Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Europa i My od pięciu lat realizuje projekty mające na celu wsparcie dla aktywności obywatelskiej Od 2006 roku nasza
organizacja posiada status lokalnej organizacji grantowej (LOG) w programie Działaj Lokalnie, który daje niewątpliwy prestiż, ale i dużą
odpowiedzialność. Uwiarygodnia w oczach opinii społecznej, a z drugiej strony zmusza do ścisłego przestrzegania standardów.
Bycie LOG to jednak przede wszystkim ogromna satysfakcja z możliwości wsparcia pomysłów, na które często brakuje pieniędzy lub
impulsu do ich zrealizowania. To radość z udziału w imprezach organizowanych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, gdzie
przy stosunkowo małych budżetach grantobiorcy robią wspaniałe rzeczy, które angażują wiele osób i stoją na bardzo wysokim poziomie. Jest
to powód do dumy, nie tylko dla realizatorów, ale i dla nas jako lokalnej organizacji grantowej.
Szanowni Państwo, organizowanie lokalnych konkursów sprawia olbrzymią radość i daje poczucie, że czas poświęcony na realizację
i zarządzanie lokalnym programem Działaj Lokalnie ma sens. O tym, że warto niech świadczy broszura ukazująca m.in. śpiewakówamatorów wyszukujących nuty, aranżujących i wykonujących dawne pieśni dla osób w ośrodkach pomocy społecznej; słuchaczy Otwartego
Uniwersytetu „Pokolenia” wykonujących przedmioty z gliny i innych materiałów; młodzież poznającą piękno przyrody, tworzącą albumy
i wystawy zdjęć, a także dzieci uczące się nowych i nietypowych sportów, organizując zawody, pikniki i walki rycerskie. To tylko część, jakże
ważnych i ciekawych działań lokalnych społeczności…
Daniel Prędkopowicz
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Europa i My

W I konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Europa i My napłynęło 17 wniosków. Niezależna komisja wyłoniła
i dofinansowała 10 z nich na łączną kwotę 39 997,20 złotych. Budżet realizowanych projektów przekroczył 110 000 złotych. Przy realizacji
projektów trwających do listopada 2006 roku zaangażowano 146 wolontariuszy. Ponad 24 000 osób bezpośrednio skorzystało na realizacji
projektów.
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„Ważne jest, żeby ludzie
poznawali się i robili
coś razem”
Anna Wojakowska - Skiba
dyrektor programowy Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności

Czym jest program Działaj Lokalnie?
Działaj Lokalnie jest programem grantowym wspierającym różnorodne projekty. Wychodząc z założenia, że każda społeczność jest unikalna
ze względu na ludzi, zasoby lokalne, tradycje i doświadczenia, program umożliwia realizację tych przedsięwzięć, które w danej społeczności
są naprawdę potrzebne.
Wspólnym mianownikiem wspieranych inicjatyw jest zawsze lokalna aktywność. Granty oferowane w ramach programu służą
rozwiązywaniu problemów oraz pobudzaniu aspiracji osób żyjących i działających w miejscowościach liczących do około 20 tysięcy
mieszkańców. Główny nacisk kładziony jest na angażowanie całych społeczności w działania stanowiące odpowiedź na potrzeby ich
bezpośredniego otoczenia.
Dotacje w ramach programu Działaj Lokalnie przyznawane są zarówno w konkursach ogólnopolskich, jak i poprzez lokalne organizacje
grantowe, które prowadzą lokalne konkursy grantowe oraz przyznają dotacje organizacjom pozarządowym oraz inicjatywom obywatelskim
skupiającym swe działania na obszarze od minimum 4 gmin, do kilku powiatów.
Od powstania programu (rok. 2000) w ramach pięciu edycji dofinansowano blisko 1500 projektów na łączną kwotę ponad 9 mln złotych.
Szczegóły na www.działajlokalnie.pl

Sponsorzy:

SAWINA
Radio

Patronat medialny:

BOGORIA
94 5 FM
,

Grodzisk Mazowiecki
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Czym jest program
Działaj Lokalnie?
c.d...

Kto realizuje program Działaj Lokalnie?
Działaj Lokalnie jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we
współpracy z lokalnymi organizacjami grantowymi (LOG). Na terenie powiatów: grodziskiego, pułtuskiego i gminy Nasielsk programem
zarządza Stowarzyszenie Europa i My.
Znając kontekst lokalny - dostępne zasoby, problemy i potrzeby społeczne - LOG organizuje konkursy, w których wyłaniane i wspierane
finansowo są organizacje pozarządowe, lokalne instytucje oraz działające przy nich grupy nieformalne.

