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I.

DANE ORGANIZACJI

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa (Angelus Silesius House)
Ul. Wincentego Stysia 16a, 53-526 Wrocław
tel. 0 71 338 07 93, fax. 071 797 59 54
NIP 894-264-69-30 REGON 040124509
Forma prawna:
 Jednostka organizacyjna Kościoła katolickiego. Osobowość prawna nadana na podstawie
Rozporządzenia Ministra Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 17 września 1993 roku,
Dziennik Ustaw nr 89, pozycja 415
 Niepubliczna placówka oświatowa nr 90/2003 (z dnia 12.09.2003)
II.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa został założony przez Ojców Jezuitów jako placówka
kształceniowa w 1993 roku we Wrocławiu. Dom jest instytucją zajmującą się działalnością
edukacyjno–wychowawczą, szkoleniową, charytatywno-opiekuńczą oraz promocją i organizacją
wolontariatu. Główne formy działalności Domu to organizowanie spotkań młodzieży, warsztatów
edukacyjnych, seminariów, spotkań tematycznych, wykładów i szkoleń oraz programów
wolontariatu zarówno na poziomie krajowym, jak międzynarodowym. Celami Domu są: działalność
oświatowa, edukacyjno–wychowawcza w duchu chrześcijańskich wartości oraz humanistycznych
ideałów: demokracji, wolności, równości i sprawiedliwości społecznej, a w szczególności:
a) stwarzanie młodzieży z różnych krajów i kultur okazji do spotkania i bliższego poznania się
w duchu wzajemnego poszanowania oraz tolerancji,
b) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami
c) działania wspomagające rozwój demokracji
d) działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych,
e) działania na rzecz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
f) działania na rzecz promocji edukacji globalnej i rozwojowej
g) działania na rzecz upowszechnienia i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich
h) wyrównywanie szans rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
i) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zapobieganie zagrożeniu wykluczenia
społecznego, w tym działalność na rzecz mniejszości narodowych, religijnych oraz osób
niepełnosprawnych
j) propagowanie nauki społecznej Kościoła oraz dialogu między kulturami i religiami,
k) promocja i organizacja wolontariatu,
l) działalność wspierająca szkoleniowo i informacyjnie osoby pracujące z młodzieżą,
organizacje pozarządowe oraz inne grupy nieformalne działające na rzecz społeczności
lokalnych.
m) krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających.
Działania organizacji realizowane są w sześciu obszarach:
1. Centrum edukacyjne dla młodzieży
Grupa docelowa:

młodzież w wieku 13- 30 lat

Formy działalności:

- projekty dla młodzieży polskiej (tematyczne
warsztaty jednodniowe, spotkania tygodniowe,
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spotkania długoterminowe)
- projekty międzynarodowe (współpraca polskoniemiecka; współpraca z krajami Europy
Wschodniej i Kaukazu; współpraca z krajami
basenu Morza Śródziemnego, międzynarodowe
wymiany młodzieży)
Tematyka projektów w 2012 r.:

- prawa człowieka, w tym prawa kobiet i prawa
mniejszości narodowych i etnicznych
- edukacja międzykulturowa,
- edukacja historyczna,
- edukacja obywatelska,
- edukacja antydyskryminacyjna,
- różnorodność kulturowa,
- dialog międzykulturowy i międzyreligijny,
- rozwój osobowy,
- kształcenie lidrów młodzieżowych,
- radzenie sobie ze stresem,
- zdrowe odżywianie i styl życia,
- ekologia,

2. Centrum wolontariatu
Centrum wolontariatu powstało w marcu 2001 roku z intencją realizacji idei wolontariatu
europejskiego w ramach programu „Młodzież” (Akcja 2- European Voluntary Service). Od 2007 roku
umożliwiamy młodym ludziom w wieku 18-30 lat odbycie wolontariatu w jednym z europejskich
krajów w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Przyjmujemy również wolontariuszy na projekty
realizowane w Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa. Od 2008 roku Centrum wysyła także
wolontariuszy w ramach programu MSZ Wolontariat Polska Pomoc do krajów Globalnego Południa.
3. Centrum szkoleniowo - doradcze
Grupa docelowa:

Nauczyciele i nauczycielki, działacze/czki
organizacji pozarządowych, animatorzy i liderzy
społeczności lokalnych, studenci i studentki

Formy działalności:

- seminaria, szkolenia, warsztaty tematyczne,
- konsultacje, spotkania indywidualne,
doradztwo

Tematyka projektów w 2012r. :

- zarządzanie projektem,
- pozyskiwanie środków na projekty w ramach
Programu Młodzież w Działaniu
- planowanie kariery (dla byłych wolontariuszy
EVS)
- metodologia edukacji pozaformalnej i
aktywizującej,
- edukacja globalna i jej metodyka,
- wykorzystanie sztuki ulicy do zmiany
społecznej,
- metody edukacji pokojowej.
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4. Projekty współpracy rozwojowej
Od 2011 roku (wcześniej również w bardzo małym zakresie) Dom Spotkań realizuje także projekty,
które można by nazwać projektami współpracy rozwojowej, a więc nakierowanymi na rozwój
społeczny partnerów z innych państw lub pomoc grupom szczególnie zagrożonym wykluczeniem
społecznym i ekonomicznym w Polsce. Często związane jest to z dzieleniem się doświadczeniami
demokratycznych przemian w Polsce albo dzieleniem się dobrymi praktykami bądź jest to
bezpośrednia praca z beneficjentami.
5. Projekty wielopoziomowe
Do tej grupy zalicza się ogromny jak na naszą organizację projekt, który łączy w sobie różne
elementy centrum edukacyjnego, centrum doradczo szkoleniowego i centrum wolontariatu. Od 2011
roku jest to projekt na rzecz społeczności romskiej z Dolnego Śląska.
6. Hostel Silesius
Hostel został uruchomiony w 2006 roku jako jedna z form zdobywania funduszy na naszą działalność
statutową - wszystkie fundusze przekazywane są na nasze projekty oraz utrzymanie domu.
Przyjmujemy gości indywidualnych, jesteśmy bardzo otwarci na grupy zorganizowane, które mogą
również wynajmować salę wykładową.

III.

DOM SPOTKAŃ W SPOŁECZNOŚCI POZARZĄDOWEJ

Dom Spotkań im Angelusa Silesiusa jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia „Grupa Zagranica”,
Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, członkiem jezuickiej sieci SCRIBANI, od 2009r.
członkiem Koalicji na rzecz Sprawiedliwego Handlu oraz Fundacji Anny Lindh. Od 2011 DAS jest
członkiem sieci organizacji pozarządowych „Równość i Różnorodność praktycznie”
Dom Spotkań jest założycielem Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego.
Dom Spotkań jest jednostką centralną Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Dom jest
członkiem założycielem Dolnośląskiej Rady do Spraw Młodzieży zarejestrowanej w 2010r.
IV.

ZESPÓŁ

1. Stały zespół pracowników w 2012 roku
DYREKTOR

Norbert Frejek SJ

DZIAŁ PROGRAMOWY
Kierowniczka ds. programowych

Anna Kudarewska

Koordynatorzy i koordynatorki projektów,
trenerzy, trenerki

Anna Polus (do mja 2012), Anna Huminiak, Anna
Jamroz – Ciesielska (do października 2012),
Anna Dymitra Sławczewa, Magdalena Zatylna,
Krzysztof Wiatr, Karolina Michalczyk (od
października 2012)

Personel Projektu POKL

Joanna Marzec (kierowniczka projektu),
Kamila Wosiak (Asystentka kierowniczki
projektu),
Malwina Twardowska (księgowa projektu),
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Współpracownicy/czki

Natalia Baran (koordynatorka logistyczna),
Robert Bladycz, Sylwia Maroń, Roksana
Stojowska, Renata Mirga (koordynatorzy lokalni)
Maria Rudnicka

Stażystki/stażyści

Luiza Kończyk, Bartosz Kurowski

KSIĘGOWOŚĆ

biuro rachunkowe ASPRESS

ADMINISTRACJA
Kierownik administracyjny (kierownik hostelu)
Recepcja
Stażyści i statystki
Kuchnia
Utrzymywanie porządku

Kazimierz Szepiela
Joanna Wieczorek-Czopek, Agnieszka Jaśkowiak
Beata Szczerba, Sebastian Mirga
Jarosław Przyjazny
Wanda Foriasz
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V.

OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W 2012 R.

a) Finanse
Zgodnie z art.23 statutu - statutowa działalność Domu może być prowadzona jako działalność
nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
Dom prowadzi działalność gospodarczą w formie Hostelu Silesius i zewnętrznych usług
cateringowych, która jest działalnością księgowo i podatkowo wyodrębnioną. Działalność
gospodarcza jest prowadzona w celu wsparcia działalności statutowej Domu i zwolniona od podatku
dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 p. 1 ust. 4a, lit. b. Ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.
Działalność Domu Spotkań finansowana jest z
 subwencji, dotacji, grantów i innych form wsparcia, które Dom może otrzymywać, w
szczególności od organów administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego,
przedsiębiorców, związków zawodowych, fundacji i stowarzyszeń, organizacji
międzynarodowych oraz z funduszy Unii Europejskiej,

dochodu z działalności Hostelu Silesius,
 opłat uczestników,
 darowizn, spadków, zapisów i innej pomocy w formie pieniężnej lub w naturze,
pochodzących od osób fizycznych, prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej.
b) Źródła finansowania w 2012 r.

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program „Młodzież w działaniu”

Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności

Fundacja Renovabis

Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość”

Konferencja Prowincjałów Europejskich Towarzystwa Jezusowego

Prowincja Południowa Towarzystwa Jezusowegp

Urząd Miasta Wrocławia

Indywidualni darczyńcy

Wpłaty uczestników
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WYKRES 1
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DAS (PROCENTOWO)
Prowincja
Południowa
Towarzystwa
Jezusowego; 3,44
Konferencja
Prowincjałów Fundacja Renovabis;
2,93
Europejskich
Towarzystwa
Jezusowego; 2,05

Polsko Amerykańska
Fundacja Wolności;
5,42
Wpłaty uczestników;
0,28

Program Młodzież w
Działaniu; 19,95
Europejski Fundusz
Rozwoju
Regionalnego; 0,57

Europejski Fundusz
Społeczny; 42,27

MEN; 7,39

MSZ;
6,33
PNWM;
6,88
Fundacja Pamięć
Odpowiedzialność
Przyszłość; 1,11

Urząd Miasta
Wrocławia; 0,50

Darowizny
indywidualne; 0,88

c) Syntetyczny opis działalności programowej
Liczba przeprowadzonych projektów łącznie: 37
Liczba projektów w ramach centrum edukacyjnego: 17
(w tym 2 wyjazdowe)
Liczba projektów szkoleniowych: 6
(w tym 3 międzynarodowe)
Liczba projektów rozwojowych: 4
(2 w Polsce, 1 na Białorusi i 1 w Tadżykistanie)
Liczba projektów wolontariatu: 9
Liczba wolontariuszy wysłanych: 14
Liczba wolontariuszy przyjętych: 3
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d) Szczegółowe zestawienie projektów

Centrum Edukacyjne
L.p.

Koordynator/ka

1.

Anna
Kudarewska

2.

Krzysztof Wiatr

Żywa Biblioteka

D/WKL/19a/1
7/2012

3.

Magda Zatylna

Halo Nachbar – Witaj sąsiedzie

100080429

4.

Magda Zatylna

Polacy i Niemcy w Dialogu

W 2801

5.

Anna Sławczewa

6.

Anna Huminiak

7.

Anna Sławczewa

8.

Anna Sławczewa

Polsko Rosyjska wymiana
młodzieży "Czas na Dialog"
Letnia Akademia Młodzieżowych
Liderów polonii
Wymiana młodzieżowa STAND!
FIGHT!INCLUDE!
Wakacyjna Szkoła liderów
polonijnych z Litwy

9.

Krzysztof Wiatr

Emocje Ciało Ruch

MEN/2012/DW
M/882
MEN/2012/DW
M/938
PL-31-342012-R1
MEN/2012/DW
M/816
MEN/2012/DZS
E/1210

10.

Magda Zatylna

Frauenrechte

32.5.1C04.122
1.0

11.

Magda Zatylna

Prawa Człowieka – sztuka ulicy

Z-60110-12

12.

Magda Zatylna

Born to be eco

Z-80406-12

13.

Magda Zatylna

14.

Magda Zatylna

15.

Magdalena
Zatylna

16.

Magdalena
Zatylna

17.

Magda Zatylna

Tytuł projektu
Silesius dla Szkół – warsztaty
tematyczne dla wrocławskich
szkół ponadgimnazjalnych

Małe historie tworzą wielką
historię
Sytuacja Romów i Żydów w XX i
XXI wieku w Polsce, Rumunii i
Niemczech
Wiara i wolność – młodzież z
Bośni i Hercegowiny, Polski i
Niemiec odkrywa zależności
miedzy religią i Prawami
Człowieka

Nr projektu

Grantodawca

N/A

Wpłaty osób
uczestniczących

Z-60119-12

Z- 60239-12

Z-60248-12
Z-80406-12

Wanda pozna Niemca

D-60674-12

Nie tylko dla kobiet

Z-60673-12

Urząd Miasta
Wrocławia
Europejski Fundusz
Rozwoju
Regionalnego
Fundacja
Współpracy Polsko
Niemieckiej
MEN
MEN
Program Młodzież w
Działaniu
MEN
MEN
Fundacja Pamięć
Odpowiedzialność
Przyszłość
Polsko Niemiecka
Wymiana Młodzieży
Polsko Niemiecka
Wymiana Młodzieży
Polsko Niemiecka
Wymiana Młodzieży
Polsko Niemiecka
Wymiana Młodzieży
Polsko Niemiecka
Wymiana Młodzieży
i Fundacja Pamięć
Odpowiedzialność
Przyszłość
Polsko Niemiecka
Wymiana Młodzieży
Polsko Niemiecka
Wymiana Młodzieży
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Centrum Szkoleniowo - Doradcze
L.p.

Koordynator/ka

1.

Anna Polus

2.

Krzysztof Wiatr

3.

Anna Huminiak

4.

Magda Zatylna

5.

Anna Sławczewa

Tytuł projektu
Seria szkoleń i innych działań
regionalnych podnoszących
wiedzę nt. projektów oraz
pozyskiwania środków w
programie Młodzież w Działaniu
Szkolenie międzynarodoweStreet art -art of change
Szkolenie międzynarodowe Peace Dialogs for Social Change
Edukacja globalna dzieci
zmienia nasz świat
Szkolenie dla byłych
wolontariuszy EVSInternationally Go Employed

Nr projektu

Grantodawca

PL-TCP-16-2011

Program Młodzież
w Działaniu

PL-43-69-2011-R4
PL-31-7-2012-R1

Program Młodzież
w Działaniu
Program Młodzież
w Działaniu

837/2012

MSZ DWPR

PL-31-70-2012-R2

Program Młodzież
w Działaniu

Nr projektu

Grantodawca

PL-21-40-2012-R1

Program Młodzież
w Działaniu

PL-21-113-2012R2
PL-21-114-2012R2

Program Młodzież
w Działaniu
Program Młodzież
w Działaniu

NO-21-24-2012-R2

Program Młodzież
w Działaniu

DE-21-237-2012R2

Program Młodzież
w Działaniu

PL -21-157-2011R4

Program Młodzież
w Działaniu

BEFL-21-43-2011R3

Program Młodzież
w Działaniu

ES-21-130-2011R2

Program Młodzież
w Działaniu

PL-21-130-2011R3

Program Młodzież
w Działaniu

Centrum Wolontariatu
L.p.

Koordynator/ka

1.

Anna Sławczewa

2.

Anna Sławczewa

3.

Anna Sławczewa

4.

Anna Sławczewa

5.

Anna Sławczewa

6.

Anna Sławczewa

7.

Anna Sławczewa

8.

Anna Sławczewa

9.

Anna Sławczewa

Tytuł projektu
Wolontariat wysyłający Gruzja Zugdickie Lato z Trenerem
osiedlowym
Wolontariat przyjmujący Mobility and Inclusion
Wolontariat wysyłający Ukraina
-Crossing borders
Wolontariat wysyłający
Norwegia - U-stART a New Way
IV
Wolontariat wysyłający Niemcy
- Unterstützung der
Jugendarbeit im Anne Frank
Zentrum
Wolontariat wysyłający Rosja Volunteering, human rights and
Inclusion
Wolontariat wysyłający Belgia Destination Europe
Wolontariat wysyłający
Hiszpania - Voluntarios
solidarios en el municipio de
Elche
Wolontariat przyjmujący Direction Volunteering
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Projekty współpracy rozwojowej
L.p.

Koordynator/ka

Tytuł projektu
"Mohylew dla kobiet -promocja
i konsolidacja organizacji
kobiecych w obwodzie
mohylewskim "

Nr projektu

1.

Anna JamrozCiesielska

2.

Anna JamrozCiesielska

Study Tours to Poland

RITA/STP/2011/2

3.

Krzysztof Wiatr

Romowie Rumuńscy z
Kamińskiego

N/A

4.

Anna JamrozCiesielska

Spółdzielnia socjalna w
obwodzie sogdyjskim w
Tadżykistanie

RITA/2012/I/1331

RITA -2011-040

Grantodawca
Polsko
-Amerykańska
Fundacja
Wolności
Polsko
-Amerykańska
Fundacja
Wolności
Fundacja
Renovabis i
Konferencja
Prowincjałów
Europejskich
Towarzystwa
Jezusowego
Polsko
-Amerykańska
Fundacja
Wolności

Projekty wielopoziomowe
01.01.2012 – 31.12.2012 "Uczę się, poznaję – zmieniam! Syklakiraw pes, prynćkiraw –
paruwaw! – Wielopoziomowe działania edukacyjne na rzecz społeczności romskiej z terenu
Dolnego Śląska"
Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Źródło finansowania:
(Poddziałanie 1.3.1)
Nr projektu:
POKL.01.03.01-00-242/10-00
Partner projektu:

Uczestnicy:

Stowarzyszeniem Asystentów Edukacji Romskiej w Polsce
Główną grupą docelową projektu są dzieci romskie uczące się w szkołach
podstawowych i gimnazjach, dorośli Romowie, ale także dzieci i dorośli z
otoczenia społecznego Romów z Wrocławia, Wałbrzycha, Kamiennej Góry
i Kłodzka. Łączna liczba uczestników Projektu w 2012r. – 2 982

Kierowniczka
projektu:
Joanna Marzec
Streszczenie projektu: Projekt w drugim roku realizacji kontynuował następujące działania
obejmujące wszystkie ww. grupy docelowe:
Zadanie 1 Podnoszenie wyników w nauce uczniów romskich w gimnazjum – w ramach zadania
organizowaliśmy zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki i przedmiotów
przyrodniczych, które prowadziły zaangażowane do projektu nauczycielki. W 2012 r. z zajęć
wyrównawczych skorzystalo w efekcie 68 gimnazjalistów, z czego:
- 17-stu we Wrocławiu (w tym 11 nowych osób i 6 kontynuujących po poprzednim roku szkolnym);
- 23 w Kamiennej Górze (w tym 12 nowych i 11 kontynuujących);
- 11-stu w Wałbrzychu (10 nowych i 1 kontynuujący);
- 6-ciu w Kłodzku (w tym 3 nowych i 3 kontynuujących);
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- 11-stu nowych w Bystrzycy Kłodzkiej
- 6 nowych osób w Kowarach.
Zadanie 2 Rozwój wolontariatu na rzecz edukacji młodzieży romskiej - w ramach zadania w
tym roku zrekrutowaliśmy do projektu 10 wolontariuszek, które regularnie pomagały uczniom
romskim z Zadania 1 w nauce i odrabianiu lekcji.
Zadanie 3 Edukacja pozaformalna – łącznie miało miejsce 48 wyjść integracyjnych do instytucji
kultury i szeroko pojętej edukacji kulturalnej. Podobnie jak w pierwszym roku realizacji projektu,
grupy samodzielnie decydowały o miejscach i atrakcjach, których chciałyby doświadczyć.
Zadanie 4 Edukacja zawodowa - nowy rok, nowy cykl wyjść (po 10 dla każdej grupy), nowi
uczestnicy i opiekunowie grup. Tak, jak to miało miejsce wcześniej, zaczęliśmy od spotkań z
projektowym doradcą zawodowym. Te, wychodząc od teorii, tj. m.in. pojęcia pracy i jej
znaczenia w życiu człowieka, zagadnień motywacji oraz charakterystyki współczesnego
rynku pracy, miały za zadanie przede wszystkim rozpoznać preferencje młodych ludzi:
-gdzie chcieliby w przyszłości znaleźć zatrudnienie, - jakie miejsca pracy i zawody wywołują
ich zainteresowanie. Łącznie miało miejsce 40 wyjść na spotkania z ludźmi reprezentującymi
ciekawe zawody, do ciekawych miejsc pracy.
Zadanie 5 Warsztaty w szkołach – zrealizowaliśmy 49 pięcio-godzinnych warsztatów dotyczących
kultury romskiej w gimnazjach i ostatnich klasach szkoły podstawowej, wzięło w nich udział łącznie
1003 uczniów i uczennic z Kamiennej Góry, Wrocławia, Kłodzka i Wałbrzycha.
Zadanie 6 Warsztaty dla dorosłych – przeprowadziliśmy łącznie 20 dwudniowych warsztatów
antydyskryminacyjnych i o kulturze romskiej dla nauczycieli, pracowników OPS, pracowników
innych NGO, wzięło w nich udział 313 osób, warsztaty odbywały się głównie we Wrocławiu, ale
także w Gliwicach (1) i Zabrzu (2).
Zadanie 7 Warsztaty dla asystentów romskich i członków stowarzyszeń romskich – od 12 do 13
kwietnia 2012 r., w Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa zagościli członkowie stowarzyszeń
romskich z terenu Dolnego Śląska, razem 14 uczestników. Tematyka warsztatów związana była z
kwestią przygotowania projektów i następnie zarządzanie nimi. W terminie od 19 do 20 listopada
2012 r., odbyły się kolejne warsztaty dla Asystentów Edukacji Romskiej, przy czym zapraszając i
rekrutując uczestników, wyszliśmy tym razem poza Dolny Śląsk. W dwudniowych warsztatach udział
wzięło 15 osób, a poświęcone były metodyce pracy z dziećmi romskimi w świetlicy oraz warsztatom
medialnym.
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