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I.

Sprawozdanie Merytoryczne

1. Nazwa organizacji, adres siedziby:
FUNDACJA INSTYTUT RÓWNOWAGI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ 81-572 Gdynia ul. Gryfa
Pomorskiego 48c/9
2. Przedmiotem działalności organizacyjnej jest:
a)

Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowanych (9499.Z)

3. Data rejestracji, Numer KRS, Numer REGON, Numer NIP:
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY DNIA 12.02.2013 rok, Numer KRS: 0000450642, REGON:
221838143, NIP: 5862281519
4. Zarząd Fundacji:
a) EWELINA AGNIESZKA ŁAWECKA – PREZESKA ZARZĄDU
b) KATARZYNA BŁASIŃSKA –WICEPREZESKA ZARZĄDU
5. Cele statutowe:
Celem Fundacji jest działalność w zakresie:
1. rozwoju edukacji nieformalnej i rozpowszechniania koncepcji long life learning;
2. wyrównywania szans edukacyjnych grup zagrożonych wykluczeniem;
3. rozpowszechniania i wdrażania najnowszych technologii w procesie edukacji;
4. budowania aktywnego społeczeństwa obywatelskiego;
5. tworzenia przestrzeni współpracy lokalnych organizacji pozarządowych;
6. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
7. integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
8. działalności charytatywnej;
9. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
10. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
11. ochrony i promocji zdrowia;
12. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
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13. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
14. działalności na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn;
15. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
16. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
17. działalności

wspomagającej

rozwój

techniki,

wynalazczości

i

innowacyjności

oraz

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
18. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
19. wypoczynku dzieci i młodzieży;
20. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
21. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
22. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
23. turystyki i krajoznawstwa;
24. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
25. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji;
26. ratownictwa i ochrony ludności;
27. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą;
28. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
29. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
30. promocji i organizacji wolontariatu;
31. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
32. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
33. działalności