Kto finansuje program Działaj Lokalnie?
Działaj Lokalnie finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, środków pozyskanych przez lokalne organizacje
grantowe oraz projektodawców. W pierwszym konkursie grantowym organizowanym przez Stowarzyszenie Europa i My (2006) dotacje
pochodziły także ze środków Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki, Urzędu Miasta Nasielsk, Betoniarni SAWINA oraz Banku
Spółdzielczego w Skierniewicach.
Unikalność Programu Działaj Lokalnie w porównaniu z innymi ogólnopolskimi konkursami grantowymi polega na tym, że większość dotacji
dystrybuowanych jest w sposób zdecentralizowany - na poziomie lokalnym. Jest to możliwe dzięki lokalnym organizacjom grantowym takim jak Stowarzyszenie Europa i My. Sieć 45 organizacji obejmuje zasięgiem już ponad 500 gmin w całej Polsce.
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Podwieczorek grantowy to cykliczna impreza,
poczas której spotykają się laureaci i partnerzy
Programu Działaj Lokalnie

Otwórz się na sztukę
Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku
Budżet projektu: 15 824,50 PLN
Kwota dofinansowania: 5 000,00 PLN

Promocja własnego regionu, to działanie niezmiernie istotne, bo przyczyniające się do popularyzacji rodzimej twórczości. Celem projektu
„Otwórz się na sztukę” było zainteresowanie mieszkańców Pułtuska twórczością lokalnych artystów, udokumentowanie dorobku
artystycznego współczesnych twórców oraz wzrost zainteresowania sztuką poprzez organizowanie wystaw w nietypowych miejscach
użyteczności publicznej, m.in. sklepach, urzędach, bankach itp.

„Do tej pory to mieszkańcy miasta musieli odwiedzić Galerię, w naszym projekcie sztuka wychodziła im naprzeciw.” - Izabela Sosnowicz-Ptak, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku
W ramach projektu MCKiS umieszczało prace w miejscach oznakowanych nalepkami: „Jesteś w miejscu przyjaznym sztuce”. Wraz
z rozpoczęciem wystawy ogłoszony został konkurs dla dzieci i młodzieży „Poszukiwacze sztuki” polegający na odnalezieniu 20 miejsc i 20
prac. Przez cały czas trwania konkursu w Tygodniki Pułtuskim pojawiały się kupony oraz podpowiedzi – listy 5 miejsc wystawienniczych

Wystawa dotarła do blisko 15 tyś. osób - mieszkańców Pułtuska i okolic.
„Projekt „Otwórz się na sztukę” pozwolił zaangażować środowisko artystyczne w różnego typu działania oraz
przyczynił się do jego integracji. Grono artystów zwiększyło się o 9 osób, które wcześniej nie współpracowały
z MCKiS i często nie prezentowały się szerszemu gronu odbiorców." - Sylwia Słojkowska-Affelska
Partner: Tygodnik Pułtuski
Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku
pl. Teatralny 4, 06-100 Pułtusk
tel. (023) 6928421; fax:(023) 6926823

www.mckis-pultusk.pl

Masz wolny czas?
– spędź go aktywnie!
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Marii Konopnickiej w Golach
Budżet projektu: 8 870,00 PLN
Kwota dofinansowania: 5 520,00 PLN

Celem projektu było zachęcenie mieszkańców gminy Baranów do aktywnego spędzania wolnego czasu. Projekt skierowany do grupy ok. 100
osób (dzieci i młodzieży do 16 lat oraz ich rodziców) zakładał promocję aktywnego, wolnego od nałogów sposobu spędzania wolnego czasu.
W ramach projektu odbywały się spotkania z instruktorami sportu i rekreacji, zawody rodzinne, spotkania i demonstracja nowych sportów.
Ponadto dyskusje z ciekawymi ludźmi oraz piknik rodzinny na zakończenie lata. W wyniku realizacji działań zwiększyło się zainteresowanie
mieszkańców Gminy Baranów obiektami sportowymi jakie znajdują się na jej terenie. Zachęcono mieszkańców do uprawiania sportów
„rekreacyjnych”, utrwalono nawyk rodzinnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

