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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2003

Nazwa: Fundacja „CENTRUM EDUKACJI LIDERSKIEJ”
Siedziba: 0-175 Warszawa, ul. Młynarska 25;
Statut prawny: fundacja
Cele statutowe:

 Wspieranie demokracji w życiu społecznym;
 Wyrównywanie  różnic  i  stwarzanie  równych  szans  rozwojowych  dla 

różnych grup społecznych;
 Stwarzanie płaszczyzny do współpracy między różnymi organizacjami i 

osobami na rzecz rozwiązywania problemów społecznych;
 Podnoszenie aktywności obywateli i angażowanie ich w rozwiązywanie 

problemów własnych i społecznych poprzez rozwijanie ich umiejętności 
bycia liderem dla siebie, rodziny, organizacji i społeczności;

 Promocja  zdrowego  i  efektywnego  życia  -  rozwijanie  umiejętności 
potrzebnych  do  podejmowania  dobrych  decyzji  i  brania 
odpowiedzialności za swoje działania;

 Inicjowanie  i  propagowanie  politycznej,  społecznej,  kulturalnej  i 
gospodarczej;  aktywności  kobiet,  niepełnosprawnych,  bezrobotnych, 
mieszkańców wsi i małych miasteczek, członków rodzin dysfunkcyjnych;

 Kształtowanie  świadomości  kobiet  i  mężczyzn  w  oparciu  o  zasady 
równości; 

 Integracja Europejska;

W  roku  2003  Fundacja  C.E.L.  kontynuowała  i  rozwijała  działania 
rozpoczęte  
w roku 2002 w zakresie:

a) Rozwijania struktury organizacyjnej Fundacji.
b) Budowania  zespołu  i  podnoszenia  kompetencji  Zarządu  i  realizatorów 

programów Fundacji.
c) Rozwijania współpracy międzynarodowej.
d) Tworzenia programów w takich obszarach jak:

- Budowanie współpracy w społecznościach lokalnych.
- Podnoszenie aktywności kobiet.
- Podnoszenie kompetencji życiowych młodych ludzi ze środowisk 

dysfunkcyjnych i ich rodziców.
e) Poszukiwanie sponsorów.

Efektem podjętych działań było:
1. Przygotowanie  do  podjęcia  pracy  w  Zarządzie  trzech  nowych  osób  i 

złożenie, w dniu 30 listopada 2002 roku, wniosku o zmianę składu Zarządu 
w Sądzie Rejestrowym.

2. Udział członków Zarządu w szkoleniach i konferencjach, na terenie Polski, 
podnoszących ich kompetencje merytoryczne oraz kompetencje w zakresie 
zarządzania organizacją i projektami np.:
 Szkolenie  dla  trenerów  z  zakresu  Ustawy  o  Działalności  Pożytku 

Publicznego  i  o  Wolontariacie,  organizowane  przez  Departament 



Pożytku Publicznego Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej 
w dniach 17-18 listopada 2003 roku. 

 Szkolenie  dla  trenerów Programu SPADOCHRON,  organizowane przez 
Fundację  Inicjatyw  Społeczno  -  Ekonomicznych  w  dniach  17-21 
listopada 2003 roku.

 Szkolenie w dniach 26-28 listopada 2003 roku w zakresie uregulowań 
prawnych  UE  w  obszarze  równego  traktowania  kobiet  i  mężczyzn, 
organizowane  przez  Kancelarię  Prezesa  Rady  Ministrów,  Biuro 
Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.

 Konferencja  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  dla  liderów 
środowisk zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych w 
różnych rejonach Polski,  organizowana przez Fundację  Bene Vobis  w 
dniach 17-18 maja 2003 roku.

 Konferencja  „Razem  dla  Mazowsza”  w  dniu  7  września  2003  roku, 
organizowana  
z  inicjatywy  Wojewody  Mazowieckiego,  Marszałka  Województwa 
Mazowieckiego  
i  organizacji  pozarządowych  -  Federacji  Organizacji  Służebnych 
„Mazowia”.

 Konferencja  „Równość  Kobiet  i  Mężczyzn  w  Norwegii  i  w  Polsce”  w 
dniach 5-6 czerwca 2003 roku organizowana przez Biuro Pełnomocnika 
Rządu  do  Spraw  Równego  Statusu  Kobiet  i  Mężczyzn  i  Ambasadę 
Norwegii w Polsce.

3. Udział  członków zespołu,  przygotowującego  się  do  realizacji  programów 
międzynarodowych dla młodzieży, w szkoleniach:
 Warsztat The Bi-Tri-Multi Training Course (BTM), Irlandia, Glencree, 17-

20 lipca 2003 roku.
 Warsztat The Bi-Tri-Multi Training Course (BTM),  Francja, Limoges, 18-

22 czerwca 2003 roku.
 Warsztat  Training  on  Conflict  Management  in  International  Youth 

Exchanges, Austria, Wiedeń, 30 czerwca – 7 lipca 2003 roku. 
Szkolenia były finansowane przez Narodowe Agencje Programu Młodzież w 
Polsce, Austrii, Irlandii i Francji. Ich efektem jest podniesienie kompetencji 
zespołu  w  zakresie  przeprowadzania  i  kierowania  projektem  Wymiany 
Młodzieży i przygotowanie do realizacji w/w programów w ramach Fundacji 
„Centrum Edukacji Liderskiej”.

4. Realizowane programy:
 Program Z  Bieszczad  do  Unii  -  Polka  w  Unii  dziś  i  jutro. Celem 

programu było podniesienie świadomości społecznej w zakresie integracji 
europejskiej,  poprzez  upowszechnianie  informacji,  wśród  mieszkańców 
Bieszczad,  na  temat  Unii  Europejskiej  w  aspekcie  przeciwdziałania 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie narodowe i etniczne, 
wiek i  orientację  seksualną. Program przyczynił  się  do upowszechnienia 
informacji na temat UE i podniesienia świadomości w zakresie integracji. 
Podjęte  działania  realizowane  były  w ramach  partnerskiej  współpracy  z 
Fundacją „Zanim nadejdzie jutro” z Sanoka. Środki finansowe (dotację) na 
realizację  programu  uzyskaliśmy  z   Kancelarii  Prezesa  Rady  Ministrów, 
Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn 
oraz z darowizn od osób fizycznych.

 Program  Kanapa  –  wdrożenie  projektu  Wystartować  od  nowa. 
Adresowany  do  dojrzałych  kobiet  żyjących  samotnie.  Realizowany  w 



Warszawie w siedzibie Fundacji. Celem programu jest  pomoc kobietom, 
które na skutek różnych sytuacji  rodzinnych żyją samotnie. Ich  izolację 
często  pogłębia  jeszcze  utrata  pracy  lub  przymus  odejścia  z  pracy  na 
wcześniejszą emeryturę.  Czują się samotne,  niepotrzebne,  wyizolowane. 
Udział  w  otwartych  zajęciach  integracyjnych  pomaga  kobietom  odkryć 
swoje  mocne  strony.  To  pierwszy  krok  w  pokonywaniu  lęku  przed 
zmianami, budowaniu zaufania do siebie i zmiany swojego życia na lepsze. 
Tematy zajęć: Prawa kobiet, Gniew kobiet, Kobieta pozytywna, Pragnienia 
do spełnienia, Lepsze zdrowie – menopauza, Prawdy o życiu, Sens życia, 
Asertywność,  Być  kobietą.  Wdrożenie  projektu  finansowane  było  z 
darowizn.

 Program Żeremia-Kanapa, którego celem było uruchomienie aktywności 
kobiet,  żyjących  w  warunkach  przemocy,  z  powiatu  żuromińskiego. 
Program  stworzył  kobietom  przestrzeń  do  swobodnej  wypowiedzi,  dał 
początek budowania systemu wsparcia  i  integracji.  W obszarze swojego 
działania wpłynął na zmianę stereotypów dotyczących roli i dyskryminacji 
kobiet, zwiększył świadomość w zakresie praw kobiet. Realizacja programu 
przyczyniła  się  do  powstania  inicjatywnej  grupy  kobiet,  która  zaczęła 
proces  tworzenia  pierwszej  na  terenie  powiatu  żuromińskiego 
pozarządowej  organizacji  działającej  na  rzecz  lokalnej  społeczności.  Jest 
nim  Terenowy  Oddział  Żeremia.  Na  realizację  programu  otrzymaliśmy 
dotację z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biura Pełnomocnika Rządu do 
Spraw  Równego  Statusu  Kobiet  i  Mężczyzn  oraz  darowizny  od  osób 
fizycznych. Dużym wkładem w realizację projektu było wsparcie uzyskanie 
od  lokalnych  władz.  Wkład  Starostwa  Powiatowego  i  Rady  Powiatu  w 
realizowany program to: wyposażony lokal wraz z zapleczem technicznym 
oraz napoje typu herbata, kawa, woda itd.. 

 Program  „JAK DZIŚ ZAOPIEKOWAĆ SIĘ  SWOJĄ PRZYSZŁOŚCIĄ NA 
JUTRO”. Program ten obejmował warsztaty dla młodych kobiet na temat 
bezpiecznych zachowań i warsztaty dla młodych ludzi na progu dorastania 
na  temat  strategii  przełamywania  własnych  ograniczeń  i  planowania 
przyszłości.  Dotację  na  realizację  programu  uzyskaliśmy  od  Zarządu 
Województwa Mazowieckiego

 Program  Rozwoju  Umiejętności  Życiowych  -  „SZKOŁA  KOMPETENCJI 
ŻYCIOWYCH DLA RODZICÓW”. Program ten obejmował m.in.:
- Warsztaty  dla  rodziców  dorastających  młodych  ludzi  na  temat 

budowania  współpracy  w  rodzinie,  przełamywania  schematów 
bezradności i przemocy dzieci wobec rodziców.

- Warsztaty  dla  rodziców  gimnazjalistów  „ocierających  się  o 
narkotyki”.

- Warsztaty dla młodych kobiet – przyszłych matek na tematy takie, 
jak:  ryzykowne  związki,  rozwiązywanie  problemów  w  relacjach, 
budowanie zaplecza dla „mądrego” rodzicielstwa.

- Warsztaty  dla  matek  z  małymi  dziećmi  -  edukacja  w  zakresie 
„mądrego” rodzicielstwa,  edukacja w zakresie budowania relacji  z 
dzieckiem i uczenia się efektywnych strategii wspierania rozwoju i 
aktywności dzieci.

Program został  zrealizowany dzięki  uzyskanej dotacji  z  Wydziału Polityki 
Społecznej Urzędu Miasta St. Warszawa.

5. Zbudowanie  płaszczyzny  do  tworzenia  przedsięwzięć  opartych  na 
współpracy  



i współdziałaniu zarówno na terenie Warszawy, jak powiatu żuromńskiego. 
Istotnym efektem tych działań jest:
 Powołanie  Terenowego  Oddziału  Żeremia. W  trakcie  pracy  nad 

programem Terenowego Oddziału Żeremia, obok działań bezpośrednio 
skierowanych do kobiet, powstały dwa projekty dla dzieci i młodzieży. 
Pierwszy to profilaktyczny program dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych: 
„Tego, co ważne uczymy się w szkole”, i  drugi, w ramach programu 
„Pożyteczne  ferie”,  projekt  „Śnieżna  kula”.  Oba  projekty  powstały  z 
inicjatywy Dyrektorki Szkoły Podstawowej w Mleczówce, która czynnie 
uczestniczyła  w  tworzeniu  Terenowego  Oddziału  Żeremia.  Dzięki 
współpracy  szesnastoosobowej  grupy  kobiet,  realizatorek  projektu, 
Wicestarosty  Powiatu  i  Przewodniczącego  Rady  Powiatu,  stworzony 
został program wzmacniania inicjatyw społecznych „Nie jesteś sama”, 
który  obok  kształcenia  umiejętności  liderskich,  ma  za  zadanie 
wypracowanie mechanizmów współpracy i współdziałania Terenowego 
Oddziału Żeremia z przedstawicielami samorządów lokalnych, Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Urzędu Pracy i mediów. To początek wspólnej drogi 
w tworzeniu społecznego łańcucha pomocy.

 Podjęcie  współpracy  i  złożenie  w  partnerstwie  z  Urzędem  Miasta 
wniosku  o  dotację  w  ramach  programu  Phare-Access  na  program  - 
„ŻEBY  CHCIAŁO  SIĘ  CHCIEĆ  -  Opracowanie  Modelowego  Programu 
Rozwoju  Umiejętności  Życiowych  dla  młodych  osób  wchodzących  w 
dorosłe życie, zagrożonych wykluczeniem społecznym.”

 Podjęcie  współpracy  z  Wydziałem  Spraw  Społecznych  i  Zdrowia  dla 
Dzielnicy Ursynów i przygotowanie zaplecza do wspólnego opracowania 
i wdrożenia projektu na rzecz integracji społecznej mieszkańców z grup 
szczególnie zagrożonych ekskluzją społeczną.

6. Uchwały przyjęte przez Zarząd:
 UCHWAŁA Nr  1/2003 z  dnia  06  stycznia  2003r.  w  sprawie  ustalenia 

polityki finansowej Fundacji – Zakładowy Plan Kont

 UCHWAŁA Nr 2/2003 z dnia 02 września 2003r. w sprawie powołania 
Terenowego Oddziału Żeremia
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