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SPRAWOZDANIE
z działalności Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich „EZG” w roku 2013
W roku 2013 Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG realizowało zadania statutowe poprzez
podjęcie licznych działań kulturalnych, społecznych oraz pozyskanie środków zewnętrznych na inicjatywy
projektów lokalnych i międzynarodowych.
Wyjątkowo w roku 2013 Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich zrezygnowało z organizacji urodzin
prowadzonego przez siebie portalu internetowego ezg.info.pl. Decyzja była podyktowana brakiem wolnych
środków, które można było na ten cel przeznaczyć.
W marcu 2013 roku zakończyliśmy realizację projektu "ZGRYWALIZACJA - zagraj w mieście",
który trwał od 1 sierpnia 2012 do 31 marca 2013. Grupę inicjatywną tworzyli: Marta Kaczmarek, Justyna
Zielińska, Jakub Szymański i Adrian Skoczylas (koordynator). Od września do lutego młodzi zgierzanie w
wieku 16-30 brali udział w kilkutygodniowej grze miejskiej, w której wykonywali zadania związane z
aktywnością obywatelską, postawami proekologicznymi, zdrowym trybem życia oraz poznawaniem kultury i
historii. Nagrodą dla zwycięskiej 5-osobowej grupy była wycieczka. Równolegle odbywały się warsztaty z
tematyki mediów, dziennikarstwa, marketingu i "grywalizacji". Kwota dofinansowania tego projektu to
3 850 euro.
3 maja, jak co roku, Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG włączyło się w
zgierskie obchody Dnia Flagi Państwowej oraz Święta Konstytucji 3 Maja. Tym razem
zaproponowana została mieszkańcom żywa gra planszowa o charakterze patriotycznym, która odbyła się w
parku miejskim. Niestety z powodu małego zainteresowania został odwołany coroczny konkurs „Majowe
Dziedzictwo” skierowany do uczniów powiatów: zgierskiego, łęczyckiego, kutnowskiego i łowickiego.
W dniach 24-26 maja miało miejsce otwarcie obchodów 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
naszego stowarzyszenia. W cały projekt ETM włączyło się Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG,
które przygotowało na dzień 27 maja w MOK-u warsztaty i debatę dla zgierskiej młodzieży. W ramach
działania od dnia 6 maja na stronie ezg.info.pl pojawiło się także 12 wywiadów przeprowadzonych z
młodymi aktywnymi zgierzanami oraz zagranicznymi partnerami naszej organizacji.
Przez jeden rok od czerwca 2012 roku do czerwca 2013 roku nasze stowarzyszenie realizowało
wspólnie z Urzędem Miasta Zgierza oraz Stowarzyszeniem Tkalnia (dawniej „Wielokulturowy Zgierz”)
projekt pt. „Akcja Segregacja”, którego głównym celem była edukacja obywatelska najmłodszych
zgierzan. Kwota dofinansowania projektu to 20 tys. zł.
Z okazji Święta Miasta Zgierza 1 czerwca 2013 roku Stowarzyszenie było organizatorem I
Zgierskiego Otwartego Dyktanda na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie odbywały się
wszystkie imprezy w ramach Dni Miasta. Pomysłodawcą i koordynatorem przedsięwzięcia był Jakub
Szymański – Powiatowy Mistrz Ortografii 2013. Udział w dyktandzie wzięło około 30 zgierzan w
dwóch kategoriach: otwartej i VIP. W tej drugiej pierwsze miejsce zajął Witek Świątczak – dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, zaś finaliści
nagrody ufundowane przez PHU „Marcin” w Zgierzu.
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG było partnerem międzynarodowej
wymiany młodzieży, która odbyła się w dniach 15-22 lipca w Belgii. W małej, malowniczej
miejscowości Le Relais Verline spotkała się młodzież z czterech państw (Polski, Belgii, Turcji i Francji), która
skoncentrowała się na budowie dialogu międzykulturowego. Ze Zgierza wyruszyła 10-osobowa grupa w
wieku 13-17 lat pod okiem Justyny Zielińskiej oraz Jakuba Szymańskiego z naszego stowarzyszenia.
Była to okazja do odpoczynku na łonie natury (młodzi ludzie wspólnie łowili ryby, chodzili po górach, pływali
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kajakami) połączona z lekcją tolerancji. Projekt był realizowany w ramach Programu „Młodzież w działaniu”.
Już po raz trzeci nasze stowarzyszenie zorganizowało akcję „Paka dla uczniaka”, której
adresatami były m.in. dzieci ze Świetlicy Środowiskowej „Przystań” oraz Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Zgierzu. 19 sierpnia ruszyły punkty zbiórek - Miejski Ośrodek Kultury oraz biuro
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej mieszczące się przy Placu Jana Pawła II 19. Pierwsza część
akcji trwała do 23 sierpnia. Finał „Paki dla Uczniaka” odbył się 24 sierpnia w ogrodzie Miejskiego
Ośrodka Kultury w Zgierzu. W tym roku organizatorzy zaprosili do udziału w sportowej zabawie złożonej
z kilku dyscyplin sportowych większą liczbę drużyn. W sobotniej rozgrywce uczestniczyły drużyny: Artystów,
Zgierskiej Kuźni Piwnej oraz połączona Polityków i Służb Mundurowych. Dwa najlepsze zespoły
Artystów i Zgierskiej Kuźni Piwa wzięły udział w tradycyjnym meczu piłki siatkowej na boisku przy Klubie
AgRafKa. Zwycięzcą okazali się zgierscy piwosze. Tym samym Artystom nie udało się trzeci raz z rzędu
wywalczyć złotego medalu. Partnerami III edycji „Paki dla Uczniaka” byli: Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu,
Klub AgRafKa, Zgierska Kuźnia Piwna i Stowarzyszenie Tkalnia.
W dniu 1 listopada członkowie Stowarzyszenia wsparli po raz czwarty zbiórkę na rzecz renowacji
zabytkowych grobów organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Zgierza. Uzyskana w tym roku
kwota to 8,7 tys. zł - jest tylko o 55 zł niższa od rekordowego wyniku roku 2011, za to aż o 1,7 tys. zł wyższa
od roku ubiegłego.
W związku z przyjęciem przez Zarząd Stowarzyszenia polityki zintensyfikowania działań zmierzających
do pozyskiwania środków zewnętrznych na projekty planowane do realizacji w latach 2013-2014 oraz
kolejnych, Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „EZG” aplikowało o przyznanie dotacji na
następujące projekty:
- „Poznaj siłę swojego głosu – Obywatelskie Radio Internetowe EZG”; Swiss Grant, wnioskowana
kwota to około 130 tysięcy zł. Wniosek minimalną liczbą punktów nie otrzymał dofinansowania.
- z Programu „Młodzież w działaniu” projekt pn. „Nie taki tramwaj straszny czyli kulturalna
komunikacja w Zgierzu” dotyczący kształcenia odpowiednich postaw wśród pasażerów komunikacji
miejskiej. Wnioskowana kwota dofinansowania wyniosła 15 tysięcy złotych. Termin rozpatrzenia wniosku
to koniec 2013 roku. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną.
- w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego projekt pn. „Poznaj siłę swojego głosu –
Obywatelskie Media EZG” dotyczący rozbudowy portalu ezg.info.pl o komponenty radia internetowego
oraz telewizji o charakterze obywatelskim. Wnioskowana kwota dofinansowania wyniosła 285 tysięcy zł.
Przygotowany wniosek wstępny uzyskał akceptację formalną. Na początku grudnia otrzymamy ocenę
merytoryczną. Jeśli będzie pozytywna, przygotujemy pełny wniosek, którego rozpatrzenie przewidywane jest
na koniec stycznia 2014 r.
- „Akademia Lokalnej Aktywności w powiecie zgierskim”, źródło finansowania: Fundacja Banku
Zachodniego. Wnioskowana kwota dofinansowania to około 12 tysięcy złotych. Termin rozpatrzenia
wniosku to styczeń 2014 roku.
Do realizacji w roku 2013 pozostaje zgierska edycja Kampanii 16 Dni Przeciwko Przemocy
ze Względu na Płeć, którą nasze Stowarzyszenie organizować będzie już po raz czwarty. W tym roku w
dniach 25 listopada – 10 grudnia odbędzie się cykl warsztatów dla uczniów zgierskich szkół podstawowych z
zakresu przeciwdziałania agresji, a także otwarte warsztaty dla zainteresowanych mieszkańców z zakresu
m.in. samoobrony, samooceny oraz budowania prawidłowych relacji w rodzinie.

