
 1 

 

Raport merytoryczny za rok 2014 

Fundacji Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

 

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA 
 

 

1. Nazwa Fundacji: Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  
2. Siedziba Fundacji: ul. Piotrkowska 85 90-423 Łódź 
3. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym: 

 Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

 Data: 20.01.2004 

 Numer rejestru: KRS 0000184087 
4. W skład Zarządu Fundacji na dzień 31 grudnia 2014 r. wchodzili: 

 Jacek Jędrzejczak – Prezes Zarządu, 

 Gabriela Zajfert– wiceprezes Zarządu, 

 Jarosław Waszczyk – Członek Zarządu, 
 
Na mocy rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Fundacji oraz Rady Fundacji Pani Anna 
Wilczkowska została odwołana z pełnienia funkcji Członka Zarządu począwszy od 
13.10.2014r. 
 

5. Cele statutowe: Głównym celem Fundacji jest wspieranie zrównoważonego rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukację oraz sztukę i technologie 
multimedialne. 

  
6. Zakres działalności statutowej pożytku publicznego 
 Przedmiotem działalności statutowej organizacji pożytku publicznego jest: 
 - przeciwdziałanie dyskryminacji rasowej, płci związanej z wykluczeniem 
 społecznym, odmiennymi wyznaniami, nałogami; 
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 - organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych dla sportowców zawodowych 
 lub amatorów; 

 - działalność młodzieżowych klubów filmowych; 
 - organizowanie zajęć terenowych, wycieczek, zielonych szkół, obozów letnich i

 zimowych oraz wczasów; 
 - działanie na rzecz ochrony przyrody, wspieranie i współtworzenie placówek i 
 instytucji czynnej ochrony przyrody; 
 - prowadzenie ośrodków kultury; 

- organizacja zajęć i obozów sportowych; 
- organizacja zajęć i kursów teatralnych, muzycznych, plastycznych, artystycznych; 
- kursy komputerowe, kursy udzielania pierwszej pomocy, pozostałe pozaszkolne 
formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz 
doskonaleniem zawodowym; 
- doradztwo edukacyjno-zawodowe, organizowanie programów wymiany 
studenckiej, 
organizowanie odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń; 
- tworzenie instytucji promocji i ochrony zdrowia, w tym placówek wykorzystujących 
nowatorskie niekonwencjonalne i alternatywne metody terapii i profilaktyki; 
- wspomaganie, rehabilitacja i pomoc osobom niepełnosprawnym, przekazywanie 
odzieży, żywności, pomocy szkolnych, sprzętu komputerowego i innych 
przedmiotów 
osobom potrzebującym, wspieranie i pomoc osobom bezrobotnym, zwłaszcza 
pozostającym długotrwale bez pracy; 
- prowadzenie grup cyrkowych, zespołów muzycznych, grup teatralnych i innych 
grup 
prowadzących działalność artystyczną. 
 
 
 

7. Fundacja prowadzi działalność statutową odpłatną i nieodpłatną 
8. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej 

  
9. W ciągu roku 2014 członkowie organów Fundacji podjęli 11 uchwał. 

  
10. W 2014 r. Fundacja „FERSO” otrzymała środki pieniężne z tytułu:  

 

 Dotacji UMŁ i innych funduszy na łączną kwotę  - 531.401,80 zł 

 Zwrotów kosztów przez organizacje zagraniczne – 37.270,69 zł 

 Darowizn od osób fizycznych – 12.837,66 zł 

 1% dla organizacji pożytku publicznego – 704.318,22 zł 

 Sprzedaży samochodu stanowiącego własność fundacji – 23.300,00 zł 

 Z tytułu świadczonych usług – 35.629,00 zł 
 

11. Struktura kosztów:  

 Koszty realizacji zadań statutowych – 994.259,20 zł 

 Koszty administracyjne – 143.707,19 zł 

 Koszty odsetek i różnic kursowych – 16.856,01 zł 

 Pozostałe koszty operacyjne – 65.629,37 zł 
 

12. W roku 2014 r. Fundacja zatrudniała 7 pracowników zatrudnionych na umowę o 
pracę oraz 19 na umowy cywilnoprawne. Łączne wynagrodzenie wyniosło  
403.000,24 zł 
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13. Fundacja w roku 2014 nie wypłaciła wynagrodzeń ani premii członkom Zarządu ani 
innym organom zarządzającym z tytułu pełnionych funkcji. 

 
14. Fundacja nie udzieliła pożyczek 
15. Fundacja posiada na dzień 31.12.2014 r. środki pieniężne w postaci środków w kasie 

i na koncie bankowym w wysokości  834.596,88 zł. 
 

16. Fundacja jest współzałożycielem Spółdzielni Socjalnej „VARIA” – wartość udziałów 
wynosi 3.050,00 zł.  

17. W ramach rachunku maklerskiego Fundacja posiada papiery wartościowe spółek 
giełdowych w następującej liczbie:  

 GETIN – 13.276 o wartości 24.693,36 zł 

 MBANK- 200 o wartości 99.600,00 zł 

 PGNIG – 5.010 o wartości 22.294,50 zł 

 PULAWY – 2.200 o wartości 279.000,00 zł 
 

 
 Łączna wartość papierów wartościowych na dzień 31.12.2014: 425.587,86 zł, 
dostępne środki 78.085,23 zł, całkowita wycena rachunku  503.673,09 zł. 

