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Sprawozdanie merytoryczne  

Zielonogórskiego Towarzystwa Edukacyjnego „Civilitas”  

za 2020 r. 
 

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji 

 

Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „CIVILITAS”  

65-031 Zielona Góra ul. Fryderyka Chopina 15 a lok.401 

 

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem merytorycznym  

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

 

3. Władze Towarzystwa 

 

3.1 Zarząd ZTE „Civilitas”  

Dobiesław Barczyński - prezes 

Lidia Kaźmierczak- skarbnik 

Maria Furtak - sekretarz 

3.2 Komisja Rewizyjna 

 

Justyna J.DEJEWSKA VEL DEJ) – przewodnicząca (od dnia 15.06.2019) 

Monika Robaszyńska - członek 

Piotr Michalski - członek  

 

4. Określenie celów statutowych organizacji: 

 

Działalność naszego Towarzystwa organizowana przez Zarząd w roku 2020 wynikała z 

ogólnych zasad (zasady społecznej pracy członków, zasady jawnego działania, zasady 

współpracy członków i instytucji, zasady powierzania wybranych zadań wolontariuszom, zasad 

demokracji i praworządności) realizacji części spośród  celów statutowych, do których należą: 
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1) upowszechnianie wiedzy o prawach i wolnościach człowieka, ze szczególnym 

uwzględnieniem upowszechniania i ochrony praw dziecka; 

2) propagowanie zasad i tworzenie atmosfery demokracji, oraz propagowanie idei państwa 

prawa; 

3) propagowanie idei i koncepcji wychowawczych sprzyjających wdrażaniu modelu 

szkoły kształcącej na rzecz demokracji; 

4) kształtowanie umiejętności korzystania z procedur demokratycznych; 

5) prowadzenie działalności edukacyjnej na rzecz upowszechniania demokracji, praw      

i wolności człowieka w różnych środowiskach i instytucjach ze szczególnym 

uwzględnieniem szkół i placówek oświaty; 

6) udział w rozwiązywaniu najważniejszych problemów społeczeństwa demokratycznego 

takich jak: bezrobocie, wykluczenie społeczne, uzależnienia, agresja, nietolerancja oraz 

propagowanie zdrowego stylu życia, ochrony i promocji zdrowia, ekologii, 

rozwiązywania problemów poprzez mediacje i negocjacje; 

7) reagowanie na zdarzenia związane z naruszaniem praw i wolności człowieka oraz zasad 

demokracji; 

8) poznawanie i propagowanie mechanizmów ochrony praw obywatelskich, praw             

i wolności człowieka w Polsce i na świecie; 

9) uczestniczenie w działaniach na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów      

i współpracy między społeczeństwami; 

10) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej 

społeczeństwa; 

11) działanie na rzecz osób starszych, w tym w wieku emerytalnym,  na rzecz osób 

niepełnosprawnych, szczególnie dzieci; 

12) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy             

i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 
 

4.1 Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 

 

1) 80 42 B organizowanie warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, nauczycieli, 

rodziców i innych grup obywatelskich i zawodowych, 

2) 80 organizowanie kursów seminariów, konferencji,  

3) 80 kontakty z różnymi organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, 

4) 22 1 prowadzenie działalności wydawniczej, 

5) 80 prowadzenie poradnictwa, szkoły lub placówek oświatowych, 

6) 80 42 B organizowanie spotkań edukacyjnych, 

7) 80 42 B organizowanie konkursów, olimpiad wiedzy i umiejętności, 

8) 80 monitorowanie problemów i zjawisk społecznych, 

9) 80 kontakty z mass – mediami dla potrzeb edukacyjnych oraz publikacji stanowisk. 

10) 85 organizowanie festiwali filmów edukujących o prawach człowieka. 
 

5. Informacja o posiadanych jednostkach organizacyjnych 

 

ZTE „Civilitas” nie ma oddziałów terenowych. Organizacyjnie dla realizacji celów statutowych  

członkowie mają możliwość działania w ramach:  

• Lubuskiego Ośrodka Edukacji Ustawicznej „Civilitas” 

Ośrodek ten jest  niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego wpisaną do 

ewidencji niepublicznych szkół i placówek Urzędu Miasta Zielonej Góry pod nr 

ewidencyjnym: KO.II.142/20/98 oraz do rejestru instytucji szkoleniowych 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze oraz w Bazie Usług Rozwojowych. 
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• Programu Wychowania w Kulturze Praw Człowieka, 

• Projektów edukacyjnych cyklicznych i innych, 

 

6. Działalność Stowarzyszenia 

 

1. Działalność Towarzystwa w roku 2020 była zdominowana kontynuacją Zadania 

publicznego  ODNOWA – czyli rozwój Zielonogórskiego Towarzystwa Edukacyjnego 

„Civilitas”. DOTACJA NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – Centrum 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  dla ZTE „CIVILITAS” uzyskana w drodze 

konkursu a przeznaczona na zadania w roku 2020 wyniosła 120 682,02 zł,   dla 

przypomnienia, wniosek  złożony    w ramach konkursu  w Priorytecie 1a -  Edycja 2019 

Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich został opracowany przez Barbarę 

