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Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA jest organizacją pozarządową posiadającą status 

organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w roku 1999. 

 

o Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 00 000 48342 

o Numer REGON 390684967 

o Numer NIP  693-18-54-339 

o Rachunek bankowy: Fortis Bank Polska S.A. 14 1600 1462 0008 0303 3206 3001 

o Adres: 

67-200 Głogów, ul. Perseusza 13, 

powiat: głogowski, województwo: dolnośląskie 

Tel/fax (0 76) 8321804, (076) 7276070 , 

email: szansa@szansa.glogow.org, 

www: www.szansa.glogow.org 

 

Misja Stowarzyszenia  

Kierując się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka i angażując działania całego 

środowiska przeciwdziałać wszelkim formom patologii wśród dzieci i młodzieży, pomagać im rozwijać 

w pełni potencjał twórczy, intelektualny i emocjonalny z zachowaniem możliwości realizacji 

podstawowych potrzeb młodych ludzi. 

 

 

Cele Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie: 

1. Udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom, młodzieży i rodzinom 

2. Prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią 

społeczną 

3. Udzielanie pomocy rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i opiekuńczych 

4. Upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, interweniowanie w przypadkach naruszeń 

praw człowieka zapisanych w dokumentach ratyfikowanych przez państwo polskie 

5. Szerzenie oświaty zdrowotnej 

6. Edukacja społeczno-prawna 

7. Prowadzenie działalności przeciwdziałającej powstawaniu bezrobocia wśród młodych ludzi 

8. Kształtowanie osobowości młodych ludzi 

9. Prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej 

10. Inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym 

uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych 

11. Rozwijanie międzynarodowej współpracy młodzieży 

12. Działania na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

13. Umacnianie partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną 

wszystkich szczebli, 

14. Rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości 

środowiska organizacji pozarządowych, 

15. Wspieranie i upowszechnianie inicjatyw i działań  kulturalnych 

16. Rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży 

17. Rozwijanie idei wolontariatu 
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18. Pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, 

zasoby i możliwości 

19. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 

20. Działalność charytatywna 

21. Wspieranie wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do przeciwdziałania 

przemocy wobec dzieci i młodzieży 

22. Rozwój przedsiębiorczości społecznej 

23. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży 

 

 

 

Cele Stowarzyszenia i misja realizowane są z zachowaniem następujących zasad: 
• Niezależności polegającej na nieuleganiu wpływom jakiejkolwiek partii, opcji politycznej, 

religijnej, finansowej lub innej. Metody pracy, formy działalności oraz misja i cele nie są 

narzucone przez jakąkolwiek instytucję czy jednostkę, ale są wypracowane w ramach pracy 

zespołowej realizatorów zadań; 

• Przejrzystości - udostępnianie swojego programu, statutu, programu działań i zasad pracy,  

a także podawanie do publicznej wiadomości sprawozdań merytorycznych i finansowych  

z realizowanych działań; 

• Tolerancji czyli poszanowaniu w ramach organizacji, jak i poza nią, każdej osoby, instytucji, 

organizacji, partnerów; 

• Rzetelności i profesjonalizmu, które wiążą się z podejmowaniem działań na miarę 

posiadanych kompetencji, możliwości kadrowych, lokalowych i finansowych. Rzetelne 

wywiązywanie się z podjętych umów i zobowiązań stanowią jeden z istotnych aspektów 

zarządzania organizacją. Ocena i ewaluacja stanowią stały element działań programowych. 

Dbamy o rozwój i doskonalenie zawodowe realizatorów zadań, co przyczynia się do 

osiągnięcia najwyższej jakości pracy; 

• Współpracy i partnerstwa czyli  budowania  długofalowego współdziałania z instytucjami, 

organizacjami, biznesem oraz obywatelami, którzy są zainteresowani wspólnym działaniem 

na rzecz rozwiązania danego problemu społecznego. 

 

Zarząd Stowarzyszenia  w roku 2014 pracował w następującym składzie : 

 D. Anna Lechowska - Prezes  

 Alina Ostrowska-Jarzyna - Wiceprezes  

 Dariusz Grzemny - Wiceprezes  

 Martyna Rybka - Członek Zarządu 

5.    Sebastian Górski - Członek Zarządu 

 

 

Zespół realizatorów  zadań i stałych współpracowników : 

Izabela Antał- Kmiecik, Dominika Błaszczyk, Teresa Błaszczyk, Renata Bułkowska, Karolina 

Furmanowicz, Sara Garcia Bullido, Justyna Dąbrowska, Sebastian Górski, Dariusz Grzemny, Beata 

Kamińska, Patryk Kmieć, Magdalena Kruszewska, Dorota Laska-Kmieć, Anna Lechowska, Leszek 

Lechowski, Elżbieta Leszczyńska, Michał Leszczyński, Agnieszka Mrozkowiak, Magdalena Naparło, 
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Natalia Pracz, Paulina Pracz, Alina Ostrowska-Jarzyna, Teresa Roszak, Paweł Ruchel,, Martyna 

Rybka, Anna Skrzyniarz, Krystyna Szmagaj-Graniasta, Natalia Łagodzka, Bożena Uznańska, Tomasz 

Wadas, Michał Wnuk, Wanda Woźniak, Urszula Zygiel,  Łukasz Zygiel. 

 

Główne kierunki pracy Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w roku 2014: 

 

 Profilaktyka, terapia, interwencja 

 Aktywne uczestnictwo młodzieży 

 Integracja międzypokoleniowa 

 Rozwój III sektora i przedsiębiorczości społecznej 

 

 

 

 

Grupy odbiorcze: 

• Dzieci 

• Młodzież 

• Rodzice, opiekunowie 

• Grupy zawodowe 

• Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym 

• Środowisko lokalne 

 

 

Strategia działania: 

Wyznaczone kierunki pracy realizowane są w oparciu o 4 strategie wypracowane przez zespół 

SZANSY.  

