Sprawozdanie merytoryczne
Stowarzyszenia Inicjatyw Kobiecych za rok 2016
1. Dane:
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS dnia 29 maja 2012 roku.
KRS-0000422215
NIP- 527-268-18-44
REGON -146243583
Strona www.inicjatywakobiet.org
Facebook: https://www.facebook.com/StowarzyszenieInicjatywKobiecych
2. Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej w roku 2016:
W okresie 1.01-26.11.2016 r. Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Kobiecych działał w składzie:


Prezeska Zarządu - Anna Góral



Wiceprezeska - Beata Świniarska



Sekretarka - Anna Żołędziowska



Członkini - Anna Perzyńska

W okresie 26.11.2016 r. – 31.12.2016 r. Zarząd Stowarzyszenia działał w składzie:


Prezeska Zarządu - Anna Góral



Wiceprezeska - Beata Świniarska



Członek - Piotr Thieme
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W okresie 1.01.2016- 30.06.2016 r. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Inicjatyw Kobiecych
działała w składzie:


Elena Kaczmarek



Marta Łobodzińska



Natalia Odziejewicz

W okresie 30.06.2016 – 26.11.2016 r. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Inicjatyw Kobiecych
działała w składzie:


Elena Kaczmarek



Beata Kozieńska



Natalia Odziejewicz

W okresie 26.11.2016 r.- 31.12.2016 r. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Inicjatyw Kobiecych
działała w składzie:


Elena Kaczmarek



Beata Kozieńska



Anna Perzyńska

Zmiany składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej dokonane przez Nadzwyczajne wyborcze
Walne Zebranie w dn. 26.11.2016 r. nie zostały ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym

3. Przynależność Stowarzyszenia do federacji, koalicji itp.
Od stycznia 2013 roku należymy do Federacji Organizacji Służebnych Mazowia, nasza
przedstawicielka Anna Góral – jest wiceprezeską Zarządu Federacji Mazowia od czerwca 2015
roku.
Od lutego 2013 do Koalicji na rzecz Równego Traktowania.
Od września 2013 do Federacji Kółeczkowej.
Stowarzyszenie działało w Komisjach Dialogu Społecznego m. st. Warszawy
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Poradnictwo Specjalistyczne



Ds. Osób Niepełnosprawnych



Dzielnicy Wola

Koalicja na Rzecz Równych szans
Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych jest członkiem Koalicji i bierze aktywny udział w jej
pracach. W kwietniu 2015 roku Koalicja na Rzecz Równych Szans zwróciła się z apelem do
RPO ws. wystąpienia przez ten organ do Trybunału Konstytucyjnego w związku ze
zbadaniem zgodności przepisów ustawy równościowej z ustawą zasadniczą.
Koalicja podnosi, że ustawa,

różnicując poziom ochrony przed dyskryminacją

w zależności od przesłanki (cechy objętej ochroną prawną) jest sprzeczna z konstytucyjną
zasadą niedyskryminacji i zasadą równości w prawie. Ogranicza także efektywny dostęp do
takich praw jak prawo do sądu, prawo do własności, prawo do wykształcenia, prawo do
świadczeń zdrowotnych oraz prawo dostępu do dóbr kultury.
Spółdzielnia Socjalna WOLA
Od 6 grudnia 2016 r. Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych jest członkiem Spółdzielni
Socjalnej WOLA. Spółdzielnia Socjalna WOLA powstała w maju 2015 roku, z inicjatywy
społeczniczek i osób z niepełnosprawnością, którzy marzyli o stworzeniu miejsca
dostępnego, otwartego i przyjaznego dla mieszkanek i mieszkańców Woli.
W ramach naszej działalności Spółdzielnia prowadzi:
Społeczne Centrum bez barier, w którym odbywają się szkolenia, kursy, warsztaty
oraz działania związane z aktywizacją społeczno-zawodową. Centrum wspiera m.in. osoby z
niepełnosprawnościami, osoby bezrobotne, seniorki/ów, a także dzieci i młodzież.
Cafe PoWoli –klubokawiarnia oraz catering. Promuje zdrową, regionalną kuchnię
wolską i wielokulturową, wyroby cukiernicze oraz catering. W menu uwzględnia potrzeby
dietetyczne (m.in. bezglutenowe, wegetariańskie).
Stowarzyszenie aktywnie angażuje się w działalność pożytku publicznego, kulturalnooświatową oraz zmierzającą do reintegracji społecznej i zawodowej osób defaworyzowanych
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prowadzoną przez Spółdzielnię. Spółdzielnia na mocy porozumienia udostępnia Społeczne
Centrum bez barier do prowadzonych przez Stowarzyszenie działań.
4. Liczba członkiń/członków Stowarzyszenia Inicjatyw Kobiecych
Liczba członkiń/członków Stowarzyszenia w dniu 31.12.2016 roku wynosi 19 osób, w tym
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osób z niepełnosprawnością (co stanowiło ponad 50% ogółu członkiń/członków

Stowarzyszenia).
Stowarzyszenie w 2016 roku działało głównie na zasadzie wolontarystycznej.
Wolontariuszkami/szami Stowarzyszenia byli: Anna Niewiadomska, Aleksandra Kul, Dorota
Błażejewska, Anna Góral, Ewa Zielińska, Piotr Thieme, Piotr Stasiak, Kinga Zajdenc, Sylwia
Suchicka, Ewa Wojdyr.
Stowarzyszenie współpracowało w roku 2015 z wieloma organizacjami pozarządowymi
m.in. Fundacją Machina Fotografika, Fundacją Feminoteka, Fundacją MaMa, Federacją
Mazowia, Porozumieniem Kobiet 8 Marca, Fundacją KLAMRA, Organizacją WRZOS,
Spółdzielnią Socjalną WOLA.

Realizowane projekty w roku 2016: - kontynuacja
A. Kursy językowe dla kobiet – Kobiety na języki! Kursy prowadzone w ramach
odpłatnej działalności pożytku publicznego.
Kurs języka migowego – podstawy plus
W okresie od stycznia 2016 do grudnia 2016 odbyły się podstawy plus dla siedmiu
osób, w sumie odbyło się 45 godzin kursu.
Kurs języka włoskiego - podstawy plus
W okresie od stycznia 2016 do grudnia 2016 roku kontynuacja kursu podstawowy
plus dla pięciu osób, w sumie odbyło się 58 godzin kursu.
Kurs języka angielskiego - podstawy plus
W okresie od stycznia 2016 do grudnia 2016 kurs na poziomie podstawowym dla
sześciu kobiet/mężczyzn, w sumie odbyło się 49 godzin kursu.
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Kursy językowe odbywały się w małych grupach, aby bardziej skupić się na
indywidualnym. bardziej intensywnym nauczaniu.
B. Projekt Erasmus Mobilność edukacyjna
Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych bierze udział w międzynarodowym projekcie
z programu Erasmus Akcji 1 "Mobilność edukacyjna" . Koordynatorką grupy polskiej była
Aleksandra Kul nasza członkini (od listopada 2016 roku). Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych
zrekrutowało w grudniu 2016 roku grupę 6 osób w 18-26 lat , które w lipcu 2017 wezmą udział
w międzynarodowym spotkaniu w Estonii. Celem projektu jest międzykulturowa wymiana
doświadczeń i międzykulturowa nauka.
C.,„ Warszawska szkoła liderska 60+”
Projekt był realizowany w okresie od 15.05.2016 do 30.07.2016, był finansowany ze
środków m.st Warszawy w ramach małych grantów.
Projekt był kompleksową odpowiedzią na potrzeby współczesnych seniorów, przy
jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb seniorów/seniorek o szczególnych potrzebach,
potrzebujących wsparcia asystentów młodzieżowych. Wszystkie zajęcia odbywały się w
miejscu dostosowanym do możliwości osób mających problemy z poruszaniem się, w miejscu
dobrze skomunikowanym ze wszystkimi dzielnicami senioralnymi Warszawy.
Projekt skierowany był do seniorów - mieszkańców/ieszkanek dzielnic: Woli, Ochoty,
Śródmieścia, Bielany i Żoliborza. Projekt miał charakter warszawski z naciskiem na dzielnice,
gdzie jest największy odsetek osób starszych. Projekt adresowany do seniorów, angażuje także
społeczność lokalną m.in. młodzież i osoby z niepełnosprawnością.
Rezultaty ilościowe:
W projekcie wzięło udział – 20 osób, seniorek i seniorów 60+, głównie działających
w Warszawskich radach Seniorów. Zostało zorganizowanych 6 modułów warsztatów,
w sumie 30 godzin spotkanie przygotowujące oraz podsumowujące – w sumie 6 godzin,
oraz debata społeczna – 2 godz. Uczestniczki/uczestnicy skorzystali także z 20 godzin
konsultacji indywidualnych.
Rezultaty jakościowe:
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1.Wzmocnienie/ rozwój umiejętności liderskich
2. Wzmocnienie więzi społecznych w środowisku, zwiększenie integracji społecznej
i integracji międzypokoleniowych, wzrost uspołecznienia.
3. Aktywizacja społeczna seniorów/ek
4. Zdobycie

praktycznych, życiowych umiejętności oraz wiedzy, które będzie

przydatne osobom 60+ w ich codziennym życiu.
D. Warsztaty teatralnie" 04.09.2016
Do teatru Rozmaitości na warsztaty i przedstawienie "Ewelina płacze” Stowarzyszenie
Inicjatyw Kobiecych zgłosiło się 18 osób członkiń/ów większości niepełnosprawnych w tym
cztery kobiety na wózkach.
F. Projekt „Kobieca przestrzeń bez barier”.
Stowarzyszenie zrealizowało cykl bezpłatnych warsztatów aktywizacyjnych dla kobiet
z niesprawnością „Kobieca przestrzeń bez barier”. Cykl warsztatów został sfinansowany przez
firmę Deloitte, dzięki wsparciu pracowniczki firmy Deloitte – Agnieszki Gartel. Warsztaty
z obszaru aktywizacji społeczno-zawodowej odbyły się w terminach od 12 września 2016 roku
do 25 września 2016 roku. Na warsztatach uczestniczki otrzymały materiały oraz poczęstunek
w czasie zajęć. W każdym warsztacie wzięło udział 8-9 kobiet, w sumie w cyklu warsztatów
wzięło udział 12 kobiet z niesprawnością. Warsztaty odbyły się w miejscu dostosowanym do
potrzeb kobiet z niesprawnością ruchową w Spółdzielni Socjalnej WOLA ul. Smocza 3 w
Warszawie (Muranów).
Tematy i terminy warsztatów poprowadzonych przez specjalistki i specjalistów:


„Dokumenty aplikacyjne”,



„Asertywność”,



„Rynek pracy – sposoby szukania pracy”:


„Jak radzić sobie ze stresem i agresywnymi zrachowaniami?”,



Jak pisać pisma urzędowe? Czyli praktyczne rady konstruowania odwołań
i skarg”,



„Ćwiczenia relaksujące i oddechowe z uwzględnieniem potrzeb kobiet
z niesprawnością ruchową”,
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„Rodzaje
prawa”,



„Jak prezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej i odpowiadać na trudne
pytania ? Jak mówić o swojej niepełnosprawności?,



„Wpływ roślin leczniczych i ziół na poprawę jakoś życia kobiet”,



„Dlaczego warto być aktywnym mimo niepełnosprawności? – mity, lęki
i dofinansowania”.

umów i składek – przy podejmowaniu pracy i związane z tym

Uczestniczki na warsztatach uzyskały fachową pomoc edukacyjną, gdzie później
będą mogły wdrażać tę wiedzę w swoje życie. Większość kobiet uczestniczących
w cyklu warsztatów to osoby niepełnosprawne. Uczestniczki chwaliły sobie tematy
zajęć, uważały, że są interesujące oraz przydatne w życiu osobistym i zawodowym.
Prosiły o kontynuację takich warsztatów. Dziękujemy, więc firmie Deloitte za wsparcie
finansowe, które udzieliła Stowarzyszeniu Inicjatyw Kobiecych. Dzięki temu mogłyśmy
przeprowadzić profesjonalne warsztaty dla kobiet niepełnosprawnych.
5. Działania Stowarzyszenia Inicjatyw Kobiecych w roku 2016
A. Spotkania Stowarzyszenia
W roku 2016 odbyło się 4 spotkania członkiń/członków Stowarzyszenia, w tym
dwa Walne Zgromadzenia członkiń/członków Stowarzyszenia.
B. Doradztwo dla kobiet
Doradztwo zawodowe - z elementami coachingu - w okresie od stycznia 2016 do
grudnia 2016 odbyło się 38 bezpłatnych, indywidualnych sesji dla kobiet.
Doradztwo prawne - w roku 2016 odbyło się 28 bezpłatnych indywidualnych
konsultacji prawnych głównie dla kobiet.
Doradztwo socjalne – w roku 2016 odbyło się 10 bezpłatnych porad socjalnych
głównie dla kobiet.
C. Warsztaty taneczne ONE BILLION RISING 2016
Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych zorganizowało dwa warsztaty taneczne dla
osób z niepełnosprawnością ruchową (głównie poruszających się na wózkach).
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Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych organizując warsztaty, czynnie włączyło się
w przygotowania do wydarzenia: Protestuj | Tańcz | Powstań przeciwko przemocy
wobec dziewcząt i

kobiet

z niepełnosprawnościami! Wydarzenie odbyło się

w dniu 14 lutego 2016 w Warszawie.
D. Warszawska Manifa Feministyczna 2016
Udział

w przygotowaniach Manify, organizacja autobusu dla osób

niepełnosprawnych i osób z wózkami dziecięcymi oraz uczestnictwo w Warszawskiej
XVI Manifie feministycznej 12 członkiń/członków Stowarzyszenia oraz sympatyczek –
marzec 2016.
E. Matronat nad „Sceną dla twardziela”
Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych objęło matronatem projekt realizowany
przez Fundację „Phan Bde” w partnerskiej współpracy z fundacją Autonomia oraz
grupą Głosy Przeciw Przemocy. „Scena dla twardziela” to projekt o kulturowych
wzorcach męskości i ich wpływie na dyskryminację i przemoc ze względu na płeć
wykorzystujący metodę Teatru Forum.
F. VII Kongres Kobiet
W dniach 11 i 12 września Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych aktywnie
uczestniczyło w Kongresie Kobiet. Mieliśmy swoje stanowisko, przy którym
zapoznawaliśmy uczestniczki Kongresu z naszymi celami, informowałyśmy o naszych
działaniach oraz zachęcałyśmy do działania z nami.
G. . Działalność w Komisji Dialogu Społecznego m.st. Warszawy
Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych działało w roku 2016 w:


Komisji Dialogu Społecznego ds. Poradnictwa, gdzie reprezentantką była Anna
Góral (przewodnicząca tej Komisji w roku 2016)



Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego dzielnicy Wola, gdzie reprezentantką
była Anna Perzyńska od września 2016 roku .



,Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Niepełnosprawnych, gdzie reprezentantką
była Beata Świniarska, od listopada 2016 roku
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H.Maraton Pisania Listów Amnesty International 2016
Maraton Pisania Listów bez barier - Organizacja własnego miejsca maratonowego,
przystosowanego dla osób z niepełnosprawnością ruchową, Stowarzyszenia Inicjatyw
Kobiecych i Spółdzielni Socjalnej Wola – 10.12.2016, Warszawa, siedziba Spółdzielni
Socjalnej Wola. Maraton trwał od godziny 12:00 do godziny 20:00, pojawiło się 25
osób, napisano 128 listów w sprawie więźniów sumienia.
I. Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych wzięło udział w II Kongresie Osób
z Niepełnosprawnościami 20 września 2016 r. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Warszawa, ul. Chodakowska 19/31.
Tematami kongresu były:


I sesja – Kobiety z niepełnosprawnościami (Realizacja Artykułu 6 Konwencji),



II sesja – Niezależne życie a ubezwłasnowolnienie,



III sesja – Selfadwokatura,



IV sesja – Aktywizacja zawodowa.

Członkinie aktywnie

brały udział w I sesji, w której mówiły o nieprzystosowanych

szpitalach i fotelach ginekologicznych dla kobiet niepełnosprawnych i wiążąca się z tymi
przypadkami dyskryminacja.
J. Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych współorganizowało wraz ze Spółdzielnią Socjalną
Wola następujące wydarzenia - bezpłatne spotkania, warsztaty od 01 do 12.2016 r.:
- Wolskie sianie miłości czyli uroczyste odsłonięcie muralu Ireny Sendler – 14.02.2016 r.,
- Smoczy salon filmowo-literacki – Sylwia Chutnik - 7.04.2016 r.,
- Salon literacki – Beata Jurasz – 29.09.2016 r.,
- Dzień Meksykański w tym pokaz filmu o Ryszardzie Kapuścińskim – 19.11.2016 r.,
- Kobiety solidarności” - Smoczy salon literacki – Magdalena Kicińska „Pani Stefa” – 17.11.2016 r. ----

-Smoczy salon literacki Marta Dzido , Piotr Śliwowski oraz pokaz filmu „Solidarność według
kobiet” i promocja Książki „ – 24.11.2016 r.
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