
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2021 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 2021 roku
1. W październiku 2019 roku (do sierpnia 2022) zostaliśmy partnerem w projekcie „Dialogue in
Adult Education (DiA)”, czyli „Dialog w zakresie edukacji dorosłych”, realizowanego w 
ramach unijnego Programu Erasmus+ KA204.
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. W 2021 roku spotkania odbyły się w Polsce, w Chorwacji i na 
Cyprze. 

2. Byłyśmy partnerkami projektu „Wzmacnianie roli asystentek i asystentów 
międzykulturowych w systemie edukacji w Polsce” Fundacji na rzecz Różnorodności 
Społecznej (FRS), którego celem było powołanie sieci organizacji pozarządowych, osób i 
instytucji publicznych, które będą upowszechniać współpracę szkół z asystent(k)ami 
międzykulturowymi (AM), asystent(k)ami edukacji romskiej (AER) i osobami pełniącymi 
funkcję pomocy nauczyciela (PN). Są to osoby, których zadaniem jest wspieranie edukacji i 
integracji dzieci z doświadczeniem migracji, dzieci z mniejszości etnicznych i narodowych oraz 
ich rodzin, a tym samym całych społeczności szkolnych i społeczności lokalnych.
To dwuletnia praca, która przyniosła efekty m.in. w postaci opracowania strategii wpisania 
zawodu Asystentki Międzykulturowej do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności (zawód 
Asystenta Edukacji Romskiej już tam jest), a także umożliwiła spotkanie z przedstawicielem 
Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji i Nauki. Więcej
informacji o Koalicji na stronie https://asywszkole.pl/o-nas/ Powstanie i działalność Koalicji 
wspierała EVZ Foundation.

3. Projekt „Obcy? Zbliżenia”, sfinansowany przez Fundację Drzewo i Jutro. W ramach 
projektu odbyły się następujące działania dla mieszkańców i mieszkanek Ośrodka dla 
Cudzoziemców w Łukowie:
1. Warsztaty psychologiczne dla dorosłych i młodzieży
2. Warsztaty w pracowni artystyczno-rzemieślniczej dla kobiet 
3. Warsztaty edukacyjne i artystyczne dla dzieci, z elementami języka polskiego, wiedzy o 
przyrodzie i historii                                                                                                          
4. Trzydniowa wycieczka letnia dla rodzin.

4. Projekt „Damy radę! Wsparcie edukacji dzieci uchodźczych”, którego celem było 
wsparcie edukacji dzieci uchodźczych z Ośrodka dla Cudzoziemców w Łukowie. Dzięki 
nawiązaniu współpracy, m.in. z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, z Instytutu 
Filologii Polskiej, zaangażowałyśmy do nauki języka polskiego jako obcego (online) 
studentów/tki z tej uczelni oraz wolontariuszy/szki, którzy/które zgłaszały się do nas. 
Zapewniłyśmy już dostęp do laptopów, Internetu dzieciom z ośrodka (dzięki wsparciu 
Sojuszników/czek). 

5. Trzyletni Grant przyznany przez Fundusz Feministyczny
W ramach projektu priorytetową dla nas kwestią było i jest dawanie głosu, nadziei oraz 
wzmacnianie umiejętności uchodźczyń oczekujących na decyzję UDSC. Robimy to m.in. 
poprzez rozwijane pracowni artystyczno-rzemieślniczej w ośrodku w Łukowie – Klubu Spotkań
Kobiet. 



6. W sierpniu 2021 ruszyła grupa Leśnej Edukacji – LAS DWA TRZY, inicjatywa oddolna, 
robiona wspólnie z rodzicami z naszej okolicy, dzięki wsparciu Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich  NOWEFIO na lata 2021-2030, w ramach projektu "Leśna edukacja, czyli 
samoorganizacja dla dobra wspólnego". To był początek, doświadczanie, łamanie trudności i 
realizacja marzeń. W ramach projektu udało nam się zatrudnić na pół roku, na pół etatu Joannę 
Gwarek.

1. Co ponadto się wydarzyło?
- w kwietniu 2021 wraz z osobami z Kolektywu Rzeczy Drugie, otrzymałyśmy nagrodę w 
Programie Fundacji Ashoka w Polsce – Hello Entrepreneurship. 
- we wrześniu 2021 Ewa została nominowana do Nagrody im. Olgi Kersten-Matwin, 
przyznawaną za działania na rzecz osób uchodźczych i z doświadczeniem przymusowej 
migracji, szczególnie dzieci i młodzieży. Znalazła się w finale w gronie kilku 
finalistów/finalistek.
- w październiku 2021 podczas Gali UN Day 2021 organizowanej w Warszawie przez UN 
Global Compact Network Poland, otrzymałyśmy główną nagrodę w konkursie “Społeczeństwo 
obywatelskie dla dialogu” organizowanym przez United Nations Association Poland (UNAP) 
Komisja doceniła w naszych działaniach zaangażowanie mieszkańców/nek wsi i małych miast 
oraz usystematyzowane podejście do szczególnie istotnego obecnie tematu integracji 
uchodźców/czyń.
- w listopadzie 2021 podpisałyśmy oficjalne porozumienie o współpracy z Uniwersytetem 
Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Dzięki temu studentki i studenci tej uczelni uczą języka 
polskiego jako obcego dzieci z Ośrodka dla Cudzoziemców w Łukowie. W roku
akademickim 2020/2021 było to ponad 70, w tym roku to 64 osób.
- w grudniu 2021 podpisana została umowa z Polska Akcja Humanitarną, w ramach której przez
kolejne  kilka miesięcy będziemy pomagać uchodźczyniom/com z Łukowa w najpilniejszych 
sprawach dotyczących pomocy medycznej, prawnej, psychologicznej, niezbędnych, 
nieoczekiwanych zakupach, itp. Dzięki pozyskanym środkom z różnych źródeł dwie 
uchodźczynie, które pracowały w tym zakresie wolontariacko na terenie ośrodka.

Dotacje przyznane w 2021 roku:
1) projekt „Lepsze umiejętności dla lepszego świata” (151 673,98 zł.), w ramach programu 
POWER, przyznana jeszcze w 2020 roku, ale realizowana od stycznia 2021.
2) projekt „OBCY?Zbliżenia” część II i III (40 000 zł.), finansowany przez Fundację Drzewo   
i Jutro – działania w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie. Więcej na: 
https://dlaziemi.org/obcy-zblizenia-2/
3) projekt „Damy radę!” część I (10.2020-06.2021 – 40000 zł) i II (07-11.2021 – 40 000 zł.), 
finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, przez operatora – Fundacja 
Edukacja dla Demokracji – działania w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie. Więcej na: 
https://dlaziemi.org/damy-rade/
4) projekt „Leśna edukacja, czyli samoorganizacja dla dobra wspólnego" w Programie Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 (60000 zł.) – warsztaty leśnej edukacji. 
Więcej na: https://dlaziemi.org/las-dwa-trzy-fio/
5) grant Funduszu Feministycznego – II tura (8800 zł.) – działania z uchodźczyniami w 
Łukowie, ich wyjazdy na warsztaty, sesja fotograficzna. Więcej na: 
https://dlaziemi.org/grant_funduszu_feministycznego/
6) projekt „Włączone” w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny (114 
979 EURO). Więcej na: https://dlaziemi.org/wlaczone-embraced/
7) Granty Mocy Funduszu Feministycznego (60000 zł.)
8) projekt „Mosty 2021” w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny (14 
852,37 EURO) – realizacja od stycznia 2022.
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