
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Inicjatyw Europejskich w Łodzi 

za  rok 2013. 

 

 

W 2013 roku były realizowane następujące projekty: 

a. „Zawodowo PLUS- wzmocnienie kształcenia zawodowego szansą na 

samodzielność niepełnosprawnych w dorosłym życiu ” (1.08.2011-31.07.2013). 

Projekt współfinansowany w ramach środków Unii Europejskiej z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, działanie 9.2. Wartość dofinansowania 123.134,00 zł Jest 

realizowany w partnerstwie z Miastem Łódź będącym organem prowadzącym dla 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 i Zespołu Szkół Zawodowych 

Specjalnych nr 2 w Łodzi. W okresie realizacji projektu zrekrutowano łącznie 149 

kobiet i 137 mężczyzn (286 osób). Mimo starań koordynatorów szkolnych wskaźnik 

liczby uczestniczek i uczestników projektu udało się zrealizować w 97,95%. 

Mając na uwadze nieosiągnięcie wskaźnika głównego nie wykorzystano części 

środków w wysokości 78 552,40 PLN, co stanowi 7,32% przyznanej dotacji wraz ze 

środkami europejskimi. Z uwagi na problemy z rekrutacją i ogólną liczbą osób 

biorących udział w projekcie zdecydowano o niewydatkowaniu wszystkich środków w 

ramach projektu. O pojawiających się problemach z wydatkowaniem części środków 

informowano sukcesywnie IP. Mimo powstałych oszczędności zrealizowano 

wszystkie zajęcia i aktywności zaplanowane w ramach projektu.  

Realizacja projektu odbiegła końca 31 lipca 2013 roku. 

 

b. „Mechatronik, elektronik, informatyk – zawody z przyszłością” (1.09.2011-

31.08.2013). Realizacja projektu na mocy umowy podpisanej z Urzędem 

Marszałkowskim przez TIE w partnerstwie z Miastem Łódź będącym organem 

prowadzącym dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 i BSH, w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   Projekt  jest  współfinansowany ze środków  

Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 9.2., wartość dotacji 839.008,21 zł.  

W tym w roku 2013 239.815,04 zł Projekt adresowany do 443 uczniów ZSP nr 10.  

Działania merytoryczne w projekcie dobiegły końca z końcem roku szkolnego 

2012/2013, osiągnięto zaplanowane wskaźniki, część z nich została przekroczona. 

Więcej niż zaplanowano pierwotnie uczniów wzięło udział  w zajęciach dydaktyczno-

wyrównawczych i przygotowujących do matury. Zwrócono część niewykorzystanych 

środków w związku z realizacją zajęć specjalistycznych w pracowni BSH.  

 

c. „Inkubator Młodzieżowych Inicjatyw Obywatelskich” (1.11.2012–31.03.2014) 

realizowany na podstawie umowy o dofinansowania Funduszu dla Organizacji 

Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, 

wartość projektu 754.730,00 zł. Projekt realizowany jest w partnerstwie 

Stowarzyszeniem Oświatowym Edukatori partnerem zagranicznym doświadczonym w 

upowszechnianiu nowoczesnych metod edukacyjnych z Republiki Czeskiej – Central 

Bohemia Training Institute (VISK). 

Celem projektu jest rozwój aktywności społecznej i obywatelskiej uczniów gimnazjów 

z województwa łódzkiego polegający na kształtowaniu umiejętności i zarządzania 

samodzielnymi przedsięwzięciami o charakterze społecznym a tym samym budowanie 

odpowiedzialności za własne środowisko lokalne. Projekt realizowany jest w 18 

gimnazjach i obejmuje 540 uczniów oraz 54 nauczycieli. Realizacja projektu  

 



przebiega bez zakłóceń, zakładane rezultaty zostały osiągnięte, dobiegnie końca w 

marcu 2014 roku.  

 

d. Program Wolontariatu Długoterminowego „Europejski Wymiar Łodzi” 
(1.10.2012-31.05.2013) realizowany na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem 

Centrum Wolontariatu Warszawa, dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  - dotacja w wysokości 13.600,00 zł. Celem 

głównym projektu „Europejski wymiar Łodzi” jest ocena zmian, które zaszły w kilku 

obszarach funkcjonowania Miasta Łodzi przyczyniających się do spójności 

gospodarczej i społecznej z innymi regionami Europy w ciągu 9 lat członkostwa Polski 

w Unii Europejskiej. W ramach projektu zaplanowano szereg opracowań 

publikowanych sukcesywnie na stronie Towarzystwa, w projekcie zaangażowano 3 

wolontariuszy.  

 

e. „CENTRUM AKTYWIZACJI MAM” (1.20.2013-30.05.2015). Projekt realizowany 

na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi w ramach POKL, 

poddziałanie 7.2.1. współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w wysokości 1.428.122,00 zł, w tym w 2013 roku wydatki w wysokości 

115.165,75 zł. Projekt zakłada aktywizacje zawodową i społeczną 60 młodych kobiet z 

terenu miasta łodzi poprzez wsparcie doradcze, psychologiczne, udział  

w warsztatach i szkoleniach (w tym także zawodowych) oraz jako wsparcie 

towarzyszące opiekę nad ich dziećmi w wieku od 1 do 3 lat. W ramach projektu 

Towarzystwo powołało palcówkę „Klub Mamy i Malucha” sprawującą opiekę nad 

dziećmi. Realizacja projektu przebiega bez zakłóceń, zrekrutowano 24 uczestniczki,  

w marcu 2014 roku prowadzona jest rekrutacja pozostałych uczestniczek.   

 

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 2012,  przychody  w  wysokości 20.233,96 zł 

ukazują 34,28% spadek, spowodowany zakończeniem w roku 2012 realizacji większości 

projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Z uwagi na małą liczbę 

konkursów i niewielkie alokacje środków mimo starań Zarządu realizacja projektów 

rozpoczęła się w drugiej połowie roku 2013 stąd znaczna różnica w wysokości przychodów 

pomiędzy rokiem 2012 i 2013.  

 

W okresie sprawozdawczym odbyły się  dwa Walne Zebrania członków tym 1 nadzwyczajne.   

Zarząd  obradował 24  razy  podejmując 41 uchwał. 

        

 

Łódź, 10.03.2014  r. 