 

1) Strategia informacyjna - której celem jest dostarczenie wiedzy na temat zaistniałej sytuacji 

problemowej i możliwości zachowań ryzykownych, zwłaszcza u młodych ludzi i osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

U podstaw tej strategii leży przekonanie, że ludzie, zwłaszcza młodzi, zachowują się 

ryzykownie, ponieważ zbyt mało  wiedzą o mechanizmach i następstwach  swoich  zachowań, 

a osoby dorosłe podejmując skoordynowane, systemowe działania są w stanie przeciwdziałać 

tym zachowaniom. 

Ten rodzaj strategii realizowany jest poprzez szkolenia, konferencje, seminaria, edukacyjne 

kampanie społeczne, inicjatywy młodzieżowe. 

 

2) Strategia kompetencyjna – polega na rozwijaniu  umiejętności psychologicznych i 

społecznych (umiejętności rozwiązywania konfliktów, pracy w zespole, radzenia sobie z 

sytuacjami trudnymi, itp.), które w połączeniu z odpowiednią wiedzą potrafią zapobiec 

ryzykownym zachowaniom. Strategia ta realizowana jest w oparciu o pracę indywidualną i 

grupową z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, wolontariat młodzieżowy, działania w ramach 

integracji międzypokoleniowej. 

 

3) Strategia działań alternatywnych - oparta na zasadach edukacji nieformalnej, pozwala w 

sposób czynny brać udział w różnorodnych działaniach (artystycznych, obywatelskich, 

edukacyjnych) co stanowi przeciwwagę do braku możliwości rozwoju zainteresowań i 
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osiągania sukcesów, podejmowania  rutynowych działań. Realizacji tej strategii sprzyjają 

wszelkie inicjatywy młodzieżowe, działania z zakresu rozwoju przedsiębiorczości społecznej. 

 

4) Strategia interwencyjna - której celem jest  interwencja i wspieranie w sytuacjach 

kryzysowych osób mających trudności  w rozwiązywaniu swoich  problemów.  

      Formą realizacji tej strategii jest poradnictwo, sesje terapeutyczne, wielodyscyplinarne 

działania interwencyjne oparte na współpracy środowiskowej. 

 

 

 

15 lat SZANSY ! 
 

W roku 1999 odbyło się pierwsze założycielskie spotkanie założycielskie Stowarzyszenia dla Dzieci i 

Młodzieży SZANSA. W uroczystościach piętnastolecia wzięli udział członkowie, współpracownicy, 

przyjaciele Stowarzyszenia, jak i przedstawiciele samorządów, innych organizacji pozarządowych 

oraz Rzecznik Praw Dziecka.  

W uznaniu szczególnych osiągnięć w dziedzinie ochrony praw Stowarzyszenie SZANSA zostało 

uhonorowane przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka odznaką Infantis Dignitatis Defensori. 

 

 

 

 

 

P R O F I L A K T Y K A  /  T E R A P I A / I N T E R W E NC J A 

 

 

Lokalny system pomocy dzieciom krzywdzonym 

Zagadnienie pomocy ofiarom przemocy, a szczególnie przeciwdziałanie i pomoc dzieciom 

krzywdzonym, jest jednym z głównych  celów działania SZANSY. 

Projekty dotyczące tego zagadnienia mają charakter wielostronny i długofalowy.  

Angażują zarówno dzieci, młodzież, ich rodziny, środowisko szkolne, przedszkolne a także 

środowisko lokalne miasta. 

Stowarzyszenie SZANSA jest miejscem, gdzie osoby potrzebujące pomocy interwencyjnej, 

terapeutycznej, edukacyjnej mogą skorzystać z proponowanej oferty. 

Dążymy do tego, aby zintegrować działania instytucji i organizacji pracujących z dziećmi - aby 

stworzyć kompleksowy system pomocowy poprzez podnoszenie kompetencji profesjonalistów 

odpowiedzialnych za pomoc dzieciom i ich rodzinom, oraz stworzyć w mieście miejsce udzielania 

profesjonalnej pomocy dzieciom krzywdzonym. 

 

Cel projektu: 

• Rozwijanie wszechstronnej, systemowej oferty pomocowej dla osób dotkniętych 

problemem przemocy i zagrożonych patologiami społecznymi 

Działania w ramach projektu: 

 

1. Pomoc psychologiczna dla osób doświadczających przemocy i krzywdzenia 

2. Pomoc prawna 

3. Grupy wsparcia dla dorosłych 
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4. Interwencje w sytuacjach kryzysowych 

5. Udzielanie pomocy pedagogicznej dzieciom i młodzieży z trudnościami szkolnymi 

6. Szkolenia 

7. Spotkania tematyczne dla grup wielodyscyplinarnych  

8. Kurator procesowy dziecka uczestniczącego w  procedurach prawnych 

Rezultaty działań: 

 

 Udzielono  porad psychologiczno-pedagogicznych i prawnych- 837 

 Szkolenia grup zawodowych (200 osób) 

 

Współfinansowanie projektu: 

Gmina Miejska Głogów 

 

 

 

Ochrona dzieci uczestniczących w procedurach prawnych 

W ramach projektu zostały zorganizowane: 

 konsultacje psychologiczne dla dzieci, które uczestniczą  w procedurach prawnych, oraz dla 

ich rodziców 

 konsultacje prawne 

 szkolenia dla grup zawodowych 

Poczyniono kolejne działania mające na celu wypracowanie zasad współpracy wymiaru 

sprawiedliwości z organizacją pozarządową, dotyczące roli i zasad ustanawiania kuratora 

procesowego dla dziecka będącego ofiarą przemocy.  

Przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach zorganizowano 

konferencje dotyczącą pomocy dzieciom krzywdzonym, w której wzięło udział 120 osób 

 

Cel projektu:  

• Poprawa sytuacji dzieci uczestniczących w procedurach prawnych 

Działania w ramach projektu: 

1. Konsultacje psychologiczne 

2. Pomoc prawna 

3. Dystrybucja materiałów edukacyjnych wśród pracowników sądu, prokuratury 

4. Szkolenia dla grup interdyscyplinarnych 

 

Rezultaty działań: 

 Konsultacje psychologiczne dla dzieci i ich rodzin 

 Pomoc prawna 

 Opracowanie i dystrybucja materiałów dotyczących prawnej ochrony dziecka 

Współfinansowanie: 

Fundacja Dzieci Niczyje ze środków The Velux Foundations. 
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Młodzieżowy Klub Środowiskowy 

Młodzieżowy Klub Środowiskowy jest  programem wypracowanym na przestrzeni lat przez zespół 

Stowarzyszenia. Działania w ramach Klubu opierają się na zasadach edukacji nieformalnej dla dzieci  

i młodzieży ze wszystkich rodzajów szkół w Głogowie i powiecie głogowskim, prowadzone są w 

formie zajęć grupowych i indywidualnych. 

Grupy mają charakter edukacyjny, socjoterapeutyczny, terapeutyczny, rozwijający. 

W zajęciach uczestniczą nie tylko młodzi ludzie zagrożeni wykluczeniem społecznym, ale także osoby 

nie wykazujące  nieprawidłowości w zachowaniu, ale chcące realizować swoje zainteresowania, pasje.  

Zajęcia  prowadzone są w ramach edukacji nieformalnej, w formie aktywizującej młodych ludzi  

i zakładają ich aktywną partycypację w życiu społeczności lokalnej.   

Zajęcia prowadzą pracownicy młodzieżowi. 

 

Cel projektu: 

• Kształtowanie u młodych ludzi postaw odpowiedzialności, sprzyjających aktywnemu 

działaniu, wzmocnieniu poczucia odpowiedzialności za podejmowane działania 

• Stworzenie możliwości do działań obywatelskich i rozwoju aktywności twórczej  dla 

młodych ludzi  

Działania w ramach projektu : 

1. Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży  

2. Wolontariat młodzieżowy 

Rezultaty działań: 

-    Łącznie w zajęciach Młodzieżowego Klubu Środowiskowego  uczestniczyło w ciągu całego    

roku ponad 170 osób. 

-    W ramach MKŚ funkcjonowało 11 grup dziecięcych i młodzieżowych: 

Współfinansowanie projektu:  

              Gmina Miejska Głogów 

 

 

 

 

 

I N I C J A T Y W Y  M Ł O D Z I E Ż O W E / A K T Y W N E   U C Z E S T N I C T W O 

 

GlogOFF Streetz JAM  

GlogOFF Streetz JAM to cykliczne już działanie, jakie od 2011 roku realizuje Stowarzyszenie 

SZANSA. IV Festiwal Kultury Ulicznej (2014r.) zorganizowany został w partnerstwie z Fundacją 

Lokalnych Inicjatyw Społecznych oraz kolektywem animatorów kultury Streetz Ensemble.  

W ramach działań festiwalowych odbył się plenerowy happening plastyczny pod nazwą „Miasto 

Mówi”, podczas którego stworzony został autorski mural w przestrzeni miasta (Rynek 2-4). 

Przeprowadzono warsztaty dla młodzieży w artystycznych sekcjach, miejsce miały prezentacje i 

pokazy. W finałowej części działań – w trzydniowym festiwalu sztuk ulicznych – udział wzięło ponad 

650 odbiorców – tj. dwukrotnie więcej niż zakładano. Zorganizowano koncert główny, w trakcie 

którego w przeglądzie głogowskiej twórczości ulicznej udział wzięli młodzi artyści z regionu oraz 

wystąpiły gwiazdy muzyki hip-hopowej. Działania festiwalowe stworzyły możliwości rozwoju 

kreatywności dla młodych ludzi poprzez zapewnienie im warunków do działania.  
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SZANSA Zasiedla Boiska 

W ramach działania wakacyjnego „SZANSA Zasiedla Boiska” zorganizowane zostały  Turnieje Piłki 

Nożnej Drużyn Podwórkowych, w których łączny udział wzięło ponad 300 osób w wieku 8-16 lat, w 

tym 30 zespołów piłkarskich.  

Turnieje odbywały się na boiskach szkolnych, równolegle odbywały się pikniki rodzinne, zabawy z 

najmłodszymi, z całymi rodzinami. Działania te organizowano w ramach zagospodarowania czasu 

wolnego dzieci i młodzieży podczas wakacji. 

 Celem turniejów było zwiększenie aktywności młodych ludzi na miejskich boiskach szkolnych, 

organizacja czasu wolnego podczas wakacji oraz wyrównywanie szans amatorów w stosunku do 

piłkarskich profesjonalistów.  

 

 

 

 

 

PR Z E D S I Ę B I O R C Z O Ś Ć   S P O Ł E C Z N A / W SP Ó Ł PR A C A  

M I Ę D Z Y SE K T O R O W A  

 

 

Legnicko-Głogowskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej  

Legnicko – Głogowskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej - projekt rozpoczęty w 2012r. i 

realizowany w partnerstwie z Forum Aktywności Lokalnej i Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej 

oraz Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. 

Projekt obejmuje swoimi działaniami subregion legnicko – głogowski, a skierowany jest do osób 

indywidualnych, przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, JST oraz instytucji rynku pracy, 

integracji i pomocy społecznej.  

Działania projektu mają charakter edukacyjny, doradczy, animacyjny oraz promocyjny. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.2 

Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 

Wsparcie ekonomii społecznej i jest kontynuacją projektu „Rozwój ekonomii społecznej w regionie 

legnickim” 

 

 

Wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowym 

w powiecie głogowskim 

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Głogowskim na terenie powiatu głogowskiego. 

Projekt rozpoczął się w listopadzie 2013r., a jego zakończenie planowane jest na czerwiec 2015r.  

Głównym jego celem jest poprawa współpracy między przedstawicielami administracji publicznej a 

organizacjami pozarządowymi z powiatu głogowskiego w zakresie tworzenia i realizacji polityk 

publicznych. 

Działania projektu mają charakter edukacyjny, doradczy, animacyjny oraz promocyjny. Realizowany 

jest w oparciu o „Model Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych”. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet: V Dobre rządzenie Działanie: 5.4 Rozwój potencjału 

trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.    
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Aktywne Organizacje – Silny Samorząd 

Projekt realizowany w partnerstwie Powiatem Głogowskim oraz z Legnickim Stowarzyszeniem 

Inicjatyw Obywatelskich na terenie powiatów głogowskiego i polkowickiego. Celem działań 

projektowych jest zwiększenie ilości spotkań konsultacyjnych i podniesienie jakości konsultacji 

społecznych poprzez skonsultowanie min. 2 dokumentów dotyczących realizowanych polityk 

publicznych na terenie powiatów polkowickiego i głogowskiego wśród przedstawicieli JST i NGO 

przez okres 12 miesięcy. Działania projektowe mają charakter edukacyjny, doradczy, konsultacyjny i 

animacyjny. 

Zamierzeniem jest wzrost efektywności mechanizmów konsultacyjnych i współpracy z partnerami 

społecznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie stanowienia i realizacji polityk publicznych i 

regulacji prawnych.  

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet: V Dobre rządzenie Działanie: 5.4 Rozwój potencjału 

trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.    

 

Lokalne Inkubatory NGO -  kontynuacja projektu „Dolnośląska Sieć Doradztwa 

Pozarządowego” realizowanego w roku 2011 

Głównym celem jest zwiększenie potencjału i możliwości rozwojowych III sektora i udziału 

obywateli/obywatelek w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i inicjowania współpracy 

międzysektorowej na Dolnym Śląsku, poprzez rozwój lokalnych inkubatorów. Jeden z tych 

inkubatorów prowadzony jest w Głogowie przez Stowarzyszenie SZANSA. 

 

Działania na rzecz III sektora w Głogowie 

SZANSA jest inicjatorem i aktywnie uczestniczy w działaniach Głogowskiego Partnerstwa 

Organizacji Pozarządowych RONDO. Jest to nieformalna struktura zrzeszająca 25 organizacji 

pozarządowych z terenu miasta i powiatu głogowskiego. Z inicjatywy Porozumienia RONDO został 

między innymi złożony wniosek o powołanie pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych w Gminie 

Miejskiej Głogów. 

 

 

 

D Z I A Ł A N IA MIĘDZYNARODOWE  

 

"Participation through Art in a Peaceful Integration of Individuals with Limited Life 

Opportunity in a Network- PAPILLON" 

Projekt realizowany w ramach LIFELONG LEARNING PROGRAMME GRUNDTVIG.  

Cel projektu to integracja społeczna osób dorosłych, młodych dorosłych z różnego rodzaju 

ograniczeniami, zarówno  zdrowotnymi jak i społecznymi. Środkiem do integracji jest działalność 

artystyczna oraz szkolenie i kursy na temat przełamywania stereotypów, wzrostu tolerancji. 

Do udziału w projekcie zostały zaangażowane organizacje, które w swoich krajach prowadzą 

działalność na rzecz grup defaworyzowanych.  

W projekcie uczestniczyły organizacje z Włoch, Turcji i Rumunii. 

 

 

 

Wolontariat europejski 

W ramach programu Komisji Europejskiej „Młodzież w Działaniu” gościliśmy w SZANSIE dwoje 

wolontariuszy  z Armenii i Portugalii. 
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Wolontariusze realizowali projekt „Młodzieżowy Klub Środowiskowy” pomagali prowadzić zajęcia z 

młodszymi dziećmi, współpracowali z grupą wolontariuszy działającą w SZANSIE 

 

 

 

CHARM – Civic Help for Anti-Racist Measures 

W styczniu 2013 roku Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA przystąpiło do 

międzynarodowego projektu CHARM (Wsparcie obywatelskie działań antyrasistowskich w pracy 

młodzieżowej). Koordynatorem projektu jest bułgarska organizacja C.E.G.A, zaś SZANSA jest 

jednym z 6 międzynarodowych partnerów. 

Projekt ma na celu podnoszenie świadomości w zakresie zwalczania rasizmu i zwiększenia 

świadomości nt. praw człowieka wśród organizacji młodzieżowych, które niekoniecznie zajmują się 

tymi kwestiami, ale pracują z młodymi ludźmi i wspierają ich aktywny udział , wpływając na ich 

wartości, ich sposób myślenia i ich zachowanie. 

Działania w ramach projektu: 

a) badania pilotażowe wśród organizacji młodzieżowych i pracujących z młodzieżą na temat 

postaw członków organizacji związanych z rasizmem i dyskryminacja – kwiecień 2013 

b) szkolenie trenerów – Grecja, lipiec 2013 

c) szkolenia dla organizacji i grup młodzieżowych na temat przeciwdziałania rasizmowi i 

dyskryminacji – październik, listopad 2013 

d) Szkolenie trenerskie dla organizacji i grup młodzieżowych na temat przeciwdziałania 

rasizmowi i dyskryminacji – marzec 2014 

e) szkolenia stacjonarne i internetowe dla pracowników organizacji młodzieżowych – wrzesień-

grudzień 2014 

Partnerzy projektu: 

C.E.G.A Foundation, Bułgaria; Accademia Europea di Firenze, Włochy; United Societies of Balkans, 

Grecja ; Cazalla Intercultural, Hiszpania; YCAC, Litwa  

Projekt CHARM jest współfinansowany przez Unię Europejska w ramach programu „Prawa 

podstawowe i obywatelstwo”. 

 

 

Przeciwdziałanie mowie nienawiści 

Projekt "Dolnośląska Kampania przeciwko Mowie Nienawiści" jest realizowany w ramach Programu 

"Obywatele dla Demokracji" finansowanego z Funduszy EOG. Ma on na celu zintensyfikowanie 

działań Kampanii przeciwko mowie nienawiści na Dolnym Śląsku.Zakłada stworzenie sieci 

aktywistów, liderów i pracowników młodzieżowych, którzy przeprowadzą działania kampanijne na 

Dolnym Śląsku. Opracowane w projekcie materiały -Historie nienawiści -pozwolą na poznanie 

wpływu jaki ma mowa nienawiści na życie młodych ludzi i sposobów radzenia sobie z tym 

zjawiskiem.  

Projekt dociera także do potencjalnych sprawców mowy nienawiści oraz osób dotkniętych mową 

nienawiści w Internecie poprzez szkolenia prowadzone w organizacjach nie zajmujących się mową 

nienawiści. 

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla aktywistów, trenerów oraz Laboratorium 

Innowacji dla Zmian Społecznych, podczas którego 50 aktywistów opracuje narzędzia internetowe i 

mobilne pomagające w przeciwdziałaniu mowie nienawiści. Projekt realizowany jest razem z 

Amnesty International Norway. 
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Projekt rozpoczął się w październiku 2014. W tym roku zrealizowano następujące działania: 

stworzenie strony internetowej projektu, prowadzenie internetowego centrum pomocy dla ofiar mowy 

nienawiści, rekrutacja młodzieżowych aktywistów na szkolenia.  

 

 

Projekt jest integralną częścią Międzynarodowej Kampanii Rady Europy przeciwko mowie nienawiści 

w Internecie.  

SZANSA przystąpiła do Ogólnopolskiej Koalicji przeciw Nienawiści Kampanii Rady Europy „Bez 

nienawiści”. 

 

 

 

 

 

 

INNE WYDARZENIA, DZIAŁANIA, PROJEKTY: 

 

  

• Dolnośląska Konferencja „Dziecko ofiara przestępstwa- interdyscyplinarne strategie 

pomocy”, w której wzięło udział około 130 osób. Podczas konferencji zorganizowano między 

innymi panel dyskusyjny dla sędziów dotyczący przesłuchiwania dzieci 

• Szkolenie  dla nauczycieli i pedagogów szkolnych „Zapobieganie komercyjnemu 

wykorzystywaniu dzieci i młodzieży”- przygotowanie do prowadzenia zajęć profilaktycznych 

• Debata młodzieżowa z udziałem kandydatów na Prezydenta Miasta Głogowa 

• Organizacja akcji społecznej „One Bilion Rising” mająca na celu przeciwdziałanie przemocy 

wobec kobiet 

• Projekt pod nazwą „Wiem jak jem”, który miał na celu podniesienie świadomości na temat 

odżywiania oraz promowanie zasad zdrowego żywienia wśród dzieci i ich rodziców, 

opiekunów 

• Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych pt. „Ferie z coolturką” 

• Organizacja akcji społecznej „Balony wolności” – ogólnopolska akcja mająca na celu 

upamiętnienie wydarzeń w Biesłanie w roku 2004, gdzie w wyniku ataku terrorystycznego 

zginęło ponad 200 dzieci. Zorganizowano happening w Gimnazjum nr 23 im. I. Sendlerowej 

w Warszawie w Muzeum Archeologiczno-Historycznym, powstała strona internetowa 

www.balonywolnosci.pl 

http://www.balonywolnosci.pl/
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           BILANS 
        na dzień 31 grudnia 2014  roku 

 

Wiersz       AKTYWA              Stan na Wiersz      PASYWA               Stan na 

  Początek roku   Koniec roku     Początek 

roku   

Koniec roku 

  

    A. Aktywa trwałe 37685,74 16 340,66 A. Fundusze własne   

304 257,32 

  

206849,56 

     I. Wartości niematerialne i 

prawne 

1 442,04 8 891,35  I. Fundusz statutowy   

 62 802,22  

  

  34 007,83  

     II.  Rzeczowe aktywa trwałe 36 243,70 7 449,31 II. Fundusz z aktualizacji wyceny   

     III.  Należności długoterminowe   III. Wynik finansowy netto za rok 

obrotowy 

241 455,10  172 841,73   

     IV  Inwestycje długoterminowe   1. Nadwyżka przychodów nad 

kosztami (wielkość dodatnia) 

 

241455,10  

      

172 841,73   

      V. Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 

  2. Nadwyżka kosztów nad 

przychodami(wielkość ujemna) 

  

      

  

      

      B. Aktywa obrotowe 264 489,64        296 986,28        B. Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania 

2715,31 106 477,38 

      I. Zapasy rzeczowych aktywów 

obrotowych 

  I. Zobowiązania długoterminowe      

     II Należności  krótkoterminowe 5867,31  0  II. Zobowiązania krótkoterminowe          

2715,31 

675,00 

     III. Inwestycje krótkoterminowe   III. Rezerwy na zobowiązania   

      1. Środki pieniężne 263 419,59  296 986,28 IV. Rozliczenia międzyokresowe   

      2. Pozostałe aktywa finansowe   1. Rozliczenia międzyokresowe 

przychodów 

 105802,38  
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      C. Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 

    2. Inne rozliczenia międzyokresowe      

 SUMA BILANSOWA 306 972,63  313 326,94  SUMA BILANSOWA 306 972,63 313326,94 

Sporządził       Miejsce , data sporządzenia      Zatwierdził 

Krystyna Szmagaj-Graniasta 

          Głogów, dn.25.06.2015 r..  
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     RACHUNEK WYNIKÓW 

              na dzień 31 grudnia 2014 roku 

 

Pozycja          wyszczególnienie Kwota za 

poprzedni rok 

obrotowy 

Kwota za bieżący 

rok obrotowy 

   A. Przychody z działalności statutowej 1 186 843,34 1120 735,55  

  Składki brutto określone statutem 300,00 960,00          

          Inne przychody określone statutem 1 186 543,34 1 119 775,55  

  Przychody z działalności statutowej 

nieodpłatnej pożytku publicznego 

851 116,64 1 008 799,86  

 Pozostałe przychody określone statutem 335 427,30     110 975,69  

  Koszty realizacji zadań statutowych 846 776,98 863 134,32  

  Koszty realizacji zadań statutowych  

działalności nieodpłatnej pożytku 

publicznego 

  

766 673,28 

  

  

 Pozostałe koszty realizacji zadań 

statutowych 

80 103,70   

  Wynik finansowy na działalności 

statutowej (wielkość dodatnia lub 

ujemna) 

 

339 766,36 

 

257 601,23    

  Koszty administracyjne 99 311,26 84 759,50  

  Pozostałe przychody nie wymienione w 

poz. A i G 

0,00   

  Pozostałe koszty (nie wymienione w 

poz.B D i H) 

