
 

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji za okres: 1 stycznia - 31 grudnia 2005r. 
 

1. Podwyższanie kwalifikacji wolontariuszy zaangażowanych w projekty organizacji. 

Uzyskanie uprawnień trenera organizacji pozarządowych przez Martę Godzisz.  Warunkiem był udział 

i zdanie egzaminów podczas 7 pięciodniowych sesji szkoleniowych w okresie kwiecień-listopada 2005. 

Organizatorem szkoły trenerów było Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych tzw. 

STOP. 

2. Opracowanie polskiej wersji podręcznika „The International Award for Young People”. 

3. Przygotowanie strategii promocji projektu „The International Award for Young People” wśród 

polskiej młodzieży. 

4. Udział w projektach międzynarodowych w charakterze pracowników młodzieżowych 

Praca w charakterze wychowawców podczas Evangelisches Waldheim Tannenberg- 

obozie letnim dla dzieci organizowanym przez Evangelisches Jugendwerk z Boeblingen (Niemcy)-1-22 

sierpnia 2005. 

5. Opracowanie 3-letniego trójstronnego projektu pt. „Razem dla Europy”. Projekt będzie realizowany 

razem z Niemcami i Włochami w latach 2006-2008 zawsze w sierpniu i ma na celu przygotowanie 

młodych pracowników młodzieżowych do pracy w międzynarodowym środowisku. 

6. Promowanie postaw obywatelskich i prospołecznych. 

Zorganizowanie stoiska i promowanie działań fundacji podczas IV Ogólnopolskiego Forum 

Organizacji Pozarządowych. Forum odbyło się w dniach 23-24 września 2005 roku na terenie 

Uniwersytetu Warszawskiego.  

7. Zorganizowanie pierwszego szkolenia dla koordynatorów programu „The International Award for 

Young People”. Szkolenie odbyło się w dniach 7-8 października 2005 roku w Europejskim Centrum 

Komunikowania i Mediów w Falenicy pod Warszawą. 

8. Odebranie licencji na rozwój programu „The International Award for Young People”    z rąk 

Sekretarz Generalnej Biura Światowego Programu – Pani Gillian Shirazi. Spotkanie i wprowadzenie w 

historię i funkcjonowanie tego programu w Wielkiej Brytanii odbyło się w dniach 2-5 listopada 2005 

roku w Londynie. 

9. Pomoc podopiecznych fundacji przy organizacji Europejskiego Tygodnia Młodzieży. 

Europejski Tydzień Młodzieży obejmował konferencje, szkolenia i występy, które odbywały się na 

terenie Warszawy w dniach 5-11 grudnia. Podopieczni przygotowali profesjonalną akcję ulotkowo-

plakatową promującą imprezę oraz pracowali jako wolontariusze podczas finału w dniach 9-10 grudnia 

2005 roku w Klubie Skarpa.  

 

 


