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STOWARZYSZENIA KOBIET GMINY SAWIN

Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin- organizacja pozarządowa powstała w
2002roku, 18 osobowy komitet założycielski postanowił zalegalizować Stowarzyszenie w
Sądzie. W dniu 10 kwietnia 2002r pod nr LU .XI NS-Rej KRS 11062/11809 w XI Wydziale
Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego zostaliśmy zarejestrowani .
Następni e dokonaliśmy wszelkich formalności urzędowych związanych z
otrzymaniem REGONU, NIP-u , konta bankowego oraz zgłoszeniem stowarzyszeniajako
płatnika vat w celu odzyskania vat-u ze środków zagranicznych.
Na nasz wniosek do Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie
pt. " Forum młodych dziennikarzy" otrzymaliśmy grant w wys. 15.000 złotych na program
dla młodzieży gimanzjalnej i ponadgimnazalnej który był kontynuowany przez okres od
01.07.2002r. do 3 1.01.2003r.W projekcie wzięło udział 18 młodych ludzi z gimanzjum, szkół
zawodowych ,szkół średnich oraz studentów . Dzięki pozyskanym środkom
zakupiono aparat cyfrowy, dyktafon, młodzież była dwukrotnie w Waszawie. Uczestniczyła
w Forum Edukacyjnym Przyjazna szkoła w 2002r w Gimnazjum nr.38 w Warszawie w dniu
29 września 2002r. Wyjazd ten był możliwy dzięki współpracy Stowarzyszenia z Wójtem
Gminy, który opłacił autokar. Podczas kolejnego wyjazdu do Warszawy młodzież zwiedziła
studio telewizyjne oraz kino trójwymiarowe, starówkę.
W czasie wakacji 2002r. młodzież intensywnie uczestniczyła w wykładach i
warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych KUL w Lublinie oraz
dziennikarzy praktyków regionalnych gazet. Młodzież uczestniczyła w cyklu wykładów i
warsztatów mających na celu zapoznanie z różnorodności a gatunków publicystycznych .W
wyniku warsztatów wydano 6 numerów miej scowej gazetki po nazwą My młodzi informującej
o problemach lokalnych. Uroczyste zakończenie projektu zakończono w dniu 16 stycznia br.
wręczeniem zaświadczeń oraz wręczeniem nagród za udział w konkursie w ramach projektu
pt. " Ocalić od zapomnienia "
Stowarzyszenia Kobiet Gminy Sawin organizowało również spotkania dla osób
niepełnosprawnych, składaliśmy wnioski na pozyskanie środków finansowych na działalność
grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych , które zrealizowano wspólnie z Gminnym
Ośrodkiem Pornocy Społecznej
W miesiącu listopadzie 2002r. przez 4 dni zorganizowano bezpłatne badap.ie
mammografii piersi dla 335 kobiet dzięki fundacji Pani Jolanty Kwaśniewskiej
"Porozumienie bez barier "
Zależy nam na tym aby , aby uaktywnić jak największą ilość miejscowej ludności do
wszelkiego rodzaju działań na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego gminy.
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