
 

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Inicjatyw Europejskich w Łodzi za rok 2014. 

 

 

1. „CENTRUM AKTYWIZACJI MAM” (1.10.2013-30.05.2015) 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 2014 roku wydatki w wysokości 

654.903,42 zł. Projekt zakłada aktywizację zawodową i społeczną 60 młodych kobiet  

z terenu miasta Łodzi poprzez wsparcie doradcze, psychologiczne, udział  

w warsztatach, szkoleniach, 4 miesięcznych stażach zawodowych oraz jako wsparcie 

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

Towarzystwo prowadzi klub dziecięcy - „Klub Mamy i Malucha” sprawujący opiekę 

nad dziećmi uczestniczek projektu. Centrum ma za zadanie stworzyć warunki młodym 

mamom na zwiększenie szans na zatrudnienie. W ofercie zawarto wielokierunkowe 

oddziaływania wspierające uczestniczki w odkrywaniu własnych możliwości, 

określeniu zainteresowań zawodowych oraz przede wszystkim rozwijaniu kompetencji 

aktualnie poszukiwanych przez pracodawców. Realizacja działań przebiega bez 

zakłóceń, zrekrutowano łącznie 67 uczestniczek. Na staże zawodowe 

zakwalifikowano 33 osoby.  Według stanu na koniec stycznia 2015 roku osiągnięto 

wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie 15%. Kontrola projektu 

przeprowadzona w okresie 10-11 kwietnia 2014 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy  

w Łodzi, nie stwierdziła nieprawidłowości. 

 

2. „KLUB MAMY I MALUCHA” – Klub dziecięcy w okresie sprawozdawczym 

finansowany jest w ramach projektu „Centrum Aktywizacji Mam”. Placówka 

zapewnia opiekę nad dziećmi uczestniczek ww. projektu. Nasi opiekunowie w ramach 

pracy z dziećmi organizują różnorodne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  

i rozwojowe w tym m.in. zajęcia plastyczne, muzyczne, gry i zabawy taneczno-

sportowe. W ofercie znajdują się też spotkania ze specjalistami zajmującymi się 

tematyką wychowania i rodziny w tym z psychologiem dziecięcym, dietetykiem, 

pedagogiem, jak również warsztaty dla mam i dzieci. W wyniku kontroli 

przeprowadzonej przez Urząd Miasta Łodzi zalecono wprowadzenie zmian we wpisie 

w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych polegającej na zmniejszeniu dopuszczalnej 

liczby dzieci do 15. 

 

3. WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ „PROJEKT: AKTYWNOŚĆ” - W ramach 

prowadzonej współpracy TIE było współorganizatorem warsztatów dla 

mieszkanek Łodzi z zakresu wizażu oraz dietetyki.  

 

4. „INKUBATOR MŁODZIEŻOWYCH INICJATYW OBYWATELSKICH” 

(1.11.2012–31.03.2014) realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie 

Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego 

Programu Współpracy, wartość projektu 754.730,00 zł. Projekt realizowany  

w partnerstwie Stowarzyszeniem Oświatowym Edukator i partnerem zagranicznym 

doświadczonym w upowszechnianiu nowoczesnych metod edukacyjnych z Republiki 

Czeskiej – Central Bohemia Training Institute (VISK). 

Celem projektu był rozwój aktywności społecznej i obywatelskiej uczniów gimnazjów 

z województwa łódzkiego, realizowany był w 18 gimnazjach dla  540 uczniów oraz 54 

nauczycieli. Realizacja projektu przebiegała bez zakłóceń, zakładane rezultaty zostały 



osiągnięte, projekt został skontrolowany przed rozliczeniem ostatniej transzy w marcu 

2014 Kontrola miała na celu sprawdzenie poprawności rozliczania projektu.  

W czerwcu 2014 roku w związku z zakończeniem i prawidłowym rozliczeniem 

projektu zwrócono pożyczkę zaciągniętą na potrzeby realizacji projektu w wysokości 

65.000,00PLN.  

W okresie sierpień - październik 2014 roku, byliśmy kontrolowani przez UKS 

warszawski, który kontrolował poprawność rozliczeń funduszy szwajcarskich przez 

Instytucję wdrażającą, tj. ECORYS. TIE było wytypowane do weryfikacji 

poprawności dokumentów jako beneficjent u którego nigdy nie wykryto 

nieprawidłowości. 

 

5. „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. został poddany kontroli w lutym 2014 roku. 

