SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE : 2013r.
Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne “ETHNOS w 2013r. w ramach działań statutowych prowadziło
następujące działania:
- Kontynuacja realizacji w partnerstwie z Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce
projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz społeczności romskiej „Edukacja - lepsze
jutro” (realizacja: 02. 2012 – 01.2014). w ramach działań projektowych stowarzyszenie realizowało
zadanie pt. „Romskie media’, koncentrując się na prowadzeniu portalu internetowego,
internetowego radia romskiego , redakcji romskich mediów.
Powstał portal internetowy www. romamc.pl z artykułami (12) , zdjęciami i podcastami audycji.
Powstało 12 audycji w jęz. polskim i 12 audycji w jęz. romani (do końca projektu łącznie 48 audycji –
24 w jęz. Polskim i 24 w jęz. romani i 24 artykuły).
- Kontynuacja realizacji w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalnym
Centrum w Łodzi projektu z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców pt. „Integracja i
akceptacja. Uchodźcy w społeczeństwie polskim” ( 02. 2012 – 03.2014). w ramach działań w projekcie
stowarzyszenie zrealizowało felietony filmowe (3 w 2012r. ) i audycje telewizyjne (3 w 2013r. ) i
audycje radiowe – 3 w 2013r. a także prowadziło działania w Ośrodku dla uchodźców w Grotnikach.
Prowadzone działania to: świetlica dla dzieci z zajęciami wyrównawczymi, teatralnymi, plastycznymi,
muzycznymi; sala gimnastyczna z zajęciami karate i piłką nożną, zajęciami warsztatowymi
społeczeństwa obywatelskiego ( historia, kultura, system prawny w Polsce). Wsparciem objętych
zostało 100 osób , w tym 60 dzieci w wieku od 1 roku do 18 lat. Zakupione zostało wyposażenie do
prowadzenia zajęć: maty tatami, atlas do ćwiczeń, piłki, rakietki, piłeczki, torby sportowe dla dzieci i
stroje do ćwiczeń. Zakupiono wyposażenie salki lekcyjnej: stoliki dla dzieci, krzesełka (4 stoliki i 16
krzesełek), materiały edukacyjne i plastyczne, zabawki, gry, książeczki oraz odzież sezonowa (kurtki,
buty zimowe, spodnie, kombinezony) dla dzieci. Dzieci były wożone także na wycieczki do:
Ogrodzieńca, do Łodzi ( ZOO, teatr, muzeum kinematografii). Prowadzono następujące zajęcia:
wspomaganie edukacji szkolnej, zajęcia świetlicowe dla dzieci najmłodszych, zajęcia teatralne i
plastyczne, zajęcia muzyczne oraz zajęcia sportowe, a w tej liczbie : piłkę nożna i karate).
Stowarzyszenie startowało w przetargach ogłaszanych przez MOPS w Łodzi , ale z wynikiem
negatywnym.
Kontynuowane były comiesięczne audycje radiowe w PR Radio Łódź pt. Magazyn mniejszości
narodowych, etnicznych i religijnych. Powstało i zostało wyemitowanych w radio Łódź 12 audycji.
Stowarzyszenie ETHNOS rozliczyło wszystkie dotacje na w/w projekty.