18. Fundacja w 2014r. dokonała zakupu :  

 środków trwałych: samochodu osobowego 559,89 zł (wykup po zakończeniu 
leasingu) 

 wartości niematerialnych i prawnych : programu PIT w kwocie  3.999,00 zł.  
 

19. Składano deklarację CIT – 8  oraz zapłacono podatek dochodowy w kwocie 1.219,00 
zł. 

 

 

Działania Fundacji FERSO w ujęciu tematycznym: 

 

I. Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego  

 

projekty pro społeczne: 

 

 ŁÓDZKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

W roku 2014 przedstawiciel Fundacji brał udział w pracach Łódzkiej Rady Działalności 

pożytku publicznego. 

 

 THE COLORS BEHIND THE RAINBOW 
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" The Color Behind The Rainbow " to projekt wielostronnej wymiany młodzieży, który został 

stworzony w celu zwiększenia tolerancji i akceptacji społecznej wobec, biseksualistów i osób 

LGBT - wśród uczestników projektu, ale także wśród mieszkańców Łodzi. 

Przez 9 dni 25 młodych ludzi spotkali się i dyskutowali o tolerancji i akceptacji , zwiększeniu 

wiedzy na temat sytuacji osób LGBT w Polsce i innych krajach, w kwestii dyskryminacji  w jej 

różnych odsłonach - od agresywnych zachowań do fałszywej tolerancji.  Promowali równość 

między ludźmi, bez względu na ich orientację seksualną,  poznawali narzędzia służące do 

zwiększenia poczucia własnej wartości i samoakceptacji dla młodzieży społeczności LGBT . 

Wymiana odbyła się w dniach 05.08.2014 - 13.08.2014 w Łodzi, zgromadziła 25 uczestników 

i liderów grup z Polski, Hiszpanii, Turcji, Białorusi, Armenii. 

Metodyka tego projektu została oparta na koncepcji uczenia się: empirycznej pracy w 

grupach, ćwiczeniach teatralnych, twórczego myślenia, symulacji i międzykulturowych zajęć 

edukacyjnych. Miały na celu inspirować uczestników i zapewnić im motywujące środowisko 

pracy. 

Widocznym rezultatem projektu była akcja uliczna " The Color Behind The Rainbow "  

włączająca społeczność lokalną z Łodzi, działania te zostały przyjęte z wielką otwartością i 

entuzjazmem wśród mieszkańców. 

 

Partnerzy   Consejo Local de la Juventud de Cáceres 

LGBT HR project "GayBelarus 

Public Information and Need of Knowledge 

Toplum Gonulluleri Vakfi 

         Fabryka Rownosci 

 YOUTH WORKERS HUNT LEARNING! – JOB SHADOWING PROJECT 

Projekt Job-shadowing trwał 3 tygodnie (8 - 30 listopada 2014) w mieście Cluj Napoca, 

Rumunia, jego tematem było budowanie potencjału organizacji do korzystania edukacji 

pozaformalnej (metody, narzędzia, filozofia itp) w pracy z wolontariuszami EVS 

(wspieranie ich w procesie uczenia się, ale także do podniesienia jakości działań 

realizowanych przez nich w społeczeństwie).  

W czasie job shadowing uczestnicy mieli okazję lepiej zrozumieć rolę edukacji 

pozaformalnej w projektach Wolontariatu Europejskiego, poprzez obserwowanie jak są 

one stosowane w organizacji przyjmującej, Centrum Wolontariatu Cluj Napoca, oraz 

samodzielnie eksperymentując z różnymi  metodami. W tym samym czasie, uczestnicy 

mieli okazję być częścią krajowej imprezy odbywającej się w Cluj Napoca „miasta-próby" 

dla  "Cluj-Europejskiej Stolicy Młodzieży 2015" - CONNECTOR (9-15 września). Ta 

wielka międzynarodowa impreza została organizowana przez Romanian National 

Agency. Podczas wydarzenia przedstawiono nieformalne metody i instrumenty 

edukacyjne które zostały wdrożone w lokalną społeczność przez uczestników 

CONNECTOR.. 

W wyniku projektu Job-shadowing zostały zorganizowane 5-cio godzinne warsztaty na 

temat nieformalnych metod edukacyjnych : „Labirynt teatru” przez Fundację FERSO dla 

wolontariuszy EVS, które odbyły się w 3Piętra. 

. 

Partnerzy:  Active Youth , Malta;  

Gemeinsam leben & lernen in Europa e.V., Niemcy 
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FERSO, Polska,  

Lielvarde municipality, Łotwa;  

Insight_epd, Włochy;  

Socialinis veiksmas, Litwa;  

Sdrujenie "Nadejda-CRD", Bułgaria;  

Nyitott Kör Egyesület, Węgry;  

Hammersmith & Fulham Volunteer Centre, Wielka Brytania;  

"H2O"-Assoc. de Jovens de Arrouquelas, Portugalia 

 

 

 TELLING A STORY. TRANSFORM A SPACE 

 

Celem projektu jest wzrost świadomości społeczności lokalnej z Łodzi w sprawach 

związanych ze środowiskiem naturalnym, edukacją, tolerancją, aktywnością obywatelską, za 

pomocą malowania ściany jako narzędzia. 

