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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 2017 roku:
Wysokość dofinansowania: 32 604,17 PLN
A. Projekt " Study Tours to Poland - studenci"
W dniach 11-21 października 2017 roku 13 studentów z Białorusi, Rosji i Ukrainy odwiedziło
Trójmiasto, aby poznać najważniejsze aspekty polskiej rzeczywistości społeczno-politycznej.
Program spotkania rozpoczął się od warsztatów integracyjnych oraz wizyty w Europejskim
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. Zaprezentowane zostały różne
aspekty i funkcje uczelni wyższych: od edukacyjnych, po pomoc w rozwoju zawodowym,
porównanie systemów edukacyjnych Polski z krajami uczestników i uczestniczek. Uczestnicy
programu spotkali się z Kierownikiem działu współpracy zagranicznej UG Panem Adamem
Jagiełło-Rusiłowskim, który opowiedział o systemie szkolnictwa wyższego, ofercie Uniwersytetu
Gdańskiego, oprowadził także uczestników po kampusie UG oraz z Panią dr Martą Koval, która
przedstawiła system szkolnictwa wyższego w Polsce. Spotkanie z przedstawicielami Instytutu
Kultury Miejskiej w Gdańsku, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Muzeum Kaszubskim oraz
Sopoteką było okazją do poznania działań kulturalnych i społecznych instytucji samorządowych
oraz aktywizacji społecznej mieszkańców miasta. Wizyta w Radio Gdańsk oraz spotkanie z
pracującą tam dziennikarką przybliżyły 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 przebywającymi w Gdańsku. Zakres obowiązków oraz rolę
administracji samorządowej poznali podczas spotkań i wizyt w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Pomorskiego, Urzędzie Miasta w Kartuzach i Gdańsku. Działania organizacji
pozarządowych przedstawili pracownicy Stowarzyszenia Morena, Stowarzyszenia im. Brata
Alberta oraz Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Uczestnicy poznali także działania reintegracji
zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na przykładzie Centrum
Integracji Zawodowej oraz Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców w Sopocie prowadzonych
przez Stowarzyszenie im. Brata Alberta oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gdańsku. Spotkanie
z właścicielami Agroturystyki u Rychertów w Kiełpinie stanowiło okazję do dyskusji na temat
przedsiębiorczości na terenach wiejskich, a spotkanie i rozmowa z Panem Markiem Byczkowskim,
Prezesem zarządu Fundacji Kaszubski Uniwersytet Ludowy przyblizyło działania animacyjne i
aktywizujące prowadzone przez organizacje pozarządowe poza dużymi miastami. Podczas wizyty
uczestnicy spotkali się z liderami życia społecznego: Przewodniczącym Rady Miasta Gdańska
Bogdanem Oleszkiem, Zastępcą Burmistrza Miasta Kartuz Panią Sylwią Biankowską,
Kierownikiem działu współpracy zagranicznej UG Panem Adamem Jagiełło-Rusiłowskim oraz z
liderami trójmiejskich organizacji pozarządowych Panią Justyną Rogowską - niewidomą
założycielką i prezeską Fundacji Otwarty Świat dla Wszystkich oraz dr Anną Strzałkowską-

5

Przewodniczącą Rady ds. Równego Traktowania Miasta Gdańska oraz członkinią Tolerado
Stowarzyszenia na Rzecz Osób LGBT.
Okazją do poznania kultury Polski i Pomorza był wieczór polski, Zwiedzanie Muzeum Emigracji w
Gdyni i Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach, zwiedzanie Trójmiasta, Kartuz.
Nie mniej ważnym aspektem wizyty była integracja uczestników z młodzieżą z Polski. Było to
możliwe podczas wieczoru kultury polskiej zorganizowanego przez wolontariuszy i wolontariuszki,
w którym udział wzięli także studenci i studentki Uniwersytetu Gdańskiego, spotkania w
Uniwersytecie Gdańskim zorganizowanych przez polskich studentów, wieczorów integracyjnych.
Uczestnicy mieli także okazję zaprezentować kulturę swoich państw podczas przygotowanych i
poprowadzonych warsztatów dla różnych grup wiekowych. Odbyły się one w: w
Przedszkolu Integracyjnym Tuptusie w Rumi, Uniwersytecie Gdańskim, Gimnazjum nr 2 w Gdyni i
V LO w Gdyni. Studenci i studentki z pomocą Koordynatorki Projektu i Wolontariuszki przygotowali
gry i zabawy, prezentacje, quizy, pogadanki.
Projekt sfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu
„STP – wizyty studyjne w Polsce 2015-2016"
Wartość projektu: 38 663,15 PLN
Wysokość dofinansowania: 31 843,15 PLN

B. Projekt "Journey to acceptance"
W dniach 12-20 września 2017 roku w Gdańsku-Górkach Zachodnich odbyło się międzynarodowe
szkolenie "Journey to acceptance". Podczas 9-dniowego szkolenia w Gdańsku uczestnicy/-czki z
Polski, Słowenii, Włoch, Macedonii, Armenii, Gruzji, Ukrainy i Rosji poznali/-ł metody prowadzenia
warsztatów antydyskryminacyjnych i sami/-e przygotowali/-ły i poprowadzili/-ły część zajęć pod
okiem bardziej doświadczonych trenerów/-ek. Każda sesja została nagrana i omówiona wieczorem
indywidualnie z prowadzącymi, ze szczególnym uwzględnieniem mocnych stron i aspektów, nad
którymi warto popracować. Szkolenie w Gdańsku było przestrzenią do dyskusji i wymiany
poglądów na temat rozumienie dyskryminacji, sytuacji grup mniejszościowych w państwach
partnerów projektu, rolą mediów w kształtowaniu postaw społecznych. Uczestnicy i uczestniczki
zastanawiali się także nad kompetencjami trenera/-ki antydyskryminacyjnego/-ej, poznali/-ły
zastosowanie dramy oraz gry symulacyjnej w pracy z młodzieżą. 17 września 2017 roku odwiedzili
synagogę w Gdańsku, gdzie spotkali się z Przewodniczącym Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w
Gdańsku oraz spotkali/-ły się z organizacjami pracującymi w obszarze antydyskryminacji oraz z i
dla grup mniejszościowych w Trójmieście: Stowarzyszeniem na rzecz osób LGBT Tolerado,
Centrum Integracji Społecznej w Sopocie, Radą Imigrantów i Imigrantek.
Drugą część projektu stanowiła międzynarodowa wymiana młodzieży, która odbyła się w dniach
17-28 listopada 2017 roku i została przygotowana i prowadzona przez uczestników treningu, przy
wsparciu doświadczonych trenerów/pracowników młodzieżowych. W ten sposób uczestnicy/-czki
wykorzystali w praktyce zdobytą na szkoleniu wiedzę i sprawdzili się w roli facylitatorów/-ek
projektu dotyczącego tematyki antydyskryminacji. A wszystko to nadal pod czujnym okiem bardziej
doświadczonych kolegów i koleżanek, którzy każdego dnia prowadzili ewaluację prowadzonych
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warsztatów oraz pomagali w przygotowaniu kolejnych zajęć. Wymiana młodzieży, w której wzięły
udział 43 osoby była przestrzenią do poznania się i dyskusji o sytuacji grup mniejszościowych w
Unii Europejskiej i Państwach Partnerskich, przyjrzeniu się dyskryminacji, w którą spotykamy się w
sytuacjach codziennych i szukaniem sposobów reagowania na te sytuacje. Rozmawialiśmy o
znaczeniu różnorodności, różnicach kulturowych, dialogu międzyreligijnym, prawach człowieka i
sytuacji uchodźców i migrantów. Uczestnicy i uczestniczki przygotowali także lokalny event, który
odbył się 24 listopada 2017 w różnych miejscach Odessy i obejmował działania takie jak:
happening, kręcenie video i wywiady z przechodniami, grafitti na plaży, siatkę antydyskryminacji.
Wszystkie działania odbyły się w przestrzeni miejskiej, a do udziału zaprosiliśmy mieszkańców i
mieszkanki Odessy. Młodzież opracowała samodzielnie booklet opisujący dobre praktyki działań
antydyskryminacyjnych w swoich państwach, a także planowała kolejne wspólne działania..
Praca w międzynarodowych i międzykulturowych grupach pozwoliła zrozumieć sytuację grup
mniejszościowych w różnych krajach europejskich, a także stawić czoła własnym stereotypom,
bowiem do udziału w wymianie młodzieżowej zaprosiliśmy osoby z niepełnosprawnością,
imigrantów, osoby LGBT+. Udział w projekcie stanowił również okazję do nawiązania kontaktów z
organizacjami z innych państw i rozwój działalności w obszarze antydyskryminacji i praw
człowieka. Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i gmin wyznaniowych było
okazją do poznania się, wymiany dobrych praktyk i dalszej dyskusji nad potrzebą i możliwością
prowadzenia działań antydyskryminacyjnych w organizacjach partnerskich.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+
Wartość projektu: 135 727,93 PLN
Wysokość dofinansowania: 135 727,93 PLN

C. Projekt "Strength through solidarity"
Kontynuowana była realizacja rozpoczętego w marcu 2016 roku projektu „Strength through
solidarity”, który zakończył sie w sierpniu 2017 roku. Było to międzykontynentalne partnerstwo
zapoczątkowane w Gdańsku, stworzone 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 był 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 było zbliżenie do siebie i zwiększenie potencjału aktywistów z różnych stron świata
do wprowadzania zmian w swoich społecznościach. Poprzez szereg inicjatyw edukacyjnych jak
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szkolenia stacjonarne i online, internetowy portal, praktyki i wizyty studyjne, uczestnicy i
uczestniczki podnieśli/podniosły 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.
W 2017 roku siedmiu pracowników/pracowniczek młodzieżowych, po jednym z każdej organizacji
partnerskiej (z wyjątkiem Thumbs Up Uganda, których wniosek wizowy został odrzucony przez
Ambasadę RP w Nairobi) wzięło udział w czterotygodniowym wyjeździe edukacyjnym w innej
organizacji partnerskiej. Organizacje europejskie odwiedziły partnerów z Azji, Ameryki Południowej
i Afryki oraz odwrotnie. Job shadowing zapewnił pracownikom/pracowniczkom młodzieżowym
wyjątkową okazję do wspierania wymiany międzykulturowej, wzmocnienia umiejętności
społecznych, międzykulturowych i organizacyjnych.
Stworzony został portal internetowy "W solidarności siła" (http://www.networkofchange.org/) z
bezpłatnymi szkoleniami online na temat:









Wolontariat: Zmieniaj siebie, zmieniaj innych,
Dokonaj zmiany: Rzecznictwo – skuteczne narzędzie do osiągnięcia pozytywnej
społecznej zmiany,
Upełnomocnianie siebie i swojej społeczności,
Wsparcie wzajemne dla społecznych aktywistów,
Jak pozyskać fundusze na Twój projekt społeczny?,
Komunikacja międzykulturowa,
Rozwój treści e-learningowych,
Świadomość w zakresie niepełnosprawności.

Szkolenia dostępne są w językach: polski, angielski, niemieckim, francuskim, portugalskim, suahili,
tajskim i hindi.
Cały portal jest dostosowany do wykorzystania przez osoby z dysfunkcją wzroku, poprzez m.in.:
włączenie opisów obrazów (np. znaczniki alt); transkrypcję tekstów i napisów do filmów dla osób
niesłyszących lub niedosłyszących; przewodnik po szybkiej nawigacji z klawiszami dostępu i
dostosowywaniu rozmiaru czcionki za pomocą funkcji przeglądarki, możliwość zmiany koloru
czcionki i tła dla lepszego kontrastu.
W oparciu o stworzone szkolenia online każda z organizacji partnerskich przeprowadziła w swoim
kraju warsztaty skierowane głównie do pracowników/pracowniczek młodzieżowych, lokalnych
działaczy/działaczek i wolontariuszy/ek z lokalnych organizacji pozarządowych.
Każde szkolenie trwało cztery godziny i dotyczyło wybranego tematu szkolenia online, a także
prezentowało ogólne idee i cele projektu "Strength through solidarity", ze szczególnym naciskiem
na portal internetowy i możliwość jego wykorzystania w pracy z młodzieżą. Fundacja IRSE
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zorganizowała dwa szkolenia w Sopocie, jedno w Gdańsku i jedno w Człuchowie. W warsztatach
uczestniczyły min. imigranci i imigrantki oraz osoby z dysfunkcją wzroku.
W dniach 8-13 sierpnia 2017 roku w Kampali (Uganda) odbyło sie sześciodniowe szkolenie
międzynarodowe, którego celem było podsumowanie i ocena projektu oraz promocja rezultatów
działań 40 innowatorów społecznych, którzy na co dzień pracują w Belgii, Brazylii, Indiach,
Niemczech, Polsce, Tajlandii i Ugandzie spotkało się, by podsumować 18 miesięcy wspólnej pracy.
Nauczyliśmy się budować domy z butelek, tworzyliśmy prototypy naszej współpracy i
odwiedziliśmy lokalne organizacje. Miejsce, w którym się spotkaliśmy to Social Innovation
Academy - SINA w Ugandzie, która zajmuje się przygotowywaniem młodych ludzi do otwierania
własnych przedsiębiorstw społecznych. 9 sierpnia w Kampali odbyła się konferencja Grassroot2
Changemakers & Innovator Summit, którą rozpoczęły otwarte rozmowy (open space) na tematy
m.in.: niepełnosprawności, równości szans płci, zdrowia, różnic międzykulturowych, fundraising,
wsparcia rówieśniczego, wolontariatu. Następnie odbyły się sesje dyskusji panelowych: Jak
wspierać innowatorów społecznych oraz Jak budować potencjał oddolnych inicjatyw społecznych.
Swoją obecnością zaszczycili konferencję przedstawiciele rządu Ugandy - Pan Janat Mukwaya
Minister Równości Płci, Pracy i Rozwoju Społecznego oraz Pan Wilson M. Mukasa Minister
Administracji Społecznej.
Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej
Wartość projektu: 124 080,00 EURO
Wysokość dofinansowania: 119 651,25 EURO

D. Projekt "Integration through education"
Kontynuowana była realizacja międzynarodowo
rozpoczętego w październiku 2016 roku.

projektu

"Integration through

education"

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 2017 roku odbyły się 3 międzynarodowe spotkania koordynatorów projektu: w maju w Cuba
(Portugalia), we wrześniu w Poio (Hiszpania), w listopadzie w Wilnie (Litwa) na których
omawialiśmy opracowane scenariusze warsztatów, wprowadzaliśmy do nich poprawki i
pracowaliśmy nad wizualna stroną portalu internetowego: www.iteproject.eu.
Od września do listopada 2017 roku odbyło się 20 warsztatów testujących. Każda organizacja
partnerska testowała 4 scenariusze, sprawdzając ich wykorzystanie w różnych państwach i
kulturach. Warsztaty odbyły się w szkołach, uniwersytetach, organizacjach pozarządowych,
centrach wsparcia imigrantów i imigrantek.
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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+
Wartość projektu: 124 352 EURO
Wysokość dofinansowania: 124 352 EURO

E. Projekt "VINA"
Kontynuowana była realizacja projektu VINA (Validating Informal and Non-formal Acquired Skills)
rozpoczętego w grudniu 2016 roku. Liderem projektu jest EURO, włoskie Centrum Badań, Promocji
i Inicjatyw UE, a partnerami organizacje z Czech (Evropská rozvojová agentura s.r.o.), Grecji (ECompass), 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 nieformalnego;
· 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.
W 2017 roku odbyły się międzynarodowe spotkania koordynatorów/-ek projektu w Palermo
(styczeń 2017) oraz w Londynie (wrzesień 2017) podczas których rozwijaliśmy koncepcję bazy
instrumentów ewaluacji efektów uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+
Wartość projektu: 30 990 EURO
Wysokość dofinansowania: 30 990 EURO
F. Projekt "Imprenditori di Idee"
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Projekt międzynarodowej wymiany młodzieży organizowany przez włoską organizację New
Horizonts w partnerstwie z Fundacją Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej, Curba de
Cultura (Rumunia), Fundacija Študentski tolar (Słowenia) i ECE (Macedonia).
W dniach 11-12 lipca 2017 roku w Tusa (Włochy) odbyła się wizyta przygotowawcza podczas
której liderzy/liderki grup przygotowali ostateczny program wymiany, podzielili sie obowiązkami,
omówili profil uczestników i uczestniczek oraz uzgodnili/-ły najważniejsze kwestie logistycznoorganizacyjne.
Wymiana młodzieży odbyła się w Tusa w dniach 13-19 września 2017 roku i wzięło w niej udział 30
osób z Włoch, Polski, Rumunii, Słowenii i Macedonii. Tematem projektu była przedsiębiorczość
społeczna młodzieży przyczyniająca się do rozwoju lokalnego i zaangażowania młodzież rozwój
tradycyjnych gałęzi przemysłu, w szczególności: nowych form rolnictwa rzemiosła i turystyki.
Główne cele spotkania młodzież:
- Rozwój kompetencji kluczowych i poczucia własnej wartości;
- Stymulowanie pomysłów na modele rozwoju społeczności w oparciu o tradycyjne zasoby i nowe
dynamiczne elementy;
- Rozwój kompetencji przedsiębiorczości społecznej;
- Zwiększenie mobilności wśród młodych ludzi z obszarów słabiej rozwiniętych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+
Wartość projektu: 11 923,76 PLN
Wysokość dofinansowania: 8211 PLN

G. Projekt "Entrepreneurship in rural tourism sector for youth with disabilities - ERTSYD"
W grudniu rozpoczęła się realizacja międzynarodowego projektu " Entrepreneurship in rural
tourism sector for youth with disabilities - ERTSYD", którego liderem jest ukraińska organizacja
Green Cross society.
Głównym celem projektu jest zaangażowanie młodzieży z niepełnosprawnością zamieszkała na
obszarach wiejskich w zakładanie i rozwijanie przedsiębiorstw w sektorze turystyki wiejskiej,
promowanie integracji społecznej, podnoszenie samooceny w celu poprawy sytuacji finansowej. W
ramach projektu 6 organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą - 3 z Unii Europejskiej i 3 z
krajów Partnerstwa Wschodniego będzie rozwijało swoje kompetencje poprzez spotkania
międzynarodowe (szkolenia trenerów/trenerek, wymiana młodzieży) oraz tworzenie narzędzi
promujących przedsiębiorczość osób z niepełnosprawnością (webportal, mapa dostępnych
pensjonatów, podręcznik, konferencja podsumowująca). Osoby pracujące z młodzieżą z krajów UE
i Partnerstwa Wschodniego będą podnosić swoje umiejętności i kompetencje międzykulturowe /
społeczne, aby pracować z różnorodnością we wszystkich jej formach, co przełoży się na wzrost
jakości działań prowadzonych dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.
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W grudniu 2017 roku we Lwowie (Ukraina) odbyło się pierwsze spotkanie koordynatorów/-ek
projektu, na którym omówiono kwestie związane z zarządzaniem projektem, podział obowiązków,
zakres merytoryczny szkoleń międzynarodowych i wstępny zarys narzędzi promujących
przedsiębiorczość osób z niepełnosprawnością.
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu
Erasmus+
Wartość projektu: 11 432 EURO
Wysokość dofinansowania: : 11 432 EURO
H. Projekt "Równi w różnorodności"
W ramach projektu realizowanego w okresie 1 maja - 31 grudnia 2017 roku zorganizowano dwie Żywe
Biblioteki, w dniach 20 maja 2017 i 10 grudnia 2017, Noc Świątyń w dniu 10 czerwca 2017 roku oraz
dwa dwudniowe warsztatów pn. "Sposoby reagowania na mowę nienawiści" w dniach 28-29
października 2017 oraz 04-05 grudnia 2017 roku. Wszystkie te wydarzenia przyczyniły się do
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka wśród mieszkańców Gdańska. Poprzez udział w
Żywej Bibliotece mieszkańcy i mieszkanki Gdańska mieli okazję porozmawiania z osobami należącymi
do grup postrzeganych stereotypowo, poznania ich sytuacji, problemów, punktu widzenia, co
przyczyniło się do wzrostu integracji społecznej oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
osób należących do grup postrzeganych stereotypowo i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Noc
Świątyń z kolej przyczyniła się do wzrostu świadomości mieszkańców Gdańska na temat praw
człowieka, a także stereotypów i uprzedzeń oraz ich konsekwencji, promowanie tolerancji i
różnorodności oraz wzrost zaangażowania na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób należących
do mniejszości wyznaniowych, w tym min. Muzułmanów, Żydów, Adwentystów Dnia Siódmego. Wiele
osób po raz pierwszy w życiu miało okazję odwiedzić Meczet lub Synagogę bez obawy o swoje
bezpieczeństwo i poczucia, że robią coś niewłaściwego. Była to także okazja do porozmawiania z
członkami i członkiniami wspólnot skupionych wokół świątyni, co stanowiło często okazję do poznania
sąsiadów i szukania cech wspólnych. Noc Świątyń ukazała różnorodność miasta, w którym każdy
czuje się jego obywatelem, bez względu na wyznawaną religię.
Poprzez udział w dwudniowych warsztatach 30 edukatorów i edukatorek edukacji formalnej i
pozaformalnej wzmocniło swoje kompetencje w zakresie reagowania na mowę nienawiści, wymieniło
się dobrymi praktykami wdrażania treści edukacji antydyskryminacyjnej w swojej codziennej pracy, a
także poznało nowe narzędzia pracy z młodzieżą. Jak podkreślali/-ły uczestnicy i uczestniczki
warsztatów była to przestrzeń do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń, potrzebna do
wzmocnienia ich działań.
Projekt współfinansowany ze środków Miasta Gdańska
Wartość projektu: 24 703,08 PLN
Wysokość dofinansowania: : 20 884,09 PLN
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I. Projekt "Szkoła wolna od nienawiści"
We wrześniu 2017 roku rozpoczęła się realizacja projektu prowadzonego na zlecenie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie pn. "Szkoła wolna od nienawiści". W ramach projektu
przeprowadzono 4 czterogodzinne warsztaty, w których wzięli/-ły udział uczniowie i uczennice
Szkoły Podstawowej w Gościcinie. Tematyka warsztatów obejmowała:


przeciwdziałanie stereotypom i uprzedzeniom;



komunikację międzykulturową;



historię migracji;



prawa dzieci.

Celem projektu jest zwiększenie wrażliwości dzieci na wartość różnorodności oraz poszerzenie
wiedzy z zakresu antydyskryminacji, ze szczególnym uwzględnieniem dyskryminacji ze względu na
pochodzenie.
J. Warsztaty z zakresu edukacji międzykulturowej
Przez cały 2017 rok realizowane były warsztaty dotyczące edukacji międzykulturowej dla dzieci z
Przedszkola Tuptusie. Od stycznia do czerwca 2017 roku warsztaty obejmowały spotkanie na
Skype z dziećmi z przedszkola z innego państwa tj. Brazylia, Gruzja, Rosja. Podczas spotkania
obie grupy prezentowały swoje zabawki, potrawy, uczyły się powitania i zadawały pytania
dotyczące codzienności.
Od września do grudnia 2017 roku warsztaty dotyczyły kultury i tradycji państwa - sąsiada Polski i
były okazją do poznania tańców, piosenek i gier z tych krajów oraz typowych produktów i potraw.
K. Konferencja Edukacja Równościowa Wyzwania-Potrzeby-Możliwości
We współpracy z Akademią Pomorską w Słupsku zorganizowana została w dniach 24-25 kwietnia
2017 roku II Ogólnopolska Konferencja Naukowa " Edukacja Równościowa Wyzwania-PotrzebyMożliwości", w której wzięło udział ponad 100 osób z całej Polski.
Podczas drugiej edycji konferencji zadaliśmy pytania o to: w jaki sposób tworzyć zaplecze dla
edukacji równościowej? Czy podobnie rozumiemy równość, procesy dyskryminacyjne? Czy
homofobia jest cechą współczesnych społeczeństw, czy raczej jest następstwem braku wiedzy,
różnic światopoglądowych, przekonań moralno-etycznych, czy zwyczajnego braku empatii? Jakie
są mechanizmy dyskryminacji w przestrzeni publicznej? Jaka jest a jaka może i powinna być rola
edukacji na rzecz przeciwdziałania nierównościom i dyskryminacji?
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Drugiego dnia konferencji odbyły się warsztaty, w których udział wzięli/-ły

studenci/studentki,

uczniowie/uczennice, nauczyciele/nauczycielki, zainteresowanych zgłębianiem tematów: Młodzieży
LGBT w szkole, Gender w podręcznikach, Mowy nienawiści w świetle prawa, Jak mówić nie
dyskryminując?, Obecności kobiet w historii: Gdzie się podziały wszystkie bohaterki?, Komunikacji
międzykulturowej jako kompetencji współczesnych nauczycieli.
L. 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.

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 855 708,23 PLN:
- z działalności statutowej nieodpłatnej – 849 506,88 PLN
- z działalności odpłatnej – 6 200,00 PLN
- odsetki - 1,35 PLN

14

10. Informacja o poniesionych kosztach:
1) Realizacja celów statutowych:
a) koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnych – 832 463,81 PLN
b) koszty realizacji zadań statutowych odpłatnych – 3 000,00 PLN
2) Koszty administracyjne - 245,77 PLN
3) Różnice kursowe i koszty odsetek– 13 096,85 PLN
4) Pozostałe – 18 124,78 PLN

11. Dane o:
a) Liczbie zatrudnionych:
w 2017 roku zatrudnienie - 0
b) Nabytych nieruchomościach:
w 2017 roku Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.
c) Nabytych środkach trwałych:
w 2017 roku Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych

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.
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Gdańsk, dnia 31.05.2018 r.
Sporządziła: Katarzyna Błasińska
Podpis Zarządu:

