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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

Stowarzyszenia EZG 

w okresie kadencji władz 25.10.2019-12.10.2021 

 

Stowarzyszenie EZG w latach 2019-2021 realizowało zadania statutowe poprzez przeprowadzanie projektów 

dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, organizację zbiórek publicznych oraz licznych akcji edukacyjnych, 

kulturalnych i społecznych skierowanych do mieszkańców Zgierza, w szczególności młodzieży. Łączny budżet 

Stowarzyszenia w okresie kadencji wynosił odpowiednio: 105 tys. zł (2019) oraz niemal 50 tys. zł (2020) – w 

zdecydowanej większości pozyskiwane z projektów zewnętrznych. Planowany budżet Stowarzyszenia do końca 

roku 2021 r. to co ok. 160 tys. zł stanowiące wartość pozyskanych projektów na ten rok. 

1. Radio EZG 

Wśród audycji radiowych prezentowane były audycje muzyczne, młodzieżowe i rozrywkowe epizodycznie lub 

wedle stałej ramówki. W 2019 r. powstało 10 audycji kulturalnych w ramach projektu z dofinansowania powiatu 

zgierskiego, w roku 2020 nagrano ok. 25 audycji (pozaprojektowo), do końca września 2021 r. również z 

projektu „Odkrywając Zgierz” wyemitowano ok. 30 audycji. Wśród tytułów audycji powstałych w okresie 

sprawozdawczym należy wymienić: „House Selection”, „Nocni Mocni”, „infoMagazyn/Fleszka”, „Kulturalnik”, „Bit 

się zgadza”, „Ale lamus”, „Medialni seniorzy”, „Komentatorzy świata”, „Dwóch i pół”, „O mały głos”. W 2021 r. 

odbył się konkurs „Poznaj siłę swojego głosu”, będący formą rekrutacji nowych osób do grona redakcji. 

Redaktorem naczelnym przez cały okres kadencji był Daniel Tekliński, zaś redaktorem technicznym: Michał 

Niewiadomski (do września 2020 r.) i Mateusz Grudkowski (od września 2020 r.). 

2. Klub Aktywnej Młodzieży EZG 

Klub Aktywnej Młodzieży jako jednostka organizacyjna powstał na podstawie uchwały Walnego Zebrania 

Członków w grudniu 2020 r., na funkcję koordynatora w lutym 2021 r. powołano Tomasza Olczaka. Celem 

Klubu jest promocja idei wolontariatu wśród młodzieży, a także organizowanie aktywnego działania młodzieży 

na rzecz środowiska lokalnego, nawiązywanie stałej współpracy z organizacjami oraz instytucjami społecznymi, 

kulturalnymi i charytatywnymi. W roku 2021 wolontariusze KAM-u zrealizowali i wzięli udział w akcjach: 

sprzątanie świata, gra miejska „Porwanie w starym Zgierzu” oraz „Paka dla Uczniaka”. W październiku Klub 

realizuje projekt „Przyrodnicza KAMpania” mający na celu prowadzenie korepetycji z przedmiotów ścisłych dla 

potrzebujących uczniów oraz warsztaty przyrodnicze. 

3. Projekty dofinansowane ze środków samorządowych i ogólnopolskich: 

a. Odkrywając Zgierz 

Cykl projektów realizowanych z budżetu Miasta Zgierza oraz powiatu zgierskiego, mający na celu popularyzację 

lokalnej kultury i historii oraz upowszechnianie wydarzeń artystycznych w Zgierzu. Wśród działań realizowanych 

w latach 2020-2021 znalazły się systematyczne warsztaty modelarskie (prowadzone przez Bartosza 

Michalskiego), medialne (dziennikarskie – Daniel Tekliński oraz DJ-skie: Mateusz Nykiel), foto-turystyczne 
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(Maciej Rubacha), spacery historyczne (po 10 spotkań turystycznych rocznie). W 2020 roku odbyły się także: 

konkurs Zgierz Ma Talent 2020, do którego zgłosiło się 9 młodych artystów i w którym zagłosowało ok. 1800 

osób; warsztaty twórczego pisania ZGIERZOPIS, w których 9 grup ze szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych stworzyło opowiadania „ze Zgierzem w tle” - wydane w formie książkowej; konkurs na 

trasę questową po mieście dla szkół podstawowych (oba działania monitorowane przez Iwonę Hulewicz-

Sroczyńską). W 2021 r. do realizacji są jeszcze: konkurs Zgierz Ma Talent 2021 oraz warsztaty tworzenia 

reportażu i słuchowisk, zaplanowane na listopad. Koordynatorem wszystkich projektów był Adrian Skoczylas, 

a osobą odpowiedzialną za obsługę finansowo-księgową: Barbara Powroźnik. Projekt został dofinansowany ze 

środków Gminy Miasto Zgierz, wartość dotacji w 2020 roku wyniosła 20 tys. zł, zaś w 2021 roku: 25 tys. zł; z 

kolei wkład własny finansowy w obu latach wyniósł łącznie ok. 12 tys. zł. 

b. Inicjatywy na rzecz osób trzeciego wieku 

Cykl projektów realizowanych z budżetu Miasta Zgierza służący aktywizacji społecznej seniorów. Celem zadania 

„Aktywni seniorzy – międzypokoleniowa integracja” w 2020 roku była edukacja seniorów w zakresie 

nowoczesnych technologii poprzez stworzenie filmów tutorialowych, którymi autorami i autorkami byli młodzi 

ludzie ze Stowarzyszenia. W ramach zadania powstało 20 kilkuminutowych filmów instruujących seniorów jak 

korzystać z telefonu, Internetu lub jak przygotowywać współczesne potrawy. Wartość dotacji – 5 tys. zł. W 

2021 r. realizowany jest projekt „Medialny seniorzy” (koordynowany przez Jakuba Kwiatkowskiego), w ramach 

którego powstaje 25 audycji skierowanych do osób trzeciego wieku oraz 10 filmów edukacyjnych 

podejmujących tematykę korzystania z nowoczesnych technologii. Wartość projektu to blisko 6 tys. zł. 

c. Aktywna Młodzież – małe kroki 

Projekt dofinansowany na kwotę 27 tys. euro (ok. 118 tys. zł) z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz 

Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG (tzw. Funduszy Norweskich). Realizacja rozpoczęła się w styczniu 

2021 r. Celem projektu jest aktywizacja obywatelska młodzieży oraz wzmocnienie ich kompetencji liderskich. 

Wśród działań znalazły się moduły: 1) wsparcie organizacyjne samorządów uczniowskich i młodzieżowej rady 

poprzez badania ankietowe i zakupy sprzętowe; 2) Akademia Młodych Liderów i Liderek (warsztaty wyjazdowe 

i stacjonarne dla grupy ok. 20 młodych zgierzan – członków samorządów i wolontariuszy z zakresu bycia 

liderem/liderką, motywowania grupy, komunikacji, projektowania i organizacji pracy w zespole; 3) 

Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne (realizacja 10 miniprojektów zgłoszonych przez uczniów zgierskich szkół w 

zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, kultury, sportu, edukacji i ekologii za kwotę 1000 zł każdy przy 

wsparciu ekspertów i młodych liderów/liderek), 4) warsztaty obywatelskie „Nasze miasto Zgierz” w szkołach 

(łącznie 40 warsztatów). Ponadto w ramach rozwoju instytucjonalnego w projekcie przewidziano promocję 

pozyskiwania przez Stowarzyszenie 1%, warsztaty z fundraisingu i badania fokusowe w temacie działalności 

gospodarczej. Koordynatorem projektu jest Adrian Skoczylas, księgową – Barbara Powroźnik, a osobą 

odpowiedzialną za rozwój instytucjonalny – Maciej Rubacha. 

d. Akcja „Masz Głos” 

W związku z pandemią działania ekologiczne w szkołach musiały zostać odwołane. Mikrogrant 500 zł z 

programu „Masz Głos” w 2020 r. przeznaczono na cel wspierający lokalną walkę z koronawirusem. Z materiałów 

zakupionych dla akcji „Widzialna Ręka Zgierz” powstało 500 wielorazowych bawełnianych maseczek. Trafiły 
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one do pracowników i pracownic Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, odwiedzających i opiekujących się 

rodzinami w potrzebie, zgierskiego Domu Pomocy Społecznej oraz do chorych dzieci przebywających w Szpitalu 

Dziecięcym. 

e. Zakładowe Opowieści 

Stowarzyszenie było partnerem projektów „Zakładowe Opowieści” i „Zakładowe Opowieści 2.0” realizowanych 

przez Muzeum Miasta Zgierza dzięki dofinansowaniu Muzeum Historii Polski i programu „Patriotyzm Jutra”. W 

ramach projektów przeprowadzono kilkadziesiąt wywiadów z pracownikami zgierskich zakładów 

przemysłowych okresu PRL i wydano 2 publikacje z treścią rozmów. Ponadto Stowarzyszenie wspierało 

powstanie animacji poklatkowej oraz reportażu, a także warsztatów dla uczestników projektów. 

4. Zbiórka publiczna „Paka dla Uczniaka” 

Cykliczna akcja Stowarzyszenia organizowana na przełomie sierpnia i września. Celem X edycji akcji (nr 

2020/2158/OR) była zbiórka artykułów i pieniędzy na rzecz świetlicy środowiskowej Przystań oraz świetlic 

edukacyjno-wychowawczych przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz nr 11. Celem XI edycji (nr 2021/2015/OR) 

była zbiórka środków pieniężnych oraz darów rzeczowych w celu wsparcia aktywnej i zdolnej zgierskiej 

młodzieży. Piknik w ramach akcji w 2020 roku odbył się w ogrodzie Miejskiego Ośrodka Kultury, z kolei w 2021 

roku wydarzenie miało miejsce na boiskach ośrodka wypoczynkowego Malinka. W programie obu wydarzeń 

znalazł się turniej siatkówki, w 2021 r. także koszykówki z udziałem zgierskich artystów, nauczycieli i polityków. 

Ponadto miał miejsce grill, gry i zabawy dla dzieci, warsztaty modelarskie oraz koncert (w 2021 r. – uczestników 

i laureatów konkursu „Zgierz Ma Talent”). Łączne przychody zbiórki publicznej w 2020 roku wyniosły ponad 

4,4 tys. zł, z czego większość (ponad 3 tys. zł) jest to wartość zebranych darów rzeczowych, a część wpłat do 

puszek oraz na konto. Z kolei w 2021 r. wartość zebranych środków finansowych wyniosła blisko 1900 zł. 

5. Członkostwo w Radzie Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza 

Reprezentantami naszej organizacji w ROP MZ są: Adrian Skoczylas oraz Maciej Rubacha. Stowarzyszenie 

uczestniczyło w projekcie Rady „Pozarządowa reorientacja”, dzięki któremu reprezentanci Stowarzyszenia – 

Szymon Matusiak, Mikołaj Walczak oraz Mateusz Słowiński – wzięli udział w cyklu warsztatów liderskich, 

Stowarzyszenie zrealizowało także inicjatywę o wartości 1000 zł związaną z akcją „Paka dla Uczniaka” we 

współpracy z Radą Osiedla Nowe Miasto, a także zorganizowało warsztaty na temat działalności gospodarczej 

dla swoich członków. Na podstawie porozumienia biuro projektu znajdowało się w siedzibie Stowarzyszenia 

przy ul. Długiej 15. 

6. Udział w szkoleniach i wymianach międzynarodowych 

Członkowie Stowarzyszenia brali udział w kilku szkoleniach z wolontariatu organizowanych przez Regionalne 

Centrum Wolontariatu „Centerko”. Ponadto Adrian Skoczylas reprezentował Stowarzyszenie w warsztatach 

„Efektywne NGO 2” w styczniu 2021 r., a od marca 2021 r. w  Programie „Menedżerowie NGO PROMENGO” 

prowadzonym przez Fundację Akademia Organizacji Obywatelskich. 
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7. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych  

Stowarzyszenie na bieżąco składa wnioski o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych, m. in. z programu 

Patriotyzm Jutra, funduszy ministerialnych (NOWEFIO, PROO), norweskich (program Aktywni Obywatele), 

lokalnych – Gmina Miasto Zgierz i powiat zgierski. Celem jest rozwinięcie działalności Stowarzyszenia oraz 

pozyskanie środków na jego dalsze utrzymanie. W lutym 2021 r. Stowarzyszenie otrzymało bezzwrotną 

pożyczkę z PUP (5 tys. zł w ramach tzw. tarczy antykryzysowej) na prowadzenie działalności statutowej. 

8. Promocja Stowarzyszenia 

W ramach promocji działań Stowarzyszenia i jednostek organizacyjnych prowadzona jest strona internetowa 

www.ezg.info.pl, profile na Facebooku oraz Instagramie. Stowarzyszenie było obecne podczas miejskich imprez 

plenerowych (Zgierski Kaziuk i Święto Miasta Zgierza) prezentując na stoisku ofertę, gadżety i gry. 

9. Sprawy formalne i organizacyjne 

a. Działalność Zarządu i pełnomocników 

Zarząd obradował w składzie: Adrian Skoczylas (prezes), Maciej Rubacha (wiceprezes), Katarzyna Kowalska 

(skarbnik) oraz Jakub Kwiatkowski (sekretarz) na 17 posiedzeniach w okresie kadencji, przyjmując 25 uchwał. 

Na przestrzeni kadencji w formule pełnomocników zarządu funkcjonowali opiekunowie: atmosfery (Natalia 

Stanikowska); marki (do września 2020 r. – Maciej Malczewski, od września 2020 r. – Milena Jatczak); 

przestrzeni (do września 2020 r. – Milena Jatczak, od września 2020 r. – Bartosz Michalski). 

b. Walne Zebranie Członków 

W okresie sprawozdawczym odbyły się 3 Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia: 18 czerwca 2020 r. 

(uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego, zmian w statucie oraz regulaminie Radia), 16 grudnia 

2020 r. (uchwały ws. utworzenia i regulaminu Klubu Aktywnej Młodzieży, zmian w regulaminie Radia oraz 

podjęcia działalności gospodarczej) oraz 22 czerwca 2021 r. (uchwała ws. zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego). 

c. Status Organizacji Pożytku Publicznego 

We wrześniu 2020 r. Stowarzyszenie otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego (wpis w KRS – 

18.09.2020). Dzięki temu w roku 2021 mogło pozyskiwać 1% podatku – zebrano w ten sposób 768,30 zł. 

d. Działalność gospodarcza 

W marcu 2021 r. Stowarzyszenie otrzymało wpis do Rejestru Przedsiębiorców, uprawniający do podjęcia 

działalności gospodarczej w zakresie wydawniczym, reklamowym i badawczym. 

 

Sprawozdanie sporządził: 

 