Przeprowadzono następujące działania:: 

• Tworzenie malowanej historii, z pięknym przesłaniem, które ma inspirować i edukować 

społeczność lokalną z Łodzi w centrum edukacyjnym 3 pietra 

• Zwrócenie uwagi ludzi na temat nieformalnych sposobów kształcenia, pozaszkolnych, za 

pomocą narzędzi twórczych jak malarstwo, używając niekonwencjonalnych przestrzeni 

• Rozwijanie ducha kreatywności i inicjatywy wśród młodzieży i seniorów 

Partnerstwo – Instytut Działań Twórczych i FERSO 

 

 OŚRODEK 3 PIĘTRA 

Fundacja FERSO wspólnie z Fundacja Instytut Działań Twórczych oraz Spółdzielnią socjalną 

Varia prowadzi ośrodek edukacji 3 Piętra. 

W ośrodku odbywają się zajęcia dla seniorów, młodzieży, oraz organizacji pozarządowych w 

ramach projektu Łódzkie Centrum Obywatelskie. Jest to również przestrzeń do prowadzenia 

szkoleń, warsztatów, działań artystycznych itp…w 2014 roku w ramach wspólnej inicjatywy 

została złożony projekt dla Budżetu Obywatelskiego tytuł projektu „ 3Piętra – podwórko 

zabawy i nauki” który uzyskał aprobatę mieszkańców i został skierowany do realizacji 

 

 ŁÓDZKIE CENTRUM OBYWATELSKIE – OŚRODEK DORADCZY I 

SZKOLENIOWY DLA ŁÓDZKICH NGO’SÓW 

ŁCO – to miejsce specjalnie stworzone z myślą o łódzkim III sektorze i jego działaczach. Dla 

osób rozpoczynających swoją przygodę z działaniami na rzecz społeczeństwa i dla tych 

bardziej doświadczonych. To miejsce, gdzie Ci którzy już mają trochę doświadczenia – mogą  

i chcą dzielić się nim z innymi. 
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Projekt wsparty dotacją UMŁ – Biura ds. partycypacji społecznej. 

Centrum odpowiada na aktualne potrzeby w naszym mieście. Jest tym czego brakowało w 

tworzeniu silnego sektora obywatelskiego. Bardzo ważnym zadaniem Centrum jest takie 

wsparcie organizacji z naszego regionu, aby mogły one spełniać swoje cele statutowe w 

sposób bardziej spójny i wydajny. 

Działanie Centrum jest możliwe dzięki współpracy 3 podejmujących to zobowiązanie 

organizacji dysponujących doświadczeniem oraz odpowiednimi zasobami we wspieraniu 

środowiska III sektora: 

 Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich – OPUS WWW.opus.org.pl 

 Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego WWW.rada-lodzkie.org.pl 

 Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego WWW.ferso.org 

W roku 2014 udało osiągnąć się następujące cele: 

1. Zwiększono dostępność usług szkoleniowych, informacyjnych i doradczych , 
coachingowych dla organizacji pozarządowych  

2. Poprawiono funkcjonowanie ngo. poprzez wsparcie techniczne i lokalowe: 
udostępnianie sali dla wszystkich zainteresowanych ngo, grup nie formalnych.(biuro 

na godziny),  zagwarantowanie ngo dostępu do stanowiska ze sprzętem 

komputerowym  

3. Wzmocniono potencjał i kompetencje grup nie formalnych, nowopowstałych, słabo 
rozwiniętych i innych organizacji poprzez a) szkolenia dwu dniowe, coaching w 
ramach działań Pracowni Zmiany Społecznej  

Prowadzono działania w zakresie integracji sektora pozarządowego wokół istotnych 

problemów społecznych i we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi, Radą Seniorów, 

Komisjami Dialogu Obywatelskiego i innymi jednostkami podległymi. 

Organizacja 2 szkoleń po 2 dni dla 33 osób 

03-04.03.2014 PR i budowanie wizerunku organizacji  

05-06.11.2014 Rozwój talentów i kompetencji liderskich  

Łódzkie Forum Inicjatyw Pozarządowych 5-7.06. 2014 w którym wzięło udział 64 organizacji 

prezentujących swoje działania podczas pikniku. 

COACHING 

Coaching to interaktywny proces, który pomaga organizacjom i osobom w planowaniu i 

realizowaniu rozwoju, podnoszeniu efektywności działań. Z coachem możesz pracować w 

obrębie stawianych celów strategicznych i taktycznych, poszukiwać optymalnych rozwiązań 

problemów, z którymi się zmagasz,  podejmować decyzje - zwłaszcza te trudne, a także 

poznać pełnię swoich naturalnych umiejętności. 

Coaching nastawiony jest na wzmocnienie osoby lub organizacji, z którą pracuje, Coach 

wspiera w samodzielnym planowaniu i realizacji planów, dokonywaniu zmian. W pracy z 
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osobą opiera się o jej potencjał, zasoby, wiedzę i umiejętności prowokując sytuacje 

pełniejszego wykorzystania ich dla osiągnięcia zamierzonych celów. Coach pracuje z osobą 

w teraźniejszości, dbając o przyszłość i czerpiąc z przeszłości doświadczenie i wiedzę.  

