SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2013
1.Prowadzone działania w ramach realizacji zadań statutowych:
Nasze działania w 2013 roku :
a) bezpłatne poradnictwo dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej w ramach Tygodnia Pomocy
Ofiarom Przestępstw - luty 2013,,
b) uczestnictwo w obchodach Dnia Kobiet w ramach działań Miejskiej Biblioteki Publicznej –
marzec 2013,
c) zorganizowanie bezpłatnego dnia porad mediacyjnych w Miejskim Centrum Informacji w CH
Pogoria z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji- październik 2013,
d) - działania w ramach obchodów 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy- listopad-grudzień 2013
- bezpłatne porady psychologa, mediatora, prawnika, doradcy zawodowego .
- przeprowadzenie projektu edukacyjno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn.”Pomaluj
swój świat- prawa dziecka- prawa człowieka”- grudzień 2013

Ad. a).
W lutym br. przeprowadziliśmy dyżury – radcy prawnego i psychologa w ramach Tygodnia
Pomocy Ofiarom Przestępstw.
Ad. b)
W związku z obchodami Dnia Kobiet organizowanymi przez MBP w Dąbrowie Górniczej
przedstawicielki naszego stowarzyszenie przygotowały stoisko, gdzie można było
porozmawiać z doradcą zawodowym, psychologiem, mediatorem, a także nauczyć się
robienia kwietnych bukietów z bibuły. Opracowałyśmy również ofertę warsztatów specjalnie
adresowanych do kobiet – „Stokrotki i bratki..” oraz ofertę warsztatów dla młodych rodziców.
Ad.c)
W związku z Międzynarodowym Dniem Mediacji zorganizowaliśmy całodzienny dyżur
naszych mediatorów w Miejskim Centrum Informacji w CH Pogoria. Przeprowadziliśmy
tygodniową akcję ulotkową wśród osób korzystających z porad w MCI. Nasza akcja została
zrelacjonowana przez telewizję lokalną „Telpol”.
Ad.d).
W okresie 25.11 – 09.12. 2013 roku zorganizowaliśmy bezpłatne porady dla społeczności
lokalnej. Porad udzielali członkowie stowarzyszenia - psycholog, mediator, doradca
zawodowy, oraz radca prawny.
W grudniu br. przeprowadziliśmy projekt edukacyjno - plastyczny dla dzieci i młodzieży
pn.”Pomaluj swój świat - prawa dziecka - prawa człowieka”. Dla potrzeb jego realizacji
pozyskaliśmy partnera – Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej.
Przeprowadziliśmy warsztaty edukacyjne, w których wzięło udział 70 dzieci w wieku 5-16
lat. Celem projektu było :
- upowszechnianie i ochrona praw dziecka;
- poszerzenie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat podstawowych praw dzieci
zapisanych w Konwencji Praw Dziecka;
- poszerzenie wiedzy wśród dzieci i młodzieży o roli Rzecznika Praw Dziecka, a także
o instytucjach i organizacjach ogólnopolskich pomagających dzieciom i ich rodzinom
w sytuacjach kryzysowych;

- wymiana doświadczeń i konfrontacji różnorodnych metod pracy z dziećmi;
- rozwijanie zainteresowań, wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej dzieci.
Na konkurs plastyczny wpłynęło 55 prac dzieci w wieku 5-12 lat. Projekt był objęty
patronatem honorowym Posłanki do Europarlamentu Pani Małgorzaty Handzlik oraz
Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Pana Zbigniewa Podrazy. Patroni byli także
fundatorami nagród dla najciekawszych prac plastycznych. Do naszego projektu
pozyskaliśmy także wsparcie merytoryczne i rzeczowe Biura Rzecznika Praw Dziecka
i Fundacji Dzieci Niczyje. Dzięki sponsorom „Tarnawski i Partnerzy- kancelaria Radców
Prawnych i Adwokatów” z Katowic, “Centrum Zdrowia - Jomadent” z Dąbrowy Górniczej,
firmie “Grafprint” z Dąbrowy Górniczej ufundowaliśmy nagrody oraz wydaliśmy
pamiątkowy kalendarz z pracami wyróżnionymi w konkursie. Patronat medialny nad
projektem objęła telewizja lokalna Telpol. Zakończenie projektu i rozstrzygnięcie konkursu
zaplanowaliśmy na dzień 10.01.2014 r.
2. Zebrania członków stowarzyszenia.
W 2013 roku odbyło się 5 zebrań członków stowarzyszenia, w trakcie których
omawiane były sprawy bieżące. Odbyło się także 5 zebrań Zarządu.
Pozyskaliśmy 6 nowych członków – w tym 4 mediatorów, co pozwoliło na utworzenie grupy
inicjatywnej dla dalszych działań. Na odstawie doświadczeń i wniosków członków
stowarzyszenia oraz dzięki doradztwu prawnemu w Inkubatorze – opracowaliśmy Regulamin
prowadzenia mediacji naszego stowarzyszenia. Regulamin stanowi uszczegółowienie zapisów
Statutu.
3. Szkolenia.
Członkowie stowarzyszenia i wolontariusze brali udział w szkoleniach
organizowanych przez Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej.
4. Korzystanie z doradztwa.
Członkowie stowarzyszenia korzystali z doradztwa oferowanego przez Inkubator
Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej w ramach nawiązanej współpracy,
w tym :
- doradztwa marketingowego, prowadzenia księgowości, doradztwa prawnego.
5. Inne.
Podpisaliśmy kolejną umowę o podnajmie lokalu z dąbrowskim Stowarzyszeniem
„Kobieta Liderem świata” oraz z dąbrowskim oddziałem Śląskiego Stowarzyszenia
Diabetyków na cały 2013 i 2014 rok.
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