Społeczny Instytut Ekologiczny

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
za rok 2013
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1.

Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu
i celów statutowych organizacji

Społeczny Instytut Ekologiczny
ul. Raszyńska 32/44, 02-026 Warszawa
Wpis do KRS pod nr 0000083414 w dniu 22.01.2002
REGON: 012023463

Zarząd:
Tomasz Włoszczowski – Prezes
Elżbieta Lenarczyk-Priwieziencew – Wiceprezes
Anna Pośnik – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
Zbigniew Nowakowski – Przewodniczący
Agnieszka Sieniarska – Członek Komisji
Katarzyna Czubachowska – Członek Komisji
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Cele statutowe:
Celami statutowymi Stowarzyszenia są: wspieranie zrównoważonego rozwoju
poprzez partnerstwo, współpracę i uczestnictwo, a także wpływanie na poprawę
stanu środowiska naturalnego, propagowanie i realizowanie inicjatyw na rzecz
ochrony środowiska oraz wspieranie takich inicjatyw podejmowanych przez
organizacje o celach niezarobkowych, a w szczególności:
1) działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego;
2) budowanie społecznego poparcia dla zrównoważonego rozwoju;
3) prowadzenie lobbingu na rzecz zrównoważonego rozwoju;
4) wspieranie i monitorowanie uczestnictwa społeczeństwa w ochronie
środowiska;
5) wspieranie pro-ekologicznych inicjatyw obywatelskich;
6) wzmacnianie ruchu ekologicznego;
7) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń w ramach ruchu
ekologicznego;
8) promowanie i organizacja wolontariatu;
9) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
10) działania na rzecz ekorozwoju obszarów wiejskich;
11) upowszechnianie i promocja produktów lokalnych i regionalnych
wspierających zrównoważony rozwój;
12) prowadzenie i wspieranie różnych form edukacji ekologicznej;
13) działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
14) działania na rzecz rozwoju sportu i turystyki przyjaznych dla środowiska;
15) działania na rzecz niepełnosprawnych;
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16) upowszechnianie i ochrona praw i interesów konsumentów;
17) upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji;
18) działania na rzecz nauki;
19) działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego;
20) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i
współpracy między społeczeństwami.

2.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie m.in.:
1) współpracuje z instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą o podobnych
celach działania;
2) promuje i prowadzi różnorodne formy działania służące podnoszeniu
świadomości społeczeństwa;
3) uczestniczy w postępowaniach administracyjnych, sądowych i sądowoadministracyjnych w zakresie spraw związanych z ochroną środowiska;
4) tworzy i prowadzi własne programy i placówki koncentrujące się na szeroko
rozumianych zagadnieniach ekorozwoju;
5) organizuje spotkania, szkolenia i konferencje o tematyce związanej z
ekorozwojem;
6) podejmuje działania interwencyjne wykorzystując wszelkie środki
przewidziane przepisami prawa;
7) prowadzi działalność edukacyjną, informacyjną i wydawniczą;
8) podejmuje i rozwija inne formy wspierania koncepcji ekorozwoju;
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9) współpracuje z organami władzy publicznej, środkami masowego przekazu
oraz podmiotami gospodarczymi;
10) opracowuje projekty, ekspertyzy, badania, prognozy i programy dotyczące
zagadnień ekologicznych.

3.

Projekty realizowane w 2013 roku

W roku 2013 działalność statutowa była realizowana głównie poprzez
następujące działania:

Projekt: Rozwój obszarów wiejskich poprzez produkt lokalny
Okres realizacji: 1.04.2013-31.12.2013
Budżet : 170 260,00 PLN
Finansowanie:
Program Polska Pomoc 2012 Ministerstwa Spraw Zagranicznych 122 410,00
PLN; wkład RITA 28650,00 PLN; wkład własny niefinansowy SIE i wkład
własny niefinansowy partnerów: 19200,00 PLN
Osoby zaangażowane ze strony polskiej: 2 osoby + 8 ekspertów zewnętrznych
Opis :
Projekt realizowany przez Społeczny Instytut Ekologiczny oraz organizacjami
ormiańską Green Lane.
Cele projektu: działania projektowe.
1. Tworzenie bazy danych ekologicznych produktów i przetwórców owoców i
warzyw w prowincji Tawusz.
2. Wizyty studyjne
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- Wizyta studyjna Ormianek w Polsce. - Celem działania było poznanie
ciekawych, różnorodnych i modelowych przedsięwzięć – ekologicznych
gospodarstw rolnych, lokalnego przetwórstwa, metod sprzedaży i promocji
lokalnego produktu wysokiej jakości.
Do Polski przyjechało osiem Ormianek: Emma Hakobyan, Stella Sarukhanyan ,
Armine Muradyan, Elmira Kalashyan, Karine Arakelyan, Karine Davtyan,
Armenuhi Pahlevanyan, Nune Sarukhanyan,. Wizyta odbyła się w dniach 10-17
maja 2013.
- Wizyta polskich ekspertów w Armenii Celem działania było podniesienie
wiedzy rolniczek, spotkanie z grupami kobiet oraz odbiór ekologicznej suszarni.
Zgodnie z planem odbyły się 3 szkolenia po 4 wykłady, dla w sumie 63
uczestniczek.
3. Opracowanie i wydanie ulotek, opracowanie logo w Armenii
Celem działania było stworzenie podstawowej informacji na temat rolnictwa
ekologicznego oraz dotarcie z nią do dużej grupy rolniczek i rolników.
Opracowano trzy rodzaje ulotek na temat rolnictwa ekologicznego:
- ogólna o rolnictwie ekologicznym,
- o kompostowaniu i nawożeniu upraw ekologicznych,
- o uprawach współrzędnych i płodozmianie.
Ulotki wydane zostały w formacie A4, łamane na trzy, w pełnym kolorze, każdy
rodzaj w nakładzie 1000 egz., w sumie 3000 egz.
4. Wzmocnienie Ośrodka Rolnictwa Ekologicznego założonego przez Grupę
Kobiet produkujących ekologiczne warzywa i owoce w Gandzagar
- 1. Warsztaty - Celem działania było podniesienie wiedzy merytorycznej grup
rolniczek poprzez przeprowadzenie szkoleń, wyprodukowanie lokalnego
produktu i wprowadzenie go na rynek.
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Przeprowadzono 4 (zamiast planowanych 3) szkolenia.
- budowa suszarni - Zbudowano solarną suszarnię do owoców, warzyw i ziół.
Zbudowana suszarnia ma 48 sit i w ciągu 3 dni (średni czas wysuszenia jednej
partii owoców) może wysuszyć średnio 384 kg owoców
- wyposażenie Zakupione zostało również odpowiednie wyposażenie: lodówka,
maszynki do obierania i krojenia owoców, a także zakupiono drobne
wyposażenie jak rękawiczki, fartuchy, obieraczki i krajaczki do owoców i
warzyw, drobne narzędzia ogrodnicze.
Zostały osiągnięte wszystkie cele bezpośrednie:
1. Dostarczenie wiedzy rolnikom i przetwórcom na temat budowania marki
ekologicznego produktu lokalnego, opartego na rolniczej
bioróżnorodności, marketingu, promocji
2. Wypromowanie marki ekologicznego tradycyjnego produktu lokalnego z
regionu Tawusz
3. Poprawa ekonomicznej sytuacji producentów i rolników z regionu Tawusz
4. Wzmocnienie nieformalnej grupy kobiet - rolniczek z Gandzagar,
prowincja Tawusz i założonego przez nie Ośrodka Rolnictwa
Ekologicznego
Efekty:
Powstała baza danych lokalnych producentów surowca
Została wzmocniona merytorycznie i strukturalnie grupa kobiet rolniczek i
powstał przy ich udziale ośrodek rolnictwa ekologicznego w Gandzagar.
Zbudowano suszarnię owoców i warzyw wykorzystującą energię słoneczną
Przeprowadzono warsztaty i szkolenia (w sumie 4 szkolenia dla 94 osób)
Utworzono logo na produkt markowy z regionu
Wydano trzy rodzaje tematycznych ulotek w nakładzie 3 x1000 egz.
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Odbyły się dwie wizyty studyjne: wizyta studyjna Ormian w Polsce - przyjazd
ośmiu osób, poznanie 9 modelowych przedsięwzięć; wizyta polskich ekspertów
w Armenii - wyjazd 5 ekspertów, przeprowadzenie 3 szkoleń dla 63 osób.

Współpraca z partnerem Green Lane przebiegała bez problemów, komunikacja
odbywała się w języku angielskim, wszystkie działania były ustalane wspólnie,
harmonogram był respektowany, zaplanowane rezultaty projektu zostały
osiągnięte. Sukcesem jest opracowanie suszarni na panele słoneczne przez
ormiańskich inżynierów i techników, umożliwi to powielanie opracowanej
technologii w innych regionach, a przede wszystkim udowodniło, że szczególnie
w krajach z dużym nasłonecznieniem, wykorzystanie energii odnawianej jest
ekonomicznie opłacalne.

Projekt „Aktywne lokalnie – budowanie modelowej grupy kobiet z Gargar”
finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach
Programu „Przemiany w Regionie” RITA.
Koszt projektu: 28650,00 PLN
Partner projektu: Green Lane Agricultural Assistance NGO, 16/29 Heratsi Str.,
0025 Yerewan, Armenia, reprezentowanym przez: Nune Sarukhanyan.
Projekt dotyczył:
1) Wsparcie kobiecej grupy nieformalnej w prowincji Lori w Armenii, w tym:
 przeprowadzenie dwóch warsztatów nt. ekologicznej uprawy roślin, o
uprawach współrzędnych i płodozmianie, o nawożeniu i ochronie upraw
w rolnictwie ekologicznym
 drobne doposażenie grupy (ręczne narzędzia ogrodnicze, obieraczki do
owoców, fartuchy, rękawiczki itp.)

8

2) Przygotowanie i druk ulotek – 3 rodzaje tematów: ogólna o rolnictwie
ekologicznym i dwie szczegółowe – o uprawach współrzędnych i
płodozmianie, o nawożeniu i ochronie upraw w rolnictwie ekologicznym,
kolor
3) Wizyta studyjna grupy kobiet w Polsce
Efekt działań: powstanie modelowego ośrodka rolnictwa ekologicznego,
tworzonego przez grupę kobiet z Gargar.

Projekt Wolontariat Seniorów Ecosynergy 50 plus
Dotacja Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji.
Czas trwania 1.09.2011 – 31.07 2013.
Kwota dofinasowania – 17922 Euro
Beneficjenci – 12 osób
Zaangażowanie zespołu SIE – 5 osób.
Projekt został zakończony, napisano raport, który został zaakceptowany przez
FRSE.
W 2013 roku kontynuowano realizację projektu pt. EcoSynergy50plus we
współpracy z niemiecką organizacją Luxx
w ramach unijnego programu „Uczenie się przez cale życie” Projekty
Wolontariatu Seniorów Grundtviga.
W 2013 - 4 niemieckich wolontariuszy przyjechało do Polski. Seniorzy wzięli
udział w pracach przy organizowaniu festynów ekologicznych, programów
edukacji ekologicznej i działaniach ochrony przyrody i środowiska.
W ramach projektu powstała strona internetowa: www.ecosynergy50plus.com,
facebook, powstał słownik polsko-niemiecko-angielskich specyficznych słów
związanych z ekologią, dziedzictwem kulinarnym.
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Projekt Wolontariat Seniorów Ecosynergy 50 plus dla przyrody w mieście
Dotacja Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji
Czas realizacji: 1.09.2012 – 31.07.2014
Kwota dofinasowania 17 274 Euro
Beneficjenci – 6 osób
Zaangażowanie zespołu SIE – 5 osób
Kontynuacja rozpoczętego w 2012 roku Projektu Wolontariat Seniorów
Ecosynergy 50 plus for Urban Environmet (w ramach unijnego programu
„Uczenie się przez cale życie” Projekty Wolontariatu Seniorów Grundtviga) we
współpracy z organizacją grecką Ecological Movement of Patras. Celem
projektu jest współpraca między organizacjami i pomoc wolontariuszy w
zarządzaniu, pielęgnacji i ochronie zieleni w mieście.
W 2013 roku - 6 greckich wolontariuszy przyjechało do Polski, seniorzy wzięli
udział w pracach przy organizowaniu festynów ekologicznych, programów
edukacji ekologicznej i działaniach ochrony przyrody i środowiska, pracowali
przy rabatce kurpiowskiej w Ogrodzie Botanicznym UW oraz w przygotowaniu
ogródka dla dzieci w Centrum Rehabilitacji TPD w Helenowie.
Trzy polskie wolontariuszki wyjechały do Patras (Grecja), pracowały przy akcji
segregacji śmieci, przy organizacji Dnia Środowiska oraz przy porządkowaniu
obszarów nadbrzeżnych w parku narodowym.

Projekt Wolontariat Seniorów Ecosynergy 50 plus Connecting South and
North Europe/Łącząc południe i północ Europy
Dotacja Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji
Czas realizacji: 1.09.2013 – 31.07.2015
Kwota dofinasowania 17 274 Euro
10

Beneficjenci – 6 osób
Zaangażowanie zespołu SIE – 5 osób
Rozpoczęto nowy Projekt Wolontariat Seniorów Ecosynergy 50 plus Connecting
South and North Europe (w ramach unijnego programu „Uczenie się przez cale
życie” Projekty Wolontariatu Seniorów Grundtviga) we współpracy z
organizacją turecką. Stowarzyszenie Kulturalne Troya jest organizacją, która
promuje i wspiera inicjatywy kulturalne i ekologiczne w Canakkale. Wspólny
projekt dotyczył będzie więc działań ekologicznych w powiązaniu z działaniami
wspierającymi kulturalne wydarzenia i akcje. 6 polskich wolontariuszy seniorów
wyjedzie do Canakkale, tam swoją pracą wspierać będzie działania i projekty
realizowane przez Stowarzyszenie Kulturalne Troya. Tureccy wolontariusze
przyjadą do Polski, ich praca z kolei będzie wspierać działania Społecznego
Instytut Ekologicznego.
W 2013 roku w ramach projektu powstał słownik polsko-turecko-angielski
specyficznych słów dotyczących terminologii ekologicznej, przeprowadzono
rekrutacje wolontariuszy, oraz zorganizowano warsztaty nauki języka tureckiego.
Przygotowano również dokumentację we współpracy z tureckim partnerem
niezbędną do realizacji projektu w tym formularzy ewaluacyjne.
Projekt Leonardo SFORCE
Dotacja Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji
Czas realizacji: 1.09.2012 – 31.07.2014
Kwota dofinasowania 16 000 Euro
Beneficjenci – 12 osób
Zaangażowanie zespołu SIE - 4 osób

11

Wsparcie systemów certyfikacji ekoturystycznej na obszarach wiejskich- to
projekt partnerski Społecznego Instytutu Ekologicznego, realizowany wspólnie
z partnerami z Irlandii i Norwegii w latach 2013-2014. Projekt sfinansowany jest
z programu Lifelong Learning Programme (Leonardo da Vinci)
Ideą projektu jest wymiana doświadczeń dotycząca istniejących systemów
certyfikacji ekoturystycznej, szczególnie dla małych przedsięwzięć
ekoturystycznych zlokalizowanych na obszarach wiejskich.
CELE PROJEKTU


wsparcie krajowych/regionalnych systemów certyfikacji ekoturystycznej,
ich wiarygodności, efektywności ekonomicznej, dostępności dla MSP na
poziomie lokalnym poprzez zwiększenie kompetencji instytucji i
organizacji zarządzających systemami



stworzenie narzędzi edukacji dla rolników i małych przedsiębiorców
turystycznych, pomocy w procesie certyfikacji i zmiany profilu
działalności na ekoturystyczny,



zwiększenie kompetencji właścicieli małych przedsięwzięć turystycznych
(często agroturystycznych- rolników) w zakresie promocji i marketingu
certyfikowanych obiektów i systemów certyfikacji



rozwój narzędzi edukacyjnych dla małych przedsiębiorców turystycznych
dotyczących rynku turystów zagranicznych

OCZEKIWANE WYNIKI
 strona projektu na FB
 publikacja na stronach partnerów wyników wymiany doświadczeń i wizyt
studyjnych, warsztatów krajowych i zagranicznych
 przygotowanie i publikacja w formie pdf do pobrania wspólnie
wypracowanych narzędzi edukacyjnych, wytycznych i wskazówek
dotyczących :” Korzyści z certyfikacji ekoturystycznej” , „Jak przyciągnąć
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turystów zagranicznych” , „Rozwój destynacji wokół certyfikacji
ekoturystycznej”, przetłumaczonych na język krajowy i opublikowanych
na www (2014)
W 2013 roku odbyły się 3 warsztaty: w marcu w Irlandii, w czerwcu w Norwegii,
a we wrześniu w Polsce. W warsztacie w Polsce udział wzięło ok. 50 osób.
Projekt Foodprint.eu
Dotacja Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji
Czas realizacji: 1.09.2012 – 31.07.2014
Kwota dofinasowania 16 000 Euro
Beneficjenci – 12 osób
Zaangażowanie zespołu SIE - 6 osób
Foodprint.eu jest hasłem projektu realizowanego w ramach unijnego programu
„Uczenie się przez cale życie” Projekty Partnerskie Grundtviga w partnerstwie z
organizacjami pozarządowymi z Hiszpanii (koordynator główny projektu),
Portugalii, Estonii, Grecji, Rumunii, Belgii, Finlandii i Turcji. Przez dwa lata
partnerstwo pracować będzie nie tylko nad tym, co w europejskiej kulturze
kulinarnej jest wspólne, a czym się różnimy, ale też nad tym jakie były i są
powiązania między pożywieniem, tradycją, folklorem, środowiskiem, przyrodą i
kulturą rolną.
W 2013 roku odbyło się spotkanie w Rumunii, Finlandii i Estonii.
Tematem seminarium w Rumunii było: Edukacja – wymiana doświadczeń
miedzy pokoleniami”.
Tematem seminarium w Finlandii i Estonii była: „Zrównoważona produkcja
lokalna” (Finlandia) i tradycyjne produkty żywnościowe i agroturystyka”
(Estonia).
Tematem seminarium w Polsce było: „Różnorodność łączy ludzi i kultury”
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Efektem partnerstwa jest słownik specyficznych pojęć związanych z tematyką
projektu w językach wszystkich partnerów, baza danych typowych i tradycyjnych
receptur z kraju każdego partnera, ludowych przysłowiach i piosenek związanych
z tradycjami kulinarnymi, wystawa zdjęć z warsztatów i seminariów oraz mini
dokument filmowy o najciekawszych wydarzeniach zrealizowanych w ramach
projektu. Uruchomiona została strona internetowa www.fodprinteu.blogspot.com
na której zamieszczone są informacje o zrealizowanych seminariach i efektach
projektu.

Projekt ESTO
Europejski Specjalista Tradycyjnych Sadów
Dotacja Projekty Centralne Leonardo da Vinci Development of Innovation
Czas realizacji: 36 miesięcy od 1.01.2012 do 31.12.2014
Kwota dofinasowania 26 555 Euro
Zaangażowanie zespołu SIE – 5 osób
Wkład własny – 25%

ESTO, Europejski Specjalista Tradycyjnych Sadów, to projekt realizowany w
ramach europejskiego programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da
Vinci. W projekcie współpracują ze sobą organizacje partnerskie oraz eksperci z
dziedziny sadów tradycyjnych, zarządzania i edukacji z sześciu krajów Europy:
Austrii, Danii, Francji, Niemiec, Polski i Węgier.
Tradycyjne sadownictwo w Europie przez ostatnie dziesięciolecia uległo dużym
zmianom. Stosowane w niektórych regionach Europy metody upraw
sadowniczych nadal gwarantują ciągłość i rozwój tych oaz bioróżnorodności,
lecz na innych obszarach zmiany w użytkowaniu gruntów, brak promocji i zanik
profesjonalnej wiedzy na temat sadów tradycyjnych zagrażają ich przetrwaniu.
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Główną motywacją podjęcia przez międzynarodowe konsorcjum tej inicjatywy
był brak możliwości kształcenia specjalistów, którzy posiadaliby kompleksową a
równocześnie wysoko specjalistyczną wiedzę na temat różnych aspektów
pielęgnacji i zarządzania sadami tradycyjnymi. Celem ogólnym projektu jest
przyczynienie się do zachowania tradycyjnych sadów jako wielofunkcyjnych
(ekologicznych i ekonomicznych) zrównoważonych systemów gwarantujących
wysoką bioróżnorodność. Opracowanie nowych, innowacyjnych metod
nauczania i uczenia się pomoże zachować w XXI wieku charakterystyczny
krajobraz wiejski z tradycyjnymi sadami.
Zespół ESTO
Niemcy
Konsorcjum partnerskie stanowią dwie organizacje non-profit zaangażowane w
różne aspekty tradycyjnego sadownictwa. Aby krąg zainteresowanych projektem
był jak najszerszy obejmuje on różne sektory (rolnictwo, szkolnictwo,
ogrodnictwo, ochrona środowiska, itp.). Thüringer Ökoherz e.V., niemiecka
organizacja non-profit, promująca rolnictwo ekologiczne, ochronę krajobrazu i
ekologiczny styl życia w Turyngii, jest odpowiedzialna za koordynację projektu i
jego zarządzanie. Drugą organizacją jest Grüne Liga Thüringen e.V., również
organizacja non-profit, zajmująca się tradycyjnym sadownictwem i
zarządzaniem, odnawialnymi źródłami energii, zrównoważonym rozwojem i
polityką ochrony środowiska.

Austria
W projekt ESTO zaangażowanych jest dwóch austriackich partnerów. OIKOS
jest organizacją prowadzącą badania dotyczące wszystkich aspektów ochrony
środowiska i najlepszych praktyk w zakresie ochrony przyrody. Organizacja ma
duże doświadczenie w temacie powiązań rolnictwo – ekologia oraz edukacji w
tym zakresie, co niezaprzeczalnie wzbogaca projekt. Drugim partnerem z Austrii
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jest OWET, który jest przedstawicielem sektora edukacyjnego. OWET odgrywa
kluczową rolę w projekcie, wnosząc do niego pedagogiczne i dydaktyczne
doświadczenie.
Polska
Polskie konsorcjum partnerskie reprezentują przedstawiciele trzech różnych
sektorów. Społeczny Instytut Ekologiczny zajmuje się rozwojem obszarów
wiejskich, budowaniem sieci współpracy , współpracą z samorządami w
dziedzinie rolnictwa ekologicznego, ochrony bioróżnorodności i
zrównoważonego rozwoju. Instytut Ogrodnictwa prowadzi prace badawcze m.in.
w dziedzinie sadownictwa, upraw roślin kwiatowych oraz pszczelarskich i ma
wybitnych ekspertów zajmujących się tradycyjnymi sadami. Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej włączy do programu
nauczania rolnictwo ekologiczne oraz sadownictwo tradycyjne. Szkoła zapewnia
kompetencje pedagogiczne oraz przeprowadzi pilotażowy kurs z zakresu
tradycyjnego sadownictwa.

Węgry
Ecolinst – Ekologiczny Instytut dla Zrównoważonego Rozwoju jest organizacją
zajmującą się ekorozwojem, promowaniem kultury ekologicznej i świadomości
ekologicznej konsumentów oraz edukacją ekologicną. Działania Ecolinst mają na
celu ochronę tradycyjnych sadów oraz stworzenie ekosystemów rolniczych,
odpowiadających warunkom naturalnym. Drugi partner – Wydział Pomologii na
Uniwerystecie Corvinusa w Budapeszcie oferuje kursy związane z zarządzaniem
sadem, dawnymi odmianami owoców i rolnictwem ekologicznym.
Doświadczenie, jakim dysponują pracownicy UC, przyczyni się do opracowania
wysokiej jakości materiałów.

Francja
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Celem organizacji Solagro jest rozwój energetyki opartej na odnawialnych
źródłach energii, rolnictwa ekologicznego i środowiska naturalnego we Francji.
Solagro ma wieloletnie doświadczenie, współpracuje z wieloma instytucjami
zarówno w samej Francji, jak i w Europie, organizuje szkolenia dla studentów,
doradców i rolników. Promuje sady tradycyjne poprzez inicjowanie lokalnych
programów pilotażowych, w tym szkoleń dotyczących zarządzania takimi
sadami, przetwarzania z nich produktów i komunikacji.

Dania
Blomstergaarden (BLO) to małe prywatne centrum badawcze, posiadające
własne sady, które stanowią bazę dla Uniwersytetu w Kopenhadze. Centrum
zbiera materiał genetyczny z duńskich sadów w celu utrzymania i zwiększenia
bioróżnorodności rolniczej w Danii. BLO to również centrum kształcenia
dorosłych, organizujące warsztaty oraz różnego rodzaju wydarzenia związane z
sadownictwem.
Na stronie internetowej projektu: www.esto-project.eu znajdują się wszystkie
informacje dot. jego realizacji.
W 2013 roku odbyło się w ramach projektu spotkanie robocze w Austrii.
Praca w 2013 roku koncentrowała się na wypracowaniu oferty edukacyjnej w
trzech tematach: pomologia, rozmnażanie i przetwórstwo.

Projekt Wsparcie sieci partycypacji kobiet na terenach wiejskich
Dotacja Funduszu dla Organizacji Pozarządowych na mocy umowy nr
0423/D/2/2012
Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego
programu współpracy z nowymi krajami członkowskim UE
Czas realizacji: 1.10.2012 – 30.09.2014
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Kwota dofinasowania 739 981PLN
Całkowity koszt projektu 822 202 PLN
Beneficjenci – 85 osób
Zaangażowanie zespołu SIE – 10 osób
Wkład własny finansowy - 2%

Celem projektu jest wzrost partycypacji kobiet na wsi i zmniejszenie różnic w
poziomie uczestnictwa i aktywności kobiet pomiędzy Polską a krajami UE.
Projekt skierowano do 75 kobiet liderek lokalnych NGO i grup nieformalnych w
30 gminach 3 powiatów: chełmskim, kieleckim i ostrowskim. Zidentyfikowane
potrzeby zdeterminowały wybór metod; ich efektem jest podniesienie wiedzy i
umiejętności kobiet do udziału w lokalnych decyzjach, wzmocnienie pozycji
społecznej i integracja lokalnych organizacji kobiecych w sieci ponadregionalnej.
Działania zgrupowano w 3 bloki: A. Wiedzy i działań lokalnych; B. Budowanie
sieci współpracy; C. Narzędzia wsparcia i upowszechnienia. Działania A toczą
się równolegle w 3 powiatach, prowadzą poprzez pracę warsztatową do
realizacji lokalnych debat i konsultacji społecznych. Działania B budują sieć
współpracy (m.in. portal) i wzmacniają lokalny potencjał dzięki wymianie
doświadczeń; Działania C - publikacje, udział w festynach - wspierają
merytorycznie i promują efekty z A i B.
Projekt jest realizowany w ścisłej współpracy z organizacjami REGIONALIS,
STELLA i partnerem niemieckim LuXX.
Działania podzielono na 3 bloki tematyczne, realizujące ww. 3 cele szczegółowe
projektu.
A. Przekazanie wiedzy, umiejętności i działania na poziomie lokalnym i
powiatowym z grupą 25 beneficjentek x 3 powiaty
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B. Budowanie sieci współpracy (działania ponadregionalne z udziałem
wszystkich 75 beneficjentek, portal tematyczny)
C. Narzędzia merytoryczne i upowszechniające (publikacje, konferencje,
jarmarki)
Zaplanowane działania są ze sobą powiązane i wzmacniają się nawzajem.
Przewidziano średnio 2 działania kwartalnie angażujące aktywnie beneficjentki,
co zapewnia ciągłość nie przeciążając uczestników czasowo i merytorycznie.
W 2013 roku zrealizowano działania:
A2 Pierwsze szkolenie warsztatowe "Samorząd" w każdym z 3 powiatów,
A3 Wyjazd studyjny "Idealna gmina"
A4 Spotkania z samorządem
A5 Drugie szkolenie warsztatowe : "Partycypacja"
A6 Debaty publiczne.
A9 Kwartalna gazetka powiatowa "Aktywne lokalnie"
B1 aktualizacja portalu internetowego www.aktywnelokalnie.pl
B2 Pierwsze spotkanie sieci integracyjno – poznawcze.
B3 Wyjazd zagraniczny "dobre praktyki niemieckie"
C1 Podstrona projektu na stronie www.sie.org.pl.
C2 Powiatowe konferencje inauguracyjne ( w każdym z 3 powiatów).
C4 Poradnik " Aktywna lokalnie -kobiety też decydują"
C5 Poradnik " Kobiecy punkt widzenia na rozwój lokalny"
D3 Spotkania ewaluacyjne i monitoringowe z udziałem zarządu SIE,
koordynatora, partnerów, personelu merytorycznego
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4. Inne działania

1. Uczestnictwo w walnym PZS i w szkoleniu nt. zarządzania w organizacji.

5. Uchwały Zarządu organizacji

Numer

Przedmiot uchwały

1/2013

W sprawie zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w 2013
roku

2/2013

O podpisaniu umowy z MSZ dot. projektu Rozwój obszarów
wiejskich poprzez produkt lokalny

3/2013

O działaniach w trakcie Dnia Ziemi 2013

4/2013

O podpisaniu umowy na realizację projektu „Aktywne lokalnie –
budowanie modelowej grupy kobiet z Gargar”, dofinansowany
przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu
„Przemiany w Regionie”

5/2013

O podpisaniu umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji do
projektu wolontariatu seniorów Ecosynergy50+ Connecting South
and Nord Europe.

6/2013

O wykreśleniu z grona członków SIE osób niepłacących składek
członkowskich
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6. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków

Numer

Przedmiot uchwały

1/06/2013

O przyjęciu sprawozdania finansowego i merytorycznego.

2/06/2013

O udzieleniu Zarządowi absolutorium za 2013 rok.
O zmianie w Statucie Społecznego Instytutu Ekologicznego

3/06/2013

tj. dodanie w Rozdziale 2, par. 7, p. 21 sformułowania: „w
tym współpracy z Polonią i Polakami za granicą”.

Zmiana w statucie Społecznego Instytutu Ekologicznego nie weszła w życie z
powodu błędów formalnych.
7. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Statut Społecznego Instytutu Ekologicznego przewiduje możliwość prowadzenia
działalności gospodarczej, z której cały dochód ma być przeznaczony na
realizację celów statutowych. Do dnia dzisiejszego działalność gospodarcza nie
została podjęta.

8. Majątek stowarzyszenia

a) udzielone przez stowarzyszenie pożyczki pieniężne
Stowarzyszenie nie udzielało w roku 2013 żadnych pożyczek pieniężnych.

b) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych
Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. Stowarzyszenie posiadało:
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na rachunkach w Banku Zachodnim WBK S.A.: zł 201.019,15

c) wartość nabytych obligacji oraz udziałów w spółkach
Stowarzyszenie nie posiada obligacji ani akcji w spółkach prawa handlowego.

Przychody w roku 2013:
Przychody z działalności statutowej

991.957,00 zł

w tym:
Dotacje i subwencje celowe

651.876,41 zł

Darowizny, refundacje

5.660,70 zł

Działalność statutowa

75.377,89 zł

Składki członkowskie

370,00 zł

WF z lat poprzednich

258.672,00 zł

Liczba osób zatrudnionych w organizacji
W roku 2013 organizacja nie zatrudniała pracowników.

8. Działalność zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe
W roku 2013 organizacja nie wykonywała żadnej działalności zleconej przez
podmioty państwowe i samorządowe

9. Informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych
oraz w sprawie składanych deklaracji podatkowych
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Stowarzyszenie nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych.
Zaliczki od podatku dochodowego od osób fizycznych, pobierane przy
wypłacaniu części wynagrodzeń, są odprowadzane na konto III Urzędu
Skarbowego Warszawa Śródmieście.
Stowarzyszenie składa raz do roku deklarację CIT.

10. Przeprowadzane kontrole
W roku 2013 nie były przeprowadzane kontrole.
Raport sporządził
Prezes Społecznego Instytutu Ekologicznego

Tomasz Włoszczowski
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