„Piknik, który wieńczył dzieło Projektu, był bardzo dużym zaskoczeniem przede wszystkim dla nas jako
organizatorów: bardzo duża ilość mieszkańców i nie tylko, zaangażowała się w pomoc – nieodpłatnie
oczywiście - przy jego organizacji, oraz zainteresowaniu sponsorów naszym przedsięwzięciem." - Agata
Szczypiorska, Stowarzyszenie Praca i Rozwój

„Projekt pozwolił nam wyłonić kilka, kilkanaście dodatkowych osób, które chcą aktywnie uczestniczyć w życiu
naszej Gminy. W związku z tym możemy pokusić się o stwierdzenie, że wytworzyliśmy „potrzebę na imprezy
masowe” w Naszej Gminie - Stanisława Zofia Wit, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Golach.
Partnerzy:
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Barnów „Praca i Rozwój”
- Klub sportowy Orion
Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej w Golach
96 – 314 Baranów, Tel. (0-46) 856 07 76,
e-mail: szkolagole@interia.pl

www.pracairozwoj.prv.pl

Śpiewajmy razem - pieśń
dawna dla każdego
Pośrodku Żywota – Towarzystwo Pieśni
Dawnej
Budżet projektu: 11 680,00 PLN
Kwota dofinansowania: 3 890,00 PLN

Celem projektu było zachęcenie i zainspirowanie słuchaczy darmowych koncertów wykonywanych w ośrodkach pomocy społecznej przez
zespół pieśni dawnej, do doskonalenia własnych umiejętności śpiewaczych i zakładania zespołów muzycznych, uprawiających różne rodzaje
muzyki.
W koncertach otwartych, które odbyły się w ramach projektu, wzięło udział w sumie ok. 500-600 osób, głównie mieszkańcy małych
miejscowości: Podkowy Leśnej, Milanówka, Komorowa, Ołtarzewa, Grodziska Mazowieckiego - ludzie dorośli i młodzież szkolna.
W koncertach w domach opieki społecznej wzięło udział około 200–250 osób, przeważnie starszych lub niepełnosprawnych.

„Reakcje publiczności były bardzo pozytywne. Działalność Towarzystwa oraz projekt w ramach „Działaj
Lokalnie” wzbudziły zainteresowanie: zgłaszali się nieustannie chętni do śpiewania w zespole - przyjęto do
zespołu w sumie 4 nowe osoby (młodzież). Zwracało się też dużo osób z prośbą o informację, jak rozpocząć taką
działalność, jaką prowadzi Towarzystwo, oraz o to, jak włączyć się w programy Działaj Lokalnie.” - Michał
Madaliński, prezes Towarzystwa Pieśni Dawnej
Pośrodku Żywota - Towarzystwo Pieśni Dawnej
ul. Sokola 32, 05-807 Podkowa Leśna
Tel. 0-605 325 793, (0-22) 729 17 02
e-mail: chor@posrodkuzywota.pl

www.posrodkuzywota.pl

Lato w stajni
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
Sportowy Klub Jeździecki Stajnia Eko-Farm
Budżet projektu:12 850,00 PLN
Kwot dofinansowania: 5 000,00 PLN

Celem projektu było zachęcenie społeczności do wyjścia z domu i spędzenia czasu na świeżym powietrzu, zademonstrowanie sposobów
krzewienia kultury fizycznej poprzez uprawianie sportu jeździeckiego, zorganizowanie wystawy młodych lokalnych artystów, koncertu
młodych muzyków, wykładów, spotkań i warsztatów plastycznych związanych tematycznie z końmi.
Zgodnie z harmonogramem realizowano spotkania, wykłady oraz imprezy plenerowe, podczas których rozgrywano zawody jeździeckie.
Uczestnicy warsztatów wystąpili w pokazie jazdy, zorganizowano wystawę fotografii i obrazów o tematyce hippicznej oraz pokazy
podkuwnicze.
Rezultaty:
- pokazanie rodzinom, ludziom młodym, że w Milanówku jest miejsce, w którym mogą odpocząć w bliskim kontakcie z naturą - wielu
uczestników imprez odwiedza klub podczas codziennych spacerów z dziećmi,
- poszerzenie wiedzy dotyczącej historii i tradycji związanej z końmi, a także wiedzy praktycznej z zakresu opieki nad zwierzętami:
przeprowadzono zajęcia m.in. z udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków, poprowadzono wykład o historii jazdy konnej wraz
z pokazem i zajęciami praktycznymi jazdy w damskim siodle,
- pokazanie, że jazda konna jest sportem dla wszystkich niezależnie od dochodów i wieku.
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej SKJ Stajnia Eko-Farm
ul. Kościuszki 116, 05-822 Milanówek
tel. 0-504 243 467, fax. (0-22) 755 64 37
e-mail: sebastianwidalski@publicite.com.pl

www.stajnniaekofarm.pl

Pracownia Dokumentacji
Dziejów Miasta i Regionu
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Nasielsku
Budżet projektu:5 800,00 PLN
Kwota dofinansowania: 3 620,00 PLN

