SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
ZA ROK 2018

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
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Numer NIP: 7322117869
Numer REGON: 100557320

B. Opis przeprowadzonych działań
W roku 2018 Stowarzyszenie Tkalnia zrealizowało dwa projekty: 1) SAFE Project – sexuality,
assertiveness, feminism, equality oraz 2) SAFE 2 – sexual safety standards in youthwork. ”.

1) SAFE Project – sexuality, assertiveness, feminism, equality
Opis: "SAFE project – Sexuality, Assertiveness, Feminism, Equality” (SAFE) to szkolenie,
poświęcone kwestiom zapewnienia bezpieczeństwa seksualnego w kontekście pracy z młodzieżą.
Zostało to osiągnięte za pomocą działań łączących w sobie metodologię edukacji seksualnej,
szkolenia Wen‐ Do, warsztatów antydyskryminacyjnych i wspólnego planowania lokalnych i
międzynarodowych projektów wspierających bezpieczeństwo seksualne młodych ludzi. Projekt
SAFE miał na celu zbadanie sposobów zapewnienia młodzieży bezpieczeństwa seksualnego
podczas szkoleń, wymian, spotkań młodzieżowych w kontekście wiedzy, postaw, świadomości
istniejących stereotypów i dyskryminacji. Pracując nad standardami SAFE planujemy zapobiec
przemocy, nadużyciom, wczesnemu porzucaniu nauki i wykluczeniu młodzieży. Wiąże się to z
celami strategii "Europa 2020" w zakresie ograniczania wykluczenia społecznego, zmniejszenia
liczby uczniów przedwcześnie porzucających naukę w szkole i zwiększania zdolności do
zatrudnienia młodzieży. Podczas tego szkolenia pracowaliśmy nad: • standardami edukacji
seksualnej i sposobem ich integracji z praktyką zawodową uczestniczek/ów. • asertywnością i
technikami samoobrony opracowanymi w ramach metodologii Wen‐Do i tym jak można ją
zintegrować z praktyką zawodową uczestniczek/ów. • działaniami zmierzającymi do stworzenia
standardów SAFE dla każdej inicjatywy młodzieżowej. • tworzeniem projektów lokalnych i
międzynarodowych z udziałem młodzieży w zakresie bezpieczeństwa seksualnego. • zwiększeniem
wiedzy o możliwościach finansowania programu Erasmus + Młodzież. Miejscem szkolenie były
Wójtowice, mała wieś w Kotlinie Kłodzkiej. Czas trwania to 5 dni i 2 dni podróży. Zaangażowane

Stowarzyszenie Tkalnia
ul. Jana 8a, 91‐350 Łódź, http://tkalnia.org/
Tel.: 609551089

2

kraje to Polska, Rumunia, Turcja, Cypr, Portugalia i Hiszpania. Liczba uczestników i zaangażowanych
osób: 26 (24 uczestniczki/cy, 2 trenerki). Wszystkie działania były oparte na nieformalnych
metodach edukacyjnych: warsztatach / pracy grupowej, przy użyciu metodologii Wen‐Do, gier,
budowania zespołu, działań międzykulturowych, planowania działań i tworzenia sieci.
Czas trwania projektu: 4 miesiące (1 lutego – 31 maja)
Liczba osób zatrudnionych: 4
Kwota dofinansowania: 18,504.96 EURO
Całkowity budżet projektu: 18,504.96 EURO

2) "SAFE project 2 – sexual safety standards in youthwork” (SAFE2) to kontynuacja działań,
poświęconych kwestiom zapewnienia bezpieczeństwa seksualnego w kontekście
pracy z młodzieżą. Łącząc wszechstronną edukację seksualną, Wen‐Do i warsztaty
antydyskryminacyje oraz doświadczenia pracy międzynarodowej nad tą kwestią, tworzymy i
promujemy dokument precyzujący standardy bezpieczeństwa seksualnego w pracy z młodzieżą w
Europie.
Projekt SAFE 2 ma na celu zapewnienie młodzieży bezpieczeństwa seksualnego podczas szkoleń,
wymian, spotkań młodzieżowych w kontekście wiedzy, postaw,
świadomości istniejących stereotypów i dyskryminacji.
Pracując nad standardami SAFE zapobiegamy przemocy, nadużyciom, wczesnemu porzucaniu nauki
i wykluczeniu młodzieży. Wiąże się to z celami strategii "Europa 2020" w
zakresie ograniczania wykluczenia społecznego, zmniejszenia liczby uczniów przedwcześnie
porzucających naukę w szkole i zwiększania zdolności do zatrudnienia
młodzieży.
Podczas tego szkolenia pracowaliśmy nad:
• standardami edukacji seksualnej i sposobem ich integracji z praktyką zawodową uczestniczek/ów.
• wypracowaniem skutecznych metod walki z dyskryminacją.
• asertywnością i technikami samoobrony opracowanymi w ramach metodologii Wen‐Do i tym jak
można ją zintegrować z praktyką zawodową uczestniczek/ów.
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• stworzeniem standardów SAFE dla każdej inicjatywy młodzieżowej i promocją standardów w UE.
• tworzeniem projektów lokalnych i międzynarodowych z udziałem młodzieży w zakresie
bezpieczeństwa seksualnego.
• zwiększeniem wiedzy o możliwościach finansowania programu Erasmus + Młodzież.
Miejscem szkolenie była Polska, wieś Wójtowice. Czas trwania to 5 dni i 2 dni podróży.
Zaangażowane kraje to Polska, Irlandia, Holandia, Rosja, Hiszpania, Litwa, Turcja i
Grecja. Liczba uczestników i zaangażowanych osób: 26 (24 uczestniczki/cy, 2 trenerki).
Wszystkie działania były oparte na nieformalnych metodach edukacyjnych: warsztatach / pracy
grupowej, przy użyciu metodologii Wen‐Do, gier, budowania zespołu, działań
międzykulturowych, planowania działań i tworzenia sieci.

Czas trwania projektu: 4 miesiące (1 września – 30 listopada)
Liczba osób zatrudnionych: 4
Kwota dofinansowania: 18,113.00 EURO
Całkowity budżet projektu: 18,113.00 EURO

C. Podsumowanie
W 2018 roku Stowarzyszenie Tkalnia rozpoczęło międzynarodowe działania na rzecz
wprowadzenie standardów bezpieczeństwa seksualnego w pracy z młodzieżą. Przeszkolono łącznie
48 pracowników i pracowniczki młodzieżowe z 12 krajów europejskich i sąsiadujących. Praca ta
zaowocowała stworzeniem koalicji na rzecz Comprehensive Sexual Education w Europie
Wschodniej co, mamy nadzieje zaowocuje działaniami promującymi CSE w Europie Wschodniej w
2019 roku.
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