Kontroli poddano prawidłowość rozliczeń finansowych, kwalifikowalność wydatków 

dot. personelu, sposób rekrutacji uczestników projektu i ich kwalifikowalność, sposób 

przetwarzania danych osobowych poprawność stosowania zasady konkurencyjności, 

prawidłowość realizacji działań promocyjno-informacyjnych, sposób prowadzenia  

i archiwizacji dokumentacji projektu. W wyniku kontroli przedstawiciele Urzędu 

Marszałkowskiego w Łodzi nie wnieśli uwag, stwierdzono, że projekt został 

zrealizowany zgodnie z kryteriami dostępu oraz kryteriami strategicznymi, wydatki 

ponoszone były w sposób prawidłowy, kwalifikowalność uczestników projektu nie 

budzi zastrzeżeń, prawidłowo udokumentowano stosowanie zasady konkurencyjności. 

W związku ze zrekrutowaniem 286 osób, co stanowi 97,95% zakładanego wskaźnika 

Urząd Marszałkowski odstąpił od zastosowania zasady proporcjonalności. Projekt 

został rozliczony prawidłowo i zamknięty. 

 

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

31.08.2013) Projekt współfinansowany w ramach środków Unii Europejskiej  

z Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 9.2. został prawidłowo rozliczony  

i zamknięty. 

 

7. KONTROLA ZUS – w okresie od 30 lipca 2014 do 27 sierpnia 2014 przedstawiciel 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził kontrolę dotyczącą:  

prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz 

innych składek, do których pobierania uprawniony jest ZUS  oraz zgłoszenia do 

ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; ustalenia uprawnień do 

świadczeń  

z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń  

z tego tytułu; prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia 

emerytalne i rentowe; wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów 

ubezpieczeń społecznych. W toku kontroli ustalono, że działalność TIE w powyższych 

obszarach prowadzona w sposób prawidłowy. 

 

8. ZŁOŻONE PROJEKTY – w 2014 roku złożone zostało 5 projektów w odpowiedzi 

na konkursy – Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – PO Kapitał Ludzki 9.1.2 Wiejska 

szkoła z matematyką w tle, 8.1.2 Z edukacji do biznesu (wniosek oceniony negatywnie, 

składano odwołanie i protest), projekt Promocji aktywizacji zawodowej Łodzianek 

powracających na rynek pracy po okresie dezaktywacji zawodowej z pełnieniem 



opieki nad dzieckiem (do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - odrzucony), 

Maluch 2014 – na dotację na prowadzenie Klubu Malucha (do Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego - odrzucony) i Wspólnie do przodu – dialog w kontekście 

wielokulturowym  

w województwie łódzkim (do Ministerstwa  Spraw Wewnętrznych i Administracji) 

oceniony bardzo dobrze, zabrakło środków.  

 

9. Reprezentowanie Towarzystwa w Zespole ds. pomocy na rzecz Ukrainy przy 

Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – od marca 2014 roku Towarzystwo jest 

członkiem zespołu powołanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w roku 

2014 odbyły się 2 posiedzenia zespołu. Uzgodniono strategię wdrażania Funduszu 

Inicjatyw Obywatelskich w tym kontekście, powołano zespoły tematyczne.  

 

10. Stażyści w Towarzystwie Inicjatyw Europejskich -  w okresie od czerwca do 

września 2014 r. 2 osoby odbywały staż zawodowy w Towarzystwie Inicjatyw 

Europejskich. Staż realizowany był w ramach projektu „Praktyczne kompetencje dla 

młodych!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Polskie Towarzystwo 

Ekonomiczne oddział w Łodzi. 1 osoba na 3/4 etatu na stanowisku biurowym i ¼ etatu 

jako opiekunka w Klubie Mamy i Malucha, i druga osoba jako pracownik 

administracyjno-biurowy. 

 

 

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 2013,  przychody  w  wysokości 15.622,45 zł 

ukazują 22,59% spadek, spowodowany zakończeniem realizacji projektów we współpracy ze 

szkołami oraz wykreśleniem z listy członków osób które zalegały z płatnością składek co 

najmniej kilka lat. Z uwagi na małą liczbę konkursów i niewielkie alokacje środków mimo 

starań Zarządu realizowane były tylko 2 projekty. 

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się  jedno Walne Zebranie członków.  Zarząd  obradował 

24  razy  podejmując 49 uchwał. 

        

    

 

Łódź, 09.03.2015  r. 


