają.
Zatem w interesie nas wszystkich leży wspieranie kobiet w ich ambicjach społecznych,
zawodowych i osobistych. Aktywność Kobiet konsekwentnie będzie to robić.
13. DNI PIĘKNOŚCI STOWARZYSZENIA „RÓŻOWE OKULARY" I "AKTYWNOŚCI
KOBIET"
9 i 10 grudnia w studio make up LIMA we Wrocławiu odbyła się kolejna edycja Dni
Piękności, wydarzenia skierowanego do Kobiet dotkniętych chorobą nowotworową
organizowanego przez Stowarzyszenia Pomocy Chorym Onkologicznie 'Różowe
Okulary" przy współpracy Stowarzyszenia "Aktywność Kobiet".
Podczas „Dni piękności” uczestniczki korzystają z usług fryzjera, kosmetyczki,
manicurzystki, a także otrzymują praktyczne porady specjalistów jak dbać o siebie
podczas choroby, jak radzić sobie ze skutkami ubocznymi leczenia wpływającymi na
wygląd.
Ideą spotkań wsparcie psychiczne osób chorych, zapewnienie możliwości oderwania
się od problemów związanych z chorobą, poprawa ich samopoczucia.
14. VI EDYCJA KONKURSU „SZKLANA KROPLA”.
W 2017 ogłoszona została VI EDYCJA KONKURSU „SZKLANA KROPLA”.
Nagrody przyznane zostaną w pięciu kategoriach:
1. KOBIETA ZARABIA – skierowana do kobiet przedsiębiorczych, prowadzących własne
firmy, zarządzających przedsiębiorstwami, osiągających sukcesy w działalności
gospodarczej;
2. KOBIETA RZĄDZI – kobiety aktywne w lokalnych społecznościach, pracujące
w samorządach, radach osiedlowych, sołectwach.
3. KOBIETA I ŚRODOWISKO – kobiety działające na rzecz innych, w sferze
charytatywnej, ochronie zdrowia, kulturze, ekologii, prowadzące projekty społeczne
itp.
4. KOBIETA PRZYSZŁOŚCI – młode kobiety, aktywne, pomysłowe, inspirujące innych,
osiągające sukcesy w dziedzinie nauki, kultury, sportu,działalności społecznej itd.
5. PRZYJACIELE KOBIET – kategoria w której wyróżnić chcemy osoby, organizacje,
instytucje i firmy działające na rzecz kobiet, wspierające kobiety, pomagające
realizować ich aspiracje, plany i ambicje.
Rozstrzygnięcie konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędą się w roku 2018.

III. 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.

