
 

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Inicjatyw Europejskich w Łodzi  

za rok 2012. 

 

 

 

W 2012 roku były realizowane następujące projekty: 

 

a. „Zawodowo PLUS- wzmocnienie kształcenia zawodowego szansą na 

samodzielność niepełnosprawnych w dorosłym życiu” Projekt współfinansowany w 

ramach środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL 

działanie 9.2). 

Wartość projektu 1.230.134,00 PLN – w tym w 2012 r. 600.713,95 PLN. 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. Projekt adresowany do ponad 280 uczniów z 4 szkół 

specjalnych. Realizacja projektu trwa od 1 sierpnia 2011 (umowa podpisana 24 

listopada 2011) do 31 sierpnia 2013 r.  

 

b. „Mechatronik, elektronik, informatyk – zawody z przyszłością”. Realizacja 

projektu została rozpoczęta 1 września 2011 r. na mocy umowy podpisanej z Urzędem 

Marszałkowskim 24 listopada 2011 r. Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem 

Łódź  będącym organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 i 

BSH. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

(działanie 9.2). Wartość projektu wynosi 839.008.21 PLN – w tym w 2012 roku 

409.397,00 PLN. Projekt jest adresowany do 443 uczniów ZSP 10. Realizacja projektu 

zakończy się 31 sierpnia 2013 r.  

 

c. „Inkubator Młodzieżowych Inicjatyw Obywatelskich”. Projekt realizowany na 

podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Funduszu dla Organizacji 

Pozarządowych zawartej 20 sierpnia 2012 r. z ECORYS Polska Sp. z o. o. Projekt 

realizowany w partnerstwie z Fundacją edukator oraz partnerem z Czech, wartość 

projektu 754.730,00 PLN, w tym w 2012 roku 50.570 PLN w tym wkład własny 

75.472,00 PLN. 

Okres realizacji projektu 1 listopada 2012 r. do 31 marca 2014 r. Projekt skierowany 

do ponad 500 uczniów z 18 gimnazjów oraz nauczycieli z tych szkół z terenu 

województwa łódzkiego.  

 

d. „Europejski Wymiar Łodzi” Program Wolontariatu Długoterminowego. Okres 

realizacji projektów 1.10.2012 do 30.04.2013 dla dwojga wolontariuszy Patrycji 

Belicy i Pawła Pomorskiego. Wartość projektu łącznie 26.446,00PLN – w roku 2012 

kwota 12.846,00 PLN w tym wkład własny 2.646,00 PLN. Celem programu jest ocena 

zmian, które zaszły w kilku obszarach funkcjonowania Miasta Łodzi przyczyniających 

się do spójności społeczno-gospodarczej z innymi regionami Europy w ciągu 9 lat 

członkowstwa Polski w UE.  

 

 

 

 

 



W 2012 roku TIE realizowało także inne działania statutowe: 

 

a. 25 marca 2012 r. współorganizowaliśmy pokaz filmu „Ostatni Dyktator Europy”. 

Dokument „Ostatni Dyktator Europy” prezentowany był po raz pierwszy w Polsce w 

klubie Łódź Kaliska. Gości przywitał Wicemarszałek Sejmu Cezary Grabarczyk  ze 

słowami wsparcia dla Białorusi. Na projekcji obecni byli także Członek Zarządu 

Województwa Łódzkiego Marcin Bugajski, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w 

Łodzi Elżbieta Królikowska-Kińska, byli działacze polskiej opozycji z lat 80 m.in. 

Lucyna Woźniak, przedstawicieli łódzkich organizacji pozarządowych m.in. 

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, organizacji młodzieżowych m.in. Młodzi 

Demokraci. Po filmie Wicemarszałek Sejmu Cezary Grabarczyk razem z 

Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Elżbietą Królikowską-Kińską przywitali 

obecnych na Sali Białorusinów. Łodzianie razem z Białorusinami podpisali ponad 100 

pocztówek z życzeniami i słowami wsparcia dla więźniów politycznych. Wysyłanie 

pocztówek jako odrębne wydarzenie miało miejsce 29 marca 2012 r.  

 

b. 18 maja 2012 r. debatę „Polska Solidarność dla Wolnej Białorusi:, w której udział 

wzięli Iwona Śledzińska-Katarasińska – Poseł na Sejm RP, Ryszard Zdrzalik – 

Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników 

Oświaty Łodź-Bałuty, Lucyna Woźniak – delegat na I WZD Ziemi Łódzkiej, 

współorganizatorka sieci lokali konspiracyjnych i pomocy dla represjonowanych oraz 

zaproszeniu studenci polscy i białoruscy. 

 

c. 26 maja 2012 r. udział w Pikniku Żeglarskim na Stawach Stefańskiego – nagrody dla 

uczestników regat kajakowych, stoisko obsługiwane przez 2 wolontariuszy 

 

d. 23-25 listopada 2012 r. konferencję naukową „Szpiedzy, kurtyzany, wojownicy – 

drugoplanowi aktorzy na scenie dziej ów” wspólnie z Kołem Studenckim UŁ.  

 

W  roku  sprawozdawczym  wpłacanie składek  członkowskich  nie  budzi  większych 

zastrzeżeń.  Należy  poprawić  rytmiczność  ściągania  składek,  ponieważ  liczba  wpłat    

wzrastała  na koniec roku kalendarzowego. W stosunku do roku 2011,  przychody  w  

wysokości 30.787,97 PLN ukazują 40% wzrost co jest spowodowane opłacaniem składek 5% 

przez osoby zatrudnione w ramach realizowanych projektów.  

 

W okresie sprawozdawczym odbyły się  dwa Walne Zebrania Członków.   

Zarząd  obradował 24  razy  podejmując 33 uchwały. 

        

    

 

Łódź, 7 lutego 2013 r. 


