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↑ Raport 2021

O Szansie

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA jest organizacją pozarządową posiadającą status 

organizacji pożytku publicznego, zaangażowaną w pracę na rzecz środowiska lokalnego miasta Głogowa i 

regionu. Pracujemy na rzecz dzieci, młodych ludzi i ich rodzin.

Nasze cele

Udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom, młodzieży i rodzinom

Prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną

Udzielanie pomocy rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i 
opiekuńczych

Upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, interweniowanie w przypadkach naruszeń praw 
człowieka zapisanych w dokumentach ratyfikowanych przez państwo polskie

Szerzenie oświaty zdrowotnej

Edukacja społeczno-prawna

Prowadzenie działalności przeciwdziałającej powstawaniu bezrobocia wśród młodych ludzi

Kształtowanie osobowości młodych ludzi

Prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej

Inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich 
integracji w środowiskach lokalnych

Rozwijanie międzynarodowej współpracy młodzieży
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Działania na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Umacnianie partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich 
szczebli,

Rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska 
organizacji pozarządowych,

Wspieranie i upowszechnianie inicjatyw i działań kulturalnych

Rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży

Rozwijanie idei wolontariatu

Pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, 
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym,

Działalność charytatywna

Wspieranie wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do przeciwdziałania przemocy wobec 
dzieci i młodzieży

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

Wspieranie systemu pieczy zastępczej

Pomoc dzieciom krzywdzonym, w tym ochrona dzieci uczestniczących w procedurach prawnych

Zarząd Stowarzyszenia

Nasz zespół (nie w komplecie)
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Dane kontaktowe

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS 0000048342

Numer REGON 390684967

Numer NIP 6931854339

Numer konta: Bank BNP Paribas - 14 1600 1462 0008 0303 3206 3001
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Działania

Obszary działań w SZANSIE
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↑ Działania

Centrum Pomocy Dzieciom (CPD)

CPD to miejsce, gdzie dziecko razem z rodzicami, opiekunami otrzyma kompleksową pomoc, gdzie ma 

zapewnioną interdyscyplinarną diagnozę i interwencję.

W CPD jest także przyjazny i bezpieczny dla dzieci pokój przesłuchań. Wszystkie dzieci z terenu 

właściwości Sądu Rejonowego w Głogowie są przesłuchiwane w tym pokoju. Żadne dziecko nie musi iść 

do sądu.
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↑ Działania · Centrum Pomocy Dzieciom (CPD)

Edukacja w CPD

Szkolenia

Działania szkoleniowe skierowane są do tych grup zawodowych, które w swojej pracy mogą spotkać się z 

problematyką krzywdzenia dzieci. Odbiorcami szkoleń w 2021 roku byli:

pracownicy socjalni

policjanci

kuratorzy

nauczyciele, pracownicy placówek edukacyjnych

asystenci rodzinni

W 2021 zrealizowano 29 szkoleń, w których wzięło udział łącznie 578 osób. Poniżej przykłady kilku 

szkoleń zorganizowanych w 2021 roku:

„Dziecko doświadczające przemocy – od rozpoznania do skutecznej pomocy” - seria webinarów dla 

kuratorów apelacji wrocławskiej: 11 szkoleń, 88 godzin, 293 osoby uczestniczące

„Dziecko doświadczające przemocy w rodzinie — od rozpoznania do skutecznej pomocy” - szkolenie dla 

instruktorów świetlic wiejskich: 1 szkolenie, 6 godzin, 20 osób uczestniczących

„Jak rozmawiać z osobą doznającą przemocy w rodzinie” - szkolenia dla pracowników socjalnych: 2 

szkolenia, 10 godzin, 24 osoby uczestniczące

„Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie standardów ochrony dzieci przed 

krzywdzeniem” - szkolenia dla osób pracujących w placówkach oświatowych: 7 szkoleń, 42 godziny, 71 

osób uczestniczących

„Praca zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - szkolenie dla 

członków / członkiń zespołu interdyscyplinarnego: 1 szkolenie, 6 godzin, 9 osób

10



↑ Działania · Centrum Pomocy Dzieciom (CPD)

Projekt Barnahus Polska

Barnahus Polska to projekt realizowany od października 2019 do czerwca 2022 przez Fundację Dajemy 

Dzieciom Siłę (Warszawa), Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA (Białystok) oraz 

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA (Głogów). Projekt finansowany jest środków Unii 

Europejskiej w ramach programu JUST.

Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój sieci Centrów Pomocy Dzieciom w Polsce po to, aby dzieci 

krzywdzone miały dostęp do przyjaznej, wysoce profesjonalnej i skutecznej oferty pomocy.

W czasie projektu przeprowadzono

Szkolenie antydyskryminacyjne dla zespołu SZANSY

Szkolenie obejmowało następujące treści tematyczne: moja tożsamość: moje własne uprzedzenia i 

stereotypy, pojęcie dyskryminacji: dyskryminacja bezpośrednia, dyskryminacja pośrednia, molestowanie i 

namawianie / zachęcanie do dyskryminacji, dyskryminacja a mobbing, mikroagresje w codziennym życiu i 

w pracy zawodowej, aspekty prawne związane z dyskryminacją, rola świadka, radzenie sobie z 

dyskryminacją.

Trzy spotkania Rady Konsultacyjnej ds. przeciwdziałania przemocy

Rada Konsultacyjna składa się z przedstawicieli i przedstawicielek organizacji i instytucji, które pracyją z 

dziećmi i młodzieżą. Celem rady jest wypracowanie naszych lokalnych procedur, standardów, opartych na 

wiedzy i doświadczeniu specjalistów z różnych sektorów, które mogą usprawnić pomoc dziecku i jego 

rodzinie. Spotkania w 2020 roku skupiały się na dzieleniu się doświadczeniem i wsparciu związanym z 

pracą z dziećmi podczas pandemii COVID-19.

Szkolenie na temat uczestnictwa dzieci dla osób pracujących w centrach Pomocy dzieciom w Polsce
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Ze względu na pandemię COVID-19 i ograniczenia związane z przemieszczaniem się, szkolenie odbyło się 

online na platformie ZOOM. W szkoleniu online wzięło udział 12 osób ze wszystkich Centrów Pomocy 

dzieciom w Polsce. Szkolenie podzielone było na trzy sesje: zrozumienie uczestnictwa dzieci, jakość i 

etyka partycypacji dzieci oraz ewaluacja partycypacji dzieci. Szkolenie składało się z części 

wprowadzającej oraz pracy w grupach, podczas której uczestnicy dyskutowali nad możliwościami 

wykorzystania proponowanych modeli partycypacji dzieci w Centrach Pomocy Dzieciom w Polsce. 

Szkolenie zostało zorganizowane w dniach 28 - 30 września 2020 r. i było przygotowane i prowadzone 

przez Gerison Landsdown, międzynarodową ekspertkę w dziedzinie praw dziecka.

Szkolenie dla młodzieży na temat przeciwdziałania przemocy. 

Przeszkolono 8 młodych ludzi, którzy zostali przygotowani do prowadzenia zajęć w szkołach na temat 

przeciwdziałania przemocy. 

Konferencję „Systemowa pomoc dziecku krzywdzonemu: potrzeby i perspektywy” - 8 grudnia 2021. 

Celem konferencji było zwiększenie świadomości dotyczącej mechanizmów pomocy dzieciom 

krzywdzonym i możliwości wypracowania / wdrożenia lokalnych systemów  na rzecz przeciwdziałania 

przemocy wobec dzieci. W konferencji wzięło dział 110 osób. 

Byli to przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, pieczy zastępczej, wymiaru sprawiedliwości, 

edukacji oraz innych instytucji i organizacji mających w swojej pracy kontakt z dzieckiem i rodziną. Obecni 

byli także przedstawiciele samorządów lokalnych. Dużym wyzwaniem było zapewnienie bezpieczeństwa 

sanitarnego.

Jako ekspertów zaprosiliśmy przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, organizacji pozarządowych 

zajmujących się tematyką ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
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Program konferencji

Program Konferencji Systemowa Pomoc Dziecku Krzywdzonemu.pdf

673.0 KB
PDF Document
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Specjalistyczna pomoc terapeutyczna dzieciom w traumie

Projekt: Specjalistyczna pomoc terapeutyczna dzieciom w traumie, przebywających w pieczy 

zastępczej na terenie Powiatu Głogowskiego przez Centrum Pomocy Dzieciom

W ramach realizowanego zadania odbywały się:

Spotkania terapeutyczne z dziećmi przebywających w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej 
(terapia indywidualna i grupowa)

Konsultacje specjalistyczne dla opiekunów dzieci przebywających w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy 
zastępczej- konsultacje prawne, psychologiczne

Inne formy pomocy dla dzieci i opiekunów (zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, grupa edukacyjna 
dla rodziców/opiekunów, pomoc w nauce, przygotowania do przesłuchania)
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Zapewnienie pomocy w CPD dla mieszkańców gmin Grębocice, Jerzmanowa i 
Głogów

Zapewnienie specjalistycznej pomocy w Centrum Pomocy Dzieciom dla mieszkańców Gminy 
Grębocice

Dzięki realizacji projektu, dzieci z terenu Gminy Grębocice, które znalazły się w sytuacji kryzysu (przemoc, 

próby samobójcze, żałoba) oraz dzieci, które uczestniczą w procedurach prawnych oraz ich rodziny miały 

zapewnione wsparcie oraz profesjonalną pomoc.

Realizując zadanie skupialiśmy się nie tylko na bezpośredniej pomocy, ale także na współpracy z 

instytucjami na terenie Gminy, głownie ośrodkiem pomocy społecznej i placówkami edukacyjnymi.

Przedstawiciele tych instytucji uczestniczyli w:

szkoleniu dla zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy

szkoleniu dotyczącym wprowadzania standardów ochrony dzieci w placówkach edukacyjnych

konsultacjach specjalistycznych dla pracowników szkoły na temat tworzenia polityki ochrony dzieci

Projekt był finansowany przez Gminę Grębocice

Specjalistyczna pomoc dzieciom i ich rodzinom z terenu Gminy Jerzmanowa

W ramach zadania zapewniono kompleksową i specjalistyczną pomoc dzieciom pokrzywdzonym, dzieciom 

uczestniczącym w procedurach prawnych, będącym w stanie ostrego kryzysu, przejawiającym 

zachowania samobójcze oraz ich rodzicom i opiekunom zamieszkałym na terenie Gminy Jerzmanowa.

Zadanie skierowane było do dwóch grup odbiorczych:

dzieci do 18 roku życia i ich rodzin zamieszkujących w gminie Jerzmanowa

grup zawodowych mających kontakt z dzieckiem i rodziną w ramach swoich obowiązków zawodowych: 
pracowników socjalnych, asystentów rodzin, członków zespołu interdyscyplinarnego, pracowników 
placówek edukacyjnych, którzy uczestniczyli w szkoleniu
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Projekt był finansowany przez Gminę Jerzmanowa

Specjalistyczna pomoc dzieciom i ich rodzinom z terenu Gminy Głogów

W ramach zadania zapewniono kompleksową i specjalistyczną pomoc dzieciom krzywdzonym, dzieciom 

uczestniczącym w procedurach prawnych oraz ich rodzicom i opiekunom zamieszkałym na terenie Gminy 

Głogów. Grupa ta miała dostęp do pomocy psychologicznej, prawnej, pedagogicznej- terapia, konsultacje 

w formie indywidualnej i grupowej

Grupy zawodowe z terenu Gminy uczestniczyły w oferowanych formach szkoleniowych w wersji 

bezpośredniej i online

Projekt był finansowany przez Gminę Głogów
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Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie standardów ochrony dzieci 
przed krzywdzeniem

Projekt realizowany we współpracy z samorządem województwa Dolnośląskiego

Głównym założeniem projektu było przygotowanie placówek oświatowych do wprowadzenia standardów 

ochrony dzieci poprzez:

przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje pracowników szkół i placówek oświatowych w 
zakresie pomocy dziecku krzywdzonemu

przeprowadzenie konsultacji specjalistycznych mających na celu wsparcie pracowników w 
przygotowaniu dokumentu Polityki Ochrony Dzieci określającego standardy postępowania w obszarze 
ochrony dziecka

przygotowanie materiałów edukacyjnych dla pracowników placówek oświatowych

Grupą docelową projektu byli nauczyciele, pedagodzy, psychologowie i inne osoby zatrudnione w szkołach 

i placówkach z terenu województwa dolnośląskiego,

W projekcie wzięły udział 72 osoby z 24 placówek oświatowych, którzy uczestniczyli w szkoleniach.

Po szkoleniu uczestnicy zostali zaproszeni do skorzystania z konsultacji specjalistycznych z zakresu 

przygotowania i wdrożenia Polityki Ochrony Dzieci w poszczególnych placówkach. POD to procedury 

postępowania i interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dzieci.

W ramach projektu zostały opracowane też materiały edukacyjne: ulotki, plakaty oraz broszura, w których 

znajdują się podstawowe informacje o problemie krzywdzenia dzieci, zasadach postępowania w przypadku 

podejrzenia stosowanie przemocy wobec dziecka oraz zagadnienia dotyczące prawnej ochrony dzieci.

Materiały te zostały umieszczone również na stronie stowarzyszenia

https://szansa.glogow.pl/polityka-ochrony-dzieci-w-placowkach-oswiatowych/

Projekt był finansowany przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego
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Statystyka

Pomoc bezpośrednia 2021

Dzieci

Liczba dzieci pod opieką w okresie 

sprawozdawczym/w tym pierwszorazowe

194 / 88

Liczba konsultacji psychologicznych/

indywidualnych sesji terapeutycznych

962

Liczba konsultacji psychiatrycznych 154

Grupa socjoterapeutyczna– liczba spotkań/liczba 

uczestników

58/19

Zajęcia wyrównujące braki szkolne- liczba 

spotkań/uczestników

121/17

Rodzice/opiekunowie

Liczba opiekunów pod opieką w okresie 

sprawozdawczym/w tym pierwszorazowi

111/70

Liczba konsultacji psychologicznych 647

Liczba konsultacji psychiatrycznych 34

Liczba konsultacji prawnych 25

Inne dane

Profesjonaliści

Liczba superwizji 9

Liczba spotkań zespołu planującego 31

Liczba przeszkolonych osób 550
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Przesłuchania dzieci

Liczba przesłuchań 89

Liczba dzieci 89
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Młodzieżowe Miejsce Spotkań (MMS)

MMS to miejsce dla młodych ludzi, w którym mogą rozwijać swoje zainteresowania i spędzać czas w 

przyjaznej atmosferze oraz realizować projekty społeczne dla i z młodzieżą.

Główną zasadą działania MMS-u jest to, że praca DLA dzieci i młodzieży nie może odbywać się BEZ ich 

udziału w podejmowaniu decyzji i realizowaniu działań.

Nigdy nie chcieliśmy, aby SZANSA była kolejną poradnią czy świetlicą. Naszą ideą jest tworzenie miejsca, 

które, będzie przestrzenią dla młodych, gdzie będą tu mogli realizować swoje pasje, rozwijać talenty i 

umiejętności, pracować nad zmianą swojego zachowania, ale też zaangażować się w pomaganie innym, 

robić coś potrzebnego dla swojego środowiska lokalnego. Jednym z kierunków pracy z dziećmi i 

młodzieżą jest zachęcenie ich do aktywności, wykazania się własną inicjatywą. Przykładów takich 

inicjatyw młodzieżowych jest wiele, a w ich realizacji uczestniczą także pracownicy młodzieżowi SZANSY.

Spotkania młodzieżowych wolontariuszy i wolontariuszek

Młodzi ludzie spotykali się regularnie w czasie całego roku, spędzali wspólnie czas oraz dyskutowali na 

problemy, które ich dotyczą. Byli także odpowiedzialni za organizacje różnych działań działań dla swoich 

rówieśników, w tym pomoc w nauce.  Spotkania były prowadzone przez pracownika młodzieżowego. 

Część spotkań realizowana była online, z powodu obostrzeń związanych z e pandemią COVID-19.

PROJEKT STAR

Invisible Racism and STAR project

https://www.youtube.com/watch?v=3tRUUN0qySc&feature=emb_imp_woyt
4 European organizations got together to implement STAR project, that will be dealing with the topic of invisible racism, and…
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STAR (Stand Together Against Racism) to trzyletni projekt realizowany we współpracy Stowarzyszenia dla 

Dzieci i Młodzieży SZANSA z organizacjami: Cazalla Intercultural z Hiszpanii, Pro-European Network z 

Bułgarii i REDU z Włoch.

Celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku tzw. niewidzialnego rasizmu i różnym formom 

nietolerancji w życiu młodych ludzi, w tym mowie nienawiści w internecie.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

10 spotkań społecznościowych dla młodych ludzi podczas których dyskutowano tematy, które ich 
interesują (w formie online)

2 szkolenia dla młodych trenerów i trenerek na temat przeciwdziałania dyskryminacji i mowie 
nienawiści (w formie online)

Otwarte Szkolenie Online na temat przeciwdziałania rasizmowi i “niewidzialnemu” rasizmowi (po 
angielsku)

Projekt jest współfinansowany przez Program Unii Europejskiej Erasmus+

Strona internetowa projektu (po angielsku)

PROJEKT BEINCLUSIVE

Doświadczenia dyskryminacji opartej na różnych cechach indywidualnych wpływają na jakość życia, 

zaangażowanie obywatelskie młodzieży i zwiększają prawdopodobieństwo doświadczania wykluczenia 

społecznego. Wielu młodych ludzi nie ma dostępu do swoich praw socjalnych i boryka się z 

dyskryminacją, doświadcza uprzedzeń i przestępstw z nienawiści.

Celem projektu jest zwiększenie różnorodności, równości, włączenia i uczestnictwa WSZYSTKICH 

młodych ludzi w różne działania młodzieżowe.

Oprócz SZANSY w projekcie uczestniczą następujące organizacje: PRO EUROPEAN NETWORK (Bułgaria), 

ASOCIACION CAZALLA INTERCULTURAL (Hiszpania), TDM 2000 (Włochy) i VSI PASAULIO PILIECIU 

AKADEMIJA (Litwa)

W ramach projektu opracowano zestaw narzędzi, które przyczynią się do poprawy jakości pracy z 

młodzieżą poprzez ocenę i poprawę polityk i praktyk integracyjnych stosowanych w organizacjach: 

wskaźniki stopnia integracji w organizacjach, formularz ewaluacyjny stopnia integracji oraz podręcznik dla 

organizacji. 

Projekt jest współfinansowany przez Program Unii Europejskiej Erasmus+

CZY Z MŁODYMI WSZYSTKO W PORZĄDKU?

22

https://www.invisible-racism.eu/


Celem projektu „Czy z młodymi wszystko w porządku?” jest zwiększenie kompetencji nauczycieli/

nauczycielek dot. przeciwdziałania przemocy, dyskryminacji i wykluczeniu oraz wsparcie młodych ludzi w 

radzeniu sobie z konsekwencjami tych zjawisk.

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA od października 2021 do 

marca 2023.

Wszystkie działania w projekcie zawarte są w trzech blokach tematycznych

EDUKACJA - Przygotowanie wspólnie z nauczycielami / nauczycielkami oraz  młodymi ludźmi 
platformy edukacyjnej dot. przeciwdziałania przemocy, dyskryminacji i wykluczeniu oraz webinary i 
szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek.

AKCJA-REAKACJA - Kampania społeczna dla młodych ludzi na temat przeciwdziałania przemocy, 
dyskryminacji i wykluczeniu stworzona przez młodych ludzi. Wsparcie psychologiczne dla młodzieży, 
nauczycieli i nauczycielek (w tym grupy samopomocowe)

PARTYCYPACJA - Spotkania z przedstawicielami i przedstawicielkami instytucji i organizacji 
pracujących z młodzieżą i na rzecz młodzieży; opracowanie rekomendacji do Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy; ewaluacja projektu

Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez 

Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
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Osiągnięcia

Zabezpieczenie dobra dziecka poprzez realizację standardów pozwalających na uniknięcie powtórnej 

wiktymizacji dziecka. Poprzez wspólne spotkania zespołów CPD w Polsce zostało wypracowanych 10 

standardów pracy w placówce, w tym zdefiniowano i wprowadzono do działań pojęcie „dobra dziecka”, 

które odgrywa pierwszoplanową rolę we wszystkich działaniach podejmowanych przez CPD w Głogowie, 

na rzecz dziecka oraz niekrzywdzących członków rodziny/opiekunów/osób opiekujących się dzieckiem. 

 Jest to standard horyzontalny skorelowany z każdym działaniem podejmowanym w CPD. Standard ten 

dotyczy wszystkich osób pracujących w Stowarzyszeniu SZANSA. Treść wszystkich standardów jest 

dostępna na https://szansa.glogow.pl/centrum-pomocy-dzieciom/

Dziecko uczestniczące w procedurach prawnych w jednym miejscu, we właściwych warunkach lokalowych 

ma zapewnione wsparcie, potrzebną profesjonalną pomoc przy zaangażowaniu wielodyscyplinarnego 

zespołu specjalistów, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa dziecka i jego rodziców/opiekunów.

Działalność CPD miała wpływ na wzrost świadomości społecznej i wrażliwości w zakresie sytuacji dzieci, 

zwłaszcza pomocy dzieciom krzywdzonym w okresie pandemii. Opisane poniżej działania przyczyniły się 

nie tylko do edukacji społecznej, ale także do wzrostu kompetencji grup profesjonalistów. Należy 

nadmienić, że w organizowanych formach szkoleń/webinarów uczestniczyły także osoby spoza Głogowa, 

co może się przełożyć na pozytywną promocję Miasta.

Zaangażowanie władz miasta w działania na rzecz poprawy sytuacji dzieci. Z inicjatywy Stowarzyszenia 

SZANSA zorganizowano Konferencję na temat systemowej pomocy dzieciom krzywdzonym. Konferencja 

odbyła się pod patronatem Prezydenta Głogowa. Honorowy patronat nad konferencją przyznał także 

Marszałek Województwa

Młodzi ludzie zdobyli kompetencje związane z przeciwdziałaniem przemocy.

Zwiększyło się zaangażowanie młodych ludzi w prace wolontariacką - młode osoby pomagają dzieciom w 

nauce.
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Wspierają nas

Gmina Miejska Głogów

Gmina Głogów

Zarząd Województwa Dolnośląskiego

Gmina Grębocice

Gmina Polkowice

Gmina Jerzmanowa

Program Unii Europejskiej Erasmus+

Program Unii Europejskiej "Prawa, równość i obywatelstwo"

Spółdzielnia Mieszkaniowa Nadodrze

GPK-SUEZ Głogów

Sitech sp. z o.o.

CCC S.A.

E-Towers FAMABA

Volkswagen Motor Polska sp. z o.o.

Fundacja Drzewo i Jutro
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Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany przez Islandię, 
Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

Hotel Qubus Głogów
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2021.pdf
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