
Sprawozdanie z działalności
Towarzystwa Inicjatyw Europejskich w Łodzi

za  rok 2009.

W roku 2009 działalność statutowa prowadzona była poprzez:
- organizację szkoleń (przeprowadzono 702 godzin szkoleń dla 437 osób), 
- udział w Komitecie Monitorującym Narodowy Plan Rozwoju (udział w 5 spotkaniach), 
- udział w debacie publicznej nad Krajowym Programem Reform (przedstawiciele TIE wzięli 
udział w 2 spotkaniach) , 
-  udział  w  kształtowaniu  polityki  miasta  Łodzi  w  zakresie  współpracy  z  organizacjami 
pozarządowymi,  w  ramach  uczestnictwa  w  Radzie  ds.  Organizacji  Pozarządowych  przy 
Prezydencie Miasta Łodzi (udział w 8 posiedzeniach). 

W 2009 roku były realizowane następujące projekty w obszarze edukacji oferujące zarówno 
zajęcia dodatkowe jaki i pozalekcyjne oraz dotyczące edukacji przedszkolnej realizowane na 
podstawie  umów  z  Urzędem  Marszałkowskim  w  ramach  POKL,  współfinansowane  ze 
środków EFS:

„Małe  Przedszkola  w  5  wsiach  województwa  łódzkiego:  Drużbice,  Jeruzal,  Turowa 
Wola, Wadlew, Zagórze”. (01.08.2009-30.09.2010), wartość dotacji 713 320,00zł, w ramach 
którego wspomagana jest działalność pięciu wiejskich przedszkoli, oferowane są także zajęcia 
dodatkowe  dla  dzieci.  Projekt  realizowany  jest  w  partnerstwie  z  Gminą  Drużbice, 
Stowarzyszeniem Wsi Turowa Wola i Okolic, Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Kowiesy 
oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Zagórze i  Okolic,  w zakresie  działań  dydaktycznych 
przebiega  bez zakłóceń.  

„Projekty  rozwojowe  szkół  w  Gminie  Bedlno  drogą  do  podniesienia  kompetencji 
uczniów”.  (01.08.2009-30.09.2010)  wartość  projektu  838 831,60zł.  W  ramach  projektu 
prowadzone  są  zajęcia  wyrównawcze,  specjalistyczne  i  pozalekcyjne  dla   łącznie  629 
uczniów z 5 szkół prowadzonych przez Gminę Bedlno, która jest Partnerem TIE w realizacji 
zadań. Przebiega planowo, choć są opóźnienia w przekazywaniu środków finansowych.

„Dobry  start–lepsza  przyszłość  dzieci  i  młodzieży  w  Gminie  Kowiesy”.  (01.11.2009- 
30.10.20011) Dotacja w wysokości 454 580,00zł . Projekt realizowany jest w partnerstwie  
z Gmina Kowiesy, TIE jako partner odpowiedzialny jest za monitoring i ewaluację otrzyma 
dotację 30 000,00zł.  Od listopada dokonano naboru dzieci i młodzieży do kół zainteresowań 
i grup na zajęcie wyrównawcze. Nie występują zakłócenia w realizacji projektu.

„Po  pierwsze  edukacja”.  (01.08.2009-31.10.2010)  Wartość  projektu  1 021 230,00zł.  TIE 
jako  Partner  projektu   odpowiedzialny  za  monitoring  i  ewaluację  otrzyma  dotację 
37 900,00zł.  Projekt  adresowany  jest  do  2476  uczniów  i  135  nauczycieli   z  5  szkół 
podstawowych w mieście Kutno, które jest liderem w ramach przedmiotowego projektu.  

Towarzystwo realizowało także dwa projekty współfinansowane ze środków EFS w ramach 
POKL:

„Profesjonalny  urzędnik  atutem  Regionu  Kutnowskiego”.  (01.11.2008-31.10.2010)  na 
podstawie umowy z M.S.W.iA, wartość dotacji 1 208 336,08zł, z tego dla TIE 782 016,00zł. 



Zgodnie  z  zawarta  umową  planowo  przebiegają  szkolenia  dla  urzędników  gmin  regionu 
kutnowskiego,  oraz  monitoring  i  ewaluacja.  W trakcie  realizacji  projektu  wygenerowano 
oszczędności w kwocie około 100  tys. zł. Trwają ustalenia na temat wprowadzenia w ramach 
posiadanych  środków  realizacji  dodatkowych  modułów   szkoleniowych.  Zagrożeniem  
w  realizacji  projektu  jest  niekorzystna  umowa  zawarta  przez  TIE  ze   Związkiem  Gmin 
Regionu  Kutnowskiego,  w  zakresie  terminów  płatności.  W   przypadku   opóźnień  
w finansowaniu wymagać będzie  negocjacji z Liderem.

„Wspieranie  przedsiębiorczości  skutecznym  sposobem  przeciwdziałania  zjawisku 
bezrobocia”.  (01.01.2009-30.09.2010)  na  podstawie  umowy  podpisanej  z  Wojewódzkim 
Urzędem  Pracy  w  Łodzi.  Wartość  projektu  1 463 000,00zł.  Celem  projektu  jest 
przeciwdziałanie  zjawisku  bezrobocia  poprzez  pomoc  26  mieszkańcom  województwa 
łódzkiego prowadzącą do ich samozatrudnienia.  Trwa weryfikacja rozliczeń Beneficjentów 
Pomocy. Zagrożeniem jest opóźnienie w przekazywaniu środków na konto projektu, co może 
grozić powstaniem nieuzasadnionych zobowiązań.

Towarzystwo  realizowało  także  dwa  projekty  współfinansowane  w  ramach  Mechanizmu 
Finansowego  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  oraz  Norweskiego  Mechanizmu 
Finansowego we współpracy z partnerami z Włoch i Szwecji:

„Młodzież  -  z  ekologią  na  TY”.  (01.08.2009-30.06.2010)  Wartość  dofinansowania 
481 000,00 zł. Projekt adresowany do 200 uczniów szkół ponadgimnazjalnych  z terenu 10 
gmin  województwa  łódzkiego.  Jest  realizowany  w  partnerstwie  ze  Stowarzyszeniem 
Oświatowym   „Edukator”  oraz  Instituto  Tecnico   Statale  per  Attivita  Sociali  z  Padwy, 
wdrażany jest planowo zgodnie z wnioskiem i umową. 

„Też potrafię – równe szanse dla niepełnosprawnej młodzieży”. (01.10.2009-30.09.2010) 
Dotacja  w  wysokości  464 400,00zł,  w  tym  TIE  417 600,00  zł.  Skierowany  jest  do  100 
uczniów i 20 nauczycieli  4 szkół specjalnych w Łodzi.  Partnerem TIE współrealizującym 
projekt  jest  Wydział  Edukacji  Urzędu Miasta  Norrkóping w Szwecji  oraz Stowarzyszenie 
Oświaty „Edukator”.  Projekt realizowany  planowo nie występują zagrożenia dla realizacji 
projektu. 

W 2009 roku zrealizowano także projekt z zakresu społeczeństwa obywatelskiego „Centrum 
Obywatelskie  w  Łodzi”.  (01.09.2009-31.12.2009) W  okresie  trwania  projektu,  został 
stworzony  ośrodek  wspierania  powstałych  już  organizacji  samorządowych  oraz  osób 
zamierzających  podjąć  inicjatywę  obywatelską  na  terenie  miasta  Łodzi.  Wartość  dotacji 
przekazanej przez Miasto Łódź, 38 000,00 zł. 

Towarzystwo  było  partnerem  Młodzieżowej  Rady  Miasta  Szczecin  współorganizując 
regionalne  spotkanie  w  ramach  projektu  „Pozycja  Młodzieżowych  Rad  w  Polsce”. 
(15.07.2009-01.04.2010)  na  zasadach  bez  przepływów  finansowych,  którego  celem  była 
ogólnopolska debata nad polityką młodzieżową.

W maju 2009 roku Towarzystwo współorganizowało w Manufakturze wraz z British Centre 
Dni Uczenia się Osób Dorosłych 2009, oraz  Dzień Europy – w piątą rocznicę wstąpienia 
Polski do Unii Europejskiej. Gościem honorowym Dnia Europy byli eurodeputowany Jacek 
Saryusz-Wolski i poseł Hanna Zdanowska.



W  roku  sprawozdawczym  wpłacanie  składek  członkowskich   nie   budzi   większych 
zastrzeżeń.  Należy  poprawić  rytmiczność  ściągania  składek,  ponieważ  liczba  wpłat 
wzrastała  dopiero  w  końcu  roku kalendarzowego, co nie jest  korzystne  dla  planowej 
realizacji budżetu TIE. W stosunku do roku 2008,  przychody  w  wysokości 17 707,00 zł 
wynoszą    64% wzrost.    Wpływ  na  lepszy wynik  finansowy  miała  również  decyzja  
o   dobrowolnych wpłatach.
W  okresie  sprawozdawczym  odbyły  się   cztery   Walne  Zebrania  członków  tym  3 
nadzwyczajne.
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