99 311,26   

  Przychody finansowe 0  0  

  Koszty finansowe               

       Wynik finansowy brutto na 

całokształcie działalności (wielkość 

dodatnia lub ujemna))C-D+E-F+G-H) 

 

241 755,10 

 

172 841,73  

 

  

Zyski i straty nadzwyczajne   

 Wynik finansowy ogółem (I+J) 241 755,10    172 841,73     

  Różnica zwiększająca koszty roku 

następnego (wielkość dodatnia) 

 

241 755.10  

 

172 841,73   

    

Różnica zwiększająca koszty roku 

następnego (wielkość ujemna) 

 

  

 

  

 

  

   

 

      Miejsce i data sporządzenia     

              Głogów, 25.06.2015 r   

   

Sporządził :         Zatwierdził: 

Krystyna Szmagaj-Graniasta 
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                                 Informacja dodatkowa do bilansu za 2014r.                                               

Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży „SZANSA „ 

 

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA jest organizacją pozarządową posiadającą 

status organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w roku 1999. 

 

* Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 00 000 48342 

* Numer REGON 390684967 

* Numer NIP  693-18-54-339 

* Rachunek bankowy: Fortis Bank Polska S.A. 14 1600 1462 0008 0303 3206 3001 

* Adres: 

67-200 Głogów, ul. Perseusza 13, 

powiat: głogowski, województwo: dolnośląskie 

Tel/fax (0 76) 8321804, (076) 7276070 , 

email: szansa@szansa.glogow.org, 

 www.szansa.glogow.org 

 

Misja Stowarzyszenia  Kierując się zasadą poszanowania godności, praw i wolności 

człowieka i angażując działania całego środowiska przeciwdziałać wszelkim formom 

patologii wśród dzieci i młodzieży, pomagać im rozwijać w pełni potencjał twórczy, 

intelektualny i emocjonalny z zachowaniem możliwości realizacji podstawowych potrzeb 

młodych ludzi. 

 

 

Cele Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie: 

1. Udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom, młodzieży i rodzinom 

2. Prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią 

społeczną 

3. Udzielanie pomocy rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i opiekuńczych 

4. Upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, interweniowanie w przypadkach 

naruszeń praw człowieka zapisanych w dokumentach ratyfikowanych przez państwo polskie 

5. Szerzenie oświaty zdrowotnej 

6. Edukacja społeczno-prawna 

7. Prowadzenie działalności przeciwdziałającej powstawaniu bezrobocia wśród młodych 

ludzi 

8. Kształtowanie osobowości młodych ludzi 

9. Prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej 

10. Inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym 

uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych 

11. Rozwijanie międzynarodowej współpracy młodzieży 

12. Działania na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym; 

13. Umacnianie partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją 

publiczną wszystkich szczebli 

14. Rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości 

środowiska organizacji pozarządowych 

15. Rozpoznawanie zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych 

przez młodych ludzi 

16. Rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży  
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17. Rozwijanie idei wolontariatu 

 

 

Cele Stowarzyszenia i misja realizowane są z zachowaniem następujących zasad: 

• Niezależności polegającej na nieuleganiu wpływom jakiejkolwiek partii, opcji 

politycznej, religijnej, finansowej lub innej. Metody pracy, formy działalności oraz misja i 

cele nie są narzucone przez jakąkolwiek instytucję czy jednostkę, ale są wypracowane w 

ramach pracy zespołowej realizatorów zadań; 

• Przejrzystości - udostępnianie swojego programu, statutu, programu działań i zasad 

pracy,  

a także podawanie do publicznej wiadomości sprawozdań merytorycznych i finansowych  

z realizowanych działań; 

• Tolerancji czyli poszanowaniu w ramach organizacji, jak i poza nią, każdej osoby, 

instytucji, organizacji, partnerów; 

• Rzetelności i profesjonalizmu, które wiążą się z podejmowaniem działań na miarę 

posiadanych kompetencji, możliwości kadrowych, lokalowych i finansowych. Rzetelne 

wywiązywanie się z podjętych umów i zobowiązań stanowią jeden z istotnych aspektów 

zarządzania organizacją. Ocena i ewaluacja stanowią stały element działań programowych. 

Dbamy o rozwój i doskonalenie zawodowe realizatorówzadań; 

• Przejrzystości - udostępnianie swojego programu, statutu, programu działań i zasad 

pracy,  

a także podawanie do publicznej wiadomości sprawozdań merytorycznych i finansowych  

z realizowanych działań; 

• Tolerancji czyli poszanowaniu w ramach organizacji, jak i poza nią, każdej osoby, 

instytucji, organizacji, partnerów; 

• Rzetelności i profesjonalizmu, które wiążą się z podejmowaniem działań na miarę 

posiadanych kompetencji, możliwości kadrowych, lokalowych i finansowych. Rzetelne 

wywiązywanie się z podjętych umów i zobowiązań stanowią jeden z istotnych aspektów 

zarządzania organizacją. Ocena i ewaluacja stanowią stały element działań programowych. 

Dbamy o rozwój i doskonalenie zawodowe realizatorów zadań, co przyczynia się do 

osiągnięcia najwyższej jakości pracy; 

• Współpracy i partnerstwa czyli  budowania  długofalowego współdziałania z 

instytucjami, organizacjami, biznesem oraz obywatelami, którzy są zainteresowani wspólnym 

działaniem na rzecz rozwiązania danego problemu społecznego. 

 

Główne kierunki pracy Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA   

 

● Profilaktyka i terapia  

● Inicjatywy młodzieżowe, aktywne uczestnictwo młodzieży 

● Integracja międzypokoleniowa 

● Rozwój przedsiębiorczości społecznej 

 

 

Grupy odbiorcze: 

 

• Dzieci 

• Młodzież 

• Rodzice, opiekunowie 

• Grupy zawodowe 

• Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym 
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• Środowisko lokalne 

 

 

Strategia działania: 

 

Wyznaczone kierunki pracy realizowane są w oparciu o 4 strategie wypracowane przez zespół 

SZANSY.  

 

1) Strategia informacyjna - której celem jest dostarczenie wiedzy na temat zaistniałej 

sytuacji problemowej i możliwości zachowań ryzykownych, zwłaszcza u młodych ludzi i 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

U podstaw tej strategii leży przekonanie, że ludzie, zwłaszcza młodzi, zachowują się 

ryzykownie, ponieważ zbyt mało  wiedzą o mechanizmach i następstwach  swoich  

zachowań, a osoby dorosłe podejmując skoordynowane, systemowe działania są w stanie 

przeciwdziałać tym zachowaniom. 

Ten rodzaj strategii realizowany jest poprzez szkolenia, konferencje, seminaria, edukacyjne 

kampanie społeczne, inicjatywy młodzieżowe. 

 

2) Strategia kompetencyjna – polega na rozwijaniu  umiejętności psychologicznych i 

społecznych (umiejętności rozwiązywania konfliktów, pracy w zespole, radzenia sobie z 

sytuacjami trudnymi, itp.), które w połączeniu z odpowiednią wiedzą potrafią zapobiec 

ryzykownym zachowaniom. Strategia ta realizowana jest w oparciu o pracę indywidualną i 

grupową z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, wolontariat młodzieżowy, działania w ramach 

integracji międzypokoleniowej. 

 

3) Strategia działań alternatywnych - oparta na zasadach edukacji nieformalnej, pozwala 

w sposób czynny brać udział w różnorodnych działaniach (artystycznych, obywatelskich, 

edukacyjnych) co stanowi przeciwwagę do braku możliwości rozwoju zainteresowań i 

osiągania sukcesów, podejmowania  rutynowych działań. Realizacji tej strategii sprzyjają 

wszelkie inicjatywy młodzieżowe, działania z zakresu rozwoju przedsiębiorczości społecznej. 

 

4) Strategia interwencyjna - której celem jest  interwencja i wspieranie w sytuacjach 

kryzysowych osób mających trudności  w rozwiązywaniu swoich  problemów.  

      Formą realizacji tej strategii jest poradnictwo, sesje terapeutyczne, wielodyscyplinarne 

działania interwencyjne oparte na współpracy środowiskowej.W roku sprawozdawczym 

pozyskaliśmy środki ze źródeł jak niżej: 

 

2014  kwota 

otrzymanych 

środków 

      Uwagi 

   

Gmina Miejska Głogów 

- Lokalny System Pomocy Rodzinie 

-Młodzieżowy Klub Środowiskowy 

- Akademia ulicy 

-Ferie z colkurką 

-Zajęcia sportowo-rekreacyjne 

-Ośrodek Pomocy Psychologicznej 

-Przeciw działanie rasizmowi 

 

          35 000,00 

34 000,00 

13 500,00 

2 600,00 

6500,00 

9900,00 

10000,00  

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej - Program   
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Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze 

środków  Europejskiego Funduszu  

- „10” AOSS 

- „11” WSW 

 

 

 139 857,27 

350 930,00  

Województwo Dolnośląskie - Dolnośląski Wojewódzki 

Urząd Pracy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

współfinansowany ze środków Europejskiego  

Funduszu Społecznego   

 

 

263 243,15  

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa    

Fundacja dzieci Niczyje 33 508,79  

Fundacja Rozwoju Systemu edukacji 39 721,33  

Urząd Marszałkowski 32 000,00  

CHARM 38 039,32  

1,00% podatku  z PIT   37 685,80  

darowizny 16 836,00  

pozostałe 57413,89  

 Razem 1120735,55  

  

 

INFORMACJA O STRUKTURZE KOSZTÓW 

 

 

kOSZTY kwota 

Koszty działalności podstawowej 8630134,32 

Koszty administracyjne 840759,5 

Razem 947 7893,82 

 

V. Wynik finansowy 

 

 

Przychody   1120735,55 

Koszty   947893,82 

Wynik finansowy na całokształcie 

działalności – wielkość dodatnia 

                         

                             172841,73 

 

  
Dochód Stowarzyszenia w całości korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie Art. 
17 u.1 p.4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

 

 

Sporządził    Miejsce i data sporządzenia               

K.Szmagaj-Graniasta                           Głogów,dnia  25.06.2015r.   
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	 Rozwijanie wszechstronnej, systemowej oferty pomocowej dla osób dotkniętych problemem przemocy i zagrożonych patologiami społecznymi
	Działania w ramach projektu:
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	 Poprawa sytuacji dzieci uczestniczących w procedurach prawnych
	Działania w ramach projektu:
	1. Konsultacje psychologiczne
	2. Pomoc prawna
	3. Dystrybucja materiałów edukacyjnych wśród pracowników sądu, prokuratury
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	GlogOFF Streetz JAM
	GlogOFF Streetz JAM to cykliczne już działanie, jakie od 2011 roku realizuje Stowarzyszenie SZANSA. IV Festiwal Kultury Ulicznej (2014r.) zorganizowany został w partnerstwie z Fundacją Lokalnych Inicjatyw Społecznych oraz kolektywem animatorów kultury...
	W ramach działań festiwalowych odbył się plenerowy happening plastyczny pod nazwą „Miasto Mówi”, podczas którego stworzony został autorski mural w przestrzeni miasta (Rynek 2-4).
	Przeprowadzono warsztaty dla młodzieży w artystycznych sekcjach, miejsce miały prezentacje i pokazy. W finałowej części działań – w trzydniowym festiwalu sztuk ulicznych – udział wzięło ponad 650 odbiorców – tj. dwukrotnie więcej niż zakładano. Zorgan...
	SZANSA Zasiedla Boiska
	W ramach działania wakacyjnego „SZANSA Zasiedla Boiska” zorganizowane zostały  Turnieje Piłki Nożnej Drużyn Podwórkowych, w których łączny udział wzięło ponad 300 osób w wieku 8-16 lat, w tym 30 zespołów piłkarskich.
	Turnieje odbywały się na boiskach szkolnych, równolegle odbywały się pikniki rodzinne, zabawy z najmłodszymi, z całymi rodzinami. Działania te organizowano w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas wakacji.
	Celem turniejów było zwiększenie aktywności młodych ludzi na miejskich boiskach szkolnych, organizacja czasu wolnego podczas wakacji oraz wyrównywanie szans amatorów w stosunku do piłkarskich profesjonalistów.
	PR Z E D S I Ę B I O R C Z O Ś Ć   S P O Ł E C Z N A / WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA
	Legnicko-Głogowskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej
	Legnicko – Głogowskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej - projekt rozpoczęty w 2012r. i realizowany w partnerstwie z Forum Aktywności Lokalnej i Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
	Projekt obejmuje swoimi działaniami subregion legnicko – głogowski, a skierowany jest do osób indywidualnych, przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, JST oraz instytucji rynku pracy, integracji i pomocy społecznej.
	Działania projektu mają charakter edukacyjny, doradczy, animacyjny oraz promocyjny.
	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej...
	Wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowym w powiecie głogowskim
	Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Głogowskim na terenie powiatu głogowskiego. Projekt rozpoczął się w listopadzie 2013r., a jego zakończenie planowane jest na czerwiec 2015r.
	Głównym jego celem jest poprawa współpracy między przedstawicielami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi z powiatu głogowskiego w zakresie tworzenia i realizacji polityk publicznych.
	Działania projektu mają charakter edukacyjny, doradczy, animacyjny oraz promocyjny. Realizowany jest w oparciu o „Model Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych”.
	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet: V Dobre rządzenie Działanie: 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.
	Aktywne Organizacje – Silny Samorząd
	Projekt realizowany w partnerstwie Powiatem Głogowskim oraz z Legnickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich na terenie powiatów głogowskiego i polkowickiego. Celem działań projektowych jest zwiększenie ilości spotkań konsultacyjnych i podniesienie...
	Zamierzeniem jest wzrost efektywności mechanizmów konsultacyjnych i współpracy z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie stanowienia i realizacji polityk publicznych i regulacji prawnych.
	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet: V Dobre rządzenie Działanie: 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.
	Lokalne Inkubatory NGO -  kontynuacja projektu „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego” realizowanego w roku 2011
	Głównym celem jest zwiększenie potencjału i możliwości rozwojowych III sektora i udziału obywateli/obywatelek w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i inicjowania współpracy międzysektorowej na Dolnym Śląsku, poprzez rozwój lokalnych inkubatorów. Jede...
	Działania na rzecz III sektora w Głogowie
	SZANSA jest inicjatorem i aktywnie uczestniczy w działaniach Głogowskiego Partnerstwa Organizacji Pozarządowych RONDO. Jest to nieformalna struktura zrzeszająca 25 organizacji pozarządowych z terenu miasta i powiatu głogowskiego. Z inicjatywy Porozumi...
	D Z I A Ł A N IA MIĘDZYNARODOWE
	"Participation through Art in a Peaceful Integration of Individuals with Limited Life Opportunity in a Network- PAPILLON"
	Projekt realizowany w ramach LIFELONG LEARNING PROGRAMME GRUNDTVIG.
	Cel projektu to integracja społeczna osób dorosłych, młodych dorosłych z różnego rodzaju ograniczeniami, zarówno  zdrowotnymi jak i społecznymi. Środkiem do integracji jest działalność artystyczna oraz szkolenie i kursy na temat przełamywania stereoty...
	Do udziału w projekcie zostały zaangażowane organizacje, które w swoich krajach prowadzą działalność na rzecz grup defaworyzowanych.
	W projekcie uczestniczyły organizacje z Włoch, Turcji i Rumunii.
	Wolontariat europejski
	W ramach programu Komisji Europejskiej „Młodzież w Działaniu” gościliśmy w SZANSIE dwoje wolontariuszy  z Armenii i Portugalii.
	Wolontariusze realizowali projekt „Młodzieżowy Klub Środowiskowy” pomagali prowadzić zajęcia z młodszymi dziećmi, współpracowali z grupą wolontariuszy działającą w SZANSIE
	CHARM – Civic Help for Anti-Racist Measures
	W styczniu 2013 roku Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA przystąpiło do międzynarodowego projektu CHARM (Wsparcie obywatelskie działań antyrasistowskich w pracy młodzieżowej). Koordynatorem projektu jest bułgarska organizacja C.E.G.A, zaś SZA...
	Projekt ma na celu podnoszenie świadomości w zakresie zwalczania rasizmu i zwiększenia świadomości nt. praw człowieka wśród organizacji młodzieżowych, które niekoniecznie zajmują się tymi kwestiami, ale pracują z młodymi ludźmi i wspierają ich aktywny...
	Działania w ramach projektu:
	a) badania pilotażowe wśród organizacji młodzieżowych i pracujących z młodzieżą na temat postaw członków organizacji związanych z rasizmem i dyskryminacja – kwiecień 2013
	b) szkolenie trenerów – Grecja, lipiec 2013
	c) szkolenia dla organizacji i grup młodzieżowych na temat przeciwdziałania rasizmowi i dyskryminacji – październik, listopad 2013
	d) Szkolenie trenerskie dla organizacji i grup młodzieżowych na temat przeciwdziałania rasizmowi i dyskryminacji – marzec 2014
	e) szkolenia stacjonarne i internetowe dla pracowników organizacji młodzieżowych – wrzesień-grudzień 2014
	Partnerzy projektu:
	C.E.G.A Foundation, Bułgaria; Accademia Europea di Firenze, Włochy; United Societies of Balkans, Grecja ; Cazalla Intercultural, Hiszpania; YCAC, Litwa
	Projekt CHARM jest współfinansowany przez Unię Europejska w ramach programu „Prawa podstawowe i obywatelstwo”.
	Przeciwdziałanie mowie nienawiści
	Projekt jest integralną częścią Międzynarodowej Kampanii Rady Europy przeciwko mowie nienawiści w Internecie.
	SZANSA przystąpiła do Ogólnopolskiej Koalicji przeciw Nienawiści Kampanii Rady Europy „Bez nienawiści”.
	INNE WYDARZENIA, DZIAŁANIA, PROJEKTY:

