SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
ZA ROK 2016
A. Stowarzyszenie
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 24 lipca 2008 roku, pod nazwą: „Stowarzyszenie
Wielokulturowy Zgierz”. Nazwa stowarzyszenia, na „Stowarzyszenie Tkalnia”, została zmieniona
decyzją Walnego Zgromadzenia dnia 20 stycznia 2013 roku.

Cele statutowe stowarzyszenia to:
a) działalność kulturalna
b) upowszechnianie wiedzy na temat innych kultur
c) ochrona dziedzictwa kulturowego Zgierza, Łodzi oraz innych miejscowości regionu łódzkiego
d) promocja wielokulturowego oraz wczesnoprzemysłowego dziedzictwa regionu łódzkiego
e) aktywizowanie i integrowanie społeczności lokalnej
f) promowanie idei tolerancji, równości i sprawiedliwości społecznej, postaw otwartości na dialog,
przeciwdziałanie dyskryminacji
g) upowszechnianie wiedzy o historii regionu łódzkiego
h) upowszechnianie wiedzy o kulturze i sztuce wśród mieszkańców regionu
i) monitorowanie działań władz samorządowych oraz instytucji publicznych
j) włączanie mieszkańców/mieszkanek w procesy współdecydowania o mieście
k) edukacja kulturalna dzieci i młodzieży
l) edukacja obywatelska dzieci i młodzieży

Numer KRS stowarzyszenia: 0000310372
Numer NIP: 7322117869
Numer REGON: 100557320
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B. Opis przeprowadzonych działań
W roku 2016 Stowarzyszenie Tkalnia zrealizowało dwa projekty: 1) Wielokulturowy Zgierz,
2) Robimy warsztaty – lato w mieście

1) Wielokulturowy Zgierz
Celem projektu był rozwój postawy akceptacji wśród młodych ludzi ze Zgierza poprzez
zapoznawanie ich z innymi kulturami i uczenie szacunku dla odmienności, a także angażowanie ich
w życie swoich społeczności.
Dzięki realizacji projektu utworzono ponad 100‐osobową grupę młodych ludzi, którzy
przygotowują i prowadzą działania mające na celu przeciwdziałanie nienawiści i dyskryminacji. W
ramach projektu ponad 1,5 tys. dzieci i młodzieży ze Zgierza i okolic uczestniczyło w cyklu zajęć
dotyczących nienawiści i dyskryminacji. Powstały skrypty warsztatów. Zorganizowano 10 wydarzeń
szkolnych pod nazwą „Święto różnorodności”. Uporządkowano i oznaczono plac po cmentarzu
żydowskim oraz dzielnicę żydowską w Zgierzu. Powstał też wielkoformatowy mural w centrum
miasta, promujący postawę otwartości na wielokulturowość. Nagrano trzy przewodniki audio po
Zgierzu oraz wydano trzy numery miesięcznika „Zgrzyt”. Z udziału w projekcie skorzystały dzieci i
młodzież uczęszczające do szkół w Zgierzu i okolicach. W ramach rozwoju instytucjonalnego
wypracowana została strategia rozwoju organizacji, określająca m.in. kierunki oraz plan
finansowania działań podjętych podczas realizacji projektu.

Czas trwania projektu: 13 miesięcy (1 marca 2015 – 30 kwietnia 2016)
Finansowanie: Fundusze Norweskie
Kwota dofinansowania: 203 894,16 PLN
Całkowity budżet projektu: 203 894,16 PLN
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2) Robimy warsztaty – lato w mieście to projekt warsztatów bezpłatnych, wakacyjnych warsztatów
filmowych dla zgierskich dzieci w wieku 8‐14 lat. Warsztaty zakończyła uroczysta premiera
stworzonego filmu.

Czas trwania projektu: 1 miesiąc (czerwiec)
Finansowanie: FIO
Kwota dofinansowania: 4 899,89 PLN
Całkowity budżet projektu: 4 899,89 PLN

C. Podsumowanie
W 2016 roku Stowarzyszenie Tkalnia zakończyła realizację dużego projektu Wielokulturowy
Zgierz oraz prowadziła mniejsze projekty. Staramy się o dofinansowanie kolejnych przedsięwzięć.
Kadra organizacji brała udział w wielu szkoleniach, ciągle podnosząc swoje kompetencje i
nawiązując nowe kontakty. Przygotowujemy się także do planowanej przeprowadzki do Łodzi.
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