na

rzecz

rodziny,

macierzyństwa,

rodzicielstwa,

upowszechniania

i ochrony praw dziecka;
34. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
35. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3, w zakresie określonym w pkt. 1-29.
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6. Zasady, formy i zakres działalności statutowej:
Działania zrealizowane przez Fundację w 2016 roku:
A. Projekt "Wirtu@lni-Re@lni"
Kontynuowano realizację działań rozpoczętych w 2014 roku i prowadzonych w 2015 roku. Projekt
realizowany w 10 miejscowościach woj. pomorskiego i warmińsko-mazurskiego (Kwidzyn,
Rzeczenica, Czuchów, Kępice, Ustka, Gdynia, Węgorzewo, Giżycko, Koczarki, Szczytno), we
współpracy z Akademią Pomorską odpowiadał na problem rosnącego zjawiska mowy nienawiści i
działań dyskryminacyjnych, które przekładają się na wzrost przestępstw motywowanych
nienawiścią. Poprzez realizację 5 weekendowych szkoleń w ramach szkoły tolerancji, 605 godzin
warsztatów uwrażliwiających nt. praw człowieka, zjawiska mowy nienawiści i sposobów
reagowania na nie, sztuki komunikacji, wykorzystania mediacji w komunikacji, Porozumienia bez
Przemocy, edukacji międzykulturowej, prawnych aspektów mowy nienawiści, sytuacji uchodźców,
w których wzięło udział 307 osób (z czego 106 osób brało regularny udział w warsztatach i
otrzymało certyfikaty ich ukończenia), 12 Żywych Bibliotek, 163 projekcji filmowych i dyskusji w
ramach Kina Tolerancja, 2 wystaw oraz 1 konferencji naukowo-metodycznej miał na celu
przeciwdziałanie rozpowszechnianiu mowy nienawiści. Zaplanowane działania prowadziły do
wzmocnienia odwagi cywilnej w występowaniu przeciwko aktom dyskryminacji i wskazywały
możliwości wpływania na zmianę relacji międzyludzkich. Adresatami działań byli liderzy lokalni z
małych miejscowości oraz osoby zainteresowane działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie
mowie nienawiści i dyskryminacji bez względu na jej formę. Udział Akademii Pomorskiej rozszerzył
grupę adresatów o studentów kształcących się do zawodu pedagoga oraz pracowników
naukowych badających zjawisko mowy nienawiści i dyskryminacji.
W październiku 2015r. przygotowana została Wystawa "Ofiary mowy nienawiści". Powstała ona na
podstawie rozmów i relacji zebranych przez liderki lokalne i studentów Akademii Pomorskiej w
Słupsku, którzy zdecydowali o włączeniu się w jej przygotowanie. Wystawa składa się z 10 plansz
przedstawiających 10 historii ofiar mowy nienawiści i jedną planszę wprowadzającą/wyjaśniającą.
Powstała także wystawa interaktywna "Mój wybór". Wystawa o Polsce, o ludziach, i o naszych
codziennych wyborach, która pokazuje jak nasze słowa, komentarze i wybory kształtują
rzeczywistość. Wystawa może być wykorzystana podczas warsztatów, lekcji i szkoleń na temat
mowy nienawiści i dyskryminacji. Wystawa dostępna jest na stronie: http://mojwybor.irse.pl/.
Podpięcie wystawy do strony internetowej Fundacji IRSE sprawia, że będzie ona cały czas
dostępna, również po zakończeniu działań projektowych. W styczniu 2016r. była ona promowana i
miała ona 880 odsłon. Jeszcze w lutym 2016r. miała kolejne 59 odsłon.
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy
EOG.
Wartość projektu: 347 732,14 PLN
Wysokość dofinansowania: 308 742,09 PLN
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B. Projekt "Study Tours to Poland - profesjonaliści"
W dniach 17-23 kwietnia 2016 roku gościliśmy w Trójmieście 15 przedstawicieli samorządu z
rejonu Odessy w Ukrainie. Siedmiodniowy program wizyty studyjnej zaprezentował funkcjonowanie
polskiego samorządu oraz zasady realizacji zadań gminy, miasta, powiatu i województwa. Program
wizyty rozpoczęło spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, podczas którego zaprezentowana
została historia reformy samorządowej i schemat polskiego samorządu, ze szczególnym
uwzględnieniem zadań województwa. W spotkaniu wzięli udział Marszałek Województwa
Pomorskiego oraz przedstawiciele Związku Gmin Pomorskich i Stowarzyszenia "Wolna
Przedsiębiorczość". Kwestie rozwoju demokracji partycypacyjnej i zaangażowania mieszkańców w
kształtowanie przestrzeni miejskiej oraz wydatkowania budżetu miasta omówione zostały podczas
spotkania z Kierownikiem Referatu Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Gdańska na temat
budżetu obywatelskiego i konsultacji społecznych. Wizyta w Europejskim Centrum Solidarności,
którego misją jest upamiętnienie procesów transformacji w Polsce, a także łączenie przeszłości z
przyszłością pomogła zrozumieć początki transformacji w Polsce.
Zadania powiatu zostały omówione podczas wizyty w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie,
podczas którego pracownicy różnych wydziałów omówili swoje obowiązki i przedstawili sposób ich
realizacji. Szczególną uwagę zwrócono na realizację przez powiat zadań z zakresu edukacji i
opieki społecznej, co szczegółowo zostało zaprezentowane podczas wizyty w szkole
ponadgimnazjalnej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Zdecydowana część wizyty poświęcona została zadaniom gminy, w tym zwłaszcza funkcjonowaniu
gminy wiejskiej. W Kobylnicy uczestnicy na spotkaniu z Wójtem Gminy Panem Leszkiem
Kulińskim poznali zagadnienia związane z budżetem oraz źródłami finansowania zadań gminy.
Odwiedzili także małe i średnie przedsiębiorstwa gospodarcze. Rozwój infrastruktury i własność
komunalna zostały przedstawione w oparciu o zagadnienia związane z gospodarką wodnokanalizacyjną, inwestycjami drogowymi, inwestycjami kubaturowymi oraz sportowo - rekreacyjnymi.
W Gminie Kobylnica uczestnikom przedstawione zostały sposoby wykorzystania odnawialnych
źródeł energii i działania dotyczące efektywności energetycznej /termomodernizacja/.
W Gminie wiejskiej Puc z kolei uczestnicy zgłębili tematykę korzystania z dotacji unijnych,
współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi i zadania zlecone
oraz organizację i uprawnienia służby medycznej na przykładzie prywatnego ośrodka zdrowia.
Spotkanie z pracownikami Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolnego w Lubaniu miało na celu
przedstawienie rozwoju rolnictwa na Pomorzu, a także historię i zagospodarowanie terenów po
dawnych PGR-ach. Uczestnicy wizyty odwiedzili pasiekę i dowiedzieli się o rozwoju
pszczelarstwa.
Na spotkaniu w Urzędzie Miasta Gdynia Pan Marek Stępa opowiedział o organizacji transportu, a
wizyta w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni była okazją do rozmowy na
temat rozwoju przedsiębiorczości w województwie pomorskim poprzez pobudzenie i
restrukturyzację regionalnej gospodarki.
Projekt sfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu
„STP – wizyty studyjne w Polsce 2015-2016"
Wartość projektu: 32 604,17 PLN
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Wysokość dofinansowania: 32 604,17 PLN
C. Projekt " Study Tours to Poland - studenci"
W dniach 2-13 maja 2016 roku 12 studentów z Białorusi, Rosji i Ukrainy odwiedziło Trójmiasto, aby
