Sprawozdanie z działalności

Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich „EZG”
(Stowarzyszenia EZG)
w okresie 2009-2014

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG na przestrzeni lat 2009-2014 realizowało zadania
statutowe poprzez podjęcie licznych działań kulturalnych, społecznych oraz pozyskanie środków
zewnętrznych na inicjatywy projektów lokalnych i międzynarodowych. Wśród licznych akcji
znalazły się przede wszystkim te, które odpowiadały na potrzeby mieszkańców Zgierza, a także
takie, które pozwoliły na rozwój organizacji oraz jej członków.

1. Międzynarodowa Kampania 16 Dni Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć
Stowarzyszenie włączyło się w organizację kampanii w Zgierzu w momencie trwania jej III
edycji, rok rocznie proponując nowe hasło: 2010 - Dorosłość a dojrzałość, 2011 - Czuję się
Kobietą, 2012 - Prawdziwa siła to miłość, 2013 - 16 Dni i co dalej?, 2014 - Trzeźwy umysłbezpieczny dom. Podczas Kampanii organizowane były konferencje i debaty z udziałem
przedstawicieli i przedstawicielek zgierskich instytucji społecznych, kulturalnych i organizacji
pozarządowych, policji, szkół, władz miasta, mediów; warsztaty i szkolenia dla młodzieży i osób
dorosłych, w szczególności kobiet bądź rodziców, z zakresu m. in. samoobrony, krav magi,
cyberprzemocy, domowego bezpieczeństwa finansowego, tańca, zabaw rodziców z dziećmi itp.;
bezpłatne poradnictwa prawne i psychologiczne; happeningi, sesje fotograficzne, filmy
kampanijne i akcje plakatowe, koncerty i spektakle. Współpracowaliśmy w głównej mierze z
inicjatorem akcji w Zgierzu - Teatrem Art. 51, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Działania zyskiwały patronat
mediów lokalnych i władz miasta. Koordynatorką akcji od początku jej istnienia jest Justyna
Zielińska.
2. Paka dla Uczniaka
Od sierpnia 2011 Stowarzyszenie rozpoczęło organizację akcji charytatywnej „Paka dla
Uczniaka”. Jej celem jest zbiórka artykułów szkolnych dla potrzebujących uczniów i uczennic
zgierskich szkół. Każda zbiórka trwała od 3 do 6 dni poprzedzających finał w ogrodzie
Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu. W sportowo-rekreacyjnym finale, którego głównym
punktem są mecze siatkówki, udział brały drużyny: Artystów, Polityków, Zgierskiej Kuźni Piwnej,
Służb Mundurowych, Dziennikarzy i Artystów, Zespołu Pieśni i Tańca Boruta. W roku 2013
rozegrano nie tylko turniej (mecz) siatkówki, ale także inne dyscypliny: darty, siłowanie na rękę,
przeciąganie liny, badminton. Ponadto finałowi towarzyszyły koncerty letnie finansowane przez
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Miejski Ośrodek Kultury, gry piłkarskie, pokaz zumby, wegegrill. Oprawa sportowo-rekreacyjna
służyła zwiększeniu popularności i zainteresowania akcją, a przez to większej liczby zebranych
paczek dla dzieci. W 2011 r. zebraliśmy 36 wyprawek dla dzieci-podopiecznych Stowarzyszenia
Pomocna Dłoń i MOPS, 2012 - 48 paczek dla uczniów zgierskich szkół wytypowanych przez
pedagogów oraz dzieci z ośrodka dla uchodźców w Grotnikach, 2013 - 36 paczek dla dzieci ze
świetlicy środowiskowej „Przystań” oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, 2014 - 51 paczek
dla uczniów zgierskich szkół i rodziców samodzielnie wychowujących.
3. Serwis internetowy EZG.INFO.PL
15 stycznia 2010 r. w CKD miało miejsce oficjalne otwarcie serwisu EZG.INFO.PL, powstałego
dzięki projektowi „Działaj, pisz, czytaj - warsztaty i portal dla młodych zgierzan” z programu
„Młodzież w działaniu”. W grupie inicjatywnej znaleźli się: Justyna Zielińska, Ilona Majewska,
Krystian i Sebastian Śmiałkowie. W serwisie zamieszczane są informacje ze Zgierza i powiatu
zgierskiego, poświęcone lokalnemu samorządowi, kulturze, sportowi, sprawom społecznym,
młodzieży, działalności organizacji pozarządowych, itd. Portal obejmuje patronat medialny nad
licznymi wydarzeniami mającymi miejsce w Zgierzu, w tym kluczowych imprez miejskich,
kulturalnych, sportowych. Pierwszą redaktorką naczelną była Ilona Majewska, w 2010 r.
zastąpiła ją Justyna Zielińska, redaktorem technicznym jest Adrian Skoczylas. Portal dwukrotnie
przechodził modernizację - ostatnią w ramach projektu „Poznaj siłę swojego głosu”, dzięki
któremu serwis został wzbogacony o komponent radiowy. Na koszt prowadzenia serwisu składa
się domena i serwer. Po blisko 5 latach swojej działalności portal www.ezg.info.pl jest
odwiedzany przez średnio 160 użytkowników dziennie i 1350 tygodniowo (odsłon 330 dziennie i
3400 tygodniowo).
4. Internetowe Radio Obywatelskie EZG
Radio zostało uruchomione 10 marca 2014 r. dzięki projektowi „Poznaj siłę swojego głosu”
dofinansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Radio nadaje w wymiarze
24h dziennie, 7 dni w tygodniu. Pasmo premierowe to ok. 30 h tygodniowo - w skład audycji
wchodzi tematyka informacyjna, obywatelska, kulturalna, muzyczna, rozrywkowa itp. Od
października radio nadaje pozaprojektowo. Radio obejmuje patronat medialny nad licznymi
wydarzeniami mającymi miejsce w Zgierzu, w tym kluczowych imprez miejskich, kulturalnych,
sportowych. Redaktorem naczelnym od początku funkcjonowania Radia jest Łukasz Cezary
Adamski, redaktorem technicznym - Jakub Szymański. Redakcja, połączona z redakcją serwisu
ezg.info.pl, liczy ok. 20 osób. Po półrocznej działalności radio gromadzi ok. 600 słuchaczy
tygodniowo.
5. Konkurs „Majowe Dziedzictwo”
W latach 2010-2012 Stowarzyszenie organizowało konkurs dla uczniów i uczniów gimnazjów i
szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu zgierskiego oraz sąsiednich: kutnowskiego,
łęczyckiego, łowickiego i poddębickiego. Celem konkursu była edukacja obywatelska młodzieży i
rozwijanie jej twórczości w kontekście wiedzy o społeczeństwie, państwie i samorządzie. Każda
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edycja posiadała inny temat prac: 2010 - Moja Konstytucja, 2011 - Ja, Obywatel, 2012 - Szkoła
po naszemu. Konkurs cieszył się dość dużym zainteresowaniem, od kilkunastu do blisko 50
uczestników. Koordynatorem konkursu był Adrian Skoczylas. Trzykrotnym patronem honorowym
konkursu był poseł Artur Dunin, który dla zwycięskich uczniów organizował wyjazd do Warszawy
i Sejmu RP.
6. Zgierskie Dyktando
Stowarzyszenie było organizatorem I oraz II Zgierskiego Otwartego Dyktanda na terenie
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dyktando odbywało się przy okazji miejskich imprez:
Święto Miasta Zgierza (czerwiec 2013) oraz Piknik Rewitalizacji Społecznej (wrzesień 2014).
Celem konkursu jest popularyzacja nauki zasad ortografii - teksty w obu przypadkach
nawiązywały do tematyki zgierskiej. Udział w dyktandzie wzięli zgierzanie w dwóch kategoriach:
otwartej i VIP, w dwóch edycjach łącznie blisko 50 osób. Pomysłodawcą i koordynatorem
przedsięwzięcia był Jakub Szymański, Powiatowy Mistrz Ortografii 2013.
