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MISJA FUNDACJI

Misja, która towarzyszy naszym działaniom to Nauka i Rozwój przez Doświadczanie.
Głównymi odbiorcami naszych działań są dzieci i młodzież. Wspieramy ich rozwój osobisty
i społeczny poprzez psychoedukację, programy edukacyjne i profilaktyczne.

Poprzez realizację naszych działań wzmacniamy umiejętności psychospołeczne młodych osób, uczymy
ich otwartej komunikacji i wyrażania emocji.

Zachęcamy do aktywności poprzez promocję idei wolontariatu oraz przedsiębiorczości.

Wspieramy także rozwój kompetencji psychospołecznych i zawodowych osób dorosłych
prowadząc m.in. treningi interpersonalne, warsztaty rozwoju osobistego oraz pracy z grupą.

Fundacja Sempre a Frente
Jest organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku
publicznego, zarejestrowaną w 2010 roku.
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000356733
Rachunek bankowy: BGŻ 03 2030 0045 1110 0000 0198 8260
Numer REGON: 060626750
Numer NIP: 946-26-03-163
Adres biura Fundacji:
ul. Grodzka 14
20-112 Lublin
Tel: 81 464 35 22
Adres email: biuro@sempre.org.pl
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Dzięki wsparciu naszych darczyńców, uzyskanym dotacjom, współpracy
z naszymi partnerami udało nam się w 2014 roku:

Zostać jedynym w regionie Punktem Konsultacyjnym programu edukacyjnego
Komisji Europejskiej Erasmus+
Prowadzić portal informacyjny dla lubelskich NGO: www.lublin.ngo.pl
Zostać członkiem wspierającym Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych
Uzyskać od Gminy Lublin nowy lokal przy ul. Grodzkiej 14, w którym mieści się
główne biuro Fundacji
Zostać organizacją posiadającą akredytację Europejskiego Wolontariatu
Młodzieżowego (EVS)
Rozwinąć i poszerzyć działania Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży
Rozwinąć autorski program profilaktyczny skierowany do dzieci i młodzieży
Wyremontować pomieszczenia Świetlicy Kowalska 3
Utworzyć Młodzieżowy Klub Środowiskowy w Niemcach posiadający status
placówki wsparcia dziennego
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CELE
STATUTOWE
FUNDACJI

SEMPRE
A
FRENTE

1. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej służącej rozwojowi społecznemu
i osobowemu, w szczególności dzieci i młodzieży.
2. Działania na rzecz popierania i promocji działalności wychowawczej, kulturalnej
i edukacyjnej zmierzającej ku upodmiotowieniu dzieci i młodzieży.
3. Wspieranie i promocja międzynarodowej mobilności, zarówno
młodzieży jak i osób dorosłych.
4. Kształcenie i promocja postawy wolontariatu i aktywnego uczestnictwa w życiu
społecznym, zwłaszcza wśród młodzieży.
5. Działania na rzecz zwiększania dostępu i promocji informacji młodzieżowej, oraz
świadczenie usług informacji młodzieżowej a w szczególności poradnictwa
edukacyjno-zawodowego.
6. Prowadzenie działalności profilaktycznej przeciwdziałającej uzależnieniom i patologiom społecznym, oraz promocja postaw prozdrowotnych i zdrowego trybu życia.
7. Udzielanie pomocy psychologicznej i psychospołecznej, a także zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej członkom rodzin dysfunkcyjnych, zwłaszcza
z problemem uzależnienia od alkoholu i/lub substancji psychoaktywnych.
8. Prowadzenie działalności edukacyjnej i psychoedukacyjnej zmierzającej do rozwoju
zawodowego i osobowego osób dorosłych.
9. Działanie na rzecz osób z mniejszymi szansami w tym w szczególności dzieci
i młodzieży mieszkających w obszarach szczególnego
ryzyka, oraz regionach wiejskich.
10. Aktywizacja społeczna, gospodarcza i kulturalna terenów wiejskich, zwłaszcza
wśród młodego pokolenia.
11. Działania na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, w szczególności młodego
pokolenia, przeciwdziałanie bezrobociu.
12. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacji zawodowej
i społecznej niepełnosprawnych, zwłaszcza wśród młodzieży.
13. Udzielanie pomocy Polonii – Polakom żyjącym poza granicami
Polski, zwłaszcza młodego pokolenia.
14. Działania na rzecz zwiększania świadomości społecznej w zakresie ekologii.
Promocja postaw proekologicznych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
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Nasze działania realizujemy w trzech działach programowych:
I - Ośrodek Rozwoju Osobistego
II - Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży
III - Świetlica Kowalska 3 - Placówka Wsparcia Dziennego

I - OŚRODEK ROZWOJU OSOBISTEGO
Oferta Ośrodka to propozycja dla wszystkich, którzy poszukują możliwości pracy nad
sobą, jako drogi do rozwoju osobistego i zawodowego. Uczestnicy naszych treningów
i warsztatów lepiej poznają samych siebie, znajdują obszary do pracy nad sobą oraz
zyskują większą motywację.
W ramach Ośrodka proponujemy uczestnictwo w:
• Treningu Interpersonalnym;
• Warsztatach umiejętności psychospołecznych;
• Szkoleniach dla rodziców oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą (w tym
międzynarodowych);
• Pomocy psychospołecznej;
• Stażu i praktykach dla studentów oraz absolwentów.
6

II - CENTRUM INFORMACJI I ROZWOJU
MŁODZIEŻY
W Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży:
• Prowadzimy bezpłatne konsultacje, poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla
młodzieży szkolnej oraz studentów;
• Organizujemy bezpłatne warsztaty, spotkania informacyjne, euro-lekcje w szkołach;
• Realizujemy projekty międzynarodowe oraz programy edukacyjno-profilaktyczne
dla młodzieży;
• Prowadzimy Punkt Eurodesk Polska - programu informacyjnego dla młodzieży, który
wspiera młodzież w uzyskiwaniu informacji potrzebnych do podnoszenia swojej aktywności społecznej i zawodowej.
Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży znajduje się przy ul. Lubartowskiej 24 w Lublinie.
Tel. 690 080 886

III - ŚWIETLICA KOWALSKA 3 - PLACÓWKA
WSPARCIA DZIENNEGO
W Świetlicy prowadzimy działalność opiekuńczo-wychowawczą oraz terapeutyczną,
mającą na celu wsparcie rodziny doświadczającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych.
Główne zadania Świetlicy to:
• Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych
w stałej grupie dzieci
• Udzielanie wsparcia psychologicznego i pedagogicznego dzieciom
• Prowadzenie stałej współpracy z rodziną w ramach Klubu Rodzica
Świetlica znajduje się przy ul. Kowalskiej 3 w Lublinie. Jej działania skierowane są w szczególności
do dzieci w wieku 5-9 lat z dzielnic Śródmieście i Stare Miasto.
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ZREALIZOWANE
PROJEKTY

01
TYTUŁ PROJEKTU

Grupowe zajęcia profilaktyczne dla grupy dzieci w wieku 5-10 lat. Indywidualne spotkania wspierające dla rodziców/opiekunów dzieci.

CEL PROJEKTU

Objęcie wsparciem i opieką dzieci w wieku 5-10 lat ze społeczności
lokalnej oraz ich rodziców, z terenu Starego Miasta i Śródmieścia.

OPIS DZIAŁAŃ

Dzieci zostały objęte szeregiem zajęć profilaktycznych, rozwojowych,
kulturalnych gdzie miały możliwość rozwijać swoje umiejętności społeczne, zainteresowania, postawę prozdrowotną: rozwijanie umiejętności
społecznych dzieci, promowanie postaw prozdrowotnych, alternatywne
formy spędzania wolnego czasu; wspieranie rozwoju dzieci poprzez indywidualne zajęcia dydaktyczne, warsztaty profilaktyczne, zajęcia ogólnorozwojowe oraz wyjścia edukacyjno – kulturaln; stała współpraca
z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci, wspieranie ich w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, towarzyszenie w pokonywaniu pojawiających się trudności. Dzieci nawiązały pozytywne relacje z wychowawcami, uzyskały wsparcie w przeżywanych trudnościach, zbudowały
nowe znajomości, nauczyły się funkcjonowania w zasadach, brania odpowiedzialności za swoje zachowanie, wywiązywania z obowiązków.
Zajęcia ogólnorozwojowe wpłynęły na wzrost ich aktywności, twórczego
działania, otwartości, większej pewności siebie. Dzieci z radością uczestniczyły w kolejnych propozycjach wychowawców, bo zajęcia stały się
alternatywą dla ich dotychczasowego spędzania czasu. Rodzice śledzili
trudności oraz postępy swoich dzieci, skorzystali z propozycji indywidualnych konsultacji edukacyjno-wspierających. Nabierali nowego spojrzenia
na bieżącą sytuację dziecka, wdrażali wypracowane pomysły zmiany sytuacji.

FINANSOWANIE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
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02
TYTUŁ PROJEKTU

Przestrzeń dla kultury na Starówce

CEL PROJEKTU

Celem jest wpływa na rozwój kompetencji kulturowych i społecznych,
wzbudzenie potrzeby aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności
lokalnej i korzystania z oferty kulturalnej miasta.

OPIS DZIAŁAŃ

W ramach zadania, w okresie od lutego do czerwca, dwa razy w tygodniu odbywały się warsztaty dla dzieci w wieku 10 – 13 lat pochodzących
z okolic Starego Miasta, zagrożonych wykluczeniem społecznym spowodowanym pochodzeniem z rodzin, w których występuje problem alkoholowy. Cykl warsztatów edukacyjno-kulturalnych w ramach zadania
obejmował: naukę street dance, tańca, stylu tańca, który a także zajęcia
artystyczne, podczas których uczestnicy mieli okazję rozwijać swoje umiejętności manualne, a także swoją kreatywność i wyobraźnię, beatbox,
graffiti, stencils, weekendowe warsztaty ekspresji scenicznej. W celu podnoszenia kompetencji kulturowych młodych uczestników w ramach cyklu
odbywały się comiesięczne spotkania z osobami związanymi z kulturą, jak
również comiesięczne uczestnictwo grupy dzieci w ofercie kulturalnej miasta Lublin (wyjścia do kina, na koncerty i do teatru).

FINANSOWANIE

Gmina Lublin
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03
TYTUŁ PROJEKTU

Wsparcie dla polonijnych organizacji pozarządowych w obwodzie żytomierskim na Ukrainie

CEL PROJEKTU

Celem projektu było zwiększenie skuteczności działania polonijnych organizacji pozarządowych oraz osób zaangażowanych w ich działalność
(pracowników, wolontariuszy, członków), jak również promocja wolontariatu i jego uznawalności oraz współpracy organizacji pozarządowych
z wolontariuszami.

OPIS DZIAŁAŃ

W ramach projektu 18 uczestników wzięło udział w serii szkoleń z zakresu
zarządzania projektem, tworzenia akcji promocyjnych, współpracy
z wolontariuszami oraz w treningu kompetencji psychospołecznych, które
dostarczyły kompleksowej wiedzy z zakresu pracy w organizacji jak i pracy w grupie. Wizyty studyjne w lubelskich organizacjach pozarządowych
pozwoliły poznać metody, jakie wykorzystuje się w polskich NGO oraz
przygotować własne mini-projekty, bazując na wiedzy i doświadczeniu
nabytym podczas szkoleń i działań praktycznych. Działania projektowe
przyczyniły się do zwiększenia zaangażowania społeczności polskiego
pochodzenia w organizacje pozarządowe oraz zwiększyły ilość i jakość
działań skierowanych do społeczności lokalnej. W ramach projektu powstały materiały przydatne w działalności organizacji pozarządowych
takie jak: diagnoza trudności organizacji polonijnych, standardy do pracy
w NGO w systemie opartym na współpracy z wolontariuszami, finansowe
strategie organizacji, indywidualny plan działania organizacji. Został też
wydany podręcznik „Działaj i zmieniaj – praktyczny przewodnik dla organizacji polonijnych na Ukrainie” dostarczający podstawowej wiedzy na
temat tworzenia i działalności organizacji pozarządowej, który rozesłany
został do wszystkich zarejestrowanych organizacji polonijnych na Ukrainie.

FINANSOWANIE

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
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TYTUŁ PROJEKTU

Przestrzeń dla kultury na Starym Mieście II

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu było stworzenie przestrzeni dla kulturalnej
aktywności dzieci w wieku 5-10 lat zamieszkujących dzielnicę Stare Miasto, w której zdobędą kompetencje kulturowe i społeczne poprzez różne
formy ekspresji twórczej i artystycznej oraz aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej i korzystanie z oferty kulturalnej Lublina.

OPIS DZIAŁAŃ

Zajęcia artystyczne odbywały się dwa razy w tygodniu przez cały okres
realizacji projektu, uczęszczała na nie stała grupa piętnaściorga dzieci.
Najmłodsi odbiorcy poznali alternatywne formy spędzania czasu wolnego, poznali miejsca kultury w ich dzielnicy, stworzyli także własne pokazy
artystyczne na Placu Rybnym. Dzieci nabyły umiejętności związane ze
sztuką i plastyką, z zakresu malarstwa, rysunku, teatru, muzyki a nawet
cyrku i sztuk performerskich. Rezultatami tych warsztatów był m.in.
zbiór prac plastycznych stworzonych przez dzieci. Dzieci otrzymały
właściwe warunki do rozwijania w nich postawy współtwórcy kultury,
otrzymały szansę na przejawianie inicjatywy w trakcie każdych zajęć,
ponadto uwrażliwione zostały na sztukę, nauczyły się wyrażać przez nią
emocje, stały się bardziej kreatywne i zaangażowane. Kultura stała się
też integralną częścią ich wychowania: nauczyła pracy w grupie i lepszej
komunikacji, brania odpowiedzialności za siebie i rówieśników, dzięki niej
wzrosły umiejętności emocjonalno-społeczne najmłodszych.

FINANSOWANIE

Gmina Lublin
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05
TYTUŁ PROJEKTU

Aktywne lato na Starówce

CEL PROJEKTU

Głównym celem realizacji projektu była organizacja interesującej formy
spędzania czasu wakacyjnego w postaci zajęć sportowo-ruchowych dla
dzieci mieszkających i przebywających w okresie letnim w Lublinie.

OPIS DZIAŁAŃ

W ramach wakacyjnego projektu w Świetlicy Kowalska 3 odbywały się
zajęcia brazylijskiej Capoeiry, Zumby Kids oraz bloku „Gry podwórkowe
z dawnych lat” – w każdych uczestniczyła grupa 15 dzieci, u których wzrosło zainteresowanie sportem oraz aktywnym trybem życia. Zajęcia
zmotywowały uczestników do systematycznej aktywności ruchowej,
wykształciły w nich także nawyk aktywnego wypoczynku w gronie
rówieśników. Dzieci poznały dziedziny sportu, z którymi wcześniej się nie
stykały, co pozytywnie wpłynęło na ich sprawność fizyczną, rozwój umiejętności ruchowych i umiejętność przyswajania wiedzy. Uczestnicy zajęć
otrzymali możliwość atrakcyjnego spędzenia czasu wakacyjnego w miejscu ich zamieszkania – dzieci nie mające możliwości wyjazdów wakacyjnych mogły wartościowo spędzić czas oraz poznać nowe umiejętności
i nowe osoby. Wpłynęło to pozytywnie na ich samoocenę, a także było
elementem wyrównywania szans dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Projekt
zakończył się pełnym pozytywnej rywalizacji rodzinnym festynem „Wielka Olimpiada Podwórkowa” na Pl. Zamkowym w Lublinie.

FINANSOWANIE

Gmina Lublin

13

06
TYTUŁ PROJEKTU

Przyjaciel siebie, przyjaciel otoczenia

CEL PROJEKTU

Celem zajęć było niwelowanie u dzieci deficytów: tych wynikających z braku środków pieniężnych przeznaczanych przez rodziców na ich edukację
i rozwój, ale i tych psychospołecznych – niskiego poczucia własnej wartości czy braku umiejętności pracy w grupie i komunikacji z rówieśnikami.

OPIS DZIAŁAŃ

Projekt zakładał regularne zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci
uczęszczających do Świetlicy przy ul. Kowalskiej 3 oraz grupowe odkrywanie miejsc na kulturalnej mapie Lublina. Wyjścia do miejsc kultury
miały na celu rozwijanie wrażliwości artystycznej, promowanie poznawania historii i kultury swojego miasta, a także rozwijanie umiejętności
czerpania z kultury oraz przebywania w społeczeństwie. Zajęcia świetlicowe zachęciły do aktywnych form spędzania wolnego czasu, zdobywania umiejętności społecznych poprzez współpracę z dorosłymi i innymi
dziećmi, a także rozwinęły zdolności dzieci w ramach różnorodnych zajęć
zawartych w programie. Dzieci nauczyły się radzenia sobie z negatywnymi emocjami, lepszej komunikacji i wyrażania swoich potrzeb i uczuć, zintegrowały się i otworzyły na otoczenie.

FINANSOWANIE

Fundacja Bankowa im. dr M. Kantona
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TYTUŁ PROJEKTU

Młodzieżowa Akademia Medialna

CEL PROJEKTU

Celem projektu było wsparcie wzajemnego poznania, współpracy i integracji młodzieży z Ukrainy i Polski, poprzez wymianę poglądów i opinii na
temat demokracji i aktywności obywatelskiej, a tym samym nawiązanie
efektywnego dialogu międzykulturowego, a także nabycie przez uczestników umiejętności przydatnych w działalności związanej z mediami.

OPIS DZIAŁAŃ

W trakcie 10-dniowej wymiany młodzieżowej uczestnicy wzięli udział
w szeregu warsztatów, m.in. z fotografii, tworzenia animacji i filmów
przeprowadzili wywiady z interesującymi ludźmi, spotkali się z ekspertami w dziedzinie dziennikarstwa, ale także wymienili się spostrzeżeniami
na temat zaangażowania obywateli w sprawy państwowe, udziału ludzi
w życiu publicznym, praw obywatelskich i praw człowieka w Polsce i na
Ukrainie. Uczestnictwo w projekcie było szansą na sprawdzenie się w roli
dziennikarza. Młodzi ludzie przedstawili swój obraz demokracji, współpracy, historii, podobieństw i różnic polsko- ukraińskich, wykorzystując do
tego narzędzia, jakie dają współczesne media. Ważny był także element
edukacji międzykulturowej - młodzież miała szansę na zweryfikowanie
i przełamanie istniejących w nich uprzedzeń i stereotypów. Dzięki projektowi wzrosła świadomość uczestników o roli aktywnej postawy obywatelskiej, zdobyli oni nowe umiejętności związane z mediami, nauczyli się
świadomego odczytywania treści płynących z mediów i mądrego korzystania z nich.

FINANSOWANIE

Ministerstwo Edukacji Narodowej
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TYTUŁ PROJEKTU

Rozwój przez Sztukę

CEL PROJEKTU

Celem projektu było stworzenie przestrzeni do twórczego i kreatywnego
myślenia dla dzieci w wieku 8 - 11 lat, oraz ich rozwój osobowy i kulturalny.

OPIS DZIAŁAŃ

W projekcie uczestniczyły dzieci ze Świetlicy Kowalska 3. Dzieci przez 5
miesięcy trwania projektu brały udział w cotygodniowych zajęciach teatralnych, których finałem było przedstawienie dla mieszkańców Lublina.
Ponadto dzieci uczestniczyły w życiu kulturalnym Lublina poprzez wyjścia do kina i teatru. Zajęcia artystyczne wpłynęły na rozwój wrażliwości,
możliwości twórczych dziecka, uwagi i koncentracji. Pobudzona została
ich aktywność twórcza, miłość do sztuki oraz aktywna postawa w kontakcie z kulturą. Poprzez teatr najmłodsi nauczyli się wyrażać emocje,
budować pewność siebie oraz współpracować i lepiej komunikować się
w grupie.

FINANSOWANIE

Fundacja Banku Zachodniego WBK
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TYTUŁ PROJEKTU

Młodzieżowa Akademia Sukcesu

CEL PROJEKTU

Głównym celem realizacji projektu było wyposażenie młodych ludzi
w wiedzę i umiejętności praktyczne przygotowujące ich do wejścia
na rynek pracy oraz podnoszące ich kompetencje psychospołeczne
oraz zapobieganie bezrobociu wśród młodych ludzi, co wiąże się bezpośrednio z podejmowanymi przez nich krokami przy wyborze ścieżki
rozwoju.

OPIS DZIAŁAŃ

Projekt skierowany był do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych,
czyli osób, które są w trakcie bądź podjęły już jedne z najważniejszych
decyzji w życiu – decyzji dot. kierunku rozwoju, edukacji i pracy po
zakończeniu szkoły średniej. Działania projektu składały się z kilku
elementów: grupowych warsztatów i szkoleń, indywidualnego doradztwa zawodowego, aktywizacji uczestników poprzez wolontariat oraz
zajęć w szkołach ponadgimnazjalnych. Uczestnicy ukończyli projekt
z wiedzą oraz przydatnymi narzędziami, takimi jak profesjonalne portfolio, CV oraz indywidualnym planem działania. W ten kompleksowy
sposób przygotowaliśmy uczestników do wejścia na rynek pracy.

FINANSOWANIE

Fundacja Tesco Dzieciom
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TYTUŁ PROJEKTU

Soul Street

CEL PROJEKTU

Celem projektu była edukacja rówieśnicza i ukazanie alternatywnych
form spędzania czasu wolnego i pomoc w rozwijaniu zainteresowań i pasji
uczestników projektu.

OPIS DZIAŁAŃ

Soul Street to projekt międzynarodowej inicjatywy młodzieżowej. Działania opierały się głównie na prowadzeniu warsztatów przez grupę inicjatywną dla grupy młodzieży z Lublina i okolic. Młodzi ludzie prowadzili zajęcia z zakresu sztuki ulicznej: beatbox, graffiti, street dance, teatr uliczny.
W cotygodniowych warsztatach brało udział około 30 młodych ludzi.
Wspólnie z prowadzącymi, przygotowywali się do wydarzenia kończącego
warsztaty, które miało miejsce na Placu Rybnym w Lublinie i zebrało publiczność liczącą około 60 osób. Poza warsztatami sztuki ulicznej podczas
projektu odbyły się dwa spotkania międzynarodowe z grupą czeską, która
jednocześnie realizowała podobne działania na swoim gruncie lokalnym.
Powstała również gazetka wydana w 4 numerach, w której opisane zostały działania grupy inicjatywnej a także artykuły o sztuce ulicznej pisane
przez samych uczestników projektu. Projekt rozbudził wśród młodzieży
zainteresowanie sztuką uliczną i aktywnością pozaszkolną, która zachęciła wiele osób do głębszego odkrywania własnych pasji i talentów.
Niewątpliwy sukces wydarzenia kończącego projekt, który został w pełni
przygotowany przez młodzież biorącą udział w projekcie przyczynił się
do podniesienia oceny własnych umiejętności i wartości samych uczestników, jak i do wzrostu zainteresowania działaniami młodzieżowymi osoby pośrednio związane z projektem.

FINANSOWANIE

Młodzież w Działaniu
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TYTUŁ PROJEKTU

Myśl Globalnie. Działaj Lokalnie

CEL PROJEKTU

Celem projektu było stworzenie przestrzeni do aktywnego uczestnictwa
w życiu społecznym Lublina wolontariuszy z Hiszpanii, Cypru i Czech,
a także nabywanie przez nich konkretnego doświadczenia zawodowego
poprzez zaangażowanie w działania Fundacji Fundusz Inicjatyw i Fundacji
Sempre a Frente.

OPIS DZIAŁAŃ

Podczas projektu Europejskiego Wolontariatu Społecznego gościliśmy
w Lublinie 4 wolontariuszy (Hiszpania x2, Czechy i Cypr), którzy przez 12
miesięcy zdobywali wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z dziećmi, pracy z młodzieżą, tworzenia i realizacji własnych inicjatyw. Fundacja Sempre
a Frente pełniła w projekcie funkcję organizacji goszczącej (wolontariusz
z Czech i z Hiszpanii), a także organizacji koordynującej działania Fundacji
Fundusz Inicjatyw, która gościła również dwójkę wolontariuszy (z Hiszpanii i Cypru). Projekt był przykładem zdobywania konkretnych umiejętności, które młodzi ludzie mogą wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej.
Wolontariusze zdobywali wiedzę z zakresu pracy metodami edukacji
pozaformalnej, a także z obszarów działania organizacji pozarządowych
w Polsce. Uczestnicy mieli również możliwość prowadzenia własnych zajęć z dziećmi czy z młodzieżą, co dało im praktyczne doświadczenie, które
mogą wykorzystać w przyszłej pracy. Obecność wolontariuszy w Lublinie
wpłynęła również pozytywnie na społeczność lokalną naszego miasta –
zainteresowanie mobilnością edukacyjną wśród młodzieży i podniesienie
wiedzy na temat innych kultur i krajów wśród pośrednich odbiorców
działań.

FINANSOWANIE

Młodzież w Działaniu
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TYTUŁ PROJEKTU

Space for Face

CEL PROJEKTU

Celem projektu była edukacja międzykulturowa, integracja młodzieży i
ich aktywne uczestnictwo w życiu swojej społeczności lokalnej.

OPIS DZIAŁAŃ

Projekt Space for Face to międzynarodowa wymiana młodzieżowa,
w której udział wzięła młodzież z Polski, Turcji i Hiszpanii. Przez 7 dni uczestnicy pracowali nad rozwojem umiejętności teatralnych i dramowych.
Projekt był opracowany przez młodzież, która zauważyła potrzebę ukazania indywidualnych wartości i zasobów każdego człowieka, a także
zbudowanie wiary we własne możliwości wśród uczestników projektu.
Efektem wymiany było stworzenie akcji w centrum Lublina, podczas
której młodzież przedstawiła przygotowany utwór muzyczny i krótkie
przedstawienie teatralne, które opowiadało o tym, że warto zdjąć maskę
i pozostać sobą korzystając z indywidualnych zasobów jakie każdy z nas
posiada.

FINANSOWANIE

Erasmus+, Sektor Młodzież
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TYTUŁ PROJEKTU

Akademia Lokalnego Animatora

CEL PROJEKTU

Projekt miał na celu stworzenie grupy animatorów działających na rzecz
swoich społeczności lokalnych.

OPIS DZIAŁAŃ

Program Akademia Lokalnego Animatora został opracowany, by przygotować młode osoby do bycia animatorem w swojej społeczności lokalnej.
Grupa młodzieży uczestniczyła w warsztatach z zakresu podnoszenia
swoich umiejętności społecznych, komunikacji, umiejętności liderskich
i technik autoprezentacji. Odbyły się również warsztaty z zakresu marketingu i promocji wydarzeń społecznych czy kulturalnych, diagnozy
potrzeb społeczności lokalnej. Młodzi animatorzy zostali także wsparci
ciekawymi narzędziami pracy z różnorodnymi grupami ludzi. Rezultatem
programu było wydarzenie społeczno-kulturalne zorganizowane w pełni
przez grupę animatorów. Podczas wydarzenia młodzież zwróciła uwagę
na problem zaniku komunikacji bezpośredniej między ludźmi. Poprzez
tę akcję chcieli podkreślić, że warto interesować się drugim człowiekiem
i rozmawiać między sobą tworząc w ten sposób przestrzeń do wspólnego
inspirowania się. Podczas wydarzenia zorganizowana została między innymi Żywa Biblioteka, warsztat improwizacji teatralnej, czy Cafe Społem,
które tworzyło przestrzeń do wspólnych rozmów.

FINANSOWANIE

Gmina Lublin
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TYTUŁ PROJEKTU

Coaching and interpersonal skills of youth workers

CEL PROJEKTU

Projekt skupiał się na rozwijaniu umiejętności interpersonalnych u pracowników młodzieżowych a także na poszerzaniu wiedzy i umiejętności
z zakresu coachingu w kontekście pracy w młodzieżą.

OPIS DZIAŁAŃ

Uczestnicy poznali techniki zadawania pytań coachingowych, ustalania
celów, prowadzenia rozmowy coachingowej oraz rozwijali umiejętności
aktywnego słuchania oraz komunikatów typu ja. Pracownicy młodzieżowi mieli okazję do refleksji do na temat siebie w kontakcie z młodzieżą.
Uczestnicy wymienili się także dobrymi praktykami i zaplanowali pracę
z wykorzystaniem nowo poznanych metod.

FINANSOWANIE

Erasmus +, Sektor Młodzież
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TYTUŁ PROJEKTU

Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży w Lublinie

CEL PROJEKTU

Wzrost zaangażowania społecznego i obywatelskiego wśród młodych
ludzi poprzez realizację działań Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży
w Lublinie oraz prowadzenie Młodzieżowych Grup Rozwojowych.

OPIS DZIAŁAŃ

Projekt polegał na prowