Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia „SILS” za 2016 rok.
Rok 2016 obfitował w ważne wydarzenia dla działalności stowarzyszenia.
Zdecydowaliśmy się na prowadzenia działalności gospodarczej, by w ten sposób pozyskiwać środki na
naszą działalność statutową, w tym m.in. na wkłady własny do realizowanych projektów, na które
pozyskujemy dofinansowania ze źródeł krajowych oraz europejskich. Działalność, którą prowadzimy
to szkoła językowa, w której prowadzimy zajęcia dla mieszkańców Środy Wielkopolskiej i okolic oraz
lokalnych firm. Zakładając działalność gospodarczą zdecydowaliśmy się również na stanie się
przedsiębiorstwem ekonomii społecznej i tym samym angażowaniem do pracy osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Wsparcia udzieliła nam fundacja „Barka”, która prowadzi projekt, w
ramach którego mogliśmy otrzymać dotację na utworzenie miejsca pracy.
Drugim ważnym
wydarzeniem mijającego
roku było rozpoczęcie
przygody z programem
Erasmus+. Początkowo
gościnnie wzięliśmy
udział w wymianie
międzynarodowej, by
tam zdobyć
doświadczenie oraz poznać inne, podobne
do naszej organizacje z innych krajów
europejskich. Nasze działania poszły
zarówno w kierunku tworzenia własnych
wymian i projektów, które złożyliśmy do
Narodowej Agencji Eramsus + w celu
otrzymania wsparcia, jak i zgłosiliśmy się do
kilku wymian jako organizacja partnerska.
Jeden z naszych wniosków otrzymał
dofinansowanie i w listopadzie
zorganizowaliśmy pierwszą wymianę
młodzieżową, w której uczestniczyły 42
młode osoby z 6 krajów europejskich.
Tematem wymiany „Movie it” była
komunikacja, z naciskiem na komunikowanie
się za pomocą video. Otrzymaliśmy mnóstwo dobrych słów za organizację i pomysł, co zachęciło nas
do aplikowania po kolejne środki na organizację tego typu projektów. Z ramienia stowarzyszenia
uczestnikami byli członkowie oraz uczniowie ze współpracującej z naszą organizacją szkoły
ponadgimnazjalnej ze Środy Wielkopolskiej. Równolegle realizowane są wymiany, w których
bierzemy udział jako organizacja partnerska. Nasze zespoły wyjeżdżają na warsztaty do Londynu i
Cypru.
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Równolegle prowadziliśmy starania o pozyskanie środków z różnych programów na działania w
dziedzinie edukacji. Ze złożonych 3 projektów w minionym roku jeden doczekał się opublikowania
wyników oraz pozytywnej oceny. „Fachowcy z Hipolita” to 2 letni projekt skierowany do uczniów ze
szkół zawodowych, w ramach którego będą mieli okazję nabycia nowych umiejętności ( uprawnienia
na wózek widłowy, elektryk E+D oraz grafik komputerowy), a następnie sprawdzenia się na stażach w
lokalnych firmach. Realizacja projektu będzie obejmowała lata 2017 i 2018. Pozostałe wnioski czekają
na publikacje wyników.
W 2016 roku uruchomiliśmy również fundusz stypendialny. Chcemy by nasi aktywni członkowie ich
rodziny oraz osoby zgłoszone przez naszych partnerów społecznych, które borykają się życiu z
problemami mogli skorzystać z nauki języków obcych. Od momentu uruchomienia wsparliśmy naukę
angielskiego dla 4 osób.
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Zapraszamy do śledzenia naszych działań na naszej stronie internetowej www.sils.org.pl

Stowarzyszenie na rzecz Inicjatyw Lokalnych Społeczności „SILS”
63-000 Środa Wielkopolska
ul. Poselska 5c/2