Przeprowadzenie 40 godzin Doradztwo – Coaching dla 12 osób 

3. Wsparcie techniczne w ramach ŁCO  

Działanie realizowane poprzez: 

 udostępnianie sali dla wszystkich zainteresowanych ngo, grup nieformalnych 

 zagwarantowanie ngo dostępu do stanowiska ze sprzętem komputerowym 

(biuro na godziny) 

Sale przeznaczone były do spotkań, organizacji wydarzeń przez grupy nieformalne, młode 

organizacje pozarządowe. Beneficjenci mieli możliwość skorzystania z „biura na godziny” . 

Dostępność sal w siedzibie fundacji 5 razy w tygodniu po 8 godzin w miesiącach styczeń-

czerwiec, wrzesień, październik. Skorzystało z tego 6 organizacji 

 

 EUROPEAN REGIONS FOR SOCIAL INCLUSION (regiony europejskie na rzecz 

integracji społecznej) 

 

Projekt realizowany przez Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli – fundacja 

FERSO uczestniczyła w grupie roboczej  „Dialog obywatelski” 

 

Reprezentacja organizacji na spotkaniach i szkoleniach: 

 

 „Praktyka badań ewaluacyjnych - zakres, metody i 

doświadczenia’’, 18.11.2014 Collegium Civitas, Warszawa 

 

II. Wolontariat , praktyki i wizyty studyjne 

 

Projekty : 

 3FLORS TO DEVELOPE – PROJEKT WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO 

Głównym celem projektu, wspólnym dla wszystkich działań, jest wzrost wiedzy wśród 

różnych grup wiekowych o edukacji, kulturze i postawie obywatelskiej w aspekcie 

europejskim, dla wolontariuszy ważnym celem jest dowiedzieć się jak można dokonać zmian 
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w moim życiu i mojej społeczności lokalnej. 

Działania te obejmują: FERSO, Instytut Działań Twórczych oraz Centrum Kultury w Zgierzu. 

Projektu przygotowuje w oparciu o warsztaty i działania związane z zagadnieniami kultury i 

świadomości europejskiej do rozpowszechniania wiedzy o UE i do wolontariatu 

międzynarodowego. Zorganizowano również wydarzenia związane z tymi problemami w 

całym regionie dla wszystkich grup wieku. Wolontariusze mieli okazję rozwijać kreatywność 

dzieci poprzez warsztaty i zajęcia związane z kwestiami ekologicznymi, a także kulturą, 

tradycją i literaturą krajów wolontariuszy. 

Inne działania miały miejsce w Bibliotece Publicznej w Łodzi, gdzie wolontariusze mieli 

okazję, między innymi, zorganizować Europejskie Kluby Książki, które poszerzają wiedzy o 

kulturze, literaturze i tradycjach  innych krajów europejskich. 

Partnerzy : FERSO, Instytut Działań Twórczych, Centrum Kultury w Zgierzu, Biblioteka 

Publiczna w Łodzi, INEX Slowacja,  Centre Régional Information Jeunesse Champagne-

Ardenne / CRIJ-CA, Association des Compagnons Bâtisseurs Asil, Asociación Cultural 

InGalicia, Escola de Tempo Libre e Animación Socicultural Don Bosco , ADVIT / ICYE 

Mołdawia, The ART Fusion Association, Alternative-V,  Centrul De Voluntariat Cluj Napoca 

 

 EVS  - PROJEKTY WYSYŁAJĄCE 

6 spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów programu Wolontariatu 

Europejskiego – zasady uczestnictwa, zawieranie partnerstw, narzędzia naboru, edukacja 

pozaformalna, założenia programu. 

Uczestnicy 50 osób 

Spotkania indywidualne dla potencjalnych beneficjentów programu Wolontariatu 

europejskiego, uwzgledniające indywidualne potrzeby beneficjantów, analiza dokumentów, 

wsparcie procedury naboru, odpowiedzi na pytania 

Uczestnicy spotkań 15 osób 

Porad mailowych ok. 150 

 

 TASTE THE CULTURE – WOLONTARIAT SENIORÓW 

 

Celem Wolontariatu Seniorów jest integracja obywateli Unii Europejskiej i włączenie 

seniorów w działania społeczne. Wolontariusze brali udział w działaniach promujących ich 

lokalne zwyczaje kulinarne, które stały się pretekstem do promocji aktywnej postawy 

obywatelskiej i nawiązania dialogu międzykulturowego 

W ramach wolontariatu podjęto następujące działania: 

1) Przygotowanie dwóch seniorów polskich do wyjazdu wolontariackiego w Niemczech w (3-

24 marca 2014) 

 Przygotowanie językowe (8 lekcji) 
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 Przygotowanie merytoryczne – przygotowanie materiałów, warsztatów (5 
spotkań) 

 Zorganizowanie spotkania po powrocie do Polski (kwiecień 2014) 

2) goszczenie 2 seniorów z Niemczech w Polsce (5-26 maja 2014) 

 Przeprowadzenie 11 warsztatów dla młodzieży szkolnej (Gimnazjum oraz Szkoła 
Podstawowa) – odbiorcy ok. 140 osób 

 Przeprowadzenie 5 spotkań dla seniorów (wspólne gotowanie, SENIORALIA, 
spotkanie o Niemczech, wieczór filmowy) -  odbiorcy, ok. 50 seniorów 

 Zorganizowanie dwudniowego spotkania łącznie dla grupy 15 osób – grupy 

seniorów i opiekunki projektu z Niemczech oraz Seniorów i opiekunki projektu z 

Polski – omówienie doświadczeń na koniec projektu, praca nad książką 

kucharską (http://www.ferso.org/wspopraca-midzynarodowa/program-

grundtvig/wolontariat-seniorow-z-niemcami/646-ksizka-kucharska-wolontariuszy-

projektu-qtaste-the-cultureq.html), wspólne zwiedzanie Łodzi 

Partnerstwa:  organizacja Jugendhilfe und Sozialarbeit e.V z Furstenwalde oraz: 

 Centrum Aktywnego Seniora Karolew w Łodzi 

 Gimnazjum nr 43 w Łodzi 

 Szkoła Podstawowa nr 162 w Łodzi 

 Biblioteka Publiczna Łódź Widzew 

 Urząd Miasta Łodzi – Zespół ds. Seniorów - Senioralia 

 

Reprezentacja organizacji na spotkaniach i szkoleniach: 

 

Praktyki: 

 Partnerstwo z UŁ – 3 studentów z Wydziału Nauk o Wychowaniu specjalności 

„Edukacja dorosłych” odbyło miesięczne praktyki ciągłe. 

 

III. Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych 

 

Projekty edukacyjne: 

 

 PARTNERSTWO Z IMAX 

Partnerstwo z kinem Imax, to działania inspirowane filmami o tematyce przyrodniczej i 

popularnonaukowej, zadaniem Fundacji FERSO jest przygotowywanie zajęć edukacyjnych, 

warsztatowych i ich prowadzenie dla grup dzieci i młodzieży a także nauczycieli. W roku 

2013 zrealizowano następujące akcje edukacyjne: 

http://www.ferso.org/wspopraca-midzynarodowa/program-grundtvig/wolontariat-seniorow-z-niemcami/646-ksizka-kucharska-wolontariuszy-projektu-qtaste-the-cultureq.html
http://www.ferso.org/wspopraca-midzynarodowa/program-grundtvig/wolontariat-seniorow-z-niemcami/646-ksizka-kucharska-wolontariuszy-projektu-qtaste-the-cultureq.html
http://www.ferso.org/wspopraca-midzynarodowa/program-grundtvig/wolontariat-seniorow-z-niemcami/646-ksizka-kucharska-wolontariuszy-projektu-qtaste-the-cultureq.html
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 Międzynarodowy dzień przedszkolaka  

 Dzień Ziemi – warsztaty ekologiczne  

 

 WARSZTATY W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH ORAZ OŚRODKU 3 PIĘTRA 

 Warsztaty Interkulturalne  

 Warsztaty ekologiczne „O zrównoważonym rozwoju” 

 Decoupage – Francuska wycinanka 

 Warsztaty z nauką szycia dla najmłodszych „Herb Łodzi” 

 Warsztaty czytelnicze   

 Warsztaty „Kocie marzenia nie do spełnienia” – zajęcia teatralne 

 Kot Piotrek – zabawa z książką 

Partnerzy: 

 SP 14 

 SP 149 

 SP 169 

 PM 126 

 PM 133 

 SP Ruda Bugaj 

 SP Abis 

 SP 152 

Uczestnicy: 419 dzieci 

 PARTNERSTWO Z ARBORETUM W ROGOWIE 

 

Partnerstwo ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego ośrodkiem Arboretum w 

Rogowie to już wieloletnia współpraca polegająca na realizacji na terenie parku 

działań edukacyjnych z zakresu wiedzy o ekologii i zrównoważonym rozwoju 

uzupełniających akcje i projekty Arboretum. W 2013 roku Fundacja zrealizowała 

następujące działania: 

22 czerwca 2014 Rogów PIKNIK LATO POD DRZEWAMI 

Organizacja warsztatów edukacyjnych 

działania: 

1. Warsztaty z mozaiki naturalnej– dzieci będą miały możliwość stworzenia pracy 

plastycznej z wykorzystaniem naturalnych nasion, kasz, zbóż dzięki czemu poznają ich 

nazwy i pochodzenie. 

2. Quizy i  zgadywanki na temat roślin i zdrowego odżywiania. Działanie przeznaczone 

będzie dla całych rodzin, pytania będą miały różny poziom trudności, mają nie tyle 



 11 

sprawdzać wiedzę, ale pozwalać (korzystając z dostępnych pomocy ) w ciekawy sposób 

zdobywać nową. 

3. Mega gra planszowa zagadki faunoflora – gra z zadaniami tekstowymi, ruchowymi, 

dźwiękowymi i wizualnymi (zdjęcia) 

4. Laboratorium małego przyrodnika – pod mikroskopem będzie można zobaczyć różne 

elementy drzewa (liście , gałązki), prezentowane będą na dużym ekranie filmy prezentujące 

las, wystawione zostaną tablice pokazujące różne elementy drzew i je same.  

