Sprawozdanie merytoryczne
Stowarzyszenia Inicjatyw Kobiecych za rok 2013
1. Dane
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS dnia 29 maja 2012 roku.
KRS-0000422215
NIP- 527-268-18-44
REGON -146243583
2. Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej w roku 2013
W okresie styczeń-czerwiec 2013 Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Kobiecych działał
w składzie:
•
•
•
•
•

Prezeska Zarządu – Anna Góral
Wiceprezeska Zarządu – Agata Spała
Wiceprezeska Zarządu – Marlena Stancel
Sekretarka – Anna Żołędziowska
Skarbniczka – Kinga Mazurek

Od lipca 2013 roku do Zarządu weszły:
•
•

Katarzyna Paczkowska
Beata Jurasz

W okresie styczeń-czerwiec
Kobiecych działa w składzie:

2013 Komisja

Rewizyjna

Stowarzyszenia

Inicjatyw

• Beata Jurasz – Przewodnicząca
• Aleksandra Miciałkiewicz – sekretarka
• Beata Świniarska
• Joanna Miłosz
W czerwcu 2013 z Komisji zrezygnowała Beata Jurasz, a od lipca 2013 weszła do
Zarządu Stowarzyszenia.
3. Przynależność Stowarzyszenia do Federacji, koalicji itp.
Od stycznia 2013 roku należymy do Federacji Mazowia.
Od lutego 2013 do Koalicji na rzecz Równego Traktowania.

Od września 2013 do Federacji Kółeczkowej.
Stowarzyszenie działa w czterech Komisjach Dialogu Społecznego m. st. Warszawy:
•

Poradnictwo Specjalistyczne

•

Osoby starsze i kombatanci

•

Niepełnosprawni

4. Liczba członkiń/członków Stowarzyszenia
Stan członkiń/członków Stowarzyszenia
w dniu 31.12.2013 roku liczył 24 osoby. Do Stowarzyszenia należało pod koniec grudnia
2013 roku 23 kobiety i 1 mężczyzna, w tym 13 osób z niepełnosprawnością (55%).
5. Działania Stowarzyszenia Inicjatyw Kobiecych w roku 2013 :
A. Działały cztery grupy robocze, tematyczne w następujących obszarach :
•

Prawa kobiet, przeciwdziałanie przejawom dyskryminacji kobiet na rynku pracy.

•

Przeciwdziałanie

stereotypom

w

wizerunku

kobiet

niepełnosprawnych

i dyskryminowanych społecznie.
•

Aktywizacja zawodowa i społeczna kobiet.

•

Wspomaganie rodzin i środowiska społecznego kobiet marginalizowanych społecznie i
niepełnosprawnych.

B.

Kursy językowe dla kobiet
Kurs języka rosyjskiego- podstawy plus, dla sześciu kobiet - prowadzony był w
okresie od lutego do czerwca 2013, w sumie odbyło się 21 godzin kursu.
Kurs języka migowego - podstawy plus dla ośmiu osób, w okresie od lutego do
grudnia 2013, w sumie odbyło się 42 godzin kursu.
Kurs języka włoskiego podstawy dla ośmiu kobiet, w okresie od lutego do czerwca
2013, w sumie odbyło się 21 godzin kursu.
Kurs języka włoskiego kontynuacja kursu podstawowego dla ośmiu kobiet, w okresie
od września do grudnia 2013, w sumie odbyło się 18 godzin kursu.

Kurs języka arabskiego

podstawy dla sześciu kobiet, w okresie od lutego

do

października 2013, w sumie odbyło się 30 godzin kursu.
Zajęcia językowe odbywały się raz w tygodniu, w bezpłatnie użyczonych
Stowarzyszeniu

salach.

Kursy

prowadzone

były

przez

lektorki/lektorów

wolontariuszki/szy. Stowarzyszenie podpisało 5 umów wolontarystycznych z:

2

lektorkami języka rosyjskiego, lektorką języka arabskiego, lektorem języka migowego
oraz lektorem języka włoskiego.
C. Doradztwo dla kobiet
Doradztwo zawodowe- z elementami coachingu - w okresie od lutego 2013 do
grudnia 2013 odbyło się 45 bezpłatnych, indywidualnych sesji. Konsultacji doradczych
udzielały dwie doradczynie zawodowe.
Doradztwo prawne - w roku 2013 odbyło się 15 bezpłatnych indywidualnych
konsultacji prawnych dla kobiet.
D.

W ramach aktywizacji społeczno- kulturalnej w roku 2013 , zorganizowane
zostały:
•

integracyjne wyjścia do teatru (współpraca z Teatrem Polskim)

•

wymiany przepisów kulinarnych, wymiany ubraniowe

•

dwa warsztaty dla kobiet (patchwork dla Manify 2013)

•

dwa warsztaty biżuterii (luty, maj 2013)

E. Zajęcia Tai-chi dla kobiet
W okresie maj-grudzień 2013 prowadziliśmy zajęcia Tai-chi dla grupy kobiet- w tym
dla kobiet poruszających się na wózku. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu.
W okresie maj-lipiec 2013 ćwiczenia odbywały się n powietrzu w parku Saskim, a w
okresie październik-grudzień 2013 w sali Centrum Społecznego paca 40.
F. Komitetu organizacyjnego muralu Marka Edelmana
Stowarzyszenie należało do komitetu organizacyjnego muralu Marka Edelmana, który
powstał w kwietniu 2013 roku

na ścianie kamienicy przy ul. Nowolipki 9b.

Stowarzyszenie uczestniczyło w malowaniu muralu, a także zorganizowało warsztaty
odbijana żonkili dla dzieci w dniu uroczystości odsłonięcia muralu.

G. Matronat wystawy irański artystek Unexposed
Stowarzyszenie objęło matronat nad wystawą irańskich artystek Unexposed, która
odbyła się w Muzeum Etnograficznym w dniach 15.04.-15.06.2013 r. Na wystawie
prezentowane były prace 40 irańskich artystek młodego pokolenia, które dotychczas
nie były wystawiane w Iranie ze względu na cenzurę.
H. Matronat oraz współpraca przy kampanii "Bezpieczny fotel" na rzecz dobrej opieki
ginekologicznej.
Stowarzyszenie brało udział w pracach nad powstaniem ankiety, w promocji kampanii
oraz przy tworzeniu raportu końcowego z zebranych ankiet dotyczących opieki
ginekologicznej dla kobiet z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W ramach
kampanii uruchomiono internetową ankietę pod adresem www.przyjaznygin.pl, w
której anonimowo można było opisać swoje doświadczenia z wizyt u ginekologów
i związane z nimi oczekiwania.
I. Organizacja i promocja premiery

filmu dokumentalnego „Dom: Warszawa -

Meksyk”.
Stowarzyszenie współorganizowało promocję i premierę filmu dokumentalnego
absolwentki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi Eli Chrzanowskiej. Autorka filmu- współzałożycielka Stowarzyszenia, realizując swój
film przez kilka lat żyła między Polską a Meksykiem. Film ten ukazuje różnorodność
dwóch z pozoru odległych kultur: polskiej i meksykańskiej. Ważnym aspektem filmu
jest ukazanie losów Polek w mieście Meksyk i Meksykanek mieszkających w
Warszawie. Uroczysta premiera filmu odbyła się 11 października 2013 roku, na
premierze było obecnych około 250 osób.
J. Inicjatywa artystyczna - mural kobiecy „Była sobie... na Grochowie”
Stowarzyszenie we wrześniu 2013 roku otrzymało minigrant z Centrum Społecznego
Paca (CAL) na przeprowadzenie inicjatywy artystycznej Była sobie... na Grochowie,
której efektem jest powstały na murze Klubokawiarni Grochowskiej mural o 5
słynnych kobietach Grochowa. W czasie trwania akcji odbyły się 3 spotkania
przygotowujące, a także zostały zorganizowane 3 warsztaty:

•

warsztaty fanzinowe - dwudniowe, 2 x 6 godz., 15 osób uczestniczących;
stworzenie wstępnego projektu graficznego muralu; wybrano postacie
kobiet - bohaterek muralu;

•

warsztaty szablonowe - dwudniowe warsztaty, 2 x 8 godz., 10
uczestniczek/ów; przygotowanie i wycięcie szablonów do malowania muralu;

•

warsztaty muralowe - trzydniowe warsztaty, ok. 20 godz., 10 uczestniczek/
ów; malowanie muralu na ścianie budynku przy ul. Garibaldiego 5a,
Grochów (Klubokawiarnia Kicia Kocia), przedstawiającego bohaterki
wcześniej stworzonych fanzinów:

prof. Teresę Kruszewską (projektantkę wnętrz i przedmiotów użytkowych, długoletnią
mieszkankę Grochowa),
Polę Gojawiczyńską (pisarkę, także mieszkankę Grochowa),
Halinę Oberlaender zwaną Kicią Kocią (muzę Mirona Białoszewskiego),
Alinę Przewłocką (znaną cukierniczkę z Grochowa),
Fridę Wołkowycką (dziewczynę z grochowskiego kibucu, który istniał w latach 30 XX
wieku).
Uroczyste odsłonięcie muralu odbyło się 19 października 2013 roku w klubokawiarni Kicia
Kocia. Była to impreza integrująca mieszkańców i mieszkanki Grochowa, organizacje
pozarządowe oraz twórczynie/twórców muralu. W odsłonięciu muralu oprócz organizacji
pozarządowych i mediów uczestniczyła Sylwia Chutnik- znana przewodniczka po
Warszawie, pisarka, autorka m.in. Warszawy kobiet.

