SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2014 ROK
I. Dane stowarzyszenia:
Stowarzyszenie „Dla Ziemi”
Bratnik 5
21-132 Kamionka
Tel.: 81 8527876 lub 603 882 082
E- mail: dlaziemi@dlaziemi.org
Strona: www.dlaziemi.org
KRS: 0000010332
NIP: 714 127 08 34
Regon: 430581254
Zarząd stowarzyszenia:
Prezeska- Ewa Kozdraj
Sekretarz- Nicole Grospierre- Słomińska
Skarbniczka- Elżbieta Rojek
Komisja Rewizyjna
Krzysztof Grzegorczyk
Elżbieta Pęczuła
Kacper Pęczuła
II. Cele i formy działalności statutowej
1. Celami Stowarzyszenia są:
a) stworzenie warunków pełnej realizacji, gwarantowanej Konstytucją Rzeczypospolitej
Polskiej, wolności zrzeszania się, umożliwienie członkom Stowarzyszenia równego, bez
względu na przekonania prawa czynnego uczestniczenia w życiu publiczno- gospodarczym,
wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji indywidualnych zainteresowań.
b) popularyzacja technologii sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi
c) podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej i świadomości ekologicznej społeczności
regionu.
d) działania na rzecz mniejszości narodowych i uchodźców
e) edukacja globalna i edukacja rozwojowa
f) wymiany międzynarodowe i kontakty z zagranicą
g) prowadzenie działalności gospodarczej według zasad określonych w odrębnych przepisach
prawa.
h) organizowanie ruchu społecznego i kulturalnego wokół Stowarzyszenia.
i) rozwój lokalny,
j) działania na rzecz rozwoju demokracji lokalnej
k) propagowanie postaw antydyskrymiancyjnych i działań na rzecz praw człowieka,
l) propagowanie szeroko rozumianej polityki Unii Europejskiej
ł) inicjowanie i wspieranie społecznej i zawodowej aktywności obywateli, zwłaszcza z grup 2

szczególnego ryzyka lub wykluczonych społecznie, w tym min. bezrobotnych,
niepełnosprawnych, seniorów, kobiet, młodzieży i dzieci,
m) inicjowanie i wspieranie działalności w zakresie edukacji, kultury i sportu, szczególnie
osób zamieszkałych na obszarach wiejskich i małomiasteczkowych,
n) promowanie i organizowanie wolontariatu,
o) podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym wśród osób w każdej kategorii
wiekowej
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
a) gromadzenie środków finansowych, zasobów materialnych i rzeczowych w postaci składek
członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z
majątku Stowarzyszenia, z ofiarności publicznej oraz z zysków z działalności gospodarczej
odprowadzanych na realizację celów statutowych i zadań nakreślonych przez Zarząd.
b) organizowanie i finansowanie ze środków Stowarzyszenia szkoleń, kursów, prelekcji,
wykładów, seminariów, zajęć praktycznej nauki zawodu, zagadnień ochrony środowiska i
zasad prowadzenia działalności gospodarczej.
c) organizowanie ekoturystyki, warsztatów, koncertów, innych wydarzeń kulturotwórczych i
imprez publicznych, z których dochód ma być przeznaczony na cele Stowarzyszenia.
d) rozwijanie infrastruktury służącej do działalności statutowej Stowarzyszenia.
e) prowadzenie działalności gospodarczej, handlowej i usługowej, w tym również eksportu i
importu towarów, płodów rolnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa.
f) nawiązywanie kontaktów i współpraca z władzami terenowymi, organizacjami
ekologicznymi, producentami narzędzi i maszyn, fundacjami, placówkami doświadczalnonaukowymi, dystrybutorami żywności naturalnej.
g) prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej w kraju i za granicą, a także
organizowanie w regionie imprez połączonych z promocją i reklamą własnych osiągnięć.
h) gromadzenie dokumentacji i fotografii oraz innych zbiorów dokumentujących działalność
Stowarzyszenia.
i) rozwijanie działalności w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ekologia,
rozwój lokalny i regionalny, działalność wydawnicza oraz edukacyjno- szkoleniowa, prawa
człowieka, prawa uchodźców i innych grup dyskryminowanych
j) promowanie, udostępnianie i upowszechnianie nowoczesnych mediów i technologii.
III. Działania w 2014 roku
W 2014 roku, nasza organizacja była zaangażowana w kilka projektów. Część z nich
zakończyła swoją edycję w 2014 roku, część będzie kontynuowana w 2015 roku.