poznać najważniejsze aspekty polskiej rzeczywistości społeczno-politycznej oraz sukcesy 25 lat
wolności Polski. Program spotkania rozpoczął się od warsztatów integracyjnych oraz warsztatów
dotyczących edukacji międzykulturowej, na których rozmawialiśmy o różnych spojrzeniach na
kulturę i jej elementy składowe. Studenci dyskutowali na temat różnic kulturowych i ich znaczenia
podczas wizyty studyjnej. Po południu odwiedziliśmy Europejskie Centrum Solidarności, którego
misją jest upamiętnienie procesów transformacji w Polsce, a także łączenie przeszłości z
przyszłością. Uczestnicy zwiedzili wystawy i stocznię gdańską, jak również poznali organizację
instytucji i prowadzone przez nią działania.
System szkolnictwa wyższego został przedstawiony podczas wizyt na Uniwersytecie Gdańskim i w
Akademii Pomorskiej w Słupsku. Zaprezentowane zostały różne aspekty i funkcje uczelni
wyższych: od edukacyjnych, po pomoc w rozwoju zawodowym oraz otwarcie się na inne grupy
wiekowe, w tym seniorów. Uczestnicy programu spotkali się z Kierownikiem działu współpracy
zagranicznej UG Panem Adamem Bączkowskim, który opowiedział o systemie szkolnictwa
wyższego, ofercie Uniwersytetu Gdańskiego, oprowadziła także uczestników po kampusie UG, z
koordynatorami i słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Słupsku, Biura Karier Akademii
Pomorskiej w Słupsku.
Wizyta w Słupskim Inkubatorze Przedsiębiorczości zaprezentowała jedną z form wspierania
rozwoju innowacyjnej gospodarki oraz łączenie biznesu z nauką i działaniami społecznymi.
Spotkanie z przedstawicielami Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku oraz Centrum Sztuki
Współczesnej Łaźnia było okazją do poznania działań kulturalnych i społecznych instytucji
samorządowych oraz aktywizacji społecznej mieszkańców miasta. Wizyta w Radio Kaszebe oraz
Gazecie Wyborczej przybliżyła rolę i funkcjonowanie mediów w Polsce. Korzyści wynikające z
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zostały omówione podczas spotkania z pracownikami
Punktu Europe Direct prowadzonego przez Stowarzyszenie Morena oraz z wolontariuszami
europejskimi pracującymi w Gdańsku. Zakres obowiązków oraz rolę administracji samorządowej
studenci poznali podczas spotkań i wizyt w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego,
Urzędzie Miasta w Słupsku i Gdańsku. Działania organizacji pozarządowych przedstawili
pracownicy Stowarzyszenia Morena, Centrum Wolontariatu w Słupsku, Centrum Inicjatyw
Obywatelskich w Słupsku. Uczestnicy poznali także działania reintegracji zawodowej i społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na przykładzie Centrum Integracji Zawodowej w
Sopocie prowadzonego przez Stowarzyszenie im. Brata Alberta, a młodzi przedsiębiorcy
prowadzący hostel i spółdzielnię socjalną w Sopocie opowiedzieli o warunkach rozwoju
przedsiębiorczości w Polsce. Podczas wizyty uczestnicy spotkali się z liderami życia społecznego:
Prezydentem Lechem Wałęsą, Prezydentem Słupska Robertem Biedroniem, Przewodniczącym
Rady Miasta Gdańska Bogdanem Oleszkiem, Kierownikiem Referatu Inicjatyw i Konsultacji
Społecznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Nie mniej ważnym aspektem wizyty była integracja uczestników z młodzieżą z Polski. Było to
możliwe podczas spotkania w Uniwersytecie Gdańskim zorganizowanych przez polskich
studentów, wieczorów integracyjnych, na które zaproszeni zostali studenci z polski i z zagranicy.
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Uczestnicy mieli także okazję zaprezentować kulturę swoich państw podczas wieczoru
wielokulturowego zorganizowanego w Bibliotece pod Żółwiem w Gdańsku.
Projekt sfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu
„STP – wizyty studyjne w Polsce 2015-2016"
Wartość projektu: 38 003,33 PLN
Wysokość dofinansowania: 29 063,33 PLN
D. Projekt " Integracyjny Polsko-Ukraiński Obóz społecznej przedsiębiorczości"
Przedsiębiorczość społeczna dostrzega wartości tam gdzie społeczeństwo lub inni ludzie ich nie
widzą. Zamiast „problemów do rozwiązania” jest po prostu nieodkryta wartość.
I właśnie te wartości odkrywali studenci z Polski i Ukrainy podczas projektu “Integracyjny PolskoUkraiński Obóz społecznej przedsiębiorczości”, który odbył się w Gdańsku, w dniach 6-13 listopada
2016 roku.
Już w październiku zaczęły się przygotowania do wymiany młodzieży. W dniach 10-13.10.2016
roku do Gdańska przyjechało 3 przedstawicieli organizacji partnerskiej oraz młodzieży, którzy wraz
z 3 przedstawicielkami grupy polskiej omawiali najważniejsze aspekty spotkania. Cztery dni
upłynęły szybko podczas burzy mózgów na temat promocji, podziału zadań i obowiązków,
omawianiu przygotowania grup do spotkania. Poznawaliśmy Wyspę Sobieszewską i szukaliśmy
najlepszych miejsc na warsztaty. Szukaliśmy dogodnych połączeń na trasie Kijów-Gdańsk,
zastanawialiśmy się na ryzykiem i sposobem jego uniknięcia. Stworzyliśmy plan promocji,
odwiedziliśmy Stare Miasto i nabraliśmy energii do realizacji wymiany.
Integracyjny Polsko-Ukraiński Obóz Społecznej Przedsiębiorczości to projekt wymiany
młodzieżowej, w której wzięło udział 20 młodych osób z Trójmiasta i Kijowa. Spotkanie odbyło się
w dniach 6-13 listopada 2016 roku na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku.
Głównym celem projektu było wspieranie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży oraz
wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez budowanie postaw otwartości i tolerancji.
Podczas siedmiu dni warsztatów, spotkań i dyskusji młodzież miała możliwość zapoznania się z
zasadami tworzenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego, współpracy stref biznesu z
organami władzy na przykładzie konkretnych przedsiębiorstw społecznych działających w
Gdańsku.
Prowadzone warsztaty i ćwiczenia stworzyły atmosferę do twórczej pracy, której efektem były
pomysły przedsiębiorstw społecznych. W czasie projektu poznaliśmy problemy socjalne zarówno w
Polsce jak i w Ukrainie, nauczyliśmy się przełamywać stereotypy i dowiedzieliśmy się skąd one
biorą się w naszych głowach. Podjęliśmy próbę stworzenia analizy SWOT naszego
przedsiębiorstwa, pisaliśmy biznesplan i przygotowywaliśmy jego kampanię marketingową.
Poznaliśmy różne typy liderstwa, a podczas wizyty studyjnej spotkaliśmy się z praktykami,
pracującymi w przedsiębiorstwach społecznych w Gdańsku.
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Pierwszym z nich był „So Stay Hotel”, prowadzony przez byłych wychowanków domów dziecka.
Stwarza on im możliwość zdobycia często pierwszego doświadczenia zawodowego. Drugie przedsiębiorstwo, które odwiedziliśmy to Gdańska Spółdzielnia Socjalna, gdzie większość pracowników
to osoby wywodzące się z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmują się oni głównie
opieką nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz świadczą usługi porządkowe.
Wszystkie warsztaty, spotkania i zajęcia umożliwiły nam:






przełamanie bariery językowej i udoskonalenie znajomości języków obcych;
zwiększenie wiedzy na temat przedsiębiorczości społecznej;
poznanie praktyki działania przedsiębiorstw społecznych;
wymianę wiedzy na temat zwyczajów i tradycji obu państw-uczestników;
poznanie Gdańska i jego historii.
Rezultaty projektu zostały opisane w broszurze "Zysk to nie tylko pieniądze. Przedsiębiorczość
społeczna
w
Polsce
i
w
Ukrainie"
dostępnej
do
pobrania
na
stronie:
http://www.irse.pl/4/29/realizowane-projekty/integracyjny-polsko-ukrainski-oboz-spolecznejprzedsiebiorczosci.
Projekt realizowany był w partnerstwie z organizacją pozarządową PORUCH z Kijowa.
Projekt finansowany z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży
Wartość projektu: 41 322,28 PLN
Wysokość dofinansowania: 41 309,71 PLN

E. Projekt "Moja podróż"
Projekt "Moja podróż" odpowiadał na problem niewystarczającej ilości działań podejmujących
próbę wytłumaczenia globalnego wymiaru migracji, jej przyczyn, zależności, skutków zarówno dla
państw przyjmujących, jak i tych, z których wyjeżdżają mieszkańcy, a także braku spojrzenia na
proces migracji przez pryzmat migrantów. Celem projektu było opracowanie i przeprowadzenie gry
symulacyjnej, w której uczestnicy i uczestniczki wcielili się w rolę mieszkańców krajów Globalnego
Południa ogarniętych wojną, konfliktami i musieli zorganizować swój wyjazd z kraju oraz podróż do
Europy. Zespół ds. opracowania gry symulacyjnej przygotował scenariusz, kraty postaci, historie
imigrantów i uchodźców, które stanowiły podstawę do przeprowadzenia symulacji.
W dniach 17-19.11.2016r. grupa 59 uczniów, uczennic, studentów i studentek miała sposobność
przez kilka godzin "żyć życiem innych", poznając ich troski, motywacje, podejmując decyzje,
szukając bezpieczeństwa i dzieląc trudy podróży. Odbyły się wówczas trzy edycje gry w hali
stoczniowej w Gdańsku przy ul. Doki 1/90B. Pierwszego dnia w grze wzięli udział uczniowie i
uczennice 4 Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku (21 osób + opiekunka) oraz 10 wolontariuszy
i liderów grup - osób odpowiedzialnych za prowadzenie gry. Wcielili się oni w rolę złodziei,
policjantów, straży granicznej, przemytników. Gra była realizowana zgodnie ze scenariuszem. Gra
rozpoczynała się przed wejściem do hali zaaranżowanej na potrzeby gry. Na początku Mistrz gry
powitał uczestników, przedstawił informacje o czym jest gra oraz warunki bezpieczeństwa, rozdał
karty postaci i poprosił o zastanowienie sie, jaką rolę będą odgrywali. Następnie grupa przeszła do
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hali gdzie toczyła się gra. Na początku znaleźli się w miejscu obrazującym kraj, z którego
wyjeżdżali. Z rzutnika na ścianie puszczany był film przedstawiający realia wojenny (czołgi, odgłosy
wystrzałów, walące się budynki). Uczestnicy i uczestniczki proszeni byli o zabranie rzeczy do
podróży, wybranie pieniędzy z banku i udanie się na lotnisko/dworzec PKS/PKP. Tam okazało się,
że nie ma żadnych połączeń i jedyną możliwością wydostania się z kraju jest skorzystanie z usług
przemytników. Gra toczyła się zgodnie ze scenariuszem, aż do momentu dotarcia do granicy i jej
przekroczenia. Po przekroczeniu granicy uczestnicy i uczestniczki zastali materiały do budowy
obozu. Gra trwała ok. 2,5 godz. Po niej było 2,5 godzina ewaluacja, która obyła sie w innej sali w
tej samej przestrzeni (wyłączonej z gry). Uczestnicy wyszli ze swojej roli i opowiedzieli co się
zadziało podczas gry, jak się czuli w swoich rolach. Rozmawialiśmy o przyczynach migracji i
sytuacji w krajach, z których przyjeżdżają imigranci, a także o kierunkach migracji. Uczestnicy i
uczestniczki poznali też prawdziwe historie osób, których role odgrywali. Był to także czas, kiedy
imigranci dzielili się swoimi historiami i osobistymi przeżyciami. 18.11.2016 r. w grze wzięły udział
22 osoby - studenci i studentki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Politechniki Wrocławskiej oraz 10
osób prowadzących, a w dniu 19.11.2016 r. 16 osób - studentów i studentek Uniwersytetu
Gdańskiego (15 osób) oraz 1 osoba z FED, a także 8 osób współprowadzących grę..
Rezultatem projektu udostępnionym na licencji Creative Commons–Uznanie autorstwa 3.0 Polska
jest "Moja podróż-scenariusz gry symulacyjnej" dostępny na stronie Fundacji IRSE:
http://www.irse.pl/4/30/realizowane-projekty/moja-podroz.
Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw
Zagranicznych RP
Wartość projektu: 11 007,82 PLN
Wysokość dofinansowania: 7 991,37 PLN
F. Projekt "Youth 3.0"
W dniach 07-16 kwietnia 2016 roku w Gdańsku-Sobieszewie odbyło się międzynarodowe szkolenie
"Youth 3.0". W projekcie wzięło udział pracowników młodzieżowych z Ukrainy, Włoch, Macedonii,
Hiszpanii, Portugalii, Turcji i Azerbejdżanu.
Media społecznościowe stanowią dziś niezwykle istotny segment, który bezsprzecznie należy
uwzględnić w planowaniu działań organizacji. Choć nie są one obowiązkowym kanałem
komunikacji dla każdego, należy mieć świadomość ich potencjału a także siły. Niewłaściwe techniki
komunikacji poprzez social media mogą przynieść pewne zagrożenia, dlatego też wybór tej formy
porozumiewania się w powinien być przemyślany, poparty zaplanowaną strategią działania.
Podczas 10-dniowego szkolenia uczestnicy przy wykorzystaniu nieformalnych metod edukacji
zastanawiali się czym są media społecznościowe?, jaka jest moja w nich rola, jak media
społecznościowe wykorzystywane są w mojej organizacji i moim państwie. Wspólnie
analizowaliśmy środowiska mediów społecznościowych tj, . facebook, twitter, snapchat, strona
internetowa wskazując ich wady i zalety, a także możliwość wykorzystania w naszych działaniach.
Szukaliśmy podobieństw i różnic w kampaniach online i offline na przykładzie dobrych praktyk z
każdego kraju oraz kampanii europejskich np. No hate speach. Zdobytą wiedze teoretyczną
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wykorzystano w praktyce do przygotowania projektów wspólnych kampanii internetowych min. na
temat bezpiecznego internetu, nie marnowania żywności, edukacji seksualnej. Praca w
międzynarodowych i międzykulturowych grupach pozwoliła zrozumieć zasady budowy kampanii
europejskiej, która odpowiada na wspólne potrzeby, ale jednocześnie szanuje wartości i tradycje
każdej kultury.
13 kwietnia 2016 roku uczestnicy wzięli udział w międzynarodowej konferencji "Media
społecznościowe dla rozwoju demokracji partycypacyjnej", która odbyła się w Gniewie. Spotkanie z
młodzieżą, przedstawicielami organizacji pozarządowych i decydentami było okazją do poznania
się, wymiany dobrych praktyk i dalszej dyskusji nad zasadami kształtowania komunikacji
dwustronnej przy wykorzystaniu social media.
Podczas prac w grupach międzynarodowych opracowane zostały plany kampanii online:
1. #internetsecurity, która odpowiada na problem braku bezpieczeństwa w internecie i łatwy dostęp
do treści pokazujących przemoc, pornografię, naruszających czyjąś prywatność. Hasłem kampanii
jest: "Tomorrow will be late".
2. #againstnewaddiction, która odpowiada na wzrastający poziom uzależnienia od internetu i
nowych mediów, zakładane działania to kampania na facebooku, krótki film promocyjny.
3. #sharenotwaste, której celem jest uświadomienie młodzieży problemu marnowania żywności
oraz podjęcie próby przygotowania działań umożliwiających przekazywanie/dzielenie się zbędnym
jedzeniem.
4. #sexual education, która odpowiada na niewystarczającą liczbę działań skierowanych do
młodzieży poniżej 25 roku życia na temat seksualności i braku edukacji seksualnej w wielu
państwach. Odbiorcami kampanii mają być osoby z terenów wiejskich, gdzie seks jest tematem
tabu oraz młodzież postrzegająca seks jak towar. W założeniu kampania dotyczy także problemu
handlu ludźmi oraz wykorzystywania seksualnego kobiet, w tym szczególnie imigrantek.
Ze szkolenia uczestnicy wyjechali z głową pełną pomysłów na kolejne działania, nowymi
partnerami, planami kampanii internetowych oraz wiedzą na temat budowania kampanii
internetowych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+
Wartość projektu: 20 921,00 EURO
Wysokość dofinansowania: 20 921,00 EURO
G. Projekt "Be healthy Europe"
Celem projektu była promocja współpracy, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie
możliwości wykorzystania sportu w pracy z młodzieżą oraz zaangażowania ich w działania
sportowe, a także promocja zdrowego stylu życia.
W dniach 15-24 czerwca 2016 roku 25 osób pracujących z młodzieżą w Polsce, Szwecji,
Włoszech, Hiszpanii, Macedonii i Ukrainie spotkało się w ukraińskich Karpatach, w miejscowości
Slavske ok. 120 km od Lwowa, aby wymienić doświadczenia i opracować pomysły wykorzystania
sportu w pracy z młodzieżą.
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Podczas szkolenia poznawaliśmy gry i aktywności, które wykorzystujemy w codziennej pracy z
młodzieżą, ćwiczyliśmy jogę, organizowaliśmy wyprawę w góry oraz turniej tenisa stołowego.
Zastanawialiśmy się nad korzyściami wykorzystania sportu podczas projektów, a także o
organizacji zawodów i spotkań włączających wszystkich zainteresowanych, bez względu na
wykształcenie, zawód, pochodzenie, kulturę, znajomość języków, stan zdrowia.
Ważną częścią spotkania były warsztaty na temat znaczenia i postrzegania sportu w różnych
kulturach. Dowiedzieliśmy się, że piłka nożna jest w Hiszpanii ważniejsza niż polityka i wybory,
długi spacer może oznaczać 20 minut, sauna może być miejscem nieznanym, a rower nie stanowić
środka transportu tylko rekreacji.
Niemniej ważne okazały się warsztaty dotyczące zarządzania ryzykiem oraz bezpieczeństwa
aktywności sportowych. Szukaliśmy najlepszych sposobów na stworzenie komfortowej, przyjaznej i
bezpiecznej przestrzeni do zawodów, gier i zabaw sportowych.
Slavske przywitało nas wiosenną pogodą, zapewniając słońce, deszcz, wiatr i grad. Prowadziliśmy
więc zajęcia na zewnątrz i w środku, dostosowywaliśmy program do warunków pogodowych i
reagowaliśmy na ryzyka z nią wiązane.
Projekt stanowił okazję do zacieśniania współpracy i nawiązania nowych kontaktów z partnerami,
rozmowy o przyszłych wspólnych działaniach.
Rezultatem projektu jest opracowana przez uczestników broszura "Sport in the work with youth"
dostępna do pobrania na stronie Fundacji IRSE: http://www.irse.pl/4/27/realizowane-projekty/behealthy-europe.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+
Wartość projektu: 18 740 EURO
Wysokość dofinansowania: 18 740 EURO
H. Projekt "Path of Hope: Make it Easier for Young Refugees & Migrants"
Fundacja IRSE była jednym z partnerów międzynarodowego szkolenia dla osób pracujących z
młodzieżą organizowanego przez turecką organizację Baskent Genclik Hareketi Dernegi.
W ostatnich latach konflikt w Syrii pochłonął życie ponad 300 tysięcy osób, a ponad 4 miliony
zmusił do opuszczenia domu i poszukiwania schronienia w innych krajach. Po pięciu latach wojny
nadzieje na szybki powrót stają się mniejsze, a Syryjczycy podejmują decyzję o oddaleniu się od
granic swego państwa i szukaniu bezpieczeństwa w państwach europejskich. Pokonują pieszo
tysiące kilometrów, spotykają się z pomocą wolontariuszy, niechęcią rządów oraz niektórych
obywateli państw, przez które wędrują. Dotarcie do państwa, w którym chcą zostać oznacza koniec
wędrówki, a jednocześnie początek drogi integracji z nowym społeczeństwem.
Właśnie integracja uchodźców była tematem międzynarodowego szkolenia, które odbyło się w
dniach 21-27 sierpnia 2016 roku w Ankarze (Turcja). 24 osoby pracujące z młodzieżą,
wolontariusze organizujący pomoc w obozach w Chorwacji, Macedonii, na dworcu kolejowym w
Wiedniu, pracownicy organizacji zajmujących się integracją w Niemczech, Węgrzech, Francji i w
Polsce spotkali się, aby wymienić doświadczenie, dobrymi praktykami i wspólnie zastanowić się
nad przyszłymi działaniami.
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Pracownicy i wolontariusze Fundacji IRSE reprezentowali Polskę i przedstawili sytuację
uchodźców w naszym kraju. Wszyscy uczestnicy mieli okazję spotkać się z Syryjczykami i
wysłuchać ich historii życia, poszukiwania bezpieczeństwa, nadziei na powrót do domu i adaptacji
w nowych warunkach. Spotkaliśmy zarówno rodziny przybyłe do Ankary i mieszkające na
obrzeżach miasta, jak również syryjskich pracowników organizacji i instytucji z miejscowości
Antiochia, położonej przy granicy z Syrią, oddalonej 100 km od Aleppo.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+
I. Projekt "Strength through solidarity"
W marcu 2017 roku rozpoczęła się realizacja projektu „Strength through solidarity”, który jest
międzykontynentalnym partnerstwem zapoczątkowanym w Gdańsku, stworzonym w celu
wypracowania uniwersalnego modelu wsparcia lokalnych działaczy społecznych z czterech
kontynentów:
- Europy (Belgia, Niemcy, Polska)
- Azji (Indie, Tajlandia)
- Afryki (Uganda)
- Ameryki Płd. (Brazylia)
Program skierowany jest do oddolnych innowatorów społecznych i aktywistów. Osób działających
na rzecz młodzieży, zwłaszcza z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
(z niepełnosprawnością, z defaworyzowanych dzielnic, osób dotkniętych przemocą itd.).
Celem projektu jest zbliżenie do siebie i zwiększenie potencjału aktywistów z różnych stron świata
do wprowadzania zmian w swoich społecznościach. Poprzez szereg inicjatyw edukacyjnych jak
szkolenia stacjonarne i online, internetowy portal, praktyki i wizyty studyjne, uczestnicy podniosą
swoje umiejętności z zakresu:
- efektywnych technik komunikacji (także międzykulturowej) i PR,
- pozyskiwania zasobów finansowych,
- identyfikowania zasobów ludzkich i zarządzania nimi,
- edukacji rówieśniczej i pozaformalnej, zwłaszcza pod kątem tworzenia treści w sieci,
- wykorzystanie narzędzi oddolnego lobbingu .
Całość programu jest realizowana z wykorzystaniem zasad edukacji popzaformalnej, tak aby
uczestnicy programu mogli efektywnie wdrażać projekty na rzecz swoich grup docelowych,
wymieniać się dobrymi praktykami z ich rówieśnikami z Polski, Europy i innych części świata.
W dniach 9-25 września 2016 roku do Gdańska przyjechało 24 przedstawicieli organizacji
partnerskich, aktywistów, innowatorów społecznych i wolontariuszy z Ugandy, Niemiec, Indii,
Polski, Tajlandii, Belgii. Podczas 18 dniowego szkolenia dzielili się doświadczeniem, dobrymi
praktykami i wiedzą z zakresu pracy z młodzieżą, w tym młodzieżą z niepełnosprawnością.
Rozmawialiśmy o różnicach kulturowych, fundraisingu, wolontariacie i jego znaczeniu, w każdym z
naszych państw, wsparciu rówieśniczym, PR i promocji, tworzeniu programów szkoleniowych oraz
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rzecznictwie w promocji i podnoszeniu świadomości społecznej na temat prawa, potrzeb i
możliwości osób z niepełnosprawnością. Podczas wieczorów narodowych dowiadywaliśmy się
więcej na temat naszych krajów, ich kultur i tradycji. Poznając okolicę i specyfikę Gdańska
odwiedziliśmy Dom Sąsiedzki na Oruni oraz spotkaliśmy się z lokalnymi aktywistami i
reprezentami/-kami trójmiejskich organizacji pozarządowych. Uczestnicy spędzili także weekend w
domach gdańszczan, a swoimi indywidualnymi doświadczeniami, wrażeniami podzieli się podczas
niedzielnego pikniku w Parku Regana. W piątek, 23 września w Protokulturze w Gdańsku 60 osób,
w tym uczestnicy projektu, wolontariusze i polscy działacze społeczni pracowali nad rozwiązaniami
wyzwań, przed którymi stają innowatorzy społeczni w Nepalu, Nigerii, Rwandzie, Polsce i Indiach.
Zastanawialiśmy się nad dostępnością plaż dla osób z niepełnosprawnością, walką z korupcją,
aktywizowaniem młodzieży i pracą z więźniami. Powstały prototypy rozwiązań i wskazówki do
dalszej pracy. Spotkanie było okazją do nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń, poznania
innego punktu widzenia oraz spojrzenia na problemy z innej perspektywy.
Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej
Wartość projektu: 159 518 EURO
Wysokość dofinansowania: 149 993 EURO
J. Projekt "Integration through education"
W październiku 2016 roku rozpoczęliśmy realizację międzynarodowo projektu, który stanowi
odpowiedź na niedostateczną liczbę dostępnych narzędzi do pracy z młodzieżą w temacie migracji
i uchodźstwa.
Celem projektu jest zbudowanie platformy internetowej z materiałami edukacyjnymi dla osób
pracujących z młodzieżą, w tym imigrantami i uchodźcami z otwartym dostępem do nich, co
umożliwi im włączanie tych tematów w prowadzone działania edukacyjne i integracyjne. Tylko w
ten sposób możliwa będzie budowa społeczeństwa włączającego imigrantów i uchodźców, a nie
ich marginalizowanie. Odbiorcami projektu są osoby pracujące z młodzieżą, w tym zwłaszcza z
imigrantami i uchodźcami w szkołach, na uniwersytetach, w organizacjach pozarządowych,
klubach osiedlowych, domach kultury, bibliotekach.
W dniach 28 listopada - 2 grudnia 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne
wszystkich partnerów. Omówiliśmy harmonogram projektu, zadania do zrobienie na kolejne
miesiące, kamienie milowe. Był to także czas burzliwych dyskusji nad rozumieniem integracji i
koncepcją włączenia, sytuacją imigrantów i uchodźców w naszych krajach, wyzwań, które
napotykamy w codziennej pracy i dobrych praktyk działań integracyjnych (włączających?).
Określiliśmy też 25 obszarów tematycznych, które chcemy rozwijać w scenariuszach warsztatów.
Projekt jest realizowany w partnerstwie z: Social-educational initiatives centre PLUS (Litwa), Make
it Better (Portugalia), Ecos do Sur (Hiszpania), EURO (Włochy).
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+
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Wartość projektu: 124 352 EURO
Wysokość dofinansowania: 124 352 EURO
K. Projekt "VINA"
W grudniu 2017 roku rozpoczęliśmy realizację projektu VINA (Validating Informal and Non-formal
Acquired Skills), którego liderem jest EURO, włoskie Centrum Badań, Promocji i Inicjatyw UE, a
partnerami organizacje z Czech (Evropská rozvojová agentura s.r.o.), Grecji (E- Compass), Polski
(Fundacja Instytut Równowagi-Społeczno Ekonomicznej) i Wielkiej Brytanii (European Learning
Network Ltd).
Projekt
skierowany
jest
do
edukatorów/edukatorek,
trenerów/trenerek,
wykładowców/wykładowczyń i wszystkich zainteresowaniem podnoszeniem kompetencji i
umiejętności w zakresie edukacji pozaformalnej i nieformalnej, aby sprostać oczekiwaniom XXI
wieku. Konsorcjum projektowe będzie pracowało nad budową:
· bazy instrumentów ewaluacji efektów uczenia się pozaformalnego i nieformlnego;
· Analizatora Tendencji Rozpoznawania Możliwości ( ang. a Recognition Opportunities Tendency
Analyser) - R.O.T.A.
Poprzez zaangażowanie partnerów zewnętrznych tj. szkoły wyższe, konsultanci, wykładowcy,
instytucje sektora publicznego, trenerzy, nauczyciele i osoby zainteresowane edukacją
pozaformalną i nieformalną 5 partnerów zbuduje, w oparciu o pogłębione badania, bazę danych i
łatwe w użyciu narzędzia ewaluacji online. Oba dostępne do bezpłatnego użytku.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+
Wartość projektu: 30 990 EURO
Wysokość dofinansowania: 30 990 EURO
L. Projekt "Digital Cities for a 'Smart' Europe"
Kontynuowana była realizacja rozpoczętego w 2015 roku projektu DICSE, którego celem było
opracowanie modelu "Cyfrowego Miasta", w którym świadczone usługi będą odpowiadały na
potrzeby mieszkańców. Współpraca sieci gmin i wymiana dobrych praktyk pomiędzy różnymi
krajami i kulturami była niezbędnym elementem opracowania modelu "Inteligentnego Miasta" oraz
zapewnienia ich rozwoju cyfrowego przy czynnym współudziale obywateli. W projekcie DICSE
uczestniczyło pięć gmin (La Coruna, Sandanski, Cuba, Gniew i Reggio Calabria) i pięć organizacji
pozarządowych (Ecos do Sur, Make it Better, Euni Partners, Fundacja IRSE, Innovamentis) z
pięciu państw (Hiszpania, Bułgaria, Portugalia, Polska, Włochy).
W dniach 21-24 marca 2016 roku w Cuba w Portugalii odbyła się 3. Międzynarodowa konferencja,
której tematem była e-partycypacja. Po raz kolejny wymienialiśmy się doświadczeniem i praktyką w
zakresie obywatelstwa i partycypacji w administracji publicznej.
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13 kwietnia 2016 roku na Zamku w Gniewie odbyła się 4. Międzynarodowa Konferencja
