Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015
I. Działania podejmowane w ramach zadań statutowych
W 2015 roku realizowaliśmy następujące projekty :
1. „Mediacje rodzinne w sytuacji rozwodu- gest miłości dla Twojego dziecka” –
kontynuacja działań podjętych w październiku 2014 r. Projekt obejmował 3 miasta- Dąbrowę
Górnicza, Będzin i Sosnowiec , w których nawiązaliśmy współpracę Sądami Rejonowymi,
jednostkami samorządu terytorialnego – Urzędami Miast, placówkami kultury – Miejską
Biblioteką Publiczną w Dąbrowie Górniczej oraz Miejsko-Gminna Biblioteką Publiczną
w Będzinie, Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych, Ośrodkiem Wsparcia
Dziecka i rodziny w Będzinie, Fundacją „Nasze dzieci” przy Arcellor Mittal z Dąbrowy
Górniczej i innymi. W ramach projektu przeprowadziliśmy 90 godzin dyżurów w Sądach
Rejonowych, podczas których udzieliliśmy 42 porad osobom w sytuacji kryzysu rodzinnego;
przyjęliśmy 27 wniosków o wszczęcie mediacji – w tym ze skierowania przez Sądy
Rejonowe w Dąbrowie Górniczej – 5 oraz 2 z Będzina; przeprowadziliśmy 4 warsztaty dla
profesjonalistów. We współpracy z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Będzinie
oraz przy wsparciu Urzędów Miast – Dąbrowy Górniczej, Będzina i Sosnowca
zorganizowaliśmy konferencję podsumowującą projekt. Projekt był współfinansowany ze
środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji
Dzieci Niczyje. Patronat honorowy nad projektem objęli Prezydenci Miast Dąbrowy
Górniczej, Będzina i Sosnowca. Projekt zakończył się w czerwcu br.
2.” Festiwal Ludzi Aktywnych” – w sierpniu br. uczestniczyliśmy w organizowanych
przez Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości i Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej – działaniach promujących lokalne organizacje
pozarządowe. Podczas Festiwalu informowaliśmy mieszkańców Dąbrowy Górniczej
o naszych działaniach – na rzecz dzieci i osób dorosłych, rozdawaliśmy ulotki informacyjne
dotyczące realizowanych projektów.
3. „Ulica Zdrowia” – to projekt realizowany m.in. przez fundację „Dolcevita” z Będzina
oraz dąbrowski oddział Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, którego celem było m.in.
promowanie zdrowego trybu życia, podniesienie świadomości proekologicznej społeczności
lokalnej. Akcja odbywała się 22 sierpnia br. w Będzinie, na głównej arterii miasta.
4. „Ryzyko pod kontrolą – Gimnazjalne Grupy Liderów” projekt zrealizowany
w ramach konkursu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach w związku
z konkursem w dziedzinie profilaktyki uzależnień – przeciwdziałanie alkoholizmowi. Projekt
adresowany był do młodzieży gimnazjalnej z Dąbrowy Górniczej i powiatu będzińskiego.
Uczestniczyli w nim uczniowie wytypowanych klas drugich z Gimnazjum nr 9 i Gimnazjum
nr 10 w Dąbrowie Górniczej, oraz Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 3 w Będzinie. Celem
projektu było przeciwdziałanie podejmowaniu zachowań ryzykownych przez młodzież.
Uczniowie brali udział w warsztatach : budowanie zespołu i podstaw komunikacji,
przeciwdziałania dyskryminacji i mowie nienawiści, asertywności i konstruktywnego
rozwiązywania konfliktów, mediacji rówieśniczych oraz promujących wolontariat. Na
zakończenie projektu uczestnicy otrzymali pamiątkowe materiały edukacyjne z Biura
Rzecznika Praw Dziecka, a wychowawcy - podręcznik opracowany przez Ministerstwo
Sprawiedliwości „Przychodzi uczeń do prawnika”. Pozyskaliśmy także sponsora – Zakłady
Przemysłu Cukierniczego „Mieszko” z Raciborza, dzięki któremu uczestnicy warsztatów
dostawali słodki poczęstunek. Projekt trwał w okresie wrzesień – grudzień 2015.
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5. „ Na tropie dzikich wysypisk” – konkurs został zorganizowany przez Fundację „Zielona
Perspektywa” z Dąbrowy Górniczej. Celem konkursu było promowanie zachowań
proekologicznych i kształtowania świadomości w zakresie dbania o środowisko naturalne.
Nasi członkowie uczestniczący w konkursie wskazali 5 „dzikich” wysypisk – na terenie
Dąbrowy Górniczej, Czeladzi i Będzina. Jury konkursowe wyróżniło 3 opracowane raporty
nielegalnych składowisk odpadów. Konkurs trwał w okresie sierpień – grudzień 2015.
6. W październiku br rozpoczęła się druga edycja projektu, „Mediacje rodzinne w sytuacji
rozwodu- gest miłości dla Twojego dziecka” – tym razem w Będzinie i w Sosnowcu.
W ramach projektu prowadziliśmy dyżury mediatorów w dwóch Sądach Rejonowych,
postępowania mediacyjne w sprawach rodzinnych, oferowaliśmy pomoc psychologiczną
osobom w kryzysie rodzinnym / okołorozwodowym. Wszelkie działania oferowaliśmy
nieodpłatnie. Projekt trwa od października 2015 do czerwca 2016 i jest współfinansowany ze
środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji
Dzieci Niczyje. Patronat honorowy nad projektem objęli Prezydenci Miast Dąbrowy
Górniczej, Będzina.
7. Obchody Tygodnia Mediacji – we współpracy w Miejską i Powiatową Biblioteką
Publiczną w Będzinie oraz przy wsparciu i zaangażowaniu Pani Prezes Sądu Rejonowego
w Będzinie SSR Ewy Gradowskiej zorganizowaliśmy obchody Międzynarodowego Dnia
Mediacji – 15 października 2015r. Projekt obejmował – spotkanie z bajką terapeutyczną dla
dzieci z Przedszkola nr 1 w Będzinie - zajęcia prowadziła Pani Celina Nowak
z Wypożyczalni dziecięcej , debatę panelową p.n. „Rola instytucji publicznych
w inicjowaniu i propagowaniu mediacji” oraz dyżur mediatorów i psychologów.
Pozyskaliśmy także sponsora – Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Mieszko” z Raciborza,
dzięki któremu dzieci biorące udział w zajęciach dostały słodki poczęstunek.
8. W grudniu br. uczestniczyliśmy w „Spotkaniu świata biznesu i trzeciego sektora”,
któremu patronował Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza – Zbigniew Podraza. Spotkanie
było okazją do poznania możliwości współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi
i ekonomii społecznej.
II. Współpraca.
W ramach prowadzonej działalności nawiązaliśmy współpracę z nowymi partnerami- m.in.
z Gimnazjami – nr 9 i 10 w Dąbrowie Górniczej oraz nr 1 i 3 w Będzinie oraz fundacją
Dolcevita z Będzina.
III. Zebrania/ szkolenia.
W 2015 roku odbyło się 4 zebrań Zarządu , min. podjęto uchwałę o zmianie siedziby
stowarzyszenia – od nowego roku CKiM Dialog przeniesie się do budynku przy
ul. Sienkiewicza 6 A, gdzie będzie się mieścić Centrum Aktywności Obywatelskiej.
Odbyło się także 6 zebrań członków stowarzyszenia – szkoleniowo-organizacyjnych.
Uczestniczyliśmy także w szkoleniach organizowanych przez Inkubator Społecznej
Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej i w konferencjach – „Profilaktyka krzywdzenia
małych dzieci” organizowanej przez stowarzyszenie „Moc wsparcia” z Sosnowca oraz
„Ostrożnie: dziecko!” organizowanej przez Fundację Dzieci Niczyje.

Monika Górska
Prezes CKiM „Dialog

www.ckimdialog.eu ; mail: ckimdialog@onet.eu , tel.501-470-575, 694-716-093
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza 6A/6
KRS 0000345594 NIP: 629-24-40-825 REGON: 241463615

