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l. Sprawozdanie Mervtorvczne

1. N*zwa organizacji, aclres sierlziby:

FUNDACJA INSTYTUT RoWNowAGI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ 81-572

Gdynia ul. Grylb Pomorskiega 4&Cł9

2. Przedmiotem działalności organizacyjnej jest:

a) Działalność pozostałych organizacji członkowskich

niesklasyfi kowanych (9 499 .Z)

gdzie indziej

3. Data rejestracji, Numer KR§, Numer REGON, IYumer NIP:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY DNIA 12.02.2013 rok, Numer KRS: 0000450642,

REGON: 22l838t43, NIP. 586228 l 5 l 9

4. ZarządFundacji:

a) EWELINA AGNIESZKA ŁAWECKA - PREZES ZĄRZĄDU

b) KATARZYNA BŁASINS}(A _WICEPREZE§ Z}§-ZĄDU

5. Cele statutowe:

Celem Fundacji jest działalnośó rv zakresie:

1, rozwoju edukacji nieformalĘ i tozpowszecłrrriania korrcepcji long life learning;

ż, wyrównywania szans edukacyjnych grup zagrażonych wykluczeniem;

3. rozpowszechniania i wdrazania najnowszych technologii w procesie edŃacji;

4. budowania aktywnego społeczeństwa obywatelskiego;

5, tworzenia pfzęstrzeni rvspołpracy lokainych organizacji pozarządowych;

6. nauki, szkolnictwa \i/yzszego, edukacji, oświaty i wychorvania;
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7, integraeji i reiniegracji zaworJowej i społeczrrej osób zagrozonych wykluczenierrr

społecznym,

dzi ałalności c har_vtatywnej ;

podtrzpnywania i upowszechniania tradycj i narodowej, pielęgnowania polskości oraz

rozwoj u świadornośei narodowej, obywatolskiej i kulturowej ;

10. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

l l. ochrony i promocji zdrowia;

8.

9.

12. dzińalności na rzęcz osób niepełnosprawnych;

13. promocji zatrudnienia i aĘwizacji zawadowej

zagrozonych zwolnieniem z pracy;

osób pozosĘących bez pracy

14. dzińalności na rzecz równych szans kobięt i mężczyzn;

15. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

76. ózińalności wsponragEącej rozwój gospodarczy, w tynr rozwćj przedsiębiorczości;

17. dńńalności wspomagającej rtlzwój ieohniki, wyna7azczości i innowacyjności oraz

rozpowszechnianię i rł.drażąnię nolvych rorwiązah technicznych w praktyce

gospodarczej;

18. działalnośei wspomagaląeej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

l9. wypoczynku dzieci i młodziezy;

20. kultury, §ztuki, ochrorry dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

21. wspierania i upowszęchniania kultury fizycznej;

22. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochlony dziędzictwa przyrodnic zego;
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23. tury§tyki i krajoznawstwa;

24. porząclku i bezpieczęństwa publicznego;

25, upowszęchniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a

także dziŃań wspomagaj ących rozwój demokracj i ;

26. ratownictwa i ochrony ludności;

27. pomocy ofiarom katastrof, klęsk zywiołowych, konfliktółv zbrojnych i wojen w kraju i

za grarucą;

28. upowszechniania i achrony praw konsunrentów;

29. dziŃalności na rzecz integracji europjskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy

między społeczeńsfwami,

30, promocji i organizacji wolontariatł.ą

31, pomocy Folonii i Polakom za granicą;

32. promocji RzeczypospoliĘ Potskiej za granicą;

33,działalności na rzęcz rodziny, macierzyństwa, roclzicieistwa, upowszechniania

i ochrony pralv dziecka;

34. przeciwdziałańa uzależnieniorn i patołogionr społecznyrr;

35. dzińalności na rzecz organizałji pozarządowych oraz podmiotów wymieniortych w

art.3 ust.3, wzakresie określonym wpkt 1-29.

6. Zasady, formy i zakres działalności statutowej:

Działania zrealizowan e ptzężFundację w 2015 roku:
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A. Projekt "\Ę' sie*i §{?{}"

Kontynuowano reaiizację dzińań rozpoczętych w 20i4 roku. Projekt kompleksowego
wsparcia maĘch, lokaln5rch organizacji pozarządolłych z teręnórv gmin wiejskich ir,

miejsko-wiejskich wojervództr.va pomorskiego i rvarmińsko-mazurskiego. Poprzez cykl
warsztetów, daradńwa, wizyty studyjne, superwiz_ie realizowanych projektów zwiększył
kompetencje przedstawicieli 60 organizacji pozarządowych w zakresie działań na rżęcz
ak§rvizowąnia i rozwojrł społeczności lokalnych, Celęm projektu było niwelowanie
duzych dysproporqi pomiędzy organizacjami z obszarów duzych miast, a terenami

wiejskimi. Róznice te dotyczą zarówno dostępu do funduszy" jak równiez szkoleń i
doradztwa. Zwiększenie skuteczności pozyskiwania grantów i rcallzacji projektów,

wzrost świadomości na temat znaczęnta spotkań animacyjnych, diagnozy potrzeb,

współpracy międzysektorowej, cąv tworzenia produktu turystycznego doprowadzi do

rozwoju społeczności lokalnej, zaangłżar,vanej w działania obywatelskie. Społeczność

lokalna zyska mozliwości rozwoju poprzęz udział w organizowanych projektach,

zintegruje się podczas wspólnych dzińań, apoprzezudział w spotkaniach animacyjnych i

pra§y wolontarystycznej w organizac.lach będzie miała realny wpł}w na kształtowanie
poz},tywnych zmian.

W ramach projektu rv 2015 roku wsparciem objętych zostało 80 osób z 60 organ izacji
pozarządovłych z terenów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z obszaru wojewódźwa
połnorskiego i rvarmińsko-mazurskiego. Z kłżćega rvojervództrva dc projektu ptzystąpiło

40 osób z min. 30 NGO. By{a mozlir,vośc udziału dwóch osób z jednej organizacji, jednak

chcąc dotrzec do jak największej grupy NGO rękrutowaliśmy głó,wnie po jednej osobie z
organizacji.

Cykl warsztatów prowadzonych był w 4 grupach (po dwie w kazdyrn województwię} rv

wyniarze 32h miesięcznie (cńery dni szkoleniowe). Wszystkie warsztaty, poza

szkoleniem rłyjazdorvy,m, odbyły się r^; Sztumie, Rzeczenicy, Bartoszycach, Ostródzie,

Węgorzervie i Pasłęku, z których pochodzili uczestnicy projektu. Tematyka rvarsńatów

obejmowała:

o Tworzenie strategii rozwoju NGO w korrtękście rozwoju społeczności lokalĘ

o Praca metoCą projeklu

o Woiontariat jako forma rozwoju społeczności lokainej
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o Mozliwości pozyskiwania grałltów iw tym m.in. projekty nriędzyturodowę i edukacja

międzykulturołva)

o Współpraca NGO i instytucji administracji publicznej,,budowanie partnerstrva

lokalnego

o ProdŃt turystyczny jako sposób funkcjtlnowania NGO i forma aktywizacji
społeczności lokalnej

o Animacja jako metoda pracy rv środowisku 1okalnym

o Skuteczny PR i fundraising

Doradztwo w zakresie przygotowania wniosku o dotację, realizacji pĄektu, współpracy
międzynarodowej, tworzenia strategii rozwo.ju, produktu turystycznego, skutecznej

promocji.

Wizyty studyjne - w celu przedstawienia dobrych praktyk i rozwoju społeczności lokalnej
poprzęz opracowanie i upowszechnianie produktu furys§cznego uczestnicy wzięli udziń
w wizycie studyjnej do miejscalspołeczności, które opracowaĘ i wdrozyły produkt

turyStycZny.

Superwizje realizowanych projektów - wiąĄy wspierające lv zakresie prowadzenia

dokumentacji merytorycznej i finansowej prorvadzonych dzińań. Superwizję przyjęły

przede r.vszystkim formę bezpośrednich konsultacji w siędzibie projektodar,vcy

realizującego projekt

Festyny Organizacji Pozarządowych * lokalne imprezy pozwalającę na pręzentację

społeczności lokalnej prowadzorrych dztńai i zachęcenie ich do aktywnego włączerria się

w pracę organizacji,

Projekt dafincłnsow(tny z€ środków Prograłnu Fundusz Inicjatyw )byłatelskich

Wartość prajektu:288 200 PLN

Wysokaść dofinansowania: I99 900 PLN

B, Projekt " 1\'i l,ł u,6)lm i*Hc{t'lit i "

Kontynuowano realizację dziŃań rozpoczętych rv 2014 roku. Projekt realizowany w 10

miejscowościach woj. pomorskiego i warmińsko-mazurskiego (Kwidzyn, Rzeczenica,
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Czuchów, Kępice, Ustka, Gdynia, Węgorzewo, Gizycko, Koczalki, Szczytrro), wę

współpracy z Akademią Pomorską odpowiada na problem rosnącego zjaw,iska mowy
nienawiści i działah dyskryminacyjnvch, które przekładają się na wzrost przesiępstw
moĘwowanych nienawiścią. Poprzez realtzację 5 weękendowych szkolęń w ramach
szkoły tolerancji, 605 godzin warsztatów urvrazlirviających nt. praw człowieka, zjawiska
mowy nienawiści i sposobów reagowania na nie, sztuki komunikacji, wykorzystania
rnediacji w komunikacji, Porozumienia bez Przemocy, edukacji międzykulturowej,
prarurych aspeklów mowy nienawiści, sytuacji uchodzców, w których wzięło udziń 3a7
osób (z czego 106 osób brało regularny udział w warsztatach i otrzymało ceĘfikaĘ ich
ukończenia), 12 Żyvłych Bibliotek, i63 projekcji filmowych i dyskusji w ramach Kina
Tolerancja, 2 wystaw araz 1 konferencji naukowo-metodycznej ma na celu
ptzeciwdziałanię rozpowszechnianiu mo\ĄT nienawiści, Zaplanowanę działania prowadzą
do wzmocnienia odwagi cywilnej w występowaniu przeciwko aklom dyskryminacji i
rvskazują mozliwości wpływania na zmianę relacji międzyludzkich. Adresatami działań są
liderzy lokalni z małych miejscowości araz osoby zainteresowane działaniami mającymi
na celu przeciwdziałanie mowie nienawiści i dyskryminacji bez względu na jej formę.

Udział Akademii Pomorskiej rozszętza grupę adresatórv o sfudentów kształcących się do
zawody pedagoga araz pIaclrłryrików naŃowych badających zjawisko mowy nienawiści i
dyskryminacji. Partner odpowiedzialny b:ł za przygotorvanie i przeprowadzenie

warsztatów dla 32 studentów Akademii Pomorskiej, których celem było przygotowanie ich
do wdrazania edukacji równościowej w codzienrrej pracy pedagoga. Projekt dostarczył

lideronr lokalrrynr narządzi do działałi edukacyjrryclr z obszaru antydyskryrłrinacji, Osoby
biorące udziń w projekcie złviększlły swoją postawę tolerancji i otwartości, dostrzegania
potencjału róznoro<iności i czerpania z niego.

V/ pazdzierniku 20]5r. przygotowana została Wystawa "Ofiary mowy nięnawiści",
Powstała ona na podstawie rozmórv i relacji zebranych przez liderki lokalne i studentór,v

Akademii Pomorskiej w Słupsku, ktotzy zdecydowali o rvłączeniu się w jej

przygotowarrię. Osoby, które zgodziły się porozmaw,iac na terłrat swoicir doświadczeń
dyskryminacji i mowy nięnawiści pozostają anonimowe. Nie zgodziły się na

wykorzystanie swojego wizerunku w wystawie, dlatego ich historie opatrzone zostały

grafikałlri statrowiącynri tło, zobrazowałrie opisarryclł historii. Historie zostały napisane w
oparciu o zebrane fakty i relacje, czryli zredagowane i dostosowane do potrzeb wy,stawy.

Wystarva składa się z 10 plansz przedstawiających l0 historii ofiar mowy nienawiści i
j edną planszę wprowadzaj ącąlwyj aśniającą.

Powstała takźe wystawa interakt}Ąvna "Mój wyóór". Wy§tawa o Polsce, o ludziach, i o

naszych codziennych wyborach, która pokazuje jak nasze słolva, komęntarze i rłybory
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kształtują rzeczywistośc. Wystawa moze byc wykorzystana podczas warsztatów, lekcji i
szkoleń na tęmat molvy nienawiści i dyskryminacji. Wystawa dostępna jest na stronię:
j]1.:,,] i:]i,,l.. ,:ll,:, :, .:: ,:,-:;l. Podpięcie wystarły do strony internetowej Fundacji IRSE
sprawia, że będzie ona cĄ czas dostępna, również po zakohczeniu dzińań pro3ektorłych.
W styczniu 20T6r, była ona promowana i rniała ona 880 odsłon. Jęszcze rv lutym 2016r.

miała kolejne 59 odsłon.

W dniach 1-2 grudnia 2015 r. w Akademii Pomorskiej rv Słupsku odbyła się dwudniowa
konferencja naukowołnetodyczna "Edukacja Równościowa Wyzwania-Potrzeby-
Mozliwości" pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Słupska Roberta Biedronia
oraz Jego Magnificencji Rektora Prof, dra hab. Romana Drozda, Pienvszego dnia
uczestnicy/-ki konferencji mogli wysłuchac 46 referatów nt. róznych aspektów edŃacji
równościowej. Frekwencja pierwszego dnia konferencji wynosiła 100 osób. Drugiego dnia
odbyły się rvarsztaĘ, w których wzięło lńział razem 80 osób, Uczestnikami konferencji
byli nauczyciele, pracownicy naukowi, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy insty,tucji

edukacyjnych i społecznych z terenu woje, pornorskiego lęęz także z całej Polski.
Kont'erencj a zastńa przygotowana wspólnię Wzez Akademie Pomorska i Fundację IRSE.

Rezultatem działańprojektowych jest wydanie równiez 2 publikacji rozporvszechniających
wyniki pracy naukowcół, oraz wy,niki pro.1ektu: Nierówności Społeczne. W troscę o
otr.varcia horyzontów edukacji oraz Od mowy nienawiści, paprzęz tolerancję, do
porozumienia. Zbiór scenariuszy lekcji, warsńatów, debat pod redakcją Laury Koby,
Bogdana DrozdowiczaiKatarzyny Błasińskiej. Publikacje zostały wysłane do uczestników
konferencji, liderek lokalnych, przekazane uczestnikom projeklu, a także bibliotekom,
szkołom i bibliotękom uczelni w;,zszych w woj. pomorskim i warmińsko-mazurskim. W
wersji elektronicznej dostępne §ą na stronie internetorvej:

:

Prajekt reali:owany jest w rcłmacłr prograrrłu Obywatele clia l)emokracji, _firiart,sowune4o z

}-7undllsry EOG.

Wartaść projektłł: 347 732,1,ł PLN

Wysokośc dofinansowania : 308 742,09 PLN

C. Projekt "S€utl3,- 'i'ąlą*ł"p; {a; §},*l*xte3"

W dniach 19-30 kwietnia 2015 roku odbyła się wizlta studyjna 13 studentórv i studentek,

w tym 8 osób z Ukrainy (miasta: Lwów, Charkólv, Częrnirvcę" Dniepropietrowsk, Krjów -
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2 osoby, Łuck, Mikołajów), 3 z Białorusi (rniasto Miiisk) araz 2 z Rosji (miasta:

Kaliningrad i Sankt-Petersbwg).

Program ńzyty stuclyjnej zaprezentował najwazniejsze aspekty polskiej rzeczywistości
społeczno-politycznej oraz sukcesy ż5 lat rvolności Polski. Progranr spotkania rozpocĄ
się od cńodztęnnej wizyty w Europejskim Centrum Solidarności, którego misją jest

upamiętnienie procesów transformacji w Połsce, a takżę łączenie przeszłości z
przyszłośeia., Uezestnicy wzięli rłdział w warszłatach edrrkaeyjnyeh, aruiędzili wystawy i
stocznię gdańską, jak również paznali organizację ins§tucji i prowadzone przez nią

działania. §ystem szkolnictwa wyższego został przedstawiony podczas wizyt na

Uniwersl.tecie Gdańskim i rv Akademii Pomorskiej w Słupsku. Zaptezerńowane zostały
różne aspekty i fuŃcje uczelni wyzszych: od ędukacyjnych, po pomoc w rozwoju
zawodołvi,m oraz otwarcie się na inne grupy wiekołł,e, w tym seniorów. Uczestnicy
programu spotkali się z pra§ownikięm naukowym Uniwersy.tetu Gdańskiego, który
opowiedział o systemie szkolnictwa wyższego, z przedstawicielarni Parlamentu

Studenckięgo, Llórzy opowiedzieli o swajej działalności, z koordynatorami i słuchaezami

Uniwersytefu Trzeciego Wieku w Słupsku, Biura Karier Akademii Pomorskiej w Słupsku.
'Wizl.ia w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicmym zaprezettowała jedną z form

wspierania rozwoju innolvacyjnej gospodarki oraz łączenie bimesu z nauką i działaniami
społecmymi, Spotkanie z przedstawicielami Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku było

okazją do poanania dziŃah kultumlnych i spolecznyclr iłrstytucji samorządowyclr oraz

aktywizacji społecznej mieszkańców miasta. Wizyta w Radio Gdansk oraz Telewizji
Gdańsk przyblizyła roię i funkcjonowanię mędiów w Polsce. Korzyści wynikające z
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zostaną omówione podczas spotkania z
przedstawięielami Regionalnego Ośrodka Deba§ Międzynarodowej oraz studentami

działającyrni w kole naukowym Politecłrrriki Gdairskiej zajmującynr się Unią Europejską.

Zalłes obowiązków ofaz rołę administracji samorządowej poznali podczas spotkań i wiął
w Urzędzie Miasia w Słupsku, Ustce i Gdańsku. Dzińania organizacji pozarządowych
przedstarvili pracownicy Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Słowińskiei Grupy Rybackiej
w Ustce, Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Sfupsku, Regionalnego Ośrodka Debaty
Międzynarodowej w Gdańsku. Podczas wizyty uczestnicy §potkali się z liderami ry:cia

społeczrego: Prezydentem Lechem Wałęsą, Prezydentem Sfupska Robęrtem Biedronięm,

Burmistrzęm Ustki, Kierownikiem Reieratu InicjaĘw i Konsuitacji Społęcznych Urzędu
Miejskiego rł, Gdańsku.

Podczas wizy§ uczestnicy poznali takżę mniejsze miejscowości - §łupsk i Ustkę,

Wspołpraca samorządów i organizacji pozarządowych została zaprezentowana w Ustce,

które wspólnie z Centrum Inicjxpv Obywatelskich w Słupsku realizu.je innowacyjny
projekt "Top Model Wspołpracy w Wojewódźwie Pomorskim", którego celem jest

www.irse.pl



l0

Fundacja
lnstgtut Równowagi
§połeczno-Ekonom icznej

zwiększenie zakręsu i poprawa wspołpracy między administracją publiczną a
organizacj am i pozarządolvymi rv województwie pomorskim.

Okazją tlo poznania kultury Polski i Pomorza była wizyta w Operze Bałtyokiej, Katędrzę w
Ołirpię, warsztaty w Synagodze w Gdańsku,Zwięózańę Muzeum Pomorza Sroclkowego w
§łupsku. Muzeum Chlęba w Ustce, zwiędz,ańę Trojmiasta i udział w koncęrtach.

Nie mniej wazn)rrn aspektem wizl.ty była integracja uczestników z rńodziężą z Polski.
Było to mozliwe podczas więczoru polskiego przygotowanego przęz uczniów Liceum
Ogólnokształcącego rrr 4 w Gdyni, wieczorów integracyjn;,ch w Słupsku, na które

zaproszeni zostali studenci z polski i z zagranicy. Podczas jednego z nich uczestnicy
programu zaprezentowali swoin rówięśnikortl kulturę swoich państw, Okazją do poznania

codziennego zycia polskich studęntów był takze nocleg w Domu Studenckim w Słupsku,

Studenci spotkaii się takze zuczniami Zespołu Szkół Ogolnoksetałcących i Technicznych
w Ustce.

Projekł ,lfinansowany ze śłodków Polsko-Arneryłkańskżej Fundacji Wotrno,łci w rarnach

Programu ,,STP *wizyty studyjne w Polsce 2a] 5-20I6"

Wartość praiektu: 38 711,13 PLN

Wysokość dofinansowania: 3a 615,17 PLN

D, Projekt "Dzień Praw Człowieka w Gdańsku"

W dniu 10 grudnia 2015r, w bibliotęce Europejskiego Centrum Solidarności
zorganizowana została Żywa Biblioteka, w której wzięło udziŃ 18 Zywych Ksiązek
wypozyczonych przęz i00 osób. W organizacji Ż>vuęj Bibiioteki pomagało 6
wolontariuszy/wolontariuszęk. Żywe Książki zostały wypozyczone łącznie 70 razy. W
trakcie całego eventu osoby, lrlóre czekńy na Żywe Ksiązki mogły obejrzeó filmy
zńązate z temaĘką praw człowieka: W Ogniu: Ukry.te Ofiary Oszczędrrości w Grecji, FC
Rwanda, NiesamowiĘ Azerbej łżan, Za kratarni nię nosimy burek, Białoruski sęn,

Korzenie. Wizja Wangari lvlaathai" które wyświetiane były w mediatęce ECSu.
Prowadzone rozmowy przyczyniĘ się zrniany postrzęgania osób należących dcl grup

postrzeganych stereotypowo, dyskryminowanych, wykluczonych przęz mieszkąńców
Gdańska; wzrostu zrozumienia i otwartości mięszkańców Gdańską na osoby należące do

grup postrzeganych stereo§powo, a takźe dc wzrostu v;iedzy mieszkańców Gdańską na

temat praw człowieka, dyskryminacji i sytuacji grup mniejszościowych zamieszkujących

w mieście. W perspektywie długofalowej Żywa Biblioteka przyczyni się do zmiany
stosunków między mieszkańcami miasta, poniewaz włączy do dialogu przedstawieieli grup

www,irse.pl



lI

Fundacja
lnstqtut Równowagi
Społeczno-Ekonomicznej

rnniejszościowych, częśto trzymającyclr się na uboczu. Nauczy szacunku i tolerancji dla

drugiego człowięka, bez względu na jego pochodzenie, wyznawaną religię, kolor skóry,
pogiądy, wiek, stąn zdrowia.

Prolekł finansowany ze środków Miasta Gdańska

Warłość projektu:6 399,44 PLN

[,|lysokaść dafinansłłwąnia: 3 000 PLN

E, Projekt "Śr,vięta na świecie"

15 grudnia 2015 roku podopieczni ślvietłicy "Światłowcy" w Gdyni rvzięli udział *,

warsźatach "Swięta Bozego Narodzenia na świecie", podozas klórych poznali tradycje i
obyczaje związaae z obchodami świąt w roznych krajach i kulturach. Dowiedzieli się m.in.

co stoi w tradycyjnym domu ukraińskirn zamiast choinki, czlm przyj eżdZa do dzieci
Sw.ięty Mikołaj w Kęnii, czym jest kolumbijska tradvcja śrviąteczna Dia dę łas Velitas.
Wspólnie przygotowali równiez tradycyjne śi.viąteczne potrawy z różnych stron świata

oraz napisali świąteczne list5l do dzieci z Kolumbii, Kęnii i llkrainy.

Prajekł realizrłwany w ramach Fundus:u Akzłnułator Społeczrry 20] 5, finansowany ze

środkrjw Prrlgramu Fundus: lnicjcłtlw Obywatelskich Ministerstwa Prac.v i Polityki
Społecznei

lĘartaść praj ekttł : 500,56 PLN

W'y,sokoś ć dofinansawai?la: 5 00 PLN

F. Projekt "Art of Debate"

W dniach 12-23 maja żaI5 roku w Gdańsku-Sobieszęlvie odbylo się międzynar<rdowę

szkolenie "Art of Debate". W projekcie wzięły udziaŁ 24 osoby pracujące z rńodzieżą w
Folsce, Ukrainie, Vy'łoszech, Estonii, Rumunii i Macedonii.

Debatę uznaje się za jeden z najwńttiejszych czynników kształtujących społeczeństwo

demokra§cznę - umozliwia ona kontakt i dyskusję między osobami i ugrupowaniami

reprezentującymi różnę poglądy i pomysły rozńęń, Powinna być środkięm do
przedyskutowania róznych opcji i w,rrbrania tej najlepszej, atakże przekonania oponenta do

swojego sposobu myślenia. Debatę warto uprar,viac ze względu na mozliwości treningu w
przygotowywaniu i przedstawianiu linii argumentacji tak, aby przekonała przeciwników i
publicmość. Pozwala wyćwiczyć umiejętność jasnego i przejrzystego formułorvania n:yśli.

Rozwrj a sztukę rvy stąpień publ icznych,

Podczas lO-dniowego szkolenia uczestniclr z 6 państw europejskich rozwijali sztukę
debatowania i jednoczęśnię dyskutowali o krvestiach związanych z młodziezą. Spotkanie
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stanowiło okazję do poznania nowych mętod pracy z tŃodziężą i wymiany dobrych
praktyk. Obok roznorodnych debat uczestnicy szkolenia wzięli udział w grach

integracyjnych, wieczorach narodowych, podczas których przedstawili kultury państw, z
których przyjechali, poznawaniu Trojmiasta i polskiej kultury.

Zvłięiczeniem dziesięciodniowej pracy uczestników i uczestniczek treningu była debata

oksfordzka, która odbyła się 21 maja 2015r. w §towarzyszeniu Morena w Gdńsku,
Uczestnicy i Uczestniczki debatowali na temat: "Kazdy mężczyzna porvinien odbyć

obowiązkową słuzbę wojskową", Temat deba§ poruszył zarówno samych debatujących,
jak rowniez publiczność, kóra w wyznaczonym czasie włączyła się do debaty.

Zakładamy, ze projekt stanowił będzie impuls do rozwoju kułtury debaty i dyskusji w
Polsce, Ukrainię, Estonii, Włoszech, Rumunii i Macędonii, Społeczności lokalne miast, w

których dzińają organizacje uczestniczące rł, projekgie będą mogły brać udział w
organizorvanych debatach, co doprowadzi do lvzrostu ich zaangazowania w sprawy

lokalne, wztostu zainteresowania probiemami, o których wafio rozmawiac, Młodziez, z
którą pracują uczestnicy projektu będzie miała przestrzeń do wypowiadania rvłasnego

zdańa, a jednocześnie nauczy się szanorvac zdańe opozycjonistów. Sprzyja to refleksji na

tęmat tóżnlc w wartościach, tradycji, światopoglądzie, a plaoa w grupach

wielonarodowych prryczynia się do przeciwdziałania rasizmorvi i ksenofobii, poniewaz

najbardziej boimy się tego co nieznane i obce,

Na bane umiejętności i doświadczeń projektu Art of Dębate, w ramach wizyty

studyjnej: .Ą'ie tąk ńalekn Rosia. Tworłenie sieci współprucjl Trójłłtiustł z
ltcliningrademw dniu 1 częrwca 2015 roku w Pomorskim Parku Naulcowo-

Technologicznym w Gdyni odbyła się kawiarnia debat_v.

Młodzi przedsiębiorcy oraz studenci z Polski \waz zę studentami Europejskiej Szkoły

Biznesu Bałtyckiego Federalnego Uniwersltetu im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie
debatowali na temat:

współpracy nauki i biznesu;

cech i predyspozycj i konkurencyjnego przedsiębiorcy;
rozwoju przedsiębiorczości studentów rv Polsce i Rosli
możliwości realizacji wspólnych działąń w przyszłości.

Wzięli takżę udział w spotkaniu networkingorvo-integtacyjnym oraz r,varsztatach nt.

"Róznic międzykulturowych w biznesię'

a

a

a

a
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Wizyta studyjna zastńazorganizowana rv partnerstwie ze Stręą Startup w Gdyni.

Projekt w,rpółfinansowafty plzez Unię Eurapejską w ł,amach programu Erasłnus+

Wartość pra.jektu:20 a04 EURO

łĘsokość dofinanscruania: 19 500 Et RO

G. Projeh "§hare your Passion"

Międzynarodorve szkolenie "Share your Passion" było powodem spotkania osób

pracujących z młodzieżą w Polscę, Litwie, Rumunii, Albanii, Gruzji, Czechach i Turcji.

Pro]ekr odbył się r.v.Gdańsku w dniach ?ż^28 listopada 2015 roku i był przestrzenią do

rvymiany doświadczeń i dobrych praktyk pracy z tŃodziężą romską, dyskusji na temat

znaęzęnia i roli asystenta ędukacyjnego oraz opracowania nowych pomysłów na dzińania
integrujące młodziez romską ze społecznością lokalną, przede wsz5zstkim z grupami

rówieśników. 23 uczestnikóu, i uczestniczęk projektu odwiedziło szkoĘ podstaworve w
Bydgoszczy, które współpracują z asystentem edukacji romskiej, a potem dyskutowało nad

możliwością adaptacji polskich rozwlęah edukacyjnych w ich społeczności lokalnej.

ż6 listopada 2015 roku w centrum konferencyjnym w gmachu Opęry NOVA w

Bydgoszczy odbyła się debata na temat edukacji, kultury i dyskryminacji Romów w
Polsce. W dębacie wzięli udziń eksperci, uczestnicy projektu, nauczyciele bydgoskich
szkół, asystenci edukacji romskiej, atahżę mieszkańcy Bydgoszczy,

Kilkudniowa wspólna praca uczestników pĄeklu zaowocowała opracolvafiiem koncepcji

wspólnych projektów działń na rzecz społeczności romskiej w Europie. Liczymy, że było

to pierwsze spotkanie osób pracujących w tym abszarzę, a kuZdę kolejne będzie stanowiło

zacieśnianie nawiązanej wspołpracy. W dłuzszej perspektywie mamy nadzieję, ze rvpłynie

pozytywnie na proces integracji Romów z innymi mieszkańcami, W perspektywie

europejskiej lmiędzynarodolvej projekt stanowił będzie jedno z dzińań podejmowanych na

rzecz włączęnia Romów do społeczności lokalnych.

Projekt współ_finansowany prx€r L|nię Eurapejskq w ramach programu Erasmusł

Warto,ść projeklu: 12 7a8 EURO

Wysokość dofinansowania: t2 708 EI]RO

www.irse.pl
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H. PĄekt'uF*ll*w łlis{*ry-&,ieqlieval mvsteries"

W dniach ż2 częrwca - 1 lipca 2015 roku Gniewię odbyła się wymiana ńodzieży "Follow history-

Mędieval rnysteries", W projekcie wzięły udziŃ 32 osoby, grupy pochodziĘ z Polski, Rurnunii

oraz Bułgadi,

Celem projektu było upowszechnienie wiedzy na temat średniowiecznej historii Europy,

Uczesfiricy przekaeali sobie nawzajern jak z ich punktu widzenia wygląda okres średniowieeza \ry

ich rodzimej historiozofii. W ramach zajęć praktycznych uczestrricy poznali tradycje z tęgo okresu

pccąłrając od tradycyjnych rzemiosł, aż po stosrrnki międzyludzkie. Wlłniana dośrviadczeń,

postrzegania historii oraz zajęciapraktycane pozwoliły tla nawiązanie bliżsąvch kontaktów między

uczestnikami nie tylko na polu pryłvatrym, ale także kulturołłym. Podczas 10 dni lyymiany odbył"v

się zajęcia i warsżaty śrędniowięczne, które będą prowadzone przez członków Chorągwi Zaciężrej
Apis pod wodzą Wiełkiego h,Iistrza Jacentego z Ordową który przeniósł uczestników rł_vmiany w

czasy średniowiecza (począw-sąv od ubioru, zachowania, jęrykaorazząęć charakterystycznych dla

epoki)

Podczas walsztatów wielokrotnie poruszaliśrny kwestie żwiązane z edukacją międzykulturową, ż
historią i kulturą śrędrriowiecza. Zdobyąpodczas wyrniany wiedzą chcerny podzielić się z innlłni,
dlatego też ostatnię dni naszego spotkania poświęciliśrny ua opracowanie fiłnu, w którym

uczestnicy pĄękru przenieśli się do średniowięcza i odtwarzali elemenĘ Ęciaz tamtęgo okresu -

uczyli się płatnerstwą tańców średniowiecznych, jazdy konnej, walk rycerskich, zdobywania serce

damy oraz mieli tez okazję mieszkaó na zamku Tazęm z duchem.

warsztaty prowadzone był}, w oparciu o niefonnalne metody edukacji tj. animacja językową gry

pozwalające na budow.ę zaufania i wspołpracy rv grupie; tańce, gry i zabawy- integracyjne.

energizers, praca }v grupach międzynarodcwl.ch. dyskusją inĄłłidualna refleksja nad przebiegiern

dnia; zajęcia muzyczn€ or az zajęcta praktycme,

Prograrn wymiany sprzyjał pobudzaniu do refleksji na temat roznic w- wartościach, tradycji,

światopoglądzie, a praca w grupach wielonarodołl,ch ptąezyńńa się do przeciwdńńania
rasizmowi i ksenofobii. poniewaz najbardziej boimy się tego co nieanane i obce.

Prolekt wspó{inan,§Ował-ry plle: Unię Europejską w rałnach proqrarfiu Ercłslwłs*

Wurtość projektu: 14 6l0 EURO

Wlłsokośc dolłnansowania: t4 610 EIJRO

I. Projekt "§eing a.§e}Ę,tl

Od listopadażaM r. do kwietnia 2015 r, mieszkańcy Wilna i Kowna na Liwie, Katowic i
Gdańska w Polsce, Alba lulią w Rumunii i Koszyc na Słowacji rnieli okazję poznać

kulturę i tradycję zydowską ucze§tnicząc w całodniowl,in spotkaniu, podczas którego

www.irse.pI
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mozna było odrviedzić synagogę, nauczyc się piosenki rv języku jid_vsz, posłuchać

zydowskiej muzyki, skosztować koszernego jedzenia, A na zakończenię dnia upamiętnic
ofiary Holocaustu.

Celęm projektu było zlviększenie wiedzy na tęmat kultury tradycji zydowskie.i i §m
sanrym przeciwdziałanie wciąz zywemu w, Europie antysemityzmowi. Zaplanowane
działania miały przybllżyć ucz§§tnikom ąvcie społeczności zydorvskiej w nybranych
miastach przed II wojną światorvą, a jednocześnie stworzyc przestrzeń do ref]eksji nad
pfzyczynami i konsekwęncjami Holocaustu. Pamięc, refleksja, zrozumienie i dyskusja są

niezbędne do budorvania postawy otwartości i tolerancji, a jednocześnie docęnięnia
róznorodności kulturorvej dzisiej szej Europy.

15 marca 2a15 r. w gdańskiej Nowej Synagodze odbyło się spotkanie ,,Being a Jew".

Uczestnicy \Marsztatów mieli okaąę, zapoznac się nie §lko z bogatą tradycją i kulturą
zydowską, al e równiez z zaw iłą historią stosunków po lsko-zydo wski ch.

Podczas spotkania nie zabrakJo też miejsca dla rł.a,źnych i trudnych tematów, tj

współistnienię Polakórv i Zydów rv Gdańsku przed ii rvojną śrviatową, Dzięh kultury
źydorvskiej zakończyła wizyta w Muzeum Stutthof rv Sztutowie, gdzie uczestnicy
spotkania z,rviędzili wystawę .;rraz z dr Danutą Dryrvą i upamiętniti ofiary Holocaustu

składając kwiaty i paląc znicze przy pomniku upamiętniającyrn miejsce Obozu
Zydowskiego.

Na zakończenie projektu 16 kwietnia 2015 roku, w Dzień Pamięci o Holocauście (Yom
Hashoa), rv Wilnie ó00 uczniow z wileńskich szkół 1uczestnikórv spotkań z kulturą
zydowską organizorvanych od stycznia do kwietnia 2aI5 roku w synagodze rv Wilnie),
wspólnie z przedstawicielarni Gminy Zydowskiej, dawnymi rvięmiami getta oraz osobami

ocalał_l,mi z Holocaustu wzięło udział wMarszu Zywych naWzgórzach Ponar.

Marsz Zylvych razpoczął się spotkaniem na terenie darvnego getta, obecnie Placu
Ratuszow1,,m gdzie uczniowie w kipach na głowach utworzyli Grł.iazdę Dawida. Kazdy z
ilczestników na cza§ tnvania eventu nosił wybrane imię.lednej z ofiar Holocaustu. Chór
uczniowski na schodach ratusza zaśpiervał psalm łr, języku jidysz. WsŻyscy uczestnicy
spotkania pojechali następnie na Wzgórza Ponar, gdzie wzlęli udział lv Marszu Zywych i

ceremonii upamiętnienia ofiar Holocaustu

l7 kwietnia 2015 roku w siedzibie Grniny Wilna odhyła się międzynarodowa konferencja

na temat Holocaustu w edukacji. Wzięli rv niej udział nauczyciele historii i etyki z
rłileńskich szkół, studenci, przewodnicy po Wilnie, przedstarviciele władz miasta. goście z
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za$anicy i przedstawiciele organizacji parlnerskich w projekcie "Being a Jew" z Polski i
Rumunii, Podczas konferencji dyskutowano m,in, na temat zmian jakie zasńy w nauczaniu
o Holocauścię na Litwie na przestrzeni ostatnich 40 lat, narracji o Holocauście w Europie
Srodkowej i Wschodniej, oraz wyzwańjakie stoją przednauczycielami i edukatorami.

Prolekł zastął zyealizowaftl- prry wsparciuJinansowym Komisji Europejskiej w ramach
progralnu Eurtpa dla Obywateli

Wartłść pra1ektu: 3 501 EURO

Wysokość dofinansowania: 3 5a0 EURO

J. Projekt "Digita! Cities for a 'Smart' EuropĘ"

Projekt DICSE ma na celu opracowanie modelu "Cyfrowego Miasta", w którym

świadczone usługi będą odpolviadały na potrzeby mieszkańcólv. Wspołpraca sieci gmin i
wymiana dtrbrych praktyk pomiędzy róznyrni krajami i kulturami jest niezbędnym
ęlernentem opracowenia modelu "Inteligentnego Miasta" oraz zapewnienia ich rozwoju
cyfrorvego przy azyw|l,m rvspółudzialę obywateli. W projekcie DICSE uczestniczy pięć
gmin (La Coruna, Sandąnski, Cuba, Gniew i Reggio Calabria) i pięc organizacji
pozarządowych (Ecos do Sur, Make it Better, Euni Pańners, Fundacja iRSE,
Innovamentis) z pięciu państw (Hiszpania, Bułgaria, Porturgalia, Polska, Włochy). Zal<łada

się, ze do projektu włączonych zostąnie 3000 osób, z częga 330 w bezpośrednie działania
projektowe, 600 osób będzie zaangńowanych w, przeprowadzanę osobiście w;,wiady, a

kolejne 2000 osób poprzez ankiety on-line. Podczas organizowanych Europejskich
Konferencji przedstawiciele gmin, wspólnie z mieszkańcami miast będą mieli sposobność

do dyskusji na temat: e-dernokracji, znajorności obsługi komputera i wykluczenia
cyfrowego, e-partycypacji, komunikacji pńlicznej i mediów społecznościowych.
Finałowa Konferencja, na której przedstawione zostaną rezultaty projektu odbędzie się w
Reggio Calabria, Miasta-partnerzy podpiszą wówczas "Memorandum of Understanding"
("Memorandum o Porozumieniu"), w którym potwierdzą gotowośc wdrozęnia rozwiązaf'i
pornysłów powstałych w wyniku realizacji prqektu oraz prowadzenia wspólnych inicja§w
zwiąlanych z Europejską Agendą Cyfrową, takze po zakończeniu pĄektu.

W dniach 8-11 czerwca 2015 roku w mieścię La Corunia w Hiszpanii odbyła się pierwsza
międzynarodowa konferencja, na klórej przedstawiciele gmin i organizacji partnerskich

wrazz mieszkąńcami miasta rozmawiali na temat Europejskiej Agendy Cyfrowej.

www.irse.pl
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Druga kontbrencja międzynarodowa odbyła się w Sandanski (Bułgaria) w dniach 8-11

września 2015 roku. Tęmatem konferencji była edukacja komputerowa oraz wykorzystanie

technologii do włączenia obywateli rv procesy decyzyjne na poziomie lokalnym. Podczas

konferencji i warsztatór,v dyskutowano nad kwestiami wyrórvny. vania sz&n§ \ł, dostępie do

internetu i zwiększania umiejętnośc i komputerowych obywateli Europy.

I'rojekt zrlsłul zreali:owtllzy przy łusparciufinansowym Komisji Europe.jskie.j w ranzaclł

programu Etlłopct dla Ohywałeli

łlfartość projekttł:3 531 EURO

ł{r3ls6/rc36 dofinunsowania: 3 520 EURO

K. Projekt "Cł,s§§ łr*x,,.ler eHpeft ccmmitte for sfe,ełigitfen Y.ł partnership"

Kontynuowano realizację projektu rozpoczętego rv 2014 roku, którego celem było

wypracorvanie pomysłów wspólnych dzińań, które w najblizsze_1 przyszłości będą

orvocowały zacieśnieniem wspołpracy między organizacjami z Węgier, Słowacji oraz

Polski. W projekcie braĘ udział trzy organizacje z Grupy Wyszehradzkiej. Projekt

realizorvany był przez ipoly-Tźj Teriiletfejłesztesi Tńrsulós z Węgier we rvspółpftcy z
Regionńlna rozvojovź agnetńra pre rozv,oj regiónu Strednćho Poiplia ze Słowacji i
Fundacją IRSE z Polski.

W lipcu uczestniczyliśmy, wraz zę Zwirykiem Fodhalan ze Spytkowic, w obozie

młodziezor,lym w Szrigy na Węgrzech. Celem spotkania była integracja młodzieży.
poznanie kultury, tradycji, sztuki regionalnej orazprzełamywanie istniejących stereotypów

na temat państw.sąsiadów,

W dniach L7-!9 grudnia w Balassagyaflnatrv Węgtzech odb14o się końcowe spotkanie

partnerów, podczas klórego, 18 grudnia 2015 roku zostało podpisane porozumienie między

partnerami potwierdzające chęc rvspołpracy i zobowiązujące do akt_vwnych działah na

rzecz r ęalizacli zamter zonych celów proj ektu.

P rtł1 ekł sfinans rlw ałw zost ał prze: F undusz |llys zehradzki

Wart o,ś ć proj ekłu : 700 EURO

Wy s o ko ś ć dafi nąn,y ow an i a : 7 aa EURO

www.irse.pl
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L. Projekt "The use of Eco-Tourism opportunities nature re§erve 'Kiarovsk} Moćiar' -

A feasibility study"

KonĘnuowano dziąlania rozpoczęte w żal4 roku. Celem projekfu jest w;łniana
doświadczeń w ramach Grupy Wyszehradzkiej na tęmat rozńązń promujących

ekologiczne obiekty turystyczne w celu implementacji dobrych praktyk na

nowopowstających terenach chronionych na południu Słowacji. W projekcie brały udział
cztery organizacje z Grupy Wyszehradzkiej: Regionźlna rozvojovó agnetura pre rozvoj
regiónu Stredneho Poiplia ze Słowacj,i lpoly-Tój Ter§letfejlesztćsi Tźrsulós z Węgier,
Obec Vląchova Lhota zCzech, Fundacja IRSE z Polski.

W czerwcu w Spytkowic,ach w Małopołsce odbyło się spotkanie, podczas którego
partnerzy z Węgier oraz Słowacji mieli okazję poznac małopolskie rozwiązania eko-

turys§czne. Zwiedziliśmy Pszczelarską lVioskę tematyczną w Spytkowicach, chodziliśmy
ścieżką edukacyjną w rezerw&cie "Bór na Czerwonem" w Nowym Targu i oglądaliśmy
torfowiska, a na koniec poznaliśmy przykład ekologicznego Ęcia w Eko-Chałupie w
Rabce Zdroju,która znajduje się na terenie Muzeum Górali i Zbójników.

W dniu 17 grudnia 2015 roku w Velkim Krtisu w Słowacji Fundacja IRSE rłzięła udział w
końcowym spotkaniu projektu, podczas którego podsumowano działania projektowe i
przedstawiono dobre praktyki razwiązahekologicznych w kĄach Grupy V/yszehradzkiej,

Projekt srtnansowany został przez Funrlusz Wyszehradzki

Wartość projektu: 500 EURO

Wysokość Mnansowania: 5aO EURO

M. Projekt "East-West European Network"

W dniach 10-13 września 2015 roku w Velkim Kńisu w Słowacji odbyło się inauguracyjne

spotkaniu pĄektu. Projekt realizowany przęzRegionźlna rorvojovź agnetura pre rozvoj
regiónu Stredneho Poiplia ze §łowacji ma na celu stworzenie europejskiej sieci wspołpracy

organizacji i samorządów, wymianę dobrych praĘk i lepsze zrozumienie róznic

kulturowych. V/ projekcie bierzę udział dziesięc organizacji z dziewięciu krajów Unii
Europejskiej, Do projektu zostaĘ zapro§zone dwie organizacje z Węgier (w tym lpoly-Tńj
Teruletfejlesztćsi Tórsulńs), organizacje z Austrii, Rumunii, Włoch (Associazione III

Millennio), Hiszpanii (Ayuntamiento de La Palma Dęl Condado), Chorrvacji (Razvojna

agencija Grada Slavonskog Broda), Częch (Obec Vlachova Lhota) oraz Polski. \jV ramach

www.irse.pl
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spotkń parherów będą poruszane m.in. tematy wolontariatu i wyzwań jakie stoją przed

europej skimi organi zacj ami.

P r a,j e kt rc s t ał z r ę a l i z aw ąny pr zy w s p arc i u fi nans owym K om i sj i E ur op e1 s ki ej

żYartość proj ekłu : 850 EURO

Wy s o krlś ć rlo{inans aw ani a : 85a E{.IRO

N. Projekt "Alhambra's tales"

Fundacja IRSE była jednym z partnerów projektu wymiany młodzieży, który odbył się w
dniach 9-18 listopada 2015 roku w mieście Maracena (Granada), w Hiszpanii. W spotkaniu
wzięło udziŃ 48 osób z sześciu państw członkowskich Unii Europejskiej (Włochy,
§stonia, Litwa, Rumunia, Polska i Hiszpania). Program wymiany opracCIwany został w
oparciu o "Opowiadania z Alhambry" napisane przez Washirrtonga kvinga, dzięti której

można paznać Alhambrę jako miejsce ucieczki bandytów w XIX wieką co stanowiło
inspirację dla podróżujących po Hiszpanii malarzy i pisarzy romantyzmu, Uczestnicy
odwiedzili ostatni bastion imperium muzułmańskiego na Połwyspie Iberyjskim "Las
Alpujarras", poznali losy Mariany Pinedy, która opuściła swój dom i zostawiła rodzinę,
aby żyć z ukochanym mężczyzną. Pomimo, iz nigdy nie rwóciła do Granady pamięć o niej
pozostaje zywa wśród mieszkanców miasta, co widać w nazwach dzięlnic, rzeźbach i
dziełach Federico Garcia Lorca.

Projekt wspołfinansowałxy przez Unię Ełłłopejską w ramach pragramu Ercsmus+

O. PĘekt "Quality of European Youth rvorĘ itos abouth Ybu(th)"

Fundacja IRSE jest jednym z partnerów w projękcie ręalizowanym ptzęz serbską

organizację Center of §tudies for Social Democracy, którego celem jest przekazanie
wiedzy i lĘ,miana doświadczeń w zakresie jakości i uznawania edukacji nieformalnej w
pracy z mŁodzieą. W pĄekcie biorą udeiał przedstawiciele organizacji z państw Unii
Europejskiej i Bałkanów, dzięki czemu tworzona jest przestrzeń do nawiązywania i
wanacniania wspołprący partnerskiej między tyrni regionami. Tęmatęm przewodnim
wszystkich dzińń pĄeklowych jest jakość, jej definicja, znałzęnię w projektach,

dotychczasowe doświadczenia, mozlilvości zapewnienia jakości w przyszłych działaniach,
kluęzowe kompetencje osób zaangazowanych w pĄekt,

W dniach 30 listopada -7 grudnia 2015 roku rv miejscowości Palic w Serbii odbyło się
pierwsze zzaplanowanych w pĄekcie spotkań - spotkanie kooĄnatorów. Spotkanie było

wtłw,irse.pl
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okazją do poznania partnerów, zaplanorvania kolelnych dzjńah i spotkań, narzędzi

ewaluacyjnych, wymiany spo§trzezęń i dośrłiadczęń dotyczących pĄektów europejskich,

Wspólnie zastanawiano się także nad narzędziami i metodami określenia, zapewnienia i
mierzenia jakości reąlizowanych działań.

Projekł współtżłlansou/any przez Unię Europel.łką w ramach pro§:rilmu Erasmus,,

P. Warszta§ z zakresu edukacji międzykulturowej

17 czerwca 2al5 roku w Szkole ,podstawowej nr 18 w Gdńsku Brzeźnie
przęprowadziliśmy warsztaty z zakresu edukacji międzykulturowej, w której wzięli udział
uczniowie i uczennice klasy 5A, do której uczęszczŃy takZę dztęci z rodzin uchodzczych.
Podczas spotkania młodziez zastanawiała się nad znaczeniem kultury i jej elementami, a

także nad sytuacją imigrantów przybywających do nowego kra;u,

20 listopada 2a15 roku przeprowadziliśmy natomiast rvarszta§ "Dookoła świata" dla 4
grup dzieci z Przeds zkola nr 52 w Gdyni, podczas których dzieci poznały zrvyczaje,

tradycje, grl, i zabawy, potrawy zrażnych stron świata.

Q. Kino Tolerancja

W rarnach dzialańan§rdyskryminacyjnych od sierpnia 2015 roku, średnio ruzw miesiącu,

organizujemy projekcje filmów dotyczących temaą-ki prarv człowieka, połączonę z debatą

na temat pofuszonego problemu w Cęntrum integracji Społecznej w Sopocie oraz w
Zakładzię Karnym Gdańsk-Przeróbka. Każdorazov/o w projekcji uczestniczy ok. 13 osób

rv CISie oraz25 osób w ZaŁJaózię Karnym.

7. Opis głóiłnych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych.

a) Za pt,ezetrtowany okles sprawozdawcry nie łyystąplły

8. Informacja o prowadzcnej działalności:

Fundacj a nie prow-adzi działalności gospodarczej.

9. Informacja o rvysokeści uryskiwnnych przychodów:

Za okres sprawozdawczy Fundacja uzyskała przychody w- wysokości 643 254,12 PLN:

www.irse.pl
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- z działalności statutowej nieodpłatrej - 642954,12 PLN

- z dziaialaości rldpłatnej r 300 PLN

10. lnformacja o poniesionych kosztach;

1) Realizacja cęlów statutowych:

a) koszty reallzacji zadń statutorryych nieodpłatnych - 639 ó86,47 PLN

b) kosz5, realizacji ządań.stafutowych odpłanrych - 300.00 PLN

2) KoszĘ administracyjoe- 1 771,28 PLl,j

a) UsĘi obcę- l 351,41 PLN

b) Opłaty pocztowe, bmkowę- 360,55 PLN

c) Pozostdę - 0,00

t1. Dane o:

a) Liczbiezaffudnionych:

w 2015 roku zaffurlnięnie - 0

b} Kwocie wynagrodzeń;

w 2015 rokir wypłac§ne wynagrodzeaię oraz składki ZUS - ż63 911,76 PLN

Kwota dotyczy umów cywilno-prawnyeh (uniowa zlecenie, umowa o łJzieło)

c) Nabyych nieruchomościąch:

w 2015 roku Fundacja nie nabyła żadnych nięruchomości.

www.irse.pl
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d) Nabyych środkach fi,w,ałych:

w 2015 roku Funrlacja natlyła 10 szt. projekiorów

"Wińu@lni-Re@lni"

w ramach realŁacji projektu

e) Wartość aktywów Fundacji:

na koniec 2015 roku wartość aktywów wynosi - 530 3i3,68 PLN, a zabowipń * 5ż9

429,12PLN,

12. Informaeje do§czą€e fożli€zeń cią!ącyłho zobowiąz*ń podatkowych oraz w sprawie

deklaracji pod atkorvych :

Na Fundacji ńe ctĘązobońązania podafkowe zgodnie z aft, 17 rrstawy o podatku dochodowych

od osób prawnych dochody Fundacji na realizację celów statatcwych są wolne od podatku.

Fundacja składa deklarĘę CIT-8,

Fundacja nie jest płatnikiem VAT.

Gdansk, drria 3 i,03.2016r. iUll!i,qlń
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