
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Inicjatyw Europejskich w Łodzi
za  rok 2010.

W roku 2010 działalność statutowa prowadzona była poprzez:
- organizację szkoleń (przeprowadzono 163 godziny szkoleń dla 137 osób), 
-  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 10 posiedzeniach). 

W 2010 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 była działalność pięciu wiejskich przedszkoli, oferowane były również 
zajęcia  dodatkowe  dla  dzieci  jak  i  wycieczki  edukacyjne.  Projekt  zrealizowany  został  
w  partnerstwie  z  Gminą  Drużbice,  Stowarzyszeniem  Wsi  Turowa  Wola  i  Okolic, 
Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Kowiesy  oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Zagórze  
i Okolic.  Zrealizowane zostały wszystkie założenia w ramach powyższego projektu.

„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  były  zajęcia  wyrównawcze,  specjalistyczne  i  pozalekcyjne  dla   łącznie  629 
uczniów z 5 szkół prowadzonych przez Gminę Bedlno, która była Partnerem TIE w realizacji 
zadań.  Projekt  został  skontrolowany  przez  Urząd  Marszałkowski  w  Łodzi.  Kontrola 
zakwestionowała  zasadność  refundacji  wydatków  na  parking.  Towarzystwo  Inicjatyw 
Europejskich zwróciło do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi kwotę 262,07 zł.  Wszystkie 
zakładane  w  ramach  projektu  rezultaty  zostały  zrealizowane.  Na  podsumowanie  projektu 
zrealizowano konferencję.

„Dobry  start–lepsza  przyszłość  dzieci  i  młodzieży  w  Gminie  Kowiesy”.  (01.11.2009- 
30.10.2011) Dotacja w wysokości  454 580,00zł .  Projekt realizowany jest w partnerstwie  
z Gmina Kowiesy, TIE jako partner odpowiedzialny jest za monitoring i ewaluację, otrzymał 
dotację  30 000,00zł.  Zrealizowano  dwukrotnie  badania  ankietowe  uczestników  zajęć  kół 
zainteresowań i zajęć wyrównawczych.  Podsumowaniem tego etapu była konferencja. Nie 
występowały zakłócenia w realizacji projektu.

„Po  pierwsze  edukacja”.  (01.08.2009-31.10.2010)  Wartość  projektu  1 021 230,00zł.  TIE 
jako  Partner  projektu  odpowiedzialny  był  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 było liderem w ramach przedmiotowego projektu.  



Towarzystwo zrealizowało 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 MSWiA, wartość dotacji 1 208 336,08zł, z tego dla TIE 782 016,00zł.  

W  ramach  projektu  zrealizowanych  zostało  17  modułów  szkoleniowych.  Wszystkie 
zaplanowane rezultaty zostały zrealizowane. Współpraca pomiędzy ZGRK a TIE przebiegała 
bez zastrzeżeń. Podsumowaniem projektu była konferencja prezentująca wyniki prowadzonej 
przez TIE ewaluacji. 

„Wspieranie  przedsiębiorczości  skutecznym  sposobem  przeciwdziałania  zjawisku 
bezrobocia”.  (01.01.2009-30.09.2010)  zrealizowany  na  podstawie  umowy  podpisanej  
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi. Wartość projektu 1 463 000,00zł. Celem projektu 
było przeciwdziałanie  zjawisku bezrobocia poprzez pomoc 26 mieszkańcom województwa 
łódzkiego  prowadzącą  do  ich  samozatrudnienia.  Realizacja  projektu  została  wydłużona  
o 1 miesiąc, zgodnie z sugestią WUP w Łodzi w związku z faktem iż w przypadku niektórych 
Beneficjentów  pomocy  okres  12  miesięcy  prowadzenia  działalności  gospodarczej  mijał  
w październiku oraz listopadzie.
Zakładane rezultaty projektu zostały zrealizowane.

Towarzystwo  zrealizowało  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 był do 200 uczniów szkół ponadgimnazjalnych  z terenu 
10  gmin  województwa  łódzkiego.  Jest  zrealizowany  został  w  partnerstwie  ze 
Stowarzyszeniem Oświatowym  „Edukator” oraz Instituto Tecnico  Statale per Attivita Sociali 
z Padwy,  osiągnięto zakładane rezultaty.

„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  był  do  100 
uczniów i 20 nauczycieli  4 szkół specjalnych w Łodzi.  Partnerem TIE współrealizującym 
projekt  był  Wydział  Edukacji  Urzędu Miasta  Norrkóping w Szwecji  oraz Stowarzyszenie 
Oświaty „Edukator”.  Założenia projektu zrealizowane zostały w pełni. 

Towarzystwo  w  ramach  akcji  Fundacji  Batorego  „Masz  Głos  Masz  Wybór”  realizowało 
programy z kandydatami do Rady Miejskiej w Łodzi. Wysłano zaproszenia do wszystkich 
komitetów wyborczych. Wspólnie z redakcją HaloŁódź nagrane zostały wywiady dotyczące 
funkcjonowania łódzkiego III sektora i społeczeństwa obywatelskiego.

W  roku  2010  zrealizowane  zostały  także  trzy  spotkania  z  przedsiębiorcami  z  terenu 
województwa  łódzkiego,  mające  na  celu  wspólne  przygotowanie  wniosków  o  dotację  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

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  okresie  sprawozdawczym  odbyły  się  dwa  Walne  Zebrania 
członków.   Zarząd  obradował 28  razy  podejmując 42 uchwały.
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