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Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG jest organizacją pozarządową, powstałą w odpowiedzi
na potrzebę zintegrowania wielu dotychczas odrębnie działających grup społecznych i ich działań. Pod wspólnym
szyldem połączyły swoje siły zgierskie środowiska artystyczne, dziennikarskie, feministyczne, młodzieżowe
i naukowe. Naszą misją jest pobudzenie aktywności i odpowiedzialności obywatelskiej w środowiskach lokalnych oraz
zwrócenie szczególnej uwagi na problematykę słabszych, mniejszości i płci. Swoją działalność opieramy na zasadach
transparentności i interaktywności. Służyć ma temu prowadzony przez Stowarzyszenie serwis EZG.INFO.PL
Naszym wiodącym celem jest organizacja działań o charakterze informacyjnym i prewencyjnym w sferze
gender. Będziemy upowszechniać założenia i osiągnięcia myśli feministycznej. Chcemy podejmować tematy łamania
praw kobiet i przeciwdziałania seksizmowi. Będziemy propagować pozytywny wizerunek kobiecości i wspierać rozwój
kobiet. Aktywnie włączymy się w proces socjalizacji dziewcząt, działania edukacyjne oraz kampanie dotyczące
przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i nastolatek.
Do kluczowych kwestii podejmowanych przez nasze Stowarzyszenie należeć będą działania zwalczające
dyskryminację ze względu na płeć, orientację seksualną, status społeczny, wyznanie bądź niepełnosprawność.
Zamierzamy promować szacunek i tolerancję dla odmienności i osób słabszych we wszystkich sferach życia
społeczeństwa lokalnego. Szczególnym wyzwaniem będzie dla nas aktywizacja zawodowa kobiet i osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Nie mniej ważne będzie upowszechnianie wiedzy z zakresu prawa i stosowania dostępnych
środków ochrony prawnej obywateli.
Jednym z priorytetowych celów naszej organizacji jest wspieranie i podejmowanie inicjatyw edukacyjnokulturalnych i artystycznych. Są one istotnym elementem kształtującym świadomość i postawy społeczne. Włączanie
obywateli w tego typu działania ma na celu ich uwrażliwienie na ważkie zagadnienia społeczne, zwłaszcza tzw. tematy
drażliwe czy będące przedmiotem tabu. Twórczość artystyczna łączy się najczęściej z innym spojrzeniem
na rzeczywistość i zmusza do refleksji będącej istotą świadomego człowieka.
Poprzez nasze działania będziemy dążyć do rozwoju i wspierać promocję Miasta Zgierza i powiatu zgierskiego.
Zależy nam także na zwiększeniu świadomego udziału obywateli w życiu społecznym, publicznym i kulturalnym miasta
i regionu. W duchu idei samorządności i demokratyzacji życia społecznego skupimy się na budowaniu wśród obywateli
poczucia tożsamości z ich „małymi ojczyznami” w oparciu o ich potencjał. Miarą tego jest skuteczna działalność
organizacji pozarządowych. Dlatego Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG będzie wspierać organizacje
trzeciego sektora, zwracając szczególną uwagę na poszerzanie współpracy tego sektora z samorządem lokalnym
i administracją publiczną.
Nasze Stowarzyszenie za bardzo ważny składnik społeczeństwa obywatelskiego uważa zaangażowanie
młodych ludzi w działalność lokalną. Za cel jaki stawiamy sobie w tym obszarze należy wymienić kreowanie aktywnych
form walki z bezrobociem młodych, przeciwdziałanie przemocy i patologiom wśród młodzieży, a także promowanie
wzorów zdrowego i pożytecznego spędzania wolnego czasu. Także wykształcenie i wspieranie jednostek szczególnie
uzdolnionych jest ogromną szansą dla lokalnych społeczności. Naszym zamiarem jest wszechstronna pomoc dla dzieci
i młodzieży pozytywnie wyróżniającej się, w tym pomoc stypendialna.
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG jest organizacją niezależną od polityki w rozumieniu partyjnym.
Naszą ambicją jest skupiać wokół idei Stowarzyszenia osoby o różnym światopoglądzie, mogących wnieść w naszą
pracę wielorakie doświadczenia i różnorodną pomoc. Będziemy współpracować ze wszystkimi, którzy
sprzyjają celom i inicjatywom Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich EZG.