Celem projektu było utworzenie miejsca umożliwiającego dzieciom i dorosłym zapoznawanie się z historią Nasielska i regionu. Podwyższanie
świadomości historycznej oraz budowa pomostu między kulturami, to cel organizowanych w pracowni spotkań o tolerancji.
Utworzenie Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta i Regionu zwiększyło zainteresowanie historią miasta oraz przyczyniło się do poznania
przeszłości. Ułatwiło naukę historii w miejscowych szkołach. Dzięki Pracowni zostały w szczególny sposób upamiętnione miejsca kultu
religijnego (wykonano tablice na Dawnym Cmentarzu Gminy Żydowskiej i Cmentarzu Żołnierzy Napoleońskich).
Ponad 1800 osób (głównie uczniowie nasielskich szkół, nauczyciele i mieszkańcy miasta) skorzystało z projektu m.in. udostępniając materiały
dokumentujące przeszłość oraz biorąc udział w spotkaniach i lekcjach w Pracowni.

„Tworzenie Pracowni jest procesem wieloletnim. Nadal będzie trwała zbiórka materiałów historycznych, nadal
będą ukazywały się ogłoszenia w prasie lokalnej o zasięgu powiatowym. Biblioteka w budżecie na 2007 rok
przeznaczy na Pracownię pięć tysięcy złotych, co pozwoli kontynuować projekt." - Stanisław Tyc, dyrektor
Biblioteki Publicznej
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, Nasielsk
tel. (0-23) 691 25 52

www.pracownia-nasielsk.pl

Znam swoje miejsce
na ziemi. Moje nowe
miejsce na ziemi
Stowarzyszenie „Związek Podkowian”
w Podkowie Leśnej
Budżet projektu: 9 845,57 PLN
Kwota dofinansowania:3 430,00 PLN

Celem projektu było stworzenie propozycji dostosowanej do potrzeb i oczekiwań osób starszych i emerytów, których liczba z roku na rok
rośnie, ale także osób niepracujących i matek małych dzieci. Systematyczne zajęcia typu warsztatowego z różnych dziedzin sztuki kończone
wernisażami, wykłady, plenery oraz wspólne wycieczki do muzeów poprawiły samopoczucie, pewność siebie, odkryły nowe możliwości
uczestników projektu.

„Dzięki przyznanej dotacji zostały zrealizowane warsztaty artystyczne: witrażowe ceramiczne, malarskie
i zdobnicze, które nie tylko, że cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, ale dały konkretny efekt w postaci
wykonanych przez uczestników prac." - Ewa Domaradzka, prezes Stowarzyszenia „Związek Podkowian”
„Formuła otwartej wystawy na zakończenie, połączona z możliwością szerszej prezentacji swojego dorobku, na
tyle ośmieliła niektórych, że idąc za ciosem zaprezentowali także inne swoje wcześniejsze prace. Podziw i
niedowierzanie licznych osób odwiedzających i oglądających prace warsztatowe mógł upewnić
niezdecydowanych, że ich dokonania naprawdę się podobają i mogą samodzielnie wykonać nie tylko takie
dzieła."
„Dla nas, prowadzących warsztaty jest ogromną satysfakcją widzieć efekty wielogodzinnej pracy cieszące
autorów i ich bliskich. Na koniec możemy podkreślić, że naszym pragnieniem było, aby te warsztaty stały się
zachętą do dalszych, głębszych prób i poszukiwań twórczych przynoszących radość i satysfakcję. W grupie
raźniej i ciekawiej!" - Anna i Piotr Łukasiewicz
Związek Podkowian
ul. Świerkowa 1, 05-807 Podkowa Leśna
skr. poczt. 73
e-mail: domel@medianet.pl

www.zwiazekpodkowian.org.pl

Żyj w harmonii z naturą
Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „SIT”
w Pułtusku
Budżet projektu: 15 779,70 PLN
Kwota dofinansowania: 3 247,20 PLN

Celem projektu było zaciekawienie i zainspirowanie dzieci i młodzieży do szukania wiedzy ekologicznej poprzez kontakt z przyrodą i ludźmi.
W ramach projektu stworzono „Klub Miłośników Przyrody”, opracowano wspólnie z partnerami specjalny program zajęć warsztatowych,
ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. „Album przyrodniczy” oraz przygotowano wystawę fotograficzną Aliny Orfin „Pieśń Lasu”.
Opracowany został konspekt zajęć dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich, dotyczący ochrony środowiska oraz
problematyki związanej z ekologią. Lekcje omawiające powyższą tematykę odbywały się w Galerii Sztuki „4 Strony Świata” w trakcie trwania
wystawy. W zajęciach wzięło udział 208 osób.

„Zaproponowany przez nas projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem młodzieży oraz nauczycieli.
Zaowocowało to nawiązaniem kontaktów szkół z partnerami projektu, dla których program zajęć poza szkolnych
okazał się bardzo atrakcyjny." - Izabela Sosnowicz-Ptak, prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych „SIT”
Partnerzy :
- Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku
- Starostwo Powiatowe w Pułtusku
- Nadleśnictwo Pułtusk
- Koła Łowieckie „Czajka” i „Krzyżówka”,
- autorka zdjęć - Alina Orfin,
- Tygodnik Pułtuski i Tygodnik Ciechanowski,
- pułtuskie szkoły podstawowe.
Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „SIT”
Plac Teatralny 4, 06-100 Pułtusk
Tel. (0-23) 692 84 21, Fax. (0-23) 692 68 23

http://www.mckis-pultusk.pl/harmonia.htm

Ogród Sztuki
Podkowa-Londyn
Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ
w Podkowie Leśnej
Budżet projektu: 21 340,00 PLN
Kwota dofinansowania: 3 430,00 PLN

Celem projektu było udostępnienie młodzieży projektu kulturalnego łączącego sztuki plastyczne i muzykę, podkreślającego tożsamość
materialną i duchową Podkowy Leśnej. Ogród sztuki to stała część większego projektu Otwarte Ogrody – inicjatywy oddolnej, powołanej i
realizowanej przez obywateli Podkowy Leśnej na rzecz miast i jego mieszkańców

„Program określony nazwą „Otwarte Ogrody Małego Londynu”, realizowany na terenie Podkowy Leśnej
i w okolicznych miejscowościach, odwołuje się do historycznej już, ale stale aktualnej, kreacji – miasta-ogrodu.
Ideę można traktować jako ważne źródło inspiracji dla wielokierunkowych działań, umożliwiające dodatkowo
podjęcie próby nawiązania „zerwanych relacji społecznych” między mieszkańcami regionu. Jednym ze
sposobów odnowienia tych związków w obszarze sztuki są „działania artystyczne w przestrzeni prywatnych
ogrodów” (źródło www.insitu.pl).
Rezultaty:
- liczba odbiorców ok. 3,5 tys. mieszkańców i ok. 1000 turystów.
- współpraca 10 organizacji pozarządowych i władz samorządowych na rzecz promocji projektu.
- 5 wolontariuszy z Podkowy Leśnej.
- ok. 4 tys. osób odwiedzających strony internetowe o projekcie
- udostępnienie wystawy i projekcji filmów na okres 1 miesiąca dla zwiedzających, specjalne godziny zwiedzania dla młodzieży
Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ
Ul. Modrzewiowa 45, 05-807 Podkowa Leśna
Tel./Fax. (0-22) 758 99 39

www.insitu.pl

Młodzi wolni od…
Zespół Szkół Rolniczych w Golądkowie
Budżet projektu: 6 670,00 PLN
Kwota dofinansowania: 3 430,00 PLN

Celem projektu było dostarczenie uczniom kompendium wiedzy dotyczącej profilaktyki uzależnień od narkotyków a także poznanie przez
nich alternatywnych form spędzania wolnego czasu, dokonywania świadomych wyborów, zachowań asertywnych oraz podejmowania
działań twórczych. Realizacji projektu służyły: warsztaty psychoedukacyjne, projekcje filmów, spotkania z osobami uzależnionymi, konkurs
plastyczny, szkolenia dla pedagogów itp.

„Trudno jest określić „mierzalne” rezultaty, w przypadku realizacji działań o charakterze profilaktycznym
bezpośrednio po zakończeniu prac. Nie mniej jednak, można stwierdzić, iż wszystkim grupom środowiska
szkolnego dostarczone zostało kompendium wiedzy z zakresu problematyki uzależnień. Wielu rodziców
wyrażało swoje zadowolenie z możliwości uczestniczenia w spotkaniach. Dzięki nim mogli kompetentnie
spojrzeć na problem uzależnień i na działalność profilaktyczną. Nauczyciele o uzyskaną informacje poszerzyli
swój warsztat pracy pedagogicznej. Uczniowie również mogli skorzystać z fachowej wiedzy prowadzącego
zajęcia terapeuty. Przygotowanie przez młodzież prac plastycznych, podsumowujących program dowodzi, iż
warto było go realizować." - Hanna Sierzan-Kostka, pedagog szkolny
Zespół Szkół Rolniczych w Golądkowie
Golądkowo, 06-120 Winnica
Tel. (0-23) 691 40 93, Fax. (0-23) 691 40 83

www.goladkowo.pl

Babcia na czacie
Technikum Nr 2 w Zespole Szkół
im. B. Prusa w Pułtusku
Budżet projektu: 5 750,00 PLN
Kwota dofinansowania: 3 430,00 PLN

Celem projektu było zacieśnienie kontaktów pomiędzy pokoleniami, rozbudzenie zainteresowań osób starszych nowymi technologiami
(Internetem, fotografią cyfrową, itp.), wpajanie zasad moralnego postępowania. Projekt polegał na zorganizowaniu wspólnych zajęć dla babć i
dziadków z wnuczkami.

„Sposób prowadzenia zajęć wpłynął na zacieśnienie się kontaktów pomiędzy pokoleniami. Zmniejszono barierę
komunikacyjną dwóch pokoleń oraz nauczono młode pokolenie szacunku do drugiego człowieka." - Krzysztof
Nuszkiewicz, zastępca dyrektora Technikum nr 2 w Zespole Szkół im. B.Prusa
560 osób bezpośrednio skorzystało na realizacji Projektu.
Technikum nr 2 w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku
Ul. Marii Konopnickiej 9, 06-100 Pułtusk
Tel./Fax. (0-23) 692 22 42

www.zsbprus.edu.pl

www.europaimy.org

Stowarzyszenie Europa i My jest niezależną i apolityczną organizacją pozarządową, która działa na rzecz ogółu społeczności. Poprzez swoje
działania, przyczynia się do promocji i organizacji wolontariatu, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenia udziału ludzi w
życiu publicznym. Aktywność stowarzyszenia koncentruje się na współpracy z instytucjami edukacyjnymi oraz organizacjami
szkoleniowymi, a także na wspieraniu inicjatyw społecznych i samorządowych.
Stowarzyszenie Europa i My posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń. Od marca 2004 posiada status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Stowarzyszenie Europa i My w swojej działalności skupia sie m.in. na:
- wspieraniu lokalnych inicjatyw poprzez organizowanie konkursów grantowych w ramach programu "Działaj Lokalnie" oraz
dofinansowywanie ciekawych projektów,
- realizowaniu projektów społecznych, mających na celu pomoc dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji rodzinnej („Wigilijny
Uśmiech Dziecka”, „Dolina Rytmu - wsparcie młodzieży gminy Nasielsk", itp.),
- prowadzeniu ustawicznej edukacji dorosłych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim,
- projektach edukacyjnych, szkoleniach i konferencjach dotyczących szeroko-pojmowanej integracji europejskiej oraz rozwoju
regionalnego oraz debatach w ramach programów ogólnopolskich: „Masz głos – masz wybór” oraz „Nie daję -nie biorę łapówek”,
- organizowaniu dwa razy w roku imprezy turystyczno-krajoznawczej - rajdu pieszego w Górach Świętokrzyskich „Świetliki”.
Stowarzyszenie Europa i My
ul. Na Skarpie 12/36, 06-100 Pułtusk
tel./ fax. (0-23) 692 81 52, 0-606 131 593
e-mail. stowarzyszenie@europaimy.org

Wesprzyj utworzenie lokalnego funduszu stypendialnego i udziel wsparcia lokalnemu funduszowi
grantowemu wpłacając 1% podatku na: ING Bank Śląski: 90 1050 1038 1000 0023 0466 7708
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