SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2014
I. Prowadzone działania w ramach realizacji zadań statutowych:
W 2014 roku nasze stowarzyszenie podejmowało następujące działania statutowe :
1. Bezpłatne konsultacje i porady specjalistów w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom
Przestępstw.- 24-28 luty 2014. Porady udzielane były w siedzibie stowarzyszenia wg
ustalonego harmonogramu.
2. W marcu br zgłosiliśmy do Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach listę stałych
mediatorów naszego stowarzyszenia. Lista i opracowany „Regulamin prowadzenia
mediacji CKiM Dialog’ zostały pozytywnie zaopiniowana i oficjalnie członkowie
stowarzyszenie-mediatorzy są wpisani na listę przy SO w Katowicach.
3. W dniu 26 kwietnia br. przeprowadziliśmy konkurs plastyczny dla dzieci w ramach
projektu „Pomaluj swój świat-prawa dziecka-prawa człowieka”. Naszym partnerem była
Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie Górniczej - Tucznawie oraz Młodzieżowy Ośrodek
Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej. Dzieci uczestniczyły w warsztacie dot. praw
dziecka ,a następnie – w warsztacie plastycznym pod kierunkiem plastyka z MOPT. W
zajęciach wzięło udział 15 dzieci w wieku 5-12 lat. Wszystkie prace zostały nagrodzone.
4. We współpracy z OSP Tucznawa przeprowadziliśmy projekt „Konflikt, kryzys, spór –
wybierz mediacje’ . Celem projektu była promocja mediacji, jako alternatywnej metody
rozwiązywania sporów oraz prowadzenie nieodpłatnych konsultacji mediatorów dla
mieszkańców Dąbrowy Górniczej. W ramach projektu, w siedzibie OSP Tucznawa odbyła
się prelekcja dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej na temat idei mediacji, jej przebiegu
oraz zastosowania. Uczestnicy prelekcji zostali poinformowani o harmonogramie
dyżurów mediatorów, oraz otrzymali ulotki i broszury na temat mediacji.
5. W maju br. uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej konferencji „Zgoda-prezent na dzień
dziecka”, która odbyła się w Katowicach i Krakowie. Podczas konferencji nasi
przedstawiciele przedstawili prezentację „Konflikt rodzinny oczami dziecka” oraz
zorganizowali wydarzenie towarzyszące - wystawę prac plastycznych nagrodzonych
w konkursie „Pomaluj swój świat-prawa dziecka- prawa człowieka”.
6. Przystąpiliśmy do 2 konkursów dla organizacji pozarządowych – Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich- Śląskie Lokalnie 2014, oraz Fundacji Dzieci Niczyje – „Bezpieczne
dzieciństwo”. Otrzymaliśmy granty na realizację 2 projektów :
- „MAUS - Młodzieżowa Akademia Umiejętności Społecznych – autoprezentacja”.
Projekt realizowany był w okresie październik-listopad br. w 3 szkołach
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu będzińskiego – I LO i III LO w Będzinie, oraz LO
Zespołu Szkół w Sławkowie. Celem projektu było podniesienie kompetencji społecznych
i interpersonalnych młodzieży poprzez warsztat autoprezentacji. Zajęcia były bardzo
urozmaicone m.in. przez pracę z kamerą oraz plansze prezentujące zasady budowania
wystąpień publicznych. W warsztatach wzięło udział 56 osób.Projekt został objęty
honorowym patronatem starosty będzińskiego. Projekt otrzymał dofinansowanie z FIO.
Koordynatorem projektu była Wice Prezes Dialogu- Bożena Krzywda.
- „Mediacje rodzinne w sytuacji rozwodu- gest miłości dla Twojego dziecka”, który
realizowany był w Będzinie, Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu, we współpracy z Sądami
Rejonowymi, Urzędami Miast objętych projektem oraz przy wsparciu Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Dąbrowie Górniczej. Projekt będzie prowadzony w okresie październik
2014- czerwiec 2015.W ramach projektu zorganizowaliśmy debatę panelową promująca
Tydzień Mediacji i otwierająca dalsze działania. Naszym celem jest przeciwdziałanie
negatywnym skutkom rozwodu doświadczanym przez małe dzieci, zwrócenie uwagi
społeczności lokalnej na potrzeby i prawa dzieci do kontaktu z obojgiem rodziców oraz

podniesienie wiedzy społeczności lokalnej na temat idei mediacji, jej zastosowania oraz
przebiegu. Projekt otrzymał dofinansowanie z The Velux Foundations w ramach
programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje. Od listopada br
rozpoczęliśmy dyżury w Sądach Rejonowych Będzina, Dąbrowy Górniczej i Sosnowca
wg ustalonego harmonogramu. Udzielane porady są bezpłatne.

II. Współpraca.
Nawiązaliśmy współpracę z Młodzieżowym Ośrodkiem Pracy Twórczej w Dąbrowie
Górniczej, Ochotniczą Strażą Pożarną – Tucznawa, Śląskiem Centrum Mediacji
w Katowicach, Starostwem Powiatowym w Będzinie, I LO, III LO- w Będzinie, LO Zespołu
Szkół w Sławkowie, Sądami Rejonowymi i Urzędami Miast - Dąbrowy Górniczej, Będzina
i Sosnowca, Miejska Biblioteką Publiczną w Dąbrowie Górniczej.
W grudniu br. decyzją Zarządu nie przedłużyliśmy umowy podnajmu lokalu dla
Stowarzyszenia „Kobieta-Liderem świata”. Zarządy obu stowarzyszeń deklarują dalszą
współpracę i chęć współdziałania.
III . Zebrania członków stowarzyszenia.
W 2014 roku odbyło się 5 zebrań członków stowarzyszenia, w trakcie których omawiane były
sprawy bieżące. Przyjęliśmy w poczet członków stowarzyszenia CKiM Dialog 5 osób.
Odbyło się 5 zebrań Zarządu.

IV . Szkolenia.
Członkowie stowarzyszenia i wolontariusze brali udział w szkoleniach organizowanych przez
Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej.
V. 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.
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