SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2010
1.Prowadzone działania w ramach realizacji zadań statutowych:
02.2010 – 12.2010 – w ramach akcji „Masz głos, masz wybór” , której patronuje Fundacja
im. S. Batorego oraz Stowarzyszenie „Szkoła Liderów” przeprowadziliśmy na terenie
Będzina badania ankietowe wśród mieszkańców i opracowaliśmy raport pn. Będzin 2010 .
Ankiety rozprowadzane były m.in.
w instytucjach publicznych, szkołach
ponadgimnazjalnych, zakładach pracy. Uzyskaliśmy ponad 800 wypełnionych ankiet.
Ankiety – ich opracowanie, druk, kolportaż oraz analiza wyników zostały w całości
zorganizowane oraz przeprowadzone przez członków CKiM Dialog.
03.2010 – zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy debatę we współpracy z WSB w Dąbrowie
Górniczej pn. „Mediacje- nowe spojrzenie na rozwiązywanie konfliktów”. W debacie
uczestniczyli studenci oraz uczestnicy Festiwalu Nauki – ok. 60 osób. Na debatę zostali
zaproszenie mediatorzy z Centrum Mediacji Partners-Polska działającego przy Fundacji
„Partners –Polska z Warszawy, oraz z Polskiego Centrum Mediacji o. Siemianowice Śląskie.
Prelegenci występowali na zasadach non-profit.
Podczas trwania Festiwalu rozdawane były ulotki promujące nasze działania
03.2010 – warsztaty pn. „Szeptem do mnie mów..” dla kobiet w ramach Festiwalu
Rozwojowego dla Kobiet „ Progressteron” w Katowicach. W warsztatach wzięło udział ok.
20 osób. Warsztat miał charakter non-profit.
Podczas trwania Festiwalu rozdawane były ulotki promujące nasze działania.
03.2010 – zgłosiliśmy się do konkursu firmy AXA – „Wspieramy mamy” z projektem dla
młodych matek, kobiet z depresją poporodową . Nasz projekt nie uzyskał akceptacji komisji
konkursowej.
05.2010 – warsztaty nt. zasad budowania wystąpień publicznych oraz autoprezentacji dla
młodzieży licealnej – SSM Sławków. W warsztatach wzięło udział ok. 30 uczniów klas
maturalnych ze szkół w Będzinie. Warsztaty miały charakter non-profit.
05.2010 – prelekcja dla kuratorów społecznych dla dorosłych z Sądu Rejonowego
w Dąbrowie Górniczej – „Mediacje jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów.
W prelekcji wzięło udział ok. 30 kuratorów. Wykład miał charakter non-profit.
09.2010 – warsztat pn. Stres, agresja, przemoc – jak sobie radzić w sytuacjach trudnych” dla
uczestników „Akademii zdrowia i urody” organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków o/Dąbrowa Górnicza. W zajęciach wzięło udział ok. 30 uczestników. Warsztaty
miały charakter non-profit.
10.2010 – w związku z Międzynarodowym Dniem Mediacji nawiązaliśmy współpracę z tut.
Prokuraturą, Komendą Miejską Policji oraz Sądem Rejonowym , dzięki czemu rozdawaliśmy
ulotki informacyjne na temat mediacji.

2. Zebrania członków stowarzyszenia.
W 2010 roku odbyło się 5 zebrań członków stowarzyszenia, w trakcie których omawiane były
sprawy bieżące .
Odbyło się także 8 zebrań Zarządu .

3. Szkolenia.
Członkowie stowarzyszenie brali udział w szkoleniach organizowanych przez Inkubator
Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej - szkolenia dotyczyły zasad
prowadzenia księgowości w organizacji , zmian w ustawie o wolontariacie i pożytku
publicznym oraz zasad konstruowania projektów.
4. Korzystanie z doradztwa.
Członkowie stowarzyszenia korzystali z doradztwa oferowanego przez Inkubator Społecznej
Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej w ramach nawiązanej współpracy , w tym :
- doradztwo marketingowe – zakładania strony internetowej,
- prowadzenia księgowości,
- doradztwo prawne.
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