Benyskiewicz i Marię Furtak przy współpracy   z Dobiesławem Barczyńskim   i złożony do 

Narodowego Instytutu Wolności.  Po  ocenie został zakwalifikowany i uzyskał dotację na 

lata 2019-2021 na łączną kwotę    347 570,00 złotych. W ramach projektu, w latach 2019-

2021 zaplanowano realizację działań w obszarach: Obszar I: wzmocnienie działań 

statutowych i rozwój instytucjonalny organizacji. Obszar II: szeroko pojęte prawa 

człowieka (dziecka):  działalność Punktu Konsultacyjnego Porad Prawnych,                    ze 

szczególnym uwzględnieniem praw człowieka (w tym praw dziecka) – wznowienie 

działalności od 01.12.2019 - 2 godz./tyg. – odbiorcy np. nauczyciele, rodzice, dzieci          i 

młodzież, seniorzy;   prowadzenie cyklicznych warsztatów w przedszkolach i szkołach w 

ramach Programu Wychowania w Kulturze Praw Człowieka m.in. „Wiem, że wszyscy 

ludzie są równi”, „Znam swoje prawa”, „Przeciw przemocy w sieci”. Obszar III: 

samorządność i współpraca w szkole: „Synergia – prawo, samorządność i współpraca        w 

naszej szkole” - pilotażowy program dla 12 szkół (6 szkół 2020 r., 6 szkół 2021 r.):  

Od września 2020  nastąpiła zmiana nazwy na Synergia – wsparcie uczniów 

obcojęzycznych w polskiej szkole – (przyczyna, to zawieszenie zajęć w szkołach i przejście 

na nauczanie zdalne), a także pilna potrzeba wsparcia nauczycieli nauczających dzieci 

obcojęzyczne j. polskiego. Wspomaganie pracy nauczycieli pracujących z dziećmi 

obcokrajowców (szkolenia ) oraz bezpośrednie wsparcie uczniów i uczennic 

cudzoziemskich( zajęcia prowadzone przez przeszkolonych wcześniej nauczycieli). 

Cel: wzmocnienie roli uczniów i rodziców w procesach podejmowania decyzji, 

wzmocnienie współpracy wszystkich podmiotów w szkole. Działania: szkolenia, warsztaty 

i konsultacje dla reprezentantów społeczności szkolnej: uczniów, rodziców        i 

nauczycieli;   

konferencja podsumowująca program, prezentacja założonych celów oraz ich przełożenia 

na osiągnięte rezultaty, wnioski i rekomendacje. Obszar IV: praca z dziećmi 

obcojęzycznymi:  Seminarium w Słubicach: Jak pracować z dziećmi obcojęzycznymi?  

Wyjazd studyjny dla nauczycieli (1 dzień) do szkół w Brandenburgii: Metodyka pracy      z 

dziećmi obcojęzycznymi. Wszystkie przedstawione wyżej działania są bezpłatne dla 

odbiorców. Zadanie rozpoczęto od 01 września 2019 roku. 

 

Zgodnie z wnioskiem powołano Zespół Zadaniowy w składzie: 1) Dobiesław Barczyński – 

kierownik zadania; 2) Maria Furtak – specjalista ds. monitoringu i ewaluacji; 3) Barbara 

Benyskiewicz – specjalista ds. szkoleń /dyrektor LOEU „Civilitas” w tym przypadku; w roku 

2020 kol. Barbarę Benyskiewicz (z powodów zdrowotnych) zastąpił kol. dr Leszek Sałaciński;  

4) Lidia Kaźmierczak – sekretarz biura; 5) Agnieszka Zawistowska – specjalista ds. promocji; 

6) Piotr Michalski – administrator strony internetowej. 
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Najważniejsze zadania ODNOWY…. zrealizowane od stycznia do końca grudnia 2020 

roku: 

 

1. Wynajęcie i wyposażenie pomieszczeń na siedzibę Stowarzyszenia.  Zadanie ustalone na 

2020 r. w ramach działania 1 zostało w pełni zrealizowane. 

 

W okresie styczeń - grudzień 2020 (12 miesięcy) wynajmowano pomieszczenia na siedzibę 

Stowarzyszenia - łączna kwota wydatku - 7700 zł (10 m-cy po 700 zł oraz V-VI 2020 po 350 

zł). Ze względu na kwarantannę w m-cach maj i czerwiec 2020 

wynegocjowano obniżkę czynszu. 

2.Promocja i informacja. 1) Kontynuowano zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za 

prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych.  Po rezygnacji kol. Agnieszki 

Zawistowskiej,  od lutego 2020 r. zadanie to przejęła kol. Ewa Duma, natomiast                      w 

październiku od E. Dumy – kol. Patrycja Bojanowska. 

Wniosek o aneks z dnia 10.01.2020 r. Zmiana została zatwierdzona przez NIW bez aneksu. 

2) Kontynuowano zatrudnienie administratora strony internetowej, który jednocześnie wspierał 

Towarzystwo technicznie i edukacyjnie przy obsłudze sprzętu do zdalnego nauczania 

(Bartłomiej Walkowski). 

