
 

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

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia „SILS” za 2017 rok. 

 

Rok 2017 to kolejny rok z przygodą w ramach 

Erasmus+. Rozpoczęliśmy  go udziałem w wymianie 

młodzieżowej „Sport Your Mind”, która miała 

miejsce na Cyprze. Nasza pięcioosobowa drużyna 

złożona  była z uczniów średzkiego Hipolita, 

studentów UAM oraz przedstawicieli SILS.  

Wyjazd poskutkował nowymi znajomościami z 

ludźmi z całej Europy oraz kolejnymi wspólnymi 

inicjatywami z OTI.  Zaraz po powrocie z Cypru, 

wysłaliśmy kolejną grupę, tym razem 

pracowników młodzieżowych, na warsztaty do 

Londynu w ramach projektu „Peace of Cake”. 

Kolejne wymiany to „Business Basics” w 

Londynie, „Employ+” na Cyprze oraz ponownie w Londynie „Enterpreneur’s Manual”.  

 

Początek roku, to również start projektu „Fachowcy z Hipolita” finansowanego w ramach WRPO. 

Ramach działań zorganizowaliśmy szkolenia zawodowe oraz egzaminy dla 30 uczniów szkół 

zawodowych ze Środy Wielkopolskiej. Kwalifikacje i uprawnienia dotyczyły elektryków, logistyków 

oraz grafików, którzy po ich zdobyciu skorzystali z miesięcznych staży u średzkich pracodawców. 

Druga tura projektu realizowana będzie w roku 2018.  
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Z początkiem kwietnia równolegle rozpoczęliśmy 

realizację projektu „Strefa rozwoju – innowacyjny 

model zdobywania kompetencji potrzebnych na 

rynku pracy” w ramach POWER, w którym jesteśmy 

jednym z partnerów. Prace w projekcie, w których 

uczestniczyliśmy w 2017 roku, polegały na 

opracowaniu wstępnej wersji modelu 

poprzedzonej spotkaniami zespołu roboczego oraz 

zespołu ekspertów. W początkowej fazie realizacji 

wzięliśmy również udział w wizycie studyjnej u 

zagranicznego partnera OTI w Londynie, by tam 

zapoznać się ze stosowanymi w Wielkiej Brytanii rozwiązaniami w tym zakresie.  Projekt realizowany 

będzie również w latach 2018 i 2019.  

Rok 2017 to drugi rok prowadzenia przez nas działalności gospodarczej, polegającej na prowadzeniu 

kursów  oraz egzaminów językowych. W całym roku przeprowadziliśmy niecałe 3000 godzin 

lektorskich oraz 235 egzaminów. Z końcem roku zakończyła się współpraca z dwoma podmiotami 

odpowiedzialnymi za dużą część zajęć językowych, czego skutków spodziewamy się w roku 

następnym.  Środki uzyskane w ramach działalności gospodarczej zostały wykorzystane na wkład 

własny w realizowanych projektach. Pokryte zostały wynagrodzenia kadry administrującej działalność 

stowarzyszenia, osób  zarządzające działalnością gospodarczą oraz utrzymanie infrastruktury 

biurowej i informatycznej.   

 

 

Zarząd Stowarzyszenia „SILS” 

14 czerwca  2018r.  

 

Zapraszamy do śledzenia naszych działań na naszej stronie internetowej www.sils.org.pl 

 

http://www.sils.org.pl/

