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Sprawozdanie merytoryczne 

Zarządu Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego w Nowym Sączu  

za 2011 r. 

 

 

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe w okresie sprawozdawczym realizowało następujące 

projekty: 

 

Klub Lokalnych Liderów – druga odsłona 

 

Projekt ten był drugą edycją przeprowadzonego w 2010 roku projektu Klub Lokalnych Liderów. 

Podobnie jak w poprzednim roku celem projektu było przygotowanie grupy 22 aktywnych 

lokalnych liderów z terenu całej Białorusi, gotowych do podjęcia działań w kierunku własnego 

rozwoju oraz współpracy między sobą, po to  aby skutecznie wpływać na kształtowanie 

społeczeństwa obywatelskiego. Przeszkoleni uczestnicy po powrocie do swej ojczyzny 

mobilizowali współobywateli i rozpoczęli budowę społeczeństwa obywatelskiego opartego na 

lokalnych działaniach.  

Warsztaty w Nowym Sączu odbywały się w lipcu, trwały 9 dni i przeprowadzone były przez 

doświadczonych trenerów polskich oraz białoruskiego eksperta – prawnika. Uczestnicy nauczyli 

się twórczo patrzeć  na swoje środowisko i formułować cele, które zachęcają innych do działania, 

zdefiniowali występujące na Białorusi problemy prawne dot. organizacji pozarządowych i 

opracowali Plan Własnego Rozwoju (PWR). Podczas pobytu w Polsce uczestnicy odwiedzili: 

 Stowarzyszenie im. Brata Alberta – prowadzi schronisko dla bezdomnych mężczyzn; 

  Stowarzyszenie „Sądeckie Amazonki”– prowadzi różne akcje związane z 

profilaktyką i pomocą kobietom z rakiem piersi, opierając się na wolontariacie; 

 Fundacja „Mada” – prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci i dorosłych z 

autyzmem. 

 Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”; 

 Fundacja Kultury Chrześcijańskiej „Znak”, współpracująca z różnymi instytucjami 

na Białorusi. 

Nasi uczestnicy po powrocie do kraju realizowali mini projekty, w swojej pracy koncentrowali się 

głównie na problemach społecznych. 

Podczas realizacji tej kwitła współpraca pomiędzy uczestnikami, np. Polina Pastushenko zrobiła 

nowe logo grupie „Krok do przodu”, która działa od pierwszej edycji projektu KLL.  (www.local-

leader.comze.com) 

 

„Krzyk ulicy!”– Grafitti i hip-hop na naszych ulicach 

 

W projekcie wzięli udział młodzi artyści, którzy używając różnych form ekspresji (np. graffiti i 

malarstwo, przedstawienia uliczne i break-dance, hip-hop i freestyle) przygotowali program 

przedstawienia ulicznego dla mieszkańców Krynicy, Krakowa i Nowego Sącza. 

Na podstawie zgłoszeń koordynatorzy i trenerzy z pośród 50 chętnych do udziału w projekcie 

wybrali 20 osób (10 z Białorusi i 10 z Polski). We wrześniu odbyły się warsztaty i happeningi. 

Koncerty odbyły się w Krynicy (uczestniczyło w nim ok. 500 osób) i w Krakowie. W związku z 

ogólnonarodową akcją pn. „Dzień serca” Urząd Miasta Krakowa nie wyraził zgody na występ 

naszych artystów na Rynku Głównym więc graliśmy na Placu Szczepańskim. Obecnych było ok. 

500 osób, szczególnie rodzice z dziećmi. Zorganizowaliśmy w Nowym Sączu happening „Poznaj 

swojego sąsiada”, w którym wzięło udział 500 osób. Happening składał się z kilku części: 

a) przedstawienie uliczne na Rynku;  

b) malowanie graffiti na powierzchni 100 m2 na osiedlu Przydworcowym, Mural 

nawiązuje do przyjaźni Białorusi z Polską, a samo graffiti przypomina obraz „Krzyk” 

Edwarda Munka; 
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c) spotkanie integracyjne dla mieszkańców Nowego Sącza; 

d) taniec z ogniem – zespół Marcina Fornala. 

Dzięki przeprowadzonemu projektowi  zwiększyliśmy poziom zrozumienia i tolerancji dla sztuki 

nowoczesnej wśród mieszkańców Nowego Sącza. Szczególnie pozytywne komentarze można 

usłyszeć i przeczytać w gazetach lokalnych na temat MURAL. Wszystkie nasze działania są 

umieszczone na stronie www.cries-of-the-street.info. Strona jest dwujęzyczna i jest na bieżąco 

aktualizowana. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni i chcą się spotkać ponownie na koncertach na 

Białorusi. Pierwsze takie spotkanie jest wstępnie planowane  wiosną 2012 r. 

 

Ewaluacja projektów edukacyjnych w oparciu o konkretne dane  

 

MTO zostało zaproszone przez Fundację Sorosa w Budapeszcie do udziału w międzynarodowym 

projekcie, którego celem było wypracowanie narzędzi do ewaluacji rezultatów inicjatyw 

edukacyjnych. Zdecydowaliśmy, że zaczniemy pracować na bazie programu Public Achievement 

(PA) – jednego z wielu programów wdrażanych przez MTO w licznych krajach Europy Płd.-

Wschodniej i Płd. Kaukazu. Na pierwszym spotkaniu w Budapeszcie, w styczniu 2011, 

uzasadniliśmy ten wybór oraz wybór czterech krajów, w których prowadzone będą badania. 

Zdecydowaliśmy się zrobić je w Polsce, Bułgarii, Mołdowie i Azerbejdżanie ze względu na różne 

tempo rozwoju programu w tych krajach, różne grupy społeczne nim uczestniczące i rozmaitość 

zarówno partnerów, jak i uczestników. 

W lutym zaprosiliśmy do Nowego Sącza koordynatorów programu PA w każdym z wybranych 

krajów i na 3.dniowym spotkaniu wspólnie opracowaliśmy metody badania, tzn. ankiety dla 

obecnych i byłych mentorów oraz dla obecnych i byłych członków grup PA.   

W marcu spotkałyśmy się z Azerami w Ganja i Mingachevir, czerwcu byłyśmy obecne na 

festiwalu PA w Kiszyniowie oraz rozmawiałyśmy z mentorami i członkami grup PA w Wodyniu 

(Bułgaria).  

W maju udało nam się zaangażować zewnętrznego eksperta, Wojtka Tworkowskiego, który 

przeanalizował dane zebrane w ankietach, opracował dodatkowe pytania dla grup fokusowych 

oraz sam przeprowadzał wywiady przez Skype z koordynatorami za granicą, a także osobiście z 

mentorami i członkami grup w Polsce. Pierwsze, niepełne jeszcze rezultaty zostały 6 maja 

przedstawione przez Alicję Derkowską na jednej z sesji ogromnej (3000 ludzi), międzynarodowej 

konferencji CIES w Montrealu. 

 Seminarium podsumowujące projekt odbyło się w końcu lipca 2011 w Istambule. Zapoznanie się 

z materiałami wypracowanymi w trakcie projektu przez pozostałe 9 organizacji nie tylko pogłębiło 

naszą wiedzę, lecz także było doskonałą okazją do wymiany poglądów i ewaluacji rezultatów przy 

wydatnej pomocy zewnętrznych, profesjonalnych ewaluatorów z Anglii.  

We wrześniu zorganizowaliśmy w Warszawie spotkanie przy okrągłym stole, na które 

zaprosiliśmy 14 organizacji z całego kraju, zajmujących się edukacją. Niestety, czas nie pozwolił 

nam wybrać lepszego terminu – wrzesień jest szczególnie trudny dla osób pracujących w 

szkolnictwie – więc tylko 4 z tych organizacji stawiło się w stolicy. Spotkanie należy zaliczyć do 

udanych. 

Zaprosiliśmy też na spotkanie w Nowym Sączu mentorów grup PA pracujących w Małopolsce i 

dyrektorów szkól, w których te grupy działają. Dowiedzieliśmy się na tym spotkaniu wielu rzeczy, 

które nie wypłynęły wcześniej i ponownie przekonaliśmy się, że systematyczne kontakty między 

mentorami są niezwykle potrzebne, jeśli chcemy, by w szkołach powstawały liczne grupy PA. Z 

rezultatami przeprowadzonego badania, tzn. oceną wpływu programu PA w wybranych czterech 

krajach, można zapoznać się na stronie www.paunite.org  

 

Dni „Jesteśmy jednością” 

 

Projekt ten rozpoczął się w 2009 roku i od początku był planowany na trzy lata. W ciągu 

pierwszych dwóch lat 100 młodych Polaków, Słowaków, Czechów, Węgrów i Ukraińców 

http://www.cries-of-the-street.info/
http://www.paunite.org/
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intensywnie poszukiwało w swoim otoczeniu śladów 20.wiecznej tradycji i kultury żydowskiej, a 

następnie pokazało rezultaty tych poszukiwań swoim rówieśnikom i lokalnej społeczności. 

W 2010, zorganizowaliśmy cztery wizyty studyjne. W 2011 odbyło się spotkanie koordynatorów 

w Budapeszcie, zorganizowana była wystawa w Nowym Sączu oraz kontynuowane były 

wszystkie, uprzednio rozpoczęte działania.  

W zbliżającym się, trzecim roku trwania projektu, podczas tzw. „Dni Jedności”, zaprezentujemy w 

każdym z uczestniczących krajów rezultaty uzyskane w poprzednich latach. Z okazji tych dni 

zwiedzający będą mieli szansę zadumać się, przemyśleć i skomentować odkrycia uczestników we 

wszystkich pięciu krajach, które do tej pory były udostępnione tylko wewnątrz grupy. Będziemy 

organizować odczyty, wystawy, pokazy filmów dokumentalnych, wieczory poetyckie i 

przedstawienia teatralne oraz oprowadzać wycieczki po miejscach pamięci w naszych miastach. 

Udowodnimy, że historia najnowsza nie musi dzielić, lecz może łączyć ludzi.     

Na stronie www.weareone.org.pl można znaleźć pełną informację o wszystkich wydarzeniach 

związanych z tym projektem. “We Are One” jest także na Facebooku! 

 

Przemoc domowa – to nie z nami!    

 

Na przełomie czerwca i lipca zorganizowaliśmy w Nowym Sączu Okrągły Stół, do którego 

zaprosiliśmy 26 kobiet i 3 mężczyzn pracujących w organizacjach walczących z przemocą 

domową w 12 krajach. Zaproszeniem objęliśmy kraje europejskie w najszerszym tego słowa 

znaczeniu – „starych” i „nowych” Członków Unii Europejskiej oraz kraje byłego Związku 

Radzieckiego – o zróżnicowanych tradycjach i religiach.   

Celem tego projektu było umożliwienie działaczkom tych organizacji spotkanie się, wymiana 

doświadczeń i dobrych praktyk oraz uczenie się od siebie nawzajem i nawiązanie ewentualnej 

współpracy w przyszłości.  Wierzymy, że zapoznanie się z konkretnymi przypadkami przemocy w 

różnych krajach i metodami walki z nimi pozwoliło uczestnikom projektu poszerzyć zakres swoich 

działań, poznać nowe narzędzia i metody np. prowadzenia kampanii społecznych przeciw 

wszelkim formom przemocy w stosunku do kobiet, dzieci i młodzieży.   

W opinii naszej i uczestników projektu wizyta w warszawskiej Fundacji „Porozumienie bez 

barier” była prawdziwym sukcesem. Pani Jolanta Kwaśniewska pokazała, że jest naprawdę 

zaangażowana w walkę z przemocą domową, poświęciła nam mnóstwo czasu i oczarowała 

naszych gości.  

Koncepcja „rynku” również okazała się skuteczna. Każda z organizacji miała nie tylko szansę 

przedstawić się, lecz także szczegółowo opowiedzieć o swych działaniach. Często taka prezentacja 

prowokowała do gorącej debaty i mnóstwo materiałów do dalszej pracy zostało rozprowadzonych 

pomiędzy uczestnikami. Głębokie wrażenie wywarły prezentacje Jany Luptakovej i Dariny 

Tokoliovej (Forum na rzecz kobiet romskich, Słowacja), Anush Poghosyan and Siranush Davtyan 

(Centrum wspierania kobiet, Armenia) oraz Arjany Maci (Linia doradcza dla kobiet i dziewcząt, 

Albania). Wszystkie materiały związane z tym projektem oraz prezentacje można znaleźć na 

www.domestic-violence.educible.org.  

 

Stowarzyszenia rodziców i nauczycieli w akcji – wizyta studyjna rodziców i nauczycieli z 

Azerbejdżanu, Mołdowy i Gruzji.  

 

Celem całego projektu była poprawa edukacji w wybranych szkołach poprzez przygotowanie grup 

rodziców, nauczycieli i dyrektorów do tworzenia i rejestracji nowych – lub do ożywienia już 

istniejących – stowarzyszeń typu Parent-Teacher Association (PTA). Takie organizacje mobilizują 

mieszkańców i prowadzą do wzrostu przedsiębiorczości, samorządności i odpowiedzialności 

społecznej na poziomie lokalnym. 

W listopadzie 2010 odbyła się wizyta studyjna w Polsce. To było 10 dni bardzo intensywnej pracy. 

Plan przewidywał tyle różnych spotkań, ile tylko dało się zmieścić w tym czasie – dając 

http://www.weareone.org.pl/
http://www.domestic-violence.educible.org/
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jednocześnie okazję do swobodnych rozmów, prezentacji sposobów radzenia sobie z problemami 

w danym kraju oraz dzielenia się doświadczeniem.  

Kolejne tego typu spotkania odbyły się w styczniu i lutym 2011 r. we wszystkich uczestniczących 

w projekcie szkołach azerskich i gruzińskich. 

Pomysły dotyczące pierwszych projektów uległy, oczywiście, pewnym zmianom po spotkaniach i 

rozmowach prowadzonych przez uczestników wizyty po powrocie do kraju. W pierwszej połowie 

marca 2011 r. Julie Boudreaux i Alicja Derkowska udały się do Gruzji i Azerbejdżanu w celu 

wręczenia mini-grantów wszystkim organizacjom, które w odpowiednim czasie złożyły do MTO 

wnioski o dofinansowanie swych lokalnych projektów.  

Końcowa konferencja w Baku, która w końcu odbyła się w Masalli, była zaplanowana jako 

podsumowanie całego projektu. 

Uważamy, że projekt zakończył się sukcesem, choć nie udało się osiągnąć wszystkich 

zaplanowanych celów w 100%. Ewaluacja – zarówno formalna, jak i nieformalna – była 

prowadzona w sposób ciągły poprzez ankiety oraz dyskusje w grupach fokusowych, jak również 

poprzez monitoring prowadzony przez partnerów lokalnych. 

 

Wizyty studyjne w Polsce  

 

W tym roku gościliśmy dwie grupy studentów – jedną w maju, a drugą w listopadzie. 

W listopadzie, w ciągu jedenastu dni studenci z Ukrainy, Rosji i Mołdowy zwiedzili Kraków, 

Wieliczkę, Oświęcim i Krynicę. Ponieważ interesują ich zasady funkcjonowania polskiego 

systemu edukacji odwiedzili dwie nowosądeckie uczelnie – WSB-NLU i PWSZ. O tym, jak 

działają media mogli przekonać się podczas wizyty w lokalnym radiu i nowosądeckiej redakcji 

„Dziennika Polskiego”.  

Projekt realizujemy od 2007 roku. Od tamtej pory odwiedziło nas już dwanaście grup złożonych ze 

studentów z wschodniej Europy.  

Podobała im się działalność Fundacji MADA pomagającej dzieciom autystycznym, zaskoczyła też 

dbałość o potrzeby osób niepełnosprawnych, bo w Nowym Sączu jest już sporo udogodnień, 

których próżno szukać w Kijowie, Petersburgu czy Kiszyniowie. Podobały im się ścieżki 

rowerowe, bo u nich ich nie ma. Dziwiły puste ulice 11 Listopada, bo gdy w Rosji czy na Ukrainie 

jest święto państwowe, to ludzie bawią się na głównych placach miast.  

 

„Segregacja śmieci na wesoło” 

 

W projekcie tym poinformowaliśmy i zachęciliśmy mieszkańców Nowego Sącza do segregacji 

śmieci, a w szczególności: 

 We wrześniu zachęciliśmy 80 uczniów do uczestnictwa w konkursie „Segregacja śmieci na 

wesoło”, celem którego było podkreślenie problemu śmieci na dzikich wysypiskach i 

zachęcenie do poczucia odpowiedzialności za środowisko. 

 W październiku odbył się półfinał konkursu w ZSS SPLOT. Na konkurs wpłynęły 42 

prace. W trakcie półfinału jurorzy wybrali 12 prac.  

 Finał konkursu odbył się w listopadzie, w sali ratuszowej Urzędu Miasta. Na finał przybyło 

około 80 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z Nowego Sącza. Każda klasa, 

która brała udział w konkursie otrzymała certyfikat uczestnictwa i dyplom.  

 Uczniom zostały przedstawione różne metody segregacji śmieci „na wesoło”.  

 

„LITTERA SCRIPTS MANET” – Warsztaty  literackie dla uzdolnionej młodzieży 

gimnazjalnej z Nowego Sącza 

 

Uczestników rekrutowaliśmy za pomocą Internetu, plakatu, ulotki, ale ostatecznie najwięcej 

uczestników polecili nam nauczyciele języka polskiego sądeckich szkół gimnazjalnych. Do 

projektu przystąpiło 23 uczniów. Podczas spotkania inauguracyjnego  Prezes MTO i Dyrektor 
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ZSS „Splot” powitały serdecznie uczestników, których zapoznano z programem 52.godzinnych 

warsztatów (spotkania w piątki po południu i w soboty).  

Został ogłoszony konkurs literacki na  dowolny utwór pt. „Ja w świecie – świat we mnie”. Jego 

rozstrzygnięcie nastąpiło w listopadzie. Wyłoniono trzy zwycięskie utwory. 

 Niestety nie nawiązaliśmy  stałej współpracy z czasopismami lokalnymi, gdyż media nie były 

zainteresowane taką współpracą. Zaplanowaliśmy wydanie gazetki zawierającej najlepsze prace 

uczestników warsztatów, ale teksty wydały się tak interesujące, że postanowiliśmy wydać je 

drukiem. Wydaliśmy tomik prac uczestników warsztatów i stworzyliśmy  międzyszkolną grupę 

literacką. 

 

SPLOT (www.splot.info) 

 

W Splocie powstał Klub Chiński, prowadzony przez autentycznych Chińczyków, studentów WSB. 

Członkowie Klubu oglądają filmy o współczesnych Chinach, próbują chińskiej kuchni, poznają 

chińską kulturę i uczą się prostych słów po chińsku.  

 

Edukacja obywatelska – lokalnie i globalnie- 

 

Żyjemy w świecie zmieniających się wartości. Umiejętność dostosowania się do wielokulturowego 

świata  jest coraz ważniejsza. Konieczność wychowania odpowiedzialnego obywatela w tym tak 

szybko zmieniającym się środowisku nigdy nie była ważniejsza dla przyszłości nas ludzi i tej 

planety. Aby wyjść naprzeciw tym wyzwaniom Zespół Szkół Społecznych SPLOT wraz z 9 

innymi szkołami z krajów europejskich w 2010 roku przystąpił do programu Comenius - Uczenie 

się przez całe życie. Celem programu jest rozwój różnych form uczenia się przez całe życie 

poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących. 

Wraz ze Splotem w projekcie udział biorą szkoły z Danii, Hiszpanii, Norwegii, Łotwy, Walii, 

Austrii, Bułgarii, Słowenii i Włoch. 

Zajmowaliśmy się następującymi zagadnieniami: obywatelstwo, przeciwdziałanie przemocy, 

zaangażowanie i umiejętności  społeczne, demokracja, kreatywność, wspólnota w szerokim 

pojęciu, wymiar międzynarodowy i wielokulturowy.  Realizacja przebiega na terenie szkół 

biorących udział, ale co trzy miesiące nauczyciele spotykają się, aby omówić rezultaty 

zrealizowanych działań, omówić strategię następnych, podzielić się doświadczeniem i pomysłami. 

W 2010 roku takie spotkanie miało miejsce w Barcelonie, gdzie wiodącym tematem było 

zagadnienie obywatelstwa. Uczestniczący nauczyciele wymienili poglądy na ten temat, stworzyli 

wspólną definicję i zaplanowali pracę z uczniami na kolejne miesiące. 

Większość spotkań odbyła się w 2011 roku. Pierwsze miało miejsce już w styczniu w Idrii, 

Słowenia, gdzie bardzo efektywnie dyskutowana była kwestia przeciwdziałania przemocy w 

szkole. Duża popularnością cieszył się nakręcony przez uczniów Splotu film o nękaniu przez 

Internet (cyberbulling). W marcu odbyło się spotkanie w Kongsberg, Norwegia.  Tym razem 

pojechali uczniowie i nauczyciele i wspólnie zastanawiali się nad metodami aktywizowania 

społecznego dzieci i młodzieży. W maju roku gospodarzem spotkania była szkoła w Rydze na 

Łotwie i tematem wiodącym tego spotkania była demokracja i jej ciągle zmieniające się oblicze. 

Wakacje były czasem odpoczynku, ale we wrześniu praca ruszyła znowu. Na spotkanie w Wiedniu 

zaproszeni zostali również uczniowie. Wspólnie zastanawiano się nad metodami pracy, które 

wzmocnią kreatywność uczniów i nauczycieli. 

Gospodarzami spotkania styczniowego w 2012 roku była Polska. Spotkanie to miało inny 

charakter niż dotychczas, gdyż tym razem przyjechali koordynatorzy krajowi projektu. Podczas 

sesji omawiali oni dotychczasowe rezultaty projektu, przeprowadzili ewaluację zakończonych 

działań, stworzyli stronę internetową www.globalcitizen.dk.  Ważną częścią tego spotkania było 

planowanie strategiczne. Uczestnicy projektu wyrazili chęć dalszej współpracy w kolejnych 

inicjatywach. Spotkanie w Nowym Sączu, w Splocie, należy zaliczyć do udanych. Projekt kończy 

http://www.splot.info/
http://www.globalcitizen.dk/
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się w czerwcu 2012 roku, ale przed nauczycielami jeszcze dwa spotkania w Llandrindod Wells, 

Walia i w Warnie, Bułgaria.  

 

X Małopolski Konkurs Literacki dla Młodzieży „Pióro Splotu” 

 

Ten doroczny konkurs stał się już tradycją i wszedł na stałe do kalendarza imprez sądeckich. W 

2011 roku, na dziesiątą edycję konkursu, wpłynęły 102 prace od 89 autorów w dwóch kategoriach 

wiekowych: senior i junior. Z powodu dużej ilości prac Jury oceniało je w dwóch etapach. 

Juniorzy otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe, a seniorzy – nagrody pieniężne i książki. 

Nagrody zostały ufundowane przez Zespół Szkół Społecznych „Splot”, Małopolskie Towarzystwo  

Oświatowe z Nowego Sącza, Społeczny Instytut  Wydawniczy „Znak” z Krakowa, Wydawnictwo 

Literackie z Krakowa oraz Kredyt Bank Nowy Sącz. Relacje z konkursu ukazały się w Dzienniku 

Polskim Nowosądeckim, a wszystkie nagrodzone teksty znajdują się na stronie internetowej 

www.splot.info.  

Wyżej wymienione projekty otrzymały dofinansowanie z następujących źródeł  i zostały 

rozliczone w terminie, a sprawozdania przyjęte przez sponsorów bez zastrzeżeń. 

 Klub Lokalnych Liderów – druga odsłona- dotacja Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych  – dotacja - 199 030 PLN 

 „Krzyk ulicy!”– Grafitti i hip-hop na naszych ulicach  - dotacja Ministerstwa 

Edukacji Narodowej : 53 164 PLN i  Miasta  Nowy Sacz: 2 000 PLN ) 

 Ewaluacja projektów edukacyjnych w oparciu o konkretne dane - dotacja Open 

Society Fund OSI-ZUG: 24 016 USD 

 Dni „Jesteśmy jednością” - dotacja Funduszu Wyszehradzkiego: 13 000 EURO 

 Przemoc domowa – to nie z nami! - dotacja Fundacji Batorego: 39 650 PLN) 

 Stowarzyszenia rodziców i nauczycieli w akcji  – wizyta studyjna rodziców i 

nauczycieli z Azerbejdżanu, Mołdowy i Gruzji. – dotacja Fundacji Batorego , East-

East Program: 69 720,00 PLN and East-East Program Fundacji Sorosa w Baku, Tbilisi i 

Kiszyniowie 

 Wizyty studyjne w Polsce – dotacja Kolegium Europy Wschodniej i Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności, Program RITA: 55 000 PLN 

 „Segregacja śmieci na wesoło” - dotacja Miasta Nowy Sącz: 3 988 PLN 

 „LITTERA SCRIPTS MANET” – Warsztaty  literackie dla uzdolnionej młodzieży 

gimnazjalnej z Nowego Sącza – dotacja Miasta Nowy Sącz: 2 600 PLN 

 Edukacja obywatelska – lokalnie i globalnie- dotacja EU Program Comenius: 61 000 

PLN) 

 Małopolski Konkurs Literacki dla Młodzieży „Pióro Splotu” – dotacja Miasta 

Nowy Sącz: 1000 PLN 

 

http://www.splot.info/
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W okresie sprawozdawczym zarząd spotykał się 7 razy. Omawiano styl pracy Zarządu, plany 

strategiczne na przyszłość, sposób wydatkowania środków z 1%, procedury związane z pisaniem i 

ewaluacją wniosków o dotacje na kolejne projekty.  

 

Zarząd w obecnym składzie prosi o udzielenie absolutorium  

 