3) Wykupiono domeny na platformie ClickMeeting –umożliwiającą  prowadzenie webinariów 

- zdalnych szkoleń. 

 

3.Usprawnienie działalności Lubuskiego Ośrodka Edukacji  „Civilitas”. 

Zadania ustalone na 2020 r. w ramach działania 4 zostały w pełni zrealizowane. 

1) Kontynuowano zatrudnienie dyrektora Ośrodka, odpowiedzialnego za szkolenia realizowane 

w ramach zadania ODNOWA oraz pozostałe szkolenia w ramach działalności statutowej 

Towarzystwa( tabela poniżej). Od października 2020 ze względu na sytuację zdrowotną 

nastąpiła zmiana osoby na tym stanowisku. Tym razem dr Lecha Sałacińskiego, tymczasowo 

zastąpiła kol. Ewa Duma. 

2) Wykupiono domenę na platformie Clickmeeting.  Ponadto ze względu na sytuację 

zagrożenia wirusem COVID-19 zaistniała potrzeba uruchomienia szkoleń zdalnych, co 

wiązało się z koniecznością zakupu niezbędnego wyposażenia technicznego oraz instruktażu 

kadry w zakresie korzystania z platform internetowych. 

Zakupiono m.in. kamerki internetowe, statywy, słuchawki z mikrofonem, nagrywarkę, napęd 

zewnętrzny, kable, mikrofon, tablicę magnetyczną, tablicę interaktywną oraz usługi 

szkoleniowe dotyczące obsługi zakupionego sprzętu oraz prowadzenia zdalnych szkoleń: 

1. szkolenie hybrydowe dotyczące obsługi platformy Clickmeeting; 

2. instruktaż oraz szkolenie w zakresie obsługi tablicy interaktywnej oraz zastosowania            i 

obsługi wizualizatora. 

W szkoleniach wzięli udział członkowie ZTE „Civilitas” oraz osoby współpracujące               z 

Towarzystwem 

3) Środki na studia podyplomowe dla dwóch nauczycielek  akademickich  (podpisano umowy 

o współpracy z ZTE „Civilitas”) po ukończeniu studiów z zakresu nauczania języka polskiego 

jako obcego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na potrzeby szkoleniowe 

LOEU „Ciilitas” – skierowanie na studia  w roku 2020 (czerwiec), środki finansowe do 

wykorzystania z budżetu 2021, w roku zakończenia studiów podyplomowych. 

 

4.Szkolenie członków stowarzyszenia i współpracowników. 

Szkolenia ustalone na 2020 r. w ramach działania 6 zostały w pełni zrealizowane: 
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1) Prawa i wolności człowieka” – kurs podstawowy – 20 godz. x 20 uczestników. Kurs     w 

formie hybrydowej - stacjonarnie w sali szkoleniowej Civilitas oraz zdalnie na platformie 

Clickmeeting, 7 spotkań, 20 uczestników - członkowie Civilitas, studenci z 

Naukowego Koła Praw Człowieka – Uniwersytetu Zielonogórskiego , współpracownicy         z 

UZ, wolontariusze, Uczestnicy otrzymali materiały, w tym nagrane na pendrive. Łącznie 20 

godz. dydaktycznych, 

Tematyka wg programu: Podstawowe pojęcia praw i wolności człowieka, Demokracja           a 

prawa człowieka, Ochrona praw człowieka w UE. Zasady ingerencji państwa w prawa 

jednostki, Cudzoziemcy w Europie, Prawa człowieka w Polsce, film „Bo nie wiedzą co 

czynią”, Prawa dziecka, Dobre praktyki – prezentacja działań ZTE „Civilitas”, 

2) „Kurs edukatorów wiedzy o prawach i wolnościach człowieka” – kurs rozszerzony, 

przygotowujący do pracy edukatorskiej w zakresie praw człowieka - I część, 30 godz., 10 

spotkań hybrydowych po 3 godz. dydaktyczne. 12 uczestników (członkowie Civilitas, 

studenci z Naukowego Koła Praw Człowieka UZ, nauczycielki przedszkola, dwoje licealistów). 

Kurs hybrydowy, część I. zajęcia teoretyczne. Czas trwania - 30 godzin - 5 prowadzących, w 

tym pracownicy naukowi UZ w Zielonej Górze, UJ w Krakowie, UKW      w 

Bydgoszczy. 

Tematyka wykładów: Podstawowe pojęcia z zakresu praw i wolności człowieka, Ochrona praw 

człowieka system krajowy i systemy międzynarodowe, Prawa człowieka w literaturze, 

Wybrane dokumenty praw człowieka, Prawa niederegowalne, Limitacja praw 

człowieka, Prawa dziecka. Prawa kobiet w Polsce, Demokratyczna edukacja dzieci, 

Wychowanie w kulturze praw człowieka. 

3)„Jak zorganizować warsztaty z zakresu praw i wolności człowieka (dziecka)                w 

przedszkolu i szkole?” - kurs organizowany zdalnie dla studentek/studentów Naukowego Koła 

Praw człowieka z Wydziału Prawa i Administracji UZ, którzy współpracują z ZTE 

„Civilitas”. Kurs ukończyło 9 osób. Odbyły się 3 spotkania zdalne oraz konsultacje 

indywidualne, łącznie 8 godzin. 

Cel: merytoryczne i metodyczne przygotowanie uczestników do przeprowadzenia zajęć           z 

dziećmi i młodzieżą z zakresu: praw człowieka , w tym praw dziecka, (zaplanowane warsztaty 

w przedszkolach i szkołach w ramach działania 7. : Wychowanie w Kulturze 

Praw Człowieka). 

Tematyka: znajomość swoich (dziecka) praw, potrzeba przestrzegania praw, gry i zabawy       z 

dziećmi wprowadzające do poznania praw człowieka (dziecka), praca z materiałami 

metodycznymi - sposoby wykorzystania na zajęciach z dziećmi. 

 

5. Realizacja zadań statutowych w warunkach wsparcia instytucjonalnego. 

1) Realizacja cyklicznych działań: Wychowanie w Kulturze Praw Człowieka we współpracy   

z Naukowym Kołem Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UZ: warsztaty w 

przedszkolach, szkołach. 

Zrealizowano 20 godzin zajęć dla dzieci/uczniów w przedszkolach, szkołach i placówkach     w 

ramach cyklicznego Programu Wychowania w Kulturze Praw Człowieka. Ich realizatorami byli 

studenci z Naukowego Koła Praw Człowieka przy Wydziale Prawa UZ . 

Studenci samodzielnie wybrali placówki, w których przeprowadzili zajęcia. Są to: 

1. Europejska Szkoła Podstawowa dr. Rahn w Zielonej Górze. 

2. Szkoła Podstawowa w Zaborze. 

3. Lubuskie Laboratorium Książki „Green Book” w Zielonej Górze. 

4. Dom Dziecka „Droga” w Wolsztynie. 

5. Liceum Ogólnokształcące w Szprotawie. 

6. Szkoła Podstawowa w Szprotawie 

7. Szkoła Podstawowa im. Reymonta w Wysokiej. 
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Łącznie w terminie od 19.06.2020 do 26.11.2020 zrealizowano 20 godzin. 

W działaniu Wychowanie w Kulturze Praw Człowieka  szczególnie wyróżniły się studentki: 

Marcela Bolechowska, Karolina Żmijewska, Natalia Majka,  Natalia Dobrowolska oraz 

studenci: Kacper Fraitag oraz AdrianPeno. 

 

2) Wznowienie funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego porad prawnych w siedzibie 

Towarzystwa– cykliczne dyżury prowadzone przez prawnika -  rok 2020 - 2 godz./miesiąc. 

Na czas pandemii wprowadzono kontakt mailowo -  telefoniczny poprzez stronę internetową 

„Civilitas”. Prawnik – Mateusz Wartalski udzielił w roku 2020 wielu porad prawnych, w tym 

cudzoziemcom, dla których przygotował też poradnik Nabycie obywatelstwa polskiego. 

Prawnika wspomagał w organizowaniu kontaktów wolontariusz. 

 

3) "Synergia - wsparcie uczniów obcojęzycznych w polskiej szkole". W pierwszym etapie, 

w 2020 r.  zorganizowano  metodyczny  kurs  języka polskiego jako obcego, skierowany 

donauczycieli pracujących lub zamierzających pracować z dziećmi obcojęzycznymi w szkole.  

 

 Z powodu pandemii zmodyfikowano sposób realizacji programu "Synergia" 

Zaplanowaną na 2020 r. I część programu "Synergia - wsparcie uczniów obcojęzycznych      w 

polskiej szkole" zrealizowano w formie stacjonarnej - 30 godzin szkolenia: "Metodyczne 

podstawy nauczania dzieci cudzoziemskich języka polskiego jako obcego" dla 40 

nauczycieli (3 grupy po 10 godz.). Wykładowcy – nauczyciele akademiccy Instytutu Filologii 

Polskiej  UZ  ze specjalistycznym przygotowaniem do nauczania języka polskiego, jako 

obcego. 

Zadaniem Synergia kierowała i nadal  koordynuje kol. Maria Furtak. 

 

4) Odnowienie współpracy z niemieckim stowarzyszeniem RAA Brandenburg                   ( 

Regionale Arbeisteller fur Bildung Integaration und Demokratic). 

W ramach tego podziałania przeprowadzono: 

 17.01.20 - stacjonarne spotkanie robocze w siedzibie Civilitas w celu zdiagnozowania potrzeb, 

opracowania planu współpracy, uwzględniono działania zaplanowane w zadaniu ODNOWA 

dot. pracy z uczniami cudzoziemskimi. Udział wzięli członkowie zarządu 

Civilitas, przedstawiciele ODN (nieformalnego partnera programu Synergia) oraz 

przedstawiciele RAA Brandenburg.  

Ponadto  17 kwietnia  (czas pandemii)  odbyła się wideokonferencja na platformie ZOOM,     a 

18 maja spotkanie we Frankfurcie dra Lecha Sałacińskiego, przedstawiciela organizacji, gdzie 

omówiono możliwości realizacji programu w czasie pandemii w roku 2021. 

 

5)Porządkowanie dokumentów archiwalnych, bieżących, części wyposażenia, znakowanie, 

brakowanie zużytego sprzętu, z kontynuacją w roku 2021. Prace archiwalne służą także 

przygotowaniom dokumentów na 25 rocznicę powstania ZTE „Civilitas” co przypada w r0ku 

20202. 

Pełny tekst sprawozdania z realizacji zadania ODNOWA… w  roku 2020 został 

zaakceptowany przez dyrektora Narodowego Instytutu Wolności w Warszawie i jest dostępny 

w biurze ZTE „Civilitas”. 

 

6. ZTE „Civilitas” w swojej działalności skupia się głównie na realizacji projektów. Wśród 

metod realizacji celów wymienionych w par. 7 statutu stowarzyszenia najczęściej realizowane 

są warsztaty i kursy, w ramach projektów, w tym we współpracy                          z Uniwersytetem 

Zielonogórskim: Instytutem Filologii Polskiej, z którym podpisano            26 czerwca 2017 

umowę o współpracy.  W roku 2020 z powodzeniem kontynuowano tę współpracę, także jako 
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partner UZ w projekcie Słucham, rozumiem, działam. Poszerzenie kompetencji językowych 

cudzoziemców w celu zapobiegania alienacji społeczno-zawodowej.  Realizację projektu 

rozpoczęto w marcu 2019 roku a zakończenie przewidziano z końcem  2021 roku obejmie 15 

grup projektowych. W każdej ok. 11 osobowej grupie przewidziano tematykę praw człowieka.  

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. 

Partnerstwo objęło w roku 2020 zadanie merytoryczne - prowadzenie zajęć z zakresu praw 

człowieka w wymiarze 8 godzin w każdej z 5 grup liczących 11 osób oraz zorganizowanie 

cateringu na wszystkie przerwy   w zajęciach. Środki finansowe na realizację tych zadań 

(osobowe i pośrednie) przekazano na wyodrębnione konto ZTE „Civilitas”. Wszyscy 

uczestnicy zajęć otrzymali także zaświadczenia     o ukończeniu szkolenia z LOEU „Civilitas 

w liczbie 53. Przedstawicielem  ZTE „Civilitas” w Zespole Zarządzającym projektem UZ  była 

w roku 2020  Lidia Kaźmierczak, która doskonale wywiązuje się  z tego zadania nie tylko w 

zakresie reprezentowania ZTE „Civilitas”. 

3.Cykliczny projekt zaakceptowany do dofinansowania w trybie pozakonkursowym, to 

18.Objazdowy Festiwal Filmowy Watch Docs- Prawa Człowieka w Filmie z dotacją 4.420,00 

PLN z Urzędu Marszałkowskiego. 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka była organizatorem ogólnopolskiego 18 .Objazdowego  

Filmowego Festiwalu Watch Docs Prawa Człowieka w Filmie, nasze  Towarzystwo podpisało 

umowę z Fundacją  jako współorganizator lokalny (zielonogórski). 

Zadanie to realizowaliśmy we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji – Katedrą Prawa 

Konstytucyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

18. OBJAZDOWY FESTIWAL  FILMOWY WATCH DOCS – PRAWA CZŁOWIEKA W 

FILMIE miał na celu zaprezentowanie wybranych i udostępnionych filmów omawiających 

tematykę praw człowieka, zaprezentowanych w zeszłorocznej edycji warszawskiego 

Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. Festiwal WATCH DOCS to 

spotkanie, podczas którego sztuka filmowa opowiada o historiach społeczeństwa i jednostki  w 

pogłębiony sposób, przez pryzmat praw człowieka. 

W tym roku zorganizowany po raz ósmy przez Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne 

„Civilitas” 18.Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS – Prawa Człowieka w Filmie 

odbył się z dwóch miejscowościach: Zielonej Górze i Nowej Soli. Łącznie trwał 5 dni, a 

zaprezentowano  8 filmów (w tym niektóre po kilka razy) spośród udostępnionych przez 

Helsińska Fundację Praw Człowieka, a pokazanych na warszawskim Międzynarodowym 

Festiwalu Filmowym WATCH DOCS. Ponadto po projekcjach odbyły się dyskusje panelowe 

z udziałem ekspertów.                                                                                                           

Musieliśmy wprowadzić ograniczenia. Ze względu na pandemię koronawirusa pojawiły się 

trudności (niedostępność sali w podczas wszystkich pokazów zachowane były  odstępy między 

krzesłami oraz obowiązywało  zakrycie ust i nosa).  Ponadto także z powodu pandemii 

większość  pokazów miało charakter zamknięty, czyli przeznaczony  tylko dla społeczności 

danej placówki,  w której odbywały się   pokazy.  Tak było w zielonogórskich Centrum 

Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego „Medyk”, Bursie i Społecznym Liceum 

Ogólnokształcącym  „Szkoła Myślenia Twórczego” oraz nowosolskim Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego  „Elektryk”. Pokaz  otwarty odbył się w siedzibie  „Civilitasu”. 



str. 8 
 

Mimo  trudności  frekwencja  na festiwalu  wyniosła 200 osób. Objazdowy  spotkał się ponadto 

w tym  roku z dużym  zainteresowaniem   lokalnych    mediów. 