zorganizowaną w ramach projektu, na której gościliśmy delegacje samorządów i organizacji
pozarządowych z Włoch, Hiszpanii, Portugalii i Bułgarii oraz licznie przybyłych uczestników z
Polski zainteresowanych rolą mediów społecznościowych w rozwoju demokracji partycypacyjnej.
Spotkanie uroczyście zainaugurowali Pani Burmistrz Gniewu Maria Taraszkiewicz-Gurzyńska, Pan
Giuseppe Marino z Reggio di Calabria oraz Prezeska Fundacji IRSE.
W pierwszej części spotkania poznaliśmy ogólne założenia projektu przedstawione przez
Sebastian D'Agostino z Innovamentis oraz wysłuchaliśmy wykładu Pani Katarzyny Mikołajczyk z
Fundacji ePaństwo pt. "C2C - City to citizens/ citizens to city? Jak kształtować dwustronną
komunikacje przy użyciu dostępnych środków komunikacji?". Następnie Pani Karolina Majewska i
Pan Szymon Krzysiak z Agencji Reklamowej Eskadra, która na co dzień współpracuje z
samorządami przy tworzeniu strategii komunikacyjnych, przedstawili nam rolę social media w
komunikacji społecznej. Przed przerwą mieliśmy okazję poznać praktyki wykorzystania mediów
społecznościowych przez naszych samorządowych partnerów projektowych z gmin Reggio
Calabria (Włochy), Cuba (Portugalia), La Coruña (Hiszpania), Sandansky (Bułgaria).
Popołudnie przeznaczone było w całości na panel dyskusyjny pt. "Media społecznościowe w
polskim samorządzie jako kanał komunikacji z mieszkańcami". Udział wzięli: Dorota Patzer Referat Relacji z Mediami Urzędu Miasta Gdyni, Sebastian Drausal - Rzecznik Prasowy Urzędu
Miasta Gdyni, Dorota Nelke - Główny Specjalista ds. portalu internetowego www.gdynia.pl,
Agnieszka Świercz-Hyska - Referat Promocji i Informacji Urzędu Miasta i Gminy Gniew.
W ciągu całego dnia mieliśmy okazję poznać europejskie dobre praktyki komunikacji z
mieszkańcami poprzez social media. Poznaliśmy również jak "od kuchni" wygląda komunikacja na
linii mieszkaniec-samorząd z perspektywy samorządów, twórców strategii komunikacji z urzędów
gmin i firm zajmujących się na co dzień komunikacją oraz organizacji pozarządowych.
Drugiego dnia konferencji, tj. 14 kwietnia 2016 roku przedstawiciele organizacji partnerskich w
projekcie wzięli udział w spotkaniach roboczych i omówili najważniejsze aspekty zzarządzania i
wdrażania projektu.
W dniach 11-14 maja 2016 roku w Reggio Calabria we Włoszech odbyła się konferencja
podsumowująca projekt, podczas której miasta-partnerzy podpisali "Memorandum of
Understanding" ("Memorandum o Porozumieniu") - dokument potwierdzający gotowość wdrożenia
rozwiązań i pomysłów powstałych w wyniku realizacji projektu oraz prowadzenia wspólnych
inicjatyw związanych z Europejską Agendą Cyfrową, także po zakończeniu projektu.
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu
Europa dla Obywateli
Wartość projektu: 56 595,12 PLN
Wysokość dofinansowania: 56 595,12 PLN
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M. Projekt "East-West European Network"
Kontynuowana była realizacja rozpoczętego w 2015 roku projektu realizowanego przez Regionálna
rozvojová agnetúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia ze Słowacji, którego celem jest
stworzenie europejskiej sieci współpracy organizacji i samorządów, wymianę dobrych praktyk i
lepsze zrozumienie różnic kulturowych. W projekcie bierze udział dziesięć organizacji z dziewięciu
krajów Unii Europejskiej. Do projektu zostały zaproszone dwie organizacje z Węgier (w tym IpolyTáj Területfejlesztési Társulás), organizacje z Austrii, Rumunii, Włoch (Associazione III Millennio),
Hiszpanii (Ayuntamiento de La Palma Del Condado), Chorwacji (Razvojna agencija Grada
Slavonskog Broda), Czech (Obec Vlachova Lhota) oraz Polski. W ramach spotkań partnerów będą
poruszane m.in. tematy wolontariatu i wyzwań jakie stoją przed europejskimi organizacjami.
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu
Europa dla Obywateli
Wartość projektu: 1000 PLN
Wysokość dofinansowania: : 1000 PLN
N. Projekt "Quality of European Youth work, it’s abouth You(th)"
Kontynuowana była realizacja rozpoczętego w 2015 roku projektu prowadzonego przez serbską
organizację Center of Studies for Social Democracy, którego celem jest przekazanie wiedzy i
wymiana doświadczeń w zakresie jakości i uznawania edukacji nieformalnej w pracy z młodzieżą.
W projekcie biorą udział przedstawiciele organizacji z państw Unii Europejskiej i Bałkanów, dzięki
czemu tworzona jest przestrzeń do nawiązywania i wzmacniania współpracy partnerskiej między
tymi regionami. Tematem przewodnim wszystkich działań projektowych jest jakość, jej definicja,
znaczenie w projektach, dotychczasowe doświadczenia, możliwości zapewnienia jakości w
przyszłych działaniach, kluczowe kompetencje osób zaangażowanych w projekt.
W dniach 21.02-28.02.2016 roku w mieście Vršac (Serbia) odbyło się międzynarodowe szkolenie
z zakresu planowania strategicznego i zarządzania projektem, w którym wzięły udział osoby
odpowiedzialne za zarządzanie projektami w organizacjach partnerskich. Celem szkolenia było
rozwijanie kompetencji z zakresu planowania, wdrażania i ewaluacji projektów, ze szczególnym
uwzględnieniem aspektów jakościowych i trwałości projektu. Uczestnicy dzielili się
doświadczeniem i dobrymi praktykami, a także rozwijali pomysły przyszłych wspólnych działań.
Kolejnym działaniem projektowym było szkolenie dla osób prowadzących warsztaty dla młodzieży,
które odbyło się w dniach 08.06.2016. -15.06.2016 roku w miejscowości Sajan (Serbia).
Uczestnicy i uczestniczki rozwijali swoje kompetencje trenerskie w oparciu o rekomendacje
zawarte w Europejskiej Strategii Szkoleń II, w tym min. poznawali nowe metody edukacji
pozaformalnej i dobre praktyki projektów mlodzieżowych.
Koordynatorzy projektu ze wszystkich państw partnerskich spotkali się w dniach 12-15 sierpnia
2016 roku w miejscowości Sajan (Serbia) na ewaluacji śródokresowej. Był to czas rozmów nad
mocnymi stronami projektu i aspektami, które można zmienić, a także planowaniu i umacnianiu
nawiązanej współpracy.
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Rezultaty projektu przedstawione zostały na konferencji międzynarodowej w Belgradzie 16
listopada 2017 roku.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+
O. Projekt "#BeeHive"
Projekt powstał jako owoc bliskiej współpracy z węgierską organizacją Ipoly-Táj Területfejlesztési
Társulás. 21 listopada 2016 roku Fundacja IRSE gościła przedstawicieli Ipoly Erdő Zrt., którzy
wymienili się doświadczeniami z pszczelarzami z powiatu człuchowskiego. Celem projektu było:
 Poszerzenie wiedzy młodych ludzi na temat pszczół
 Nauka praktycznych umiejętności pracy z pszczołami
 Przełamywanie stereotypów na temat pszczół
 Zwiększenie świadomości na temat roli pszczół w środowisku naturalnym.

W trakcie wydarzenia odbyło sę spotkanie w Ekobarci w Biernatce, gdzie uczestnicy poznali
sposoby wytwarzania naturalnego, ekologicznego miodu, jakie są stosowane w województwie
pomorskim. Dodatkowo miejscowa zielarka podzieliła się wiedzą na temat znaczenia lokalnych
roślin, szczególnie ziół, w procesie wytwarzania miodu. Nasi goście mieli okazję porozmawiać z
lokalnymi władzami na temat działań samorządów na rzecz ochrony pszczół i rozwijania lokalnego
przydomowego pszczelarstwa.
Projekt współfinansowany przez polsko-węgierski program współpracy międzynarodowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych i
Handlu Węgier.
Wartość projektu: 5 389,57 PLN
Wysokość dofinansowania: : 5 389,57 PLN
P. Żywa Biblioteka
14 maja 2016 roku, przy współpracy z TOLERADO Stowarzyszeniem na rzecz Osób LGBT, w ramach
Trójmiejskich Dni Równości, zorganizowaliśmy pierwszą w Polsce Żywą Bibliotekę w centrum
handlowym. Od godzin porannych do wieczora w Centrum Handlowym Riviera w Gdyni można było
porozmawiać z wybranymi Żywymi Książkami. Tym razem na półce można było znaleźć takie tytuły
jak: Białorusinka, Gej, Hindus, Kolumbijka, Mama dziecka z Zespołem Tourette'a, Mama geja,
Muzułmanka, Osoba aseksualna (homoromantyczna), Osoba biseksualna, Osoba ciemnoskóra,
Osoba Głuchoniewidoma (Irek), Osoba z niepełnosprawnością poruszająca się na wózku inwalidzkim,
Para lesbijska, Tłumaczka-przewodniczka osób głuchoniewidomych, Rom, Rosjanin, Seniorka,
Ukrainka. Żywe Książki wypożyczone było 68 razy przez 85 czytelników i czytelniczek. Czytelnicy dnia
wypożyczyli aż 8 Żywych Książek.
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Kolejne spotkanie w ramach Żywej Biblioteki odbyło się wieczorową porą podczas Nocy Muzeów. 21
maja 2016 roku Żywe Książki można było zaprosić do nocnych rozmów w Bibliotece pod Żółwiem w
Gdańsku. Warsztaty gry na bębnach oraz występ kolektywu NANDALOO wprowadziły czytelników i
czytelniczki w nastrój międzykulturowości, dzięki czemu Żywą Bibliotekę otworzyliśmy punktualnie o
20.30 i już wówczas mieliśmy pierwszych czytelników. Tym razem nasz Księgozbiór wzbogaciły nowe
osoby: Feminista, Osoba niedowidząca, Syryjczyk i Weganin. Można było również wypożyczyć
sprawdzone tytuły takie jak: Muzułmanka, Muzułmanin, Seniorka. Żywa Biblioteka trwała tym razem
tylko 2,5 godziny, ale było aż 15 wypożyczeń. Bestsellerem okazała się Osoba Niedowidząca.
Q. Warsztaty z zakresu edukacji międzykulturowej
We współpracy z Biblioteką pod Żółwiem w Gdańsku przeprowadziliśmy cztery warsztaty na temat
edukacji międzykulturowej. W spotkaniach 28 kwietnia i 18 maja wzięli udział uczniowie gdańskich
gimnazjów, natomiast szkolenia 13 września i 24 października otwarte były dla wszystkich
zainteresowanych.
Podczas warsztatów uczestnicy zastanawiali się nad znaczeniem kultury i jej elementami, a także
nad sytuacją imigrantów przybywających do nowego kraju. Poznali różne typy kultur i ich
charakterystykę, a także niebezpieczeństwa związane ze stereotypizacją.
R. Kino Tolerancja
Kontynuowane były działania antydyskryminacyjne prowadzone w ramach projektu Kino
Tolerancja, rozpoczęte w 2015 roku. Średnio raz w miesiącu, organizowaliśmy projekcje filmów
dotyczących tematyki praw człowieka, połączone z debatą na temat poruszonego problemu w
Centrum Integracji Społecznej w Sopocie oraz w Zakładzie Karnym Gdańsk-Przeróbka.
7. Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych.
Za prezentowany okres sprawozdawczy nie wystąpiły
8. Informacja o prowadzonej działalności:
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
9. Informacja o wysokości uzyskiwanych przychodów:
Za okres sprawozdawczy Fundacja uzyskała przychody w wysokości 548 791,08 PLN:
- z działalności statutowej nieodpłatnej – 542 740,06 PLN
- z działalności odpłatnej – 800,00 PLN
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10. Informacja o poniesionych kosztach:
1) Realizacja celów statutowych:
a) koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnych – 534 807,85 PLN
b) koszty realizacji zadań statutowych odpłatnych – 339,45 PLN
2) Koszty administracyjne- 4 176,64 PLN
a) Usługi obce– 3 475,46 PLN
b) Pozostałe – 701,18 PLN
11. Dane o:
a) Liczbie zatrudnionych:
w 2016 roku zatrudnienie - 0
b) Kwocie wynagrodzeń:
w 2016 roku wypłacone wynagrodzenie oraz składki ZUS – 136 378,71 PLN
Kwota dotyczy umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło)
c) Nabytych nieruchomościach:
w 2016 roku Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.
d) Nabytych środkach trwałych:
w 2016 roku Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych
e) Wartość aktywów Fundacji:
na koniec 2016 roku wartość aktywów wynosi - 599 467,80 PLN, a zobowiązań – 30
761,27 PLN.
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12. Informacje dotyczące rozliczeń ciążących, zobowiązań podatkowych oraz w sprawie
deklaracji podatkowych:
Na Fundacji nie ciążą zobowiązania podatkowe zgodnie z art. 17 ustawy o podatku dochodowych
od osób prawnych dochody Fundacji na realizację celów statutowych są wolne od podatku.
Fundacja składa deklarację CIT-8,
Fundacja nie jest płatnikiem VAT.

Gdańsk, dnia 31.03.2017 r.
Sporządził: Katarzyna Błasińska

Podpis Zarządu:

