
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOSCI TIE za rok 2003

Zrealizowane projekty:

"Jeśli nie podwórko to co?" - styczeń 2003 r.

Projekt polegał na zgromadzeniu informacji dotyczących placówek i organizacji 
prowadzących zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży w Łodzi.
Na podstawie uzyskanych informacji została utworzona mapa wraz z przewodnikiem, 
dotyczące miejsc, w których dzieci i młodzież mogą spędzać swój wolny czas.
Opracowane materiały ułatwią młodym ludziom dostęp do miejsc będących alternatywą dla 
ulicy i podwórka, gdzie będą mogli się spotykać, pożytecznie spędzając wolny czas 
rozwijając swoje talenty i zainteresowania.
Projekt został dofinansowany przez Urząd Miasta Łodzi.

"Międzyszkolny Przegląd Teatrzyków Uczniowskich 
w Wersji Angieskiej" - m  aj 2003 r.  

Projekt obejmował przegląd przedstawień w dwóch kategoriach:

1. przygotowanych przez uczniów szkół podstawowych,

2. przygotowanych przez uczniów gimnazjów.

W przeglądzie uczestniczyło 40 zespołów.
Odbyły się dwa etapy:

• Występy zespołów przed jury w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w "Lesie 
Łagiewnickim", 

• Gala finałowa w Pałacu Poznańskich. 

Celem projektu było zwiększenie motywacji do dalszej nauki języka oraz doskonalenia 
umiejętności związanych z występowaniem na scenie oraz zainteresowanie tematyką dzieci 
i młodzieży nie biorącej dotychczas udziału 
w podobnych przedsięwzięciach.
Projekt został dofinansowany przez Urząd Miasta Łodzi.



Seminarium międzynarodowe - “Zagrożenia środowiska - mity i rzeczywistość - problemy 
zanieczyszczeń w dużych aglomeracjach miejskich” - październik’2003 r. 

Celem realizacji zadania było uzyskanie odpowiedzi na pytanie w jakich obszarach stan 
środowiska Łodzi uległ poprawie, a w jakich należy skoncentrować dalsze działania oraz 
które z zagrożeń są tylko mitami, a które rzeczywistością. Został opracowany materiał 
poseminaryjny, który stanowi źródło informacji odnośnie sposobów przeciwdziałania 
zanieczyszczaniu środowiska.

W trakcie dwudniowego międzynarodowego seminarium poświęconego problemom 
ochrony środowiska w dużych aglomeracjach miejskich uczestnicy wymienili swoje 
doświadczenia i opracowali wytyczne dotyczące działań jakie należy poczynić, aby stan 
środowiska poprawić. 
W wyniku spotkań i analiz przygotowany został materiał, który posłużył do opracowania 
wydawnictwa pokonferencyjnego zawierającego informacje na temat kierunków i sposobów 
działania w celu poprawy stanu środowiska naturalnego 
w dużych miastach na przykładzie Łodzi.

Bezpośredni  udział w seminarium wzięli przedstawiciele organizacji zajmujących się 
problematyką ochrony środowiska ze Szwecji, Niemiec, Holandii i innych krajów Unii 
Europejskiej oraz przedstawiciele: Urzędu Miasta Łodzi, , Wyższych Uczelni, Regionalnego 
Centrum Edukacji Ekologicznej w Łodzi, nauczyciele ze szkół województwa łódzkiego, 
prezes Grupowej Oczyszczalni Ścieków i wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz dyrektor Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich. 
Projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
w Łodzi oraz przez Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Międzynarodowe Seminarium „Budowanie systemu profilaktyki zagroże  ń społecznych   
w Łodzi – kto dla kogo?”

Celem projektu była ocena dotychczasowego systemu profilaktyki zagrożeń w Łodzi, a 
także zapoznanie uczestników z rozwiązaniami jakie istnieją w tym zakresie w innych 
krajach Unii Europejskiej. Szczególnie dokładnie był rozważany przykład Wielkiej Brytanii 
i Hiszpanii. 
Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele szkół, placówek zajmujących się młodzieżą 
trudną i zaniedbaną wychowawczo, kuratorzy sądowi, pracownicy pomocy społecznej, 
przedstawiciele UŁ oraz organizacje pozarządowe. 
W drugim dniu seminarium uczestnicy wypracowali wnioski dotyczące zmian w obecnym 
systemie.
Projekt został dofinansowany przez Urząd Miasta Łodzi.

Ponadto stowarzyszenie przeprowadziło szereg szkoleń m.in.:  na temat Europejskich 
Programów Edukacyjnych, Funduszy Strukturalnych oraz systemów oświaty w UE.
W siedzibie Towarzystwa dostępne są materiały informacyjne o Unii Europejskiej oraz 
odbywają się konsultacje dotyczące funduszy strukturalnych oraz projektów w ramach 
Programu „Młodzież” i „Sokrates”.



Byliśmy także współorganizatorem wraz z Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 
w Łodzi następujących projektów:

”Euromiting Utalentowanej Młodzieży KULTUROWY KOKTAJL”
maj 2003 r.

Celem projektu było wypracowanie wspólnej prezentacji artystycznej młodzieży z pięciu 
krajów : Polski, Szwecji, Francji, Włoch oraz Niemiec. 

Projekt odbywał się na terenie Łodzi i uczestniczyły w nim 12 osobowe grupy młodzieży 
w wieku 15-19 lat utalentowane artystycznie. Dzięki projektowi zostały nawiązane osobiste 
kontakty, zapoznano gości ze Stuttgartu, Lyonu, Srebro i Palermo z kulturą materialną 
Łodzi. Pod koniec pobytu zaprezentowano wspólny, krótki program artystyczny 
mieszkańcom Łodzi na scenie ustawionej na ulicy Piotrkowskiej, która jest reprezentacyjną 
ulicą Miasta Łodzi. 

Projekt został zrealizowany dzięki dotacji Programu Młodzież.

Międzynarodowe Warsztaty Ekologiczne   „Woda i jej życie prywatne”     
maj – październik 2003 r.

Od miesiąca maja do października na terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej „W Lesie 
Łagiewnickim” w Łodzi odbyło się 10 warsztatów międzynarodowych, w których brały 
udział grupy młodzieży z łódzkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz 
z goszczącymi u nich zaproszonymi grupami młodzieży europejskiej: z Niemiec, Szwecji, 
Litwy, Ukrainy, Francji, Belgii i Czech. 
Jednym z elementów projektu był przegląd filmów przyrodniczych. 
Towarzystwo Inicjatyw Europejskich zapewniało tłumaczy oraz obsługę pomocniczą przy 
warsztatach w ramach wolontariatu.

Projekt realizowany był w oparciu o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Ponadto roku 2003 prowadziliśmy szkolenia:
Wraz z Regionalną Agencją Programu Młodzież przeprowadziliśmy wśród nauczycieli 
regionu łódzkiego nieodpłatną akcję informacyjną w ramach której odbyły się dwa 
spotkania:

• dla przedstawicieli placówek wychowania pozaszkolnego oraz domów kultury,
• dla przedstawicieli szkół i placówek pracujących z dziećmi młodzieżą 

niepełnosprawną lub zaniedbaną wychowawczą.

W grudniu 2003 roku przeprowadziliśmy szkolenie Rad Pedagogicznych placówek 
wychowania pozaszkolnego w  Łodzi nt.:„Ustawa o pożytku publicznym 
i wolontariacie a pozyskiwanie środków na działalność placówek”.