Organizatorzy, partnerzy, sponsorzy. 

Organizatorem lokalnym było Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas”, które 

podjęło się tego zadania po raz ósmy. 

Partnerami lokalnymi byli: 

- Koło Naukowe Praw Człowieka Uniwersytetu Zielonogórskiego, 

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze, 

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli, 

- Społeczne Liceum Ogólnokształcące „Szkoła Myślenia Twórczego” w Zielonej Górze, 

- Bursa w Zielonej Górze, 

- Instytut Równości, 

- Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA, 

- Zarząd Okręgu  Związku Nauczycielstwa Polskiego, 

- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze. 

Sponsorem (współfinansującym zadanie publiczne) było Województwo Lubuskie – Urząd 

Marszałkowski w Zielonej Górze i oczywiście ZTE „Civilitas” ze środków 1% dla OPP. 

Pełne sprawozdanie z tego zadania jest dostępne w siedzibie ZTE „Civilitas”. 

Koordynatorem 18. Objazdowego Watch Docs był kol. Marcin Olechnowski. 

7. Zadanie publiczne Metodyka nauczania języka polskiego, jako obcego (z uwzględnieniem 

zastosowania  tablicy interaktywnej) zrealizowano we współpracy z Instytutem Filologii 

Polskiej UZ w Zielonej Górze poprzez:  

1)  zakup tablicy interaktywnej i jej zainstalowanie w sali dydaktycznej nr 302 ZTE „Civilitas”  

w Zielonej Górze, w której możliwe jest prowadzenie zajęć wg wymogów sanitarnych 

stosowanych także  w czasie epidemii Covid C-19; 

2) zadanie publiczne realizowano w jednej grupie z zastosowaniem tablicy interaktywnej do 

metodycznego wsparcia nauczycieli  nauczających  języka polskiego jako obcego oraz 

nauczania języka polskiego cudzoziemców (dzieci i dorosłych) uczących się i zatrudnionych w 

Zielonej Górze i lubuskiem; 

3) celem zastosowania tablicy interaktywnej było m.in. zwiększenie efektywności nauczania, 

w tym skrócenie czasu dla uzyskania  podstawowych kompetencji językowych przez 

cudzoziemców,  uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego i wskazanie na możliwości 

wykorzystania programu j. polskiego  do tablicy w nauczaniu cudzoziemców; 

4) proponowane w czasie szkolenia zagadnienia językowo-kulturowe miały charakter 

interkulturowy, w zamierzeniu mają wpływać na kształtowanie postaw i zachowań 

sprzyjających integracji społecznej poprzez dynamiczne ujmowanie tożsamości językowej  

 uczestnika, poszanowanie jego języka i poczucia przynależności narodowej i kulturowej, mają 

na celu projektowanie pozytywnych  relacji w środowisku językowym poprzez zrozumienie, 

naukę i współdziałanie. 

 5)Realizacja tego zadania publicznego była i jest także odpowiedzią na rosnące potrzeby 

Miasta Zielonej Góry i województwa lubuskiego   w zakresie wspierania przez edukację 

rozwoju kompetencji komunikacyjnych cudzoziemców, ale również przygotowania             

metodycznego nauczycieli do pracy z dziećmi obcojęzycznymi, w tym powracającymi           z 

zagranicy dziećmi polskimi. 

6..  W okresie realizacji tego zadania publicznego trzy grupy nauczycieli (40 osób) wzięły 

udział w szkoleniu metodycznym bezpłatnie. 
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7. Ponadplanowe wykonanie tego zadania było możliwe przy wsparciu Urzędu Miasta Zielona 

Góra i  wkład osobowy  techniczno-organizacyjny członków ZTE „Civilitas”                i 

metodyczny nauczycieli akademickich w trakcie przygotowania i realizacji projektu. 

8. Realizację tego zadania publicznego umożliwił także wkład rzeczowy,  m.in. 

oprogramowanie do nauczania języka polskiego na tablicy  interaktywnej i inne materiały 

metodyczne a także bezpłatne udostępnienie sali dydaktycznej. 

Koordynatorem projektu był Dobiesław Barczyński. 

 

     

8.Działalność Lubuskiego Ośrodka Edukacji Ustawicznej „Civilitas” w 2020 roku. 

 

Odpłatna działalność statutowa jest oparta głównie na prowadzeniu szkoleń w ramach 

Lubuskiego Ośrodka Edukacji Ustawicznej „Civilitas”.  

W zadaniu ODNOWA – rozwój ZTE „Civilitas” Ośrodkowi i jego dyrektorowi przypisano 

szczególnie ważne zadanie polegające na uzyskaniu zdolności prowadzenia m.in. 

komercyjnych form szkoleniowych, które umożliwią nie tylko samofinansowanie się LOEU, 

ale także pozyskanie środków finansowych na część działalności statutowej ZTE „Civilitas”. 

W roku 2020 przygotowano materialną bazę szkoleniową, która już uwzględniła formę szkoleń 

zdalnych. Dysponujemy bardzo dobrze wyposażoną na 30 miejsc salą dydaktyczną ze sprzętem 

edukacyjnym. Ponadto przeprowadzono szkolenia z prowadzenia zajęć zdalnych       i 

zastosowania w nich tablicy interaktywnej. W szkoleniach uczestniczyli edukatorzy naszego 

Towarzystwa i współpracownicy m. in. z Instytutu Filologii Polskiej UZ. 

Przychód ze szkoleń za rok 2020 r. wyniósł  3.755,33 złote.  

W szkoleniach uczestniczyły w roku 2020 ogółem  244 dorosłe osoby.  

 

Zestawienie szkoleń przeprowadzonych w 2020 roku 

 

 

L.p. 

 

 

Nazwa szkolenia 

(dla dorosłych) 

 

Liczba 

uczestn

ików 

 

Uwagi 

 

1. 

 

 

Zajęcia z zakresu praw człowieka dla cudzoziemców w 

ramach współpracy z Instytutem Filologii Polskiej 

(5 grup szkoleniowych, każda po 8 godzin) 

 

53 

Projekt partnerski 

UZ – Słucham…. 

 

2. 

 

Dwupunkt Matryca Energetyczna – warsztaty dla 

zainteresowanych poprawą jakości swego życia. 

 

14 

Warsztaty dwa dni 

14 godzin 

 

3. 

 

Sztuka mediacji- jak rozwiązywać konflikty w relacji: 

uczeń-uczeń, nauczyciel-nauczyciel, uczeń-nauczyciel,                  

dyrektor-nauczyciel 

 

25 

Dla nauczycieli 

z okolic Zbąszynia 

 

4. 

 

Szkolenie z korzystania z platformy edukacyjne j  

Click Meeting  (2 godz.) 

 

6 

Do nauczania zdalnego 

dla edukatorów ZTE 

„Civilitas” 

 

5. 

 

 

Jak zorganizować warsztaty z zakresu praw człowieka? 

 

9 

 

Odnowa… 

Studenci NKPC 

 

6. 

 

 

Prawa i wolności człowieka – kurs podstawowy 

W ramach zadania ODNOWA…. 

 

20 

Dla członków             i 

współpracowników 

ZTE „Civilitas” 
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7. 

 

 

Konstruktywna konfrontacja - jak sobie radzić               z 

trudnymi zachowaniami ? 

 

11 

  

Dla nauczycieli 

Wolsztyn 

 

8. 

 

Metodyczne podstawy nauczania dzieci 

cudzoziemskich języka polskiego, jako obcego. 

W ramach zadania ODNOWA….. 

 

40 

 

Nauczycielki          jęz

yka polskiego 

 

9. 

 

 

Kurs dokształcający. Język polski dla cudzoziemców, 

Poziom B1 

 

9 

 

Cudzoziemcy 

Odpłatność 350,00 zł 

 

10. 

 

 

Prawa dziecka – konwencje międzynarodowe, ochrona 

praw dziecka (zdalne, bezpłatne). 

 

 

9 

 

Dla wychowawców 

Domu Dziecka  

w Wolsztynie 

 

11. 

 

 

Rozwój emocjonalny ucznia- uczeń z zespołem 

Aspergera. 

 

20 

 

Dla nauczycieli w 

Wolsztynie 

 

12. 

 

 

Kurs edukatorów wiedzy o prawach i wolnościach 

człowieka - część I, 30 godzin 

 

13 

Zdalny, z udziałem 

wykładowców z UZ, 

UJ,  

 

13. 

 

 

Szkolenie z zastosowania tablicy interaktywnej           w 

nauczaniu zdalnym 

 

6 

Do nauczania zdalnego 

dla edukatorów ZTE 

„Civilitas” 

 

14. 

 

 

Healy – spotkanie z lekarzem, naturopatą – dr Marcinem 

Sowińskim ze Szczecina 

 

14 

 

Dla zainteresowanych 

posiadaczy HEALY 

 

14. 

 

 

Razem: 

 

244 

 

 

 

9. Nieodpłatna działalność statutowa 
 

Wykaz projektów realizowanych przez ZTE „Civilitas” w 2020 r. z pozyskanych dotacji. 

 

 

Lp. 

 

Nazwa projektu 

 

Źródło 

współfinansowania 

Kwota 

otrzymanej 

dotacji: 

Wkład 

własny z 

1% 

1.  

Zadanie publiczne 

ODNOWA- rozwój ZTE 

„Civilitas” 

Narodowy Instytut 

Wolności – Centrum 

Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego 

Warszawa 

 

120 682,02 

 

 

0,00 

2. Słucham, rozumiem, działam. 

Poszerzenie kompetencji 

językowych cudzoziemców      

w celu zapobiegania alienacji 

społeczno-zawodowej.   

Zajęcia z praw człowieka. 

Projekt finansowany przez 

Unię Europejską ze 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w 

ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza 

 

 

10 250,00 

 

 

0,00 
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(partnerstwo UZ – ZTE 

”Civilitas”) 

Edukacja Rozwój na lata 

2014-2020 

3. „18. Objazdowy Festiwal 

Filmowy Watch Docs  Prawa 

Człowieka w filmie. 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Lubuskiego 

Departament 

Infrastruktury Społecznej 

4 240,00 zł 750,00 

 

4. 

 

Nauczanie języka polskiego 

jako obcego przy  

zastosowaniu tablicy 

interaktywnej 

 

Miasto Zielona Góra 

(ze środków radnego 

Marka Budniaka) 

 

5000,00 

 

400,00 

 

5. 

 

Ogółem: 

  

140 172,02 

 

1 150,00 

 

 

 

10. Finanse ZTE „Civilitas” 
 

Stowarzyszenie opiera swą działalność głównie na środkach pozyskanych na realizację 

projektów, odpłatnej działalności szkoleniowej oraz  wpłat z 1% . 
 

1.Wpływy z 1% podatku od osób fizycznych: 

a) Przychód z 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego za 2019 r. wyniósł 

zaledwie 3 664,10 PLN i był wyższy od uzyskanego za rok 2018. 

b)Wykorzystanie przychodu z 1% na cele statutowe pożytku publicznego: 

Pozyskana kwota wraz z zaoszczędzonymi środkami z okresu wcześniejszego została 

przeznaczona zgodnie z przepisami na działania statutowe pożytku publicznego, w tym zgodnie 

ze wskazanymi przez część podatników celami szczegółowymi. Pełną informację zawiera 

dostarczone Członkom „Sprawozdanie finansowe za rok 2020”.  

W roku 2020 zakupiono ze środków 1%  drobny sprzęt do zdalnego uczenia się dla 

podopiecznej studentki Marty, ponadto wniesiono wkład własny do projektów jak w tabeli 

wyżej. 

 

c)Działania podjęte przez Zarząd w celu pozyskania wpływów z 1%: 

 

Prowadzono  akcję promocyjną na stronie www.civilitas.org.pl i facebook.pl  korzystano         z 

darmowego programu PITAX do rozliczania PIT z uzupełnionym nr KRS ZTE „Civilitas” 

Wykupiono reklamę  w lokalnej prasie. Niektórzy członkowie ZTE „Civilitas”  

rozpowszechniali  ulotki z lat ubiegłych i materiały o działalności Towarzystwa.  Zarząd 

dziękuje, tym wszystkim osobom, które wybrały ZTE „Civilitas”, jako beneficjenta ich 1% 

podatku, także przeznaczonego na rzecz Marty i Kajetana oraz wszystkim członkom ZTE 

„Civilitas”, którzy pamiętali o swojej organizacji. 

Zarząd przyjął Regulamin wydatkowania środków pochodzących 1% podatku, który 

zamieszczono na stronie internetowej. 

 

 

http://www.civilitas.org.pl/
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12.Członkowie/Członkinie ZTE „Civilitas”. 

W  styczniu 2020 r. Towarzystwo liczyło 18 członków. Na dzień 30 czerwca 2020 roku  ZTE 

„Civilitas” liczyło 18 członków.   Wszyscy członkowie opłacili roczną składkę członkowską za 

rok 2020 na ogólną kwotę 320,00 złotych 

 

13. Wnioski, propozycje działania: 

1. Kontynuować i wprowadzać nowe zadania (projekty edukacyjne) do współpracy                z 

Wydziałem Prawa i Administracji i Instytutem Filologii Polskiej UZ – pozytywnie 

realizowany z Instytutem Filologii Polskiej projekt „Słucham, rozumiem, działam” i inne 

wspólne przedsięwzięcia. 

2. Kontynuować współpracę z Naukowym Kołem Praw Człowieka Wydziału Prawa               i 

Administracji UZ, w tym wspólną organizację Objazdowego Festiwalu Wach Docs Prawa 

Człowieka w Filmie,  szkoleń prowadzonych przez przygotowanych studentów      w 

przedszkolach i szkołach w ramach Programu Wychowania w Kulturze Praw Człowieka, 

w tym propozycję studentki p. Natalii Majki w sprawie prowadzenia edukacji o prawach 

dziecka w domach dziecka (poczyniła już pewne przygotowania) 

3. Organizować działania dla pozyskania 1% od osób fizycznych, w tym od emerytów (inny 

tryb pozyskiwania). 

4. Mobilizować, przydzielać członkom  choćby drobne zadań, za które będą odpowiedzialni a 

jednocześnie pomogą w administrowaniu organizacją – zadanie wymaga konsekwencji, 

potrzeba i to bardzo pilna pozostaje aktualna. 

5. Zarząd powinien inspirować członków m.in. proponując tworzenie małych zespołów 

projektowych (2-3 osoby), które przygotują i przeprowadzą po uzyskaniu środków 

konkretne zadanie, w tym publiczne. 

6. Szczególnej troski wymaga nadal statutowa działalność odpłatna, ta która może być 

realizowana przez Lubuski Ośrodek Edukacji Ustawicznej „Civilitas” , nastąpiła poprawa, 

ale wymaga dalszej pielęgnacji ze strony Zarządu. 

7. Zarząd powinien regularnie analizować opłacanie składek członkowskich. 

 

Zarząd ZTE „Civilitas”  

 

Dobiesław Barczyński - prezes 

Lidia Kaźmierczak     - skarbnik 

Maria Furtak            - sekretarz 

 

 

 

Zielona Góra, 14 czerwca 2021 


