
 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2019 ROK  

 

I. Dane stowarzyszenia: 

Stowarzyszenie „Dla Ziemi”  

Bratnik 5  

21-132 Kamionka  

Tel.: 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 – Elżbieta Rojek  

Skarbniczka – Natalia Jarosz-Kozdraj 

 

Komisja Rewizyjna  

Michał Tarkowski 

Kacper Pęczuła  

Dorota Grygiel-Zwojszczyk 

 

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 antydyskryminacyjnych 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   



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 doświadczalno- 

naukowymi, 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.  

 

Od marca 2019 organizacja ma prawo prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: 

a) 10.32.Z - Produkcja soków z owoców i warzyw  

b) 10.39.Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw  

c) 10.41.Z - Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych  

d) 13.92.Z - Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych  

e) 14.39.Z - Produkcja pozostałej odzieży dzianej  

f) 16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i 

materiałów używanych do wyplatania  

g) 17.23.Z - Produkcja artykułów piśmiennych  

h) 32.13.Z - Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych  

i) 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana  

j) 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na 

straganach i targowiskach  

k) 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet  

l) 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami  



ł) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza  

m) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  

n) 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej  

o) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

 

 

III. Działania/projekty realizowane w 2019 roku 
 

1. W 2017 roku rozpoczęliśmy partnerski projekt, w ramach Programu Erasmus+, pod 

tytułem „More than Words”, który potrwa do końca sierpnia 2020 r. – koordynacja 

Magdalena Kawa. Ma na celu poszerzenie kompetencji w zakresie komunikacji 

międzykulturowej oraz rozwijanie umiejętności trenerskich edukatorów, pracowników 

socjalnych oraz wszystkich profesjonalistów i aktywistów zaangażowanych we wspieranie 

migrantów i innych mniejszości w rozwiązywaniu problemów związanych z integracją i 

komunikacją. Projekt opiera się na strategicznym partnerstwie z organizacjami działającymi 

w całej Europie na tych samych zasadach i pracujących z migrantami i zaniedbanymi 

społecznościami. Rozwija i dzieli się doświadczeniami w celu tworzenia zbiorowej 

metodologii pracy w szkoleniu międzykulturowym. Partner wiodący, organizacja Border 

Crossings mająca swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii, pracuje nad dialogiem 

międzykulturowym poprzez edukację zawodową i sztuki wizualne i stworzyła silną i 

kreatywną metodologię, aby wspierać porozumienie pomiędzy kulturami za pomocą teatru i 

kreatywnych metod nauczania. Istnieją dwie główne grupy partnerów, z których każda ma 

swoją rolę w projekcie. Grupa diagnozująca potrzeby składa się z trzech organizacji mających 

bezpośrednie doświadczenia z radzeniu sobie ze sprawami migrantów i grup szczególnie 

narażonych (Narud, AEL i Dla Ziemi). Grupy odpowiedzialne za szkolenia miały swój wkład 

w innowacyjne metody komunikacji niewerbalnej: Border Crossings ze spektaklami 

teatralnymi, CRN z tworzeniem cyfrowych historii, w formie storytellingu, Euro net z 

humorem i klaunadą, a IKTE z tańcem i terapią ruchu.  

 

2. W październiku 2019 roku zostaliśmy partnerem w projekcie „Dialogue in Adult 

Education (DiA)”, czyli „Dialog w zakresie edukacji dorosłych”, realizowanego w ramach 

unijnego Programu Erasmus+ KA204 – koordynacja początkowo Dorota Grygiel-

Zwojszczyk, potem Elżbieta Rojek. 

Celem projektu jest poszukiwanie praktycznych rozwiązań dotyczących budowania dialogu 

społecznego, pokojowej edukacji i zarządzania konfliktami w edukacji dorosłych. 

Organizacją wiodącą jest Comparative Research Network z Niemiec, a partnerskimi 

organizacjami są: niemieckie Aufbruch Neukölln, duńskie Crossing Borders, ukraińska 

Ukrainian Network od Adult Education and Development of Innovations, cypryjska PLANBE 

PLAN IT BE IT oraz dwa uniwersytety - UNIVERSITY ST KLIMENT OHRIDSKI BITOLA 

z Republiki Północnej Macedonii i Visoka skola medjunarodnih odnosa i diplomacije Dag 

Hammarskjöld z Chorwacji. Każdy z partnerów posiada doświadczenie w zakresie budowania 

pokojowego współdziałania, tworzenia otwartych społeczności, rozwiązywania konfliktów, 

budowania dialogu społecznego.  

 

3. II edycja projektu „Zrób to sam! - DIY!” została sfinansowana w ramach dotacji Urzędu 

Miasta Lublin – koordynacja Natalia Jarosz.  

W ramach projektu wypełniliśmy dzieciom czas podczas całego zimowego miesiąca, w tym 

podczas ferii zimowych. Poprzez uczestnictwo w warsztatach dzieci z Felina kreatywnie 

spędziły popołudnia i weekendy. Oderwały oczy od ekranów i poćwiczyły zdolności 

manualne jak np. wbijanie gwoździ i rzeźbienie w glinie. Ponadto własnoręcznie wykonały 



woskowe świece i pachnące mydełka. W każdym warsztacie wzięło udział ok. 15 osób w 

różnym wieku (od 5 do 14 lat). Każdy z uczestników nauczył się ciekawych technik 

rzemieślniczo-artystycznych i stworzył (nie jeden) praktyczny przedmiot, który mógł 

podarować komuś bliskiemu. 

 

4. Projekt „Przeciwdziałanie mowie nienawiści i dyskryminacji w lubelskich szkołach”, 

sfinansowany w ramach dotacji Urzędu Miasta Lublin – koordynacja Ewa Kozdraj. 

W ramach projektu przeszkolonych zostało 7 nauczycieli, stworzona została strona 

internetowa (podstrona Stowarzyszenia Dla Ziemi), na której umieszczono wypracowane 

materiały wraz z materiałami edukacyjnymi, które mogą być pomocne w prowadzeniu zajęć – 

dostępne są w zakładkach pod tym adresem http://dlaziemi.org/przeciwdzialanie-mowie-

nienawisci-i-antydyskryminacji-w-lubelskich-szkolach. Nauczyciele przeprowadzili w 

szkołach 70 godzin zajęć z zakresu przeciwdziałania mowy nienawiści i dyskryminacji, w 

oparciu o autorskie scenariusze zajęć. Opracowano wyniki ewaluacji oraz rekomendacje do 

dalszych działań z tego zakresu. Raport dostępny jest w formie online pod adresem 

http://dlaziemi.org/pl/wp-content/uploads/2019/12/Raport.pdf  

 

5. Projekt „Brzechwa dzieciom – język polski nie jest trudny”, sfinansowany przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej – koordynacja Ewa Kozdraj.  

W ramach projektu przeprowadzono 80 godzin lekcji języka polskiego w Ośrodku dla 

Cudzoziemców w Łukowie. Ponadto 60 godzin warsztatów edukacyjnych, 120 godzin 

warsztatów artystycznych. Powstały dwa spektakle oparte o teksty Jana Brzechwy. Nagrano 

utwór muzyczny pod tytułem „Dzik jest dziki” 

https://www.youtube.com/watch?v=MGOghlTItDE. Zorganizowano trzydniową wycieczkę 

dla ponad 40 dzieci i kilku opiekunów na Roztocze. Odbyły się dwa występy: na Festiwalu 

Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie oraz w SP nr 5 w Łukowie. 

 

6. Projekt „Nasze rzeczy” sfinansowany przez Fundusz Feministyczny – koordynacja Pamela 

Bożek. 

W ramach projektu odbyły się dwa: dwudniowe i trzydniowe, konceptualne warsztaty 

krawieckie, a także zbiórka odzieży i maszyn do szycia, które trafiły do ośrodka w Łukowie. 

Powstało kolektywne dzieło sztuki o charakterze tkaniny artystycznej, wykonane z 

odrzuconych strojów pochodzących z charytatywnej zbiórki odzieży. Podczas warsztatów 

powstało unikatowe, fascynujące w treści i swojej historii dzieło sztuki.  Obiekt – tkanina 

została wykonana z odzieży pochodzącej ze zbiórki darów dla uchodźczyń i uchodźców 

mieszkających w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie. Zbiórka została zorganizowana 

przez Pamelę Bożek w krakowskiej Spółdzielni “Ogniwo”. Po wyborze strojów przez nowe 

właścicielki i właścicieli w ośrodku, nadmiar odzieży trafił na warsztat krawiecki, podczas 

którego uczestniczki stworzyły 20 metrową tkaninę ze zdekonstruowanych, 

niewykorzystanych ubrań (20x1,5m). Tkanina była prezentowana w Galerii Labirynt w 

Lublinie oraz w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.  

 

7. Projekt „Obcy? Zbliżenia”, sfinansowany przez Fundację Drzewo i Jutro – koordynacja 

Ewa Kozdraj. 

W ramach projektu odbyły się następujące działania: 

1. Doradztwo psychologiczne w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie – 20 h oraz 5-

godzinny warsztatpsychologiczny. 

2. Warsztaty edukacyjne z elementami języka polskiego dla dzieci i młodzieży w ośrodku – 

30 h. 

http://dlaziemi.org/przeciwdzialanie-mowie-nienawisci-i-antydyskryminacji-w-lubelskich-szkolach
http://dlaziemi.org/przeciwdzialanie-mowie-nienawisci-i-antydyskryminacji-w-lubelskich-szkolach
http://dlaziemi.org/pl/wp-content/uploads/2019/12/Raport.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MGOghlTItDE


3. Przeprowadzono też trzy spotkania informacyjne dotyczące problematyki uchodźczej, które 

odbyły się z Wojsławicach (Dom Spokojnej Starości i Dom Kultury), w Łaziskach – Klub 

Kobiet Aktywnych w Bibliotece Gminnej, w Hańsku w Klubie Kobiet Aktywnych. Celem 

spotkań było dostarczanie wiedzy na temat polskiego systemu azylowego i warunków życia w 

Polsce oraz bezpośrednie spotkanie z uchodźczynią, która mając swoją historię, 

doświadczenia – dzieliła się nimi z uczestnikami. 

 

Ponadto w 2019 roku: 

Braliśmy systematyczny udział w pracach międzyresortowej Grupy Wsparcia Integracji 

Migrantów, działającej przy Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. W skład grupy wchodzą 

przedstawiciele lubelskich urzędów, organizacji pozarządowych, ośrodków pomocy 

społecznej oraz Policji. 


