Sprawozdanie merytoryczne
Stowarzyszenia Inicjatyw Kobiecych za rok 2012
1. Powstanie organizacji
Na spotkaniu założycielskim, w dniu 5 stycznia 2012 roku 15 członkiń - założycielek
wyraziło swoją wolę powołania Stowarzyszenia Inicjatyw Kobiecych.
Na spotkaniu członkinie zatwierdziły Statut, uchwaliły uchwały założycielskie. Wybrały
Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisję Rewizyjną.
A. Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Kobiecych
w składzie:






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

B. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Inicjatyw Kobiecych
w składzie:





Beata Jurasz – Przewodnicząca
Aleksandra Miciałkiewicz – sekretarka
Beata Świniarska
Joanna Miłosz

2. Rejestracja
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS dnia 29 maja 2012 roku.
KRS-00004222
NIP- 527-268-18-44
REGON -146243583

3. Wykaz uchwał uchwalonych przez członkinie/Zarząd Stowarzyszenia w roku 2012
Data
przyjęcia Zakres tematyczny
uchwały
05.01.2012 Powołanie organizacji Stowarzyszenie Inicjatyw
Kobiecych (SIK)

Osoby podpisujące
15 członkiń - założycielek

05.01.2012 O wyborze Komitetu Założycielskiego SIK

15 członkiń - założycielek

05.01.2012 O przyjęciu statutu

15 członkiń - założycielek

05.01.2012 O wyborze Zarządu SIK

15 członkiń - założycielek

05.01.2012 O wyborze Komisji Rewizyjnej SIK

15 członkiń - założycielek

27.04.2012 Zmiana statutu SIK zgodnie z zaleceniami KRS

15 członkiń - założycielek

15.05.2012 Uznanie opłacenia domeny internetowej za
składkę członkowską

Zarząd SIK

02.08.2012 Zmiana wysokości składki miesięcznej od
01.01.2013

Zarząd SIK

30.11.2012 Przystąpienie do Federacji Organizacji
Służebnych MAZOWIA

Zarząd SIK

1.12.2012

Zarząd SIK

Przystąpienie do Koalicji na Rzecz Równych
Szans

4. Liczba członkiń/członków Stowarzyszenia
Stan członkiń/członków Stowarzyszenia
w dniu 31.12.2012 roku liczył 20 osób. Do Stowarzyszenia należało pod koniec grudnia
2012 roku 19 kobiet i 1 mężczyzna, w tym 9 osób z niepełnosprawnością.

5. Działania Stowarzyszenia Inicjatyw Kobiecych w roku 2012 :
A. Stworzona została wizualizacja graficzna

Stowarzyszenia Inicjatyw Kobiecych-

powstało logo, papier firmowy, szablon pism i uchwał oraz wizytówki. Członkinie
skorzystały z wolontarystycznego wsparcia specjalistek.
B. Powstały 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.

Na podstawie wypracowanych planów działania czterech grup tematycznych zostanie
stworzona przez Zarząd w I kwartale 2013 roku strategia Stowarzyszenia na lata 20132014.
C. Zorganizowane zostały 2 kursy językowe:
Kurs języka rosyjskiego- podstawy plus, dla czterech

kobiet, w tym jednej z

orzeczeniem o niepełnosprawności - prowadzony był w okresie od października do
grudnia 2013, w sumie odbyło się 18 godzin kursu.
Kurs języka migowego - podstawy dla sześciu osób, w tym w tym trzy kobiety z
orzeczeniem o niepełnosprawności, od października do grudnia 2013 ,w sumie odbyło
się 18 godzin kursu.
Zajęcia językowe odbywały się raz w tygodniu, w bezpłatnie użyczonej Stowarzyszeniu
sali. Kursy prowadzone były przez lektorów wolontariuszy.

D. Stowarzyszenie podpisało 2 umowy wolontarystyczne: z lektorką języka rosyjskiego
oraz lektorem języka migowego.

E. Aktywizacja społeczno- kulturalna, zorganizowane zostały:


wymiany ciuchowo-biżuteryjno -literackie



integracyjne wyjścia do teatru (współpraca z Teatrem Polskim)



wymiany przepisów kulinarnych

F. Doradztwo zawodowe- z usług doradczyń zawodowych - coachów skorzystały dwie
kobiety - w tym jedna z orzeczeniem o niepełnosprawności; w okresie od października
2012 do grudnia 2012 odbyło się 7 indywidualnych sesji.

G. Dzięki wolontarystycznemu wsparciu profesjonalnej firmy tworzącej grafikę i strony
www - od grudnia 2012 roku funkcjonuje strona internetowa

Stowarzyszenia:

www.inicjatywakobiet.org

H. 14 grudnia 2012 odbyło się spotkanie mikołajowe Stowarzyszenia, w którym
uczestniczyły członkinie oraz
Kobiecych.

sympatyczki/sympatycy Stowarzyszenia Inicjatyw