Uczestnicy ok. 3000 osób 

 

 PARTNERSTWO Z TOYA SP. Z O.O. 

W ramach współpracy z Toya sp. z o.o. nasi wolontariusze przygotowali dla dzieci łódzkich 

spóźnione mikołajki, zabawy, przedstawienia i warsztaty na terenie Klubu WYTWÓRNIA. W 

ramach zajęć uczestniczyło ponad 200 dzieci. Nasi wolontariusze przygotowali też dla dzieci 

wartościowe paczki, które sfinansowała Toya. W skład paczek wchodziły książki oraz dobre 

słodycze a dla najmłodszych maskotki. 

 

 PARTNERSTWO Z GMINĄ KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI 

W ramach współpracy Fundacja zrealizowała piknik ekologiczny dla 500 dzieci, w ramach 

pikniku przygotowaliśmy miedzy innymi: Kuchnię ekologiczną, warsztaty o zdrowym 

żywieniu, ekologiczna bibliotekę, quizy wiedzy z nagrodami, mega grę planszową 

FAUNOFLOR, teatrzyk o przygodach Faunoflora. Zajęcia odbywały się na terenie SP nr 5 w 

Konstantynowie Łódzkim. 

 

 

 

 PARTNERSTWO Z DOMEM SPOTKAŃ ANGELUSA SILESIUSA – EDUKACJA 

GLOBALNA 

Listopad - Grudzień 2014 

Cykl spotkań szkoleniowych dla nauczycieli nauczania przedszkolnego z Wrocławia: 

metodyka pracy z dziećmi w EDUKACJI GLOBALNEJ, wsparcie przygotowania publikacji, 

ocena poprawności metodycznej scenariuszy autorskich 

 

 

 ZIELONE SZKOŁY 
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 Zielona Szkoła „Kajakiem po przygodę” w Sulejowie SP Montesori 

 Zielona Szkoła  „Zamkowe opowieści” w Olsztynie k/Częstochowy SP 149 

 Zielona Szkoła  w Rochnie SP 19 

 Zielona Szkoła  w Sielpi SP 184 

 Zielona Szkoła „Grzybobranie – zabawmy się z chowanego” w Sulejowie Przedszkole 

Akuku 

Uczestnicy: 160 osób 

 

 MEDYTACJA DYNAMICZNA 

Medytacja Dynamiczna – to doskonała forma odstresowania, rozładowania napięć, 

uwolnienia emocji,  blokad, podniesienia energii w ciele oraz wzbudzenia poczucia 

wewnętrznej ciszy i spokoju.  

Medytacja składa się z 5 faz; uruchamia głęboki oddech, pomaga rozładować napięcia m.in. 

z ramion i z bioder, pomaga poddać się potrzebom ciała oraz ekspresji emocji w ruchu. 

Jednym z jej elementów są podskoki, które - prawidłowo wykonywane - pomagają obudzić w 

sobie zapasy energii. Pomaga ona także zatrzymać się i utrzymać siebie w obserwacji, a w 

kolejnej fazie pomaga podążać w ruchu za potrzebami ciała. 

W naszym ośrodku zajęcia odbywają się co czwartek 

 

 TU JESTEM! PLASTYK SKUTECZNY NA RYNKU PRACY 

Projekt jest adresowany do uczniów Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. T. 

Makowskiego w Łodzi. Jego celem jest poszerzenie kompetencji zawodowych absolwentów 

ZPSP poprzez zwiększenie umiejętności zawodowych i kluczowych kompetencji 

niezbędnych do efektywnego poruszania się po rynku pracy w zawodzie plastyk. 

Projekt finansowany przez EFS – Program Operacyjny Kapitał Ludzki instytucja 

pośrednicząca Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. 

 

W roku 2014 w ramach projektu zrealizowano następujące działania:  

1. Warsztaty przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy „Kluczowe 

kompetencje społeczne”, „Poruszanie się po rynku pracy” i „Inicjatywność i 

przedsiębiorczość” – 35 godzin 

2. Coaching dla uczniów (indywidualne doradztwo dotyczące ścieżki rozwoju 

zawodowego) – 22,5 godziny 

3. Wykłady i warsztaty „Zielony design” – 30 godzin 

4. Warsztaty „Grafika komputerowa” – 45 godzin 

5. Wystawy prac uczniów – 3 wystawy 
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6. Zakup i przekazanie ZPSP przenośnego sprzętu wystawienniczego – ścianki 

wystawiennicze i 8 potykaczy 

7. Program animacji zawodowej uczniów – trening pracy z klientem przy wykonaniu 

zadań z zakresu zawodu plastyka – 356,5 godziny 

 
Ilość uczestników bezpośrednich: ok.110 osób., odbiorców: ok. 200 osób 
 

 

 PARTNERSTWO Z POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK – PROJEKT EKOROB 

Projekt EKOROB realizowany przez Instytut Ekohydrologii PAN pod auspicjami UNESCO. W 

ramach współpracy Fundacja FERSO była odpowiedzialna za poprowadzenie warsztatów 

dla dzieci z lokalnych społeczności, mieszkańców zlewni Zalewu Sulejowskiego. 

FERSO realizowało stoiska warsztatowe na piknikach rodzinnych – przeprowadziliśmy 

warsztaty ekologiczne, gry i Małe Laboratorium Wodne. Poprzez zabawy i doświadczenia 

zwrócono uwagę na problemy ograniczania emisji azotu i fosforu w gospodarstwach 

domowych i na terenach wiejskich oraz rolę stref ekotonowych w ograniczaniu 

zanieczyszczeń obszarowych. Wykorzystaliśmy obiekty edukacyjne zaprojektowane i 

wykonane przez uczniów Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w 

Łodzi 

 

 SENIORALNA  25 – 30 maja 2014, organizowane przez UMŁ 

 W zakresie fundacji było zorganizowane w trakcie senioraliów: warsztatów tkackich, zajęć z 

malarstwa, warsztatów skutecznej komunikacji z dziećmi i wnukami, spotkań z seniorami z 

Łotwy  

Łącznie wzięło w nich udział około 30 osób  

 Dodatkowo wzięliśmy udział w zamknięciu – Targach Seniora w Hali MOSiR – prezentując 

naszą ofertę dla seniorów (np. zajęcia językowe, plastyczne) 

  

 KOMISJA DIALOGU OBYWATELSKIEGO  ds. POLITYKI DEMOGRAFICZNEJ  i 

WSPÓŁPRACY MIĘDZYPOKOLENIOWEJ 

W ramach komisji fundacja podjęła następujące działanie : 

 W 2014 odbyło się 5 posiedzeń, podczas których, m.in. analizowano dyskutowano 

wokół dokumentów strategicznych dot. polityki demograficznej Łodzi, idei sieci miast 

przyjaznych starzeniu się WHO, o dialogu międzypokoleniowym w mieście, jak 

wesprzeć partycypację obywatelską wśród seniorów, ASOS 2014. 

 

 

 TARGI EDUKACYJNE 

http://m.in/


 14 

 

 

 Obsługa stoiska w Salonie Edukacji Ekologicznej na Łódzkich Targach Edukacyjnych 

w dniach 12-14.03.2014 

 Promocja edukacji ekologicznej prowadzonej przez Fundację FERSO poprzez 

organizację i obsługę trzydniowego stoiska promocyjnego. 

Ok. 200 odbiorców bezpośrednich – kadry łódzkich szkół i podmiotów zajmujących się 

edukacją, w tym edukacją ekologiczną. 

5000 odbiorców pośrednich - młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, inni. 

Partnerstwo MIĘDZYNARODOWE TARGI ŁÓDZKIE SPÓŁKA TARGOWA Sp. z o.o. – 

organizator targów 

 FESTIWAL ZAANGAZOWANYCH ŁODZIAN 

 

W ramach festiwalu Fundacja przeprowadziła warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży 

prowadzone przez wolontariuszy europejskich (biżuteria ekologiczna oraz orgiami), 

przedstawiła projekt oraz makietę domów pasywnych, ideologie budownictwa ekologicznego. 

Własności domów typu eartship. 

 

IV. Finansowane z mechanizmu 1% 

 

 INTERNETOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI EKONOMICZNYCH 

Ze względu na niską świadomość ekonomiczną społeczeństwa polskiego oraz na wynikające 

z tego zagrożenia dla bezpieczeństwa ekonomiczno-karnego Polaków zdecydowaliśmy się 

uruchomić akademię internetową, która może pomóc społeczeństwu zdobyć więcej wiedzy i 

uniknąć zagrożeń prawnych i finansowych. 

W ramach projektu można się dowiedzieć: 

 jak zarządzać finansami w budżecie domowym, 

 jak podnieść efektywność zarządzania zapleczem materialnym gospodarstwa 

domowego, 

 jak utrzymać płynność i stabilność finansową budżetu domowego oraz 

bezpieczeństwo z nich wynikające, 

 jak inwestować w sposób świadomy i bezpieczny, 

 jak utrzymywać dotychczasowy standard egzystencjalny z uwzględnieniem nowych i 

nieprzewidzianych kosztów, wydatków; 

 na czym polega bezpieczne oszczędzanie 

 jakie prawa i obowiązki podatkowe ci przysługują, 

 jakie szanse i zagrożenia niosą ze sobą różne instrumenty finansowe, 

 jakie ulgi podatkowe mogą potencjalnie cię dotyczyć, 
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 w jaki sposób uiszczać mniejsze rachunki – bez jednoczesnego obniżania standardu 

życia, 

 jakie są racjonalne przyczyny dla powodzenia rozmaitych inwestycji; 

 i wiele innych... 

Kolejnym celem niniejszego projektu jest udostępnienie na odpowiednich stronach 

internetowych – narzędzi interaktywnych, umożliwiających zweryfikowanie, zdobytej już, 

wiedzy w praktyce. Do tego właśnie celu ma służyć: 

 przewodnik po rządowym systemie składania zeznań podatkowych przez Internet, a 

więc tzw.: e-deklaracje, 

 poręczny kalkulator obliczający np.: odsetki, kredytowe, karne, bezpłatny Program 

PIT 2013 – dający szansę – każdemu – na samodzielne rozliczenie z fiskusem. 

 

 AKADEMIA MAKROBIOTYCZNA 

W ramach Akademii Kuchni Makrobiotycznej w każdy czwartek odbywają się spotkania 

realizowane przy współpracy Fundacji Ferso i Akademii Ars Vita Stefana Poprawy. Posiłki 

przygotowywane są przez grupę miłośników zdrowej i smacznej strawy. 

 W programie spotkań: możliwość zakupu makrobiotycznego posiłku, wykład Stefana 

Poprawy, program artystyczny - śpiewy, projekcja filmów, opowieści z podróży. 

Łódzka Akademia Makrobiotyczna dąży do: poprawy zdrowia społeczeństwa, zmiany stylu 

życia osób uczestniczących w projekcie, rozszerzenia edukacji prozdrowotnej z 

uwzględnieniem zdrowego odżywiania, uświadamiania dzieci i młodzieży o istocie i 

znaczeniu zdrowego odżywiania. Do przykładowych tematów spotkań, które odbyły się w 

2014 należą: 

 zapoznanie z zasadami kuchni wedyjskiej, zupa miso jako przeciwdziałanie 

powstawaniu choroby cywilizacyjnej typu hipoglikemia, praktyczna nauka 

przyrządzenia talerza makrobiotycznego oraz omówienie znaczenia dla naszego 

zdrowia, natura a kultura co było pierwsze, jak żywność wpływa na nasze emocje 

,dieta w zależności od płci. 

  weekendowe warsztaty zajęć terenowych dla dorosłych pt. ”Jesienna spiżarnia 

natury” w zakresie odnajdywania i rozpoznawania dzikich owoców jadalnych i 

niejadalnych oraz domowych metod ich przetwarzania 

 weekendowe warsztaty zajęć terenowych dla dorosłych w zakresie odnajdywania, 

rozpoznawania, metod suszenia i przetwarzania grzybów jadalnych na obszarze 

lasów w okresie jesieni. 

 Warsztaty „Stwórz swój zielony krem” w ramach obchodów „Dnia Ziemi” 

 

 

 OBÓZ DLA MŁODYCH DZIENNIKARZY „POTĘGA PRASY” 

Jak co roku fundacja dofinansowała wyjazd najzdolniejszych uczestników konkursu 

dziennikarskiego „Potęga Prasy” ogłoszonego przez Tygodnik Angora. Łącznie na dwóch 
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Turnusach w miejscowości Rewal nad morzem odpoczywało i pracowało ponad 20 

zwycięzców konkursu. 

Konkurs ten jest organizowany co roku wspólnie z Tygodnikiem Angora. Młodzież startuje w 

konkursie na najlepszy reportaż radiowy, najlepszy artykuł/felieton, najlepsza szkolną 

gazetkę.  

Posiedzenie komisji konkursowej w maju 2014 roku wyłoniło zwycięzców którzy pojechali na 

obóz dziennikarski prowadzony przez dziennikarzy Tygodnika Angora.. 

 

 OBIADY CZWARTKOWE 

Cykliczne – cotygodniowe spotkania osób pragnących stosować i propagować zdrowy styl 

życia. W ramach tych spotkań istnieje możliwość zjedzenia dwudaniowego obiadu i deseru 

które przygotowujemy wspólnie. Po wspólnym posiłku mają miejsce wykłady zaproszonych 

gości(tematyka związana ze zdrowym stylem życia) 

W trakcie obiadów czwartkowych organizowane są także co pewien czas akcje Give Away – 

giełda wymiany rzeczy używanych. Chodzi tu o promowanie drugiego życia przedmiotów. 

Przyczynia się to do zmniejszenia wykorzystania ziemskich zasobów. 

Podczas obiadów czwartkowych odbyły się: 

 Cykl spotkań pod hasłem Tradycyjna Medycyna Tybetańska 

 Spotkanie na temat tradycyjnej wiedzy hawajskiej. 

 Spotkanie miłośników kuchni wegańskiej 

 Spotkanie miłośników Festiwalu Chleba 

 Warsztaty gotowania makrobiotycznego – Talerz Makrobiotyczny jako uniwersalny 

sposób zdrowego odżywiania 

 Cykl spotkań pod hasłem Ekofilozofia 

 Spotkanie z Niezwykłymi opowieściami Andrzeja Ciechulskiego 

 Spektakl „Bajka-pomagajka” 

 Monodram FiloSofka 

 Spotkanie mające na celu przybliżenie tematu Terapii LFT 

 Warsztaty „Gotowanie z miłością i dla miłości” 

 Spotkanie pod hasłem „Godność – Koło Gospodyń Miejskich” 

 Wykład „Architektura. Piękno tworzone z miłością” 

 Spotkanie miłośników i organizatorów Międzynarodowego Festiwalu Chleba 

 Wykład  połączony z pokazem:  "Alchemia Yang Jianhou- niewerbalny przekaz w Tai 

Chi. 

 Spotkanie z Anaxazi Aquila – malarzem, zatytułowane „Malowane miłością” 

 Wykład "Piękne Życie" - projekt budowania naturalnego szczęścia w wewnątrz i na 

zewnątrz siebie. 

 Warsztaty gotowania zgodnie z porą roku - jesień 

Uczestnictwo ok. 450 osób 
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