1. Projekt „OBCY? Zbliżenia”
Współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców oraz
budżetu państwa, przy wsparciu Urzędu Miasta Lublin, Ministerstwa Środowiska, Fundacji
Orange i BZWBK trwający nieprzerwanie od lutego 2009 roku. Jest to partnerski projekt
naszej organizacji oraz Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
W ramach projektu odbyły się następujące działania:
- kursy zawodowe dla dorosłych;
- nauka języka polskiego dla dorosłych;
- lekcje języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
- warsztaty artystyczne;
- warsztaty edukacyjne;
- warsztaty praw człowieka dla uczniów ze szkól otaczających ośrodki dla uchodźców;
- warsztaty dla nauczycieli, do których uczęszczają dzieci uchodźców,
- wycieczki i występy;
- wydany został pisemny raport oraz filmy z przebiegu projektu.
Projekt zakończył się w czerwcu 2014 roku.
Strona projektu: http://obcyzblizenia.dlaziemi.org/
2. Projekt "Nasz latawcowy zawrót głowy"
Był to partnerski projekt Stowarzyszenia "Dla Ziemi" oraz Szkoły Podstawowej nr 5
im. generała W. Sikorskiego w Łukowie, współfinansowany w ramach Programu "Akademia
Orange", Fundacji Orange, pod patronatem TV Master oraz Wydawnictwa "Wspólnota".
Trwał od stycznia do czerwca 2014 roku.
Celem projektu była integracja dzieci i młodzieży z dwóch środowisk- polskiego i
uchodźczego, poprzez działania z zakresu edukacji kulturalnej: wspólne projektowanie i
budowanie latawców, czyli cykl warsztatów artystycznych, przygotowanie Festiwalu
Latawców- dużego, medialnego wydarzenia na terenie Łukowa oraz poprzez wspólne
warsztaty filmowe w kilku wariantach:
- animacji komputerowej Flipbook- tworzenie Multimedialnej Mapy Łukowakilkusekundowych notesików filmowych o latawcach, o miejscach w Łukowie, gdzie można
puszczać latawce i o innych ciekawych miejscach;
- realizację virali i filmików dokumentalnych przy pomocy telefonów komórkowych,
opowieści o tym jak powstają latawce;
- warsztaty animacji poklatkowej (animacja plasteliny, wycinanka, rysunek, piksilacja), w
tym filmiki instruktażowe o powstawaniu latawców, historii, legendach.
Wszystkie filmiki umieszczone zostały na stronie internetowej, powstała Platforma
Edukacyjna, gdzie umieszczaliśmy informacje o wszystkim co wiąże się z latawcami,
instrukcje jak tworzyć latawce, a także zdjęcia i wyprodukowane filmiki oraz scenariusze
zajęć, wszystko objęte wolną licencją Creative Commons.
Strona projektu: http://www.dlaziemi.org/latawce/index.html
3. Projekt „Głosem kobiet”
Projekt, rozpoczęty w lutym 2014, potrwa do stycznia 2016 roku, a współfinansowany jest
z Funduszy EOG, w programie „Zwalczanie dyskryminacji”, których Operatorem jest Fundacja
Batorego, to szereg działań edukacyjnych i kulturalnych zmierzających do przeciwdziałania

mowie nienawiści, dyskryminacji oraz aktom nietolerancji w miejscowościach na Lubelszczyźnie,
w których znajdują się ośrodki dla cudzoziemców.
Głównymi bohaterkami projektu są kobiety - uchodźczynie, osoby, które zmuszone były
opuścić kraje swojego pochodzenia i rozpocząć życie w Polsce. Chcemy je zachęcić do
aktywności społecznej. Kobiety poprzez swoje historie przybliżą także kultury i religie krajów, z
których przybyły. Wierzymy, że wzajemne poznanie przełamuje stereotypy, pomaga zrozumieć to
co obce i nieznane, przeciwdziała dyskryminacji, mowie nienawiści.
Projekt zakłada szereg działań skierowanych do różnych grup odbiorców. Głównymi
miejscami działań będą: Wohyń, Milanów, Łuków i Lublin. Zorganizujemy konferencję,
szkolenia dla kadry nauczycielskiej oraz uchodźczyń. Od 2015 roku ruszymy z serią spotkań w
Klubach Kobiet działających w różnych miejscowościach na Lubelszczyźnie, które będą okazją
do integracji i wzajemnego poznania się kobiet polskich i uchodźczych. Odbędą się także
warsztaty z udziałem uchodźczyń dla młodzieży licealnej, po nich młodzież pracować będzie nad
stworzeniem "Wioski pokoju". Wspólnie z Dariuszem Paczkowskim z Fundacji Klamra młodzież
gimnazjalna namaluje murale. Dzieci ze szkoły podstawowej przygotują przedstawienia teatralne.
Opracujemy internetową kampanię społeczną - w jej ramach powstanie m.in. film oraz reportaż
radiowy. Wydamy internetową publikację podsumowującą projekt.
Podczas projektu będziemy także uczyć się od norweskiej organizacji partnerskiej –
Norwegian People’s Aid – od wielu lat pracującej w obszarze integracji uchodźczyń oraz
przeciwdziałania dyskryminacji.
Strona projektu: http://www.dlaziemi.org/gloskobiet/index.html

4. Projekt „Chcemy mieszkać w Polsce”
Jest to projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI) oraz budżetu państwa, przy udziale Urzędu
Miasta Lublin, skierowany głównie do uchodźców z pobytem tolerowanym, osób po abolicji
oraz do społeczeństwa polskiego. Działania projektowe mają miejsce głównie na terenie
Lublina i Łukowa, ale także w mniejszych miejscowościach Lubelszczyzny.
Głównym celem projektu jest wsparcie procesu integracji z polskim społeczeństwem,
dość specyficznej grupy, jaką są uchodźcy z pobytem tolerowanym. Pobyt tolerowany
otrzymują osoby, którym nie przyznano statusu uchodźcy, ale nie wolno ich wydalić do kraju
pochodzenia, ze względu na zagrożenie życia oraz łamanie w ich kraju podstawowych praw
człowieka. Osoby te pozostają w naszym państwie długo, ponieważ sytuacja w ich krajach nie
pozwala im wrócić, natomiast poziom ich kompetencji, głównie językowych i kulturowych,
nie zawsze jest na tyle wysoki, by móc sobie poradzić z wieloma kwestiami codziennego
życia w Polsce, co przeszkadza w procesie integracji. Osoby z pobytem tolerowanym nie
otrzymują także pomocy materialnej. W związku z tym są często w trudniejszej sytuacji niż
inni cudzoziemcy ponieważ, są zobligowane np. do wynajmu mieszkań w cenach
wolnorynkowych.
W ramach projektu proponujemy działania mające na celu integrację uchodźców z
naszym społeczeństwem, umożliwiające im uzyskanie podstawowej wiedzy dotyczącej
języka, historii, instytucji, aspektów społeczno-gospodarczych, życia kulturalnego oraz
podstawowych norm i wartości. Poprzez działania skierowane do polskiego społeczeństwa
przyjmującego, czyli bardzo atrakcyjne warsztaty edukacyjno- artystyczne oraz kampanię
informacyjną, mamy nadzieję na poprawę ich wizerunku, na przełamywanie stereotypów.
Projekt trwa od lutego 2014 do czerwca 2015 roku.
Strona projektu: http://www.dlaziemi.org/chcemymieszkacwpolsce/index.html

5. „Chcemy mieszkać w Polsce- Letnia Szkoła Umiejętności”
W ramach projektu, trwającego od lipca do listopada 2014 roku, wspófinansowanego
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zaproponowaliśmy dzieciom i młodzieży z dwóch
ośrodków dla uchodźców: z Łukowa i z Lublina, fascynujący, niebanalny sposób spędzenia
wakacji (8 tygodni), wraz z nauką poprzez zabawę. Prowadzącymi zajęcia była grupa kilku
osób, zarówno ze stowarzyszenia, jak i ze szkół oraz sami dorośli uchodźcy.
Oprócz intensywnej nauki języka polskiego (80 godzin) oraz czeczeńskiego (40
godzin- bowiem właśnie z Czeczenii pochodzi największa grupa osób mieszkających w
polskich ośrodkach dla uchodźców), chcieliśmy kultywować tradycję uchodźców, poprzez
zajęcia artystyczne: śpiew, muzykę i nagrać z dziećmi podczas wakacji piosenkę w studio
nagrań wraz z polskimi artystami.
Innym, bardzo istotnym działaniem było przybliżenie dzieciom Lubelszczyzny, którą
znają najczęściej tylko poprzez nieliczne wyjścia spoza murów ośrodka dla uchodźców i z
nielicznych wycieczek organizowanych bardzo rzadko przez instytucje pracujące na rzecz
imigrantów. We wrześniu zaprezentowaliśmy osiągnięcia uczniów w szkołach w Lublinie i w
Łukowie, na pokazach skierowanych do całej społeczności szkolnej.
W ramach projektu został nagrany teledysk pod tytułem „List do świata”:
https://www.youtube.com/watch?v=5XmB3_PyInw
Strona projektu: http://www.dlaziemi.org/chcemymieszkacwpolsce/lsu-oprojekcie.html
6. Projekt „Alternatywni 2014- chcemy zostać tutaj”
Był to projekt Młodzieżowej Grupy SZUM, działającej przy stowarzyszeniu,
skierowany bezpośrednio do 20 młodych mieszkańców wiejskiej gminy Kamionka, w wieku
od 16tu do 30tu lat, którzy chcieli zdobyć umiejętności w zakresie tworzenia alternatywnej
społeczności i ochrony dziedzictwa kulturowego i biologicznego naszego regionu.
W ramach projektu napisanego do Programu „Młodzież” UE oraz wpartego przez
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich- Lubelskie Lokalnie, wybudowano ogródek
permakulturowy przy SP nr 5 w Łukowie, prowadzono zajęcia wolontariackie w Ośrodku dla
Cudzoziemców w Łukowie oraz zrealizowano kilka warsztatów dotyczących alternatywnych
technologii:
- warsztaty tynkowania gliną;
- warsztaty budowy pieca rakietowo- akumulacyjnego;
- budowa prysznica solarnego;
- warsztaty o ekowioskach;
- warsztaty „porozumienie bez przemocy”.
Projekt trwał od marca do listopada 2014 roku.
Strona projektu: http://www.dlaziemi.org/alternatywni2014/index.htm