7. Międzynarodowe szkolenia i wymiany młodzieżowe
Członkowie Stowarzyszenia, w szczególności Justyna Zielińska oraz Jakub Szymański w ciągu
całej kadencji reprezentowali organizację na międzynarodowych seminariach dla osób
pracujących z młodzieżą. Podczas nich zdobywali wiedzę z zakresu realizacji projektów
międzynarodowych oraz pozyskiwali partnerów dla organizacji. Jednym z widocznych efektów
tych szkoleń był udział SIO EZG jako partnera międzynarodowej wymiany młodzieży, która
odbyła się w 2013 roku w Belgii.
8. Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych:
a. Klucz do równości - nie wykluczaj!
Projekt został dofinansowany przez unijny program „Młodzież w działaniu”. W ramach projektu,
trwającego od lipca do listopada 2010 r. odbyły się debata młodzieżowa oraz konferencja
specjalistów. Oba spotkania dotyczyły kwestii przeciwdziałania wykluczeniom społecznym ze
względu na płeć, orientację seksualną, wiek, biedę, wyznanie czy niepełnosprawność.
Dyskutowano o dyskryminacji i stereotypach, a także szukano rozwiązań i narzędzi, dzięki
którym można zminimalizować skutki zjawiska wykluczenia. Kolejnym przedsięwzięciem było
zorganizowanie pokazu filmów nt. praw człowieka. Częścią tego projektu była także zbiórka na
rzecz ubogich. Zgierzanie ochoczo włączyli się w tę akcję, chcą pomóc najbiedniejszym.
Zgromadzone ubrania oraz zabawki przekazano Fundacji Pomocna Dłoń, skąd rzeczy trafiły do
tych, dla których pomoc i wsparcie są niezbędne. Koordynatorką projektu była Ilona Majewska.
b. Zgrywalizacja - zagraj w mieście
Projekt trwał od września 2012 r. do kwietnia 2013 r. Polegał on na organizacji kilkutygodniowej
gry miejskiej, w której 5-osobowe grupy rywalizowały o główną nagrodę (wycieczkę). Zadania
czekające na uczestników związane były z aktywnością obywatelską, ekologią, sportem oraz
poznawaniem kultury i historii Zgierza (m. in. udział w zgierskich imprezach kulturalnych,
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prowadzenie bloga, udział w grze miejskiej, walentynkowej zbiórce baterii). Z okazji 11
listopada zorganizowaliśmy Żywą Grę Planszową „Droga do Niepodległości”, gdzie planszą był
Stary Rynek, a pionkami – uczestnicy gry. Zwycięska w całym projekcie drużyna - Qokilki wyjechała na wycieczkę edukacyjną do Parku Kampinoskiego i Centrum Nauki Kopernik w
Warszawie. W ramach projektu odbyło się 5 warsztatów z zakresu marketingu, promocji miasta,
dziennikarstwa obywatelskiego i internetowego oraz grywalizacji. Projekt zakończyła wystawa
„Rzuć okiem na miasto. Zgierz na fotografiach”. Koordynatorem działań był Adrian Skoczylas.
Wartość projektu wyniosła 15,2 tys. zł.
c. Poznaj siłę swojego głosu - Internetowe Radio Obywatelskie EZG
Projekt został zrealizowany przez w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Zgierzu.
Działania dofinansowano z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Projekt dotyczył stworzenia radia obywatelskiego
w Zgierzu oraz realizacji audycji o charakterze społeczno-obywatelskim i kulturalnym od marca
do września 2014 r. Celem był wzrost aktywności obywatelskiej zgierzan i zgierzanek,
zwiększenie ich wiedzy o samorządzie oraz promocja zainteresowań i sukcesów mieszkańców i
mieszkanek Zgierza w różnym wieku. Wśród działań znalazły się m. in. radiowe relacje na żywo
z miejskich imprez plenerowych i sesji Rady Miasta Zgierza, audycje radiowe przygotowywane
przez uczniów i uczennice mające na celu promocję zgierskich szkół, otwarte spotkania ze
znanymi łódzkimi dziennikarzami i dziennikarkami radiowymi, a także wyjazdowy warsztat
integracyjny dla członków redakcji do Kurnędza. Koordynatorem działań był Adrian Skoczylas,
redaktorem naczelnym redakcji - Łukasz Cezary Adamski, za obsługę administracyjno-księgową
odpowiadała Barbara Powroźnik. W okresie realizacji projektu stowarzyszenie przystosowało
lokal przy ul. Długiej 15 na potrzeby biura i studia radiowego. Całkowity koszt projektu to 137
tys. zł.
d. Odkrywając międzywojenny Zgierz
Projekt trwający od kwietnia do października 2014 r. otrzymał dofinansowanie z programu
"Patriotyzm Jutra" Muzeum Historii Polski ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Został zrealizowany w partnerstwie z Muzeum Miasta Zgierza i Stowarzyszeniem
Tkalnia. Celem działań było upowszechnienie międzywojennej historii Zgierza w nowoczesnej i
atrakcyjnej dla młodych ludzi formie oraz upamiętnienie zapomnianego w Zgierzu ówczesnego
prezydenta i zasłużonego społecznika, Jana Świercza. Głównymi uczestnikami byli uczniowie i
uczennice Gimnazjum nr 2 i 3, ZZSP im. Jana Pawła II, ZSO im. St. Staszica, którzy pod opieką
5 coachów zebrali i opracowali materiały historyczne niezbędne do powstania mapy, filmu i
wystawy. W ramach projektu powstały: multimedialna mapa - oś czasu Zgierza z okresu II RP
(www.miedzywojennyzgierz.pl), 12-minutowy film „Jan Świercz. Prezydent międzywojennego
Zgierza” oraz wystawa muzealna „Odkryj międzywojenny Zgierz” czynna od października 2014
do lutego 2015 r. w MMZ. Dużą popularnością cieszy się także fanpage projektu na portalu
społecznościowym. Koordynatorem projektu był Adrian Skoczylas. Wartość działań to 16 tys. zł.
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9. Inne akcje, imprezy i wydarzenia realizowane przez Stowarzyszenie:
a. Akcja „Za co można kochać Polskę”
Happening związany z obchodami Dnia Flagi i święta Konstytucji 3 Maja został po raz pierwszy
zorganizowany w 2010 roku podczas miejskiego pikniku. Wówczas jak i rok później osoby
uczestniczące pisały na białych i czerwonych kartkach za co kochają swój kraj – całość tworzyła
dużą, biało-czerwoną flagę. W 2012 r. krajowe plusy i pozytywy zgierzanie i zgierzanki wpisywali
w mapę konturową Polski podczas Majówki w Parku Miejskim. W 2013 r. akcja przybrała
charakter Żywej Gry Planszowej, w której uczestnicy odpowiadali na pytania lub wykonywali
zadania, związane z wiedzą o kraju, będąc przy tym „pionkami” na planszy.
b. Targi Czasu Wolnego
We wrześniu 2010 r. Stowarzyszenie zorganizowało II edycję Targów, zapoczątkowanych z
projektu grupy nieformalnej z programu „Młodzież w działaniu”. Podczas Targów na hali MOSiR
zaprezentowały się lokalne instytucje kultury (MOK, CKD, Biblioteka), organizacje pozarządowe,
firmy posiadające ofertę skierowaną do młodzieży. Targi zostały odwiedzone przez grupy
szkolne ze zgierskich placówek. Wydana została broszura promująca zgierską ofertę
młodzieżową. Koordynatorem działania był Jakub Pyrzanowski.
c. Gry miejskie „Ucieknij z Kulturą”
W marcu 2011 stowarzyszenie reaktywowało dawną imprezę Centrum Kultury Dziecka,
organizując wydarzenia promujące aktywne i twórcze wykorzystanie pierwszego dnia wiosny,
zwanego „Dniem Wagarowicza”. W tym celu zawiązane zostały partnerstwa z lokalnymi
instytucjami i organizacjami kulturalnymi, które przy tej okazji mogły wypromować swoją ofertę.
W I edycji były to warsztaty z kultury ludowej, dziennikarstwa i języka hiszpańskiego, w 2012 r.
z kultury obywatelskiej, ludowej i artystycznej, ponadto odbyła się gra miejska, w której udział
wzięło kilka szkół ze Zgierza.
d. Sobótka Zgierska
Nasze stowarzyszenie w czerwcu 2012 r. było współorganizatorem jednej z edycji imprezy
rekreacyjnej Sobótka Zgierska. Impreza oprócz wymowy ludowej, nabrała charakteru
sportowego. W programie znalazły się m. in. pokazy sportowe dla dzieci i osób starszych,
koncert, wicie wianków oraz tradycyjna oprawa ludowa przygotowana przez ZPiT Boruta.
e. Inicjatywa 516
W roku 2012 Stowarzyszenie zorganizowało kampanię na rzecz wprowadzenia w Zgierzu
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców. W tym celu zawiązało się partnerstwo
ze Stowarzyszeniem Wielokulturowy Zgierz, Fundacją Twórczy Aktywni oraz Stowarzyszeniem
Samorządowym „Zgierski Samorząd”. Przygotowany został projekt uchwały wprowadzających
OIU (zakładający m. in. Inicjatywę uchwałodawczą dla co najmniej 150 mieszkańców Zgierza),
zgłoszony formalnie przez radnych Justynę Zielińską i Andrzeja Mięsoka. Pomimo rozmów z
pozostałymi radnymi – projekt nie wszedł w życie.
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10. Udział i partnerstwo w akcjach, kampaniach i projektach organizowanych
przez inne organizacje pozarządowe:
a. Debata „Małe kroki - wielki postęp”
W marcu 2010 roku Stowarzyszenie było współorganizatorem regionalnej debaty młodzieżowej
"Małe kroki - wielki postęp", odbywającej się w ramach programu „Młodzież w działaniu”. W jej
trakcie dyskutowano na temat udziału młodzieży w życiu publicznym, sportu i zdrowia, rynku
pracy, a także edukacji pozaformalnej. Głównym organizatorem regionalnej debaty było
Stowarzyszenie Inspiratornia z Łodzi, które wspólnie z organizacjami pozarządowymi z Kielc i
Elbląga zorganizowało później debatę ogólnopolską.
b. Szkolenia „Sprawne organizacje pozarządowe”
Członkowie Stowarzyszenia w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. wzięli udział w serii szkoleń
zorganizowanych przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, mających na
celu wyposażenie nowo powstałe NGOsy w regionie łódzkim w odpowiednią wiedzę i
umiejętności. Tematyka szkoleń dotyczyła m. in. pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
księgowości w organizacji, aspektów prawnych funkcjonowania stowarzyszeń i współpracy z
samorządem lokalnym.
c. Projekt „Ja i Moje Miasto”
SIO EZG jako partner wzięło udział w projekcie „Ja i Moje Miasto” realizowanym przez
Stowarzyszenie Wielokulturowy Zgierz z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Członkowie
stowarzyszenia i redakcji wzięli udział w 2 warsztatach integracyjno-edukacyjnych w Grotnikach
(tematyka: kreatywność, zarządzanie grupą i czasem). Ponadto zrealizowaliśmy 8 audycji w
wakacyjnym internetowym radio „11:51”.
d. Projekt „Uwaga - Cyberprzemoc!”
W okresie styczeń-marzec 2011 r. Stowarzyszenie było partnerem w projekcie realizowanym
przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Zdolności Dzieci i Młodzieży im. A. Gołąba, wspólnie ze
Szkolnym Klubem Przeciwko Cyberprzemocy „SofA” oraz SLO im. R. Traugutta w Zgierzu.
Projekt otrzymał mikrogrant w konkursie „Dzień Bezpiecznego Internetu 2011” organizowanym
przez Fundację Dzieci Niczyje w ramach programu grantowego „Bezpieczne dzieciństwo”,
finansowanego ze środków The Velux Foundations. Celem projektu było zapoznanie
społeczeństwa lokalnego z problemem agresji elektronicznej i promowanie prawidłowych
zachowań związanych z użytkowaniem Internetu. W ramach projektu zrealizowano: ankiety,
konkurs na baner internetowy, konferencję i koncert DBI 2011 oraz quiz dla dzieci.
e. Kwesta Towarzystwa Przyjaciół Zgierza
Członkowie Stowarzyszenia corocznie od 2010 r. wspierają zbiórki na rzecz renowacji
zabytkowych grobów organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Zgierza przy okazji
Uroczystości Wszystkich Świętych i Zaduszek (1-2 listopada). Podczas każdej edycji kwestujemy
na cmentarzu parafii ewangelicko-augsburskiej przy ul. Spacerowej.
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f.

Projekt „Akcja - Segregacja!”

Od czerwca 2012 roku do czerwca 2013 roku nasze stowarzyszenie realizowało wspólnie z
Urzędem Miasta Zgierza oraz Stowarzyszeniem Tkalnia (dawniej „Wielokulturowy Zgierz”)
projekt, którego głównym celem była edukacja obywatelska najmłodszych zgierzan. Kwota
dofinansowania projektu to 20 tys. zł
g. Europejski Tydzień Młodzieży
W maju 2013 r. włączyliśmy się w obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży w województwie
łódzkim, którego głównym organizatorem była Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego FERSO. W uroczystości otwarcia ETM w Urzędzie Miasta Łodzi uczestniczył nasz
przedstawiciel Adrian Skoczylas. W trakcie otwarcia przedstawiona została prezentacja na temat
SIO EZG. 27 maja w MOK-u zorganizowaliśmy warsztaty i debatę dla zgierskiej młodzieży. W
ramach działania na stronie ezg.info.pl pojawiło się 12 wywiadów przeprowadzonych z młodymi
aktywnymi zgierzanami oraz zagranicznymi partnerami naszej organizacji.
11. Członkostwo w Radzie Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza
Od 2011 r. Stowarzyszenie jest członkiem ROP MZ. Reprezentantami naszej organizacji w tym
czasie byli: Justyna Zielińska (do listopada 2013 r. wiceprzewodnicząca ROP), Łukasz Cezary
Adamski, Adrian Skoczylas (aktualnie, od listopada 2013 r. sekretarz ROP) oraz Bartosz
Frontczak (aktualnie).
12. Próby pozyskiwania funduszy zewnętrznych na kolejne projekty
Stowarzyszenie na bieżąco składa wnioski o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych, m. in. z
programu Młodzież w działaniu, Erasmus+, Fundacji PGNiG im. W. Łukasińskiego, programu
Obywatele dla Demokracji, Patriotyzm Jutra, Bank Aktywnej Młodzieży Fundacji BZ WBK. Wśród
pomysłów na projekty znalazły się: „Wzmocnij siłę swojego głosu” – zakładający kontynuację
działalności radia, serię debat i konsultacji społecznych w mieście oraz portal partycypacyjny;
„Nie taki tramwaj straszny – kulturalna komunikacja w Zgierzu” – podejmujący problematykę
komunikacji miejskiej i promocji właściwego zachowania w środkach transportu lokalnego;
„Dawno temu w Zgierzu” – dotyczący stworzenia w formie konkursu bajek dla dzieci
promujących historię miasta; „Akademia Lokalnej Aktywności” – projekt współpracy ze szkołami
w powiecie zgierskim, których uczniowie tworzyliby rekomendacje dla władz jako próby
rozwiązania lokalnych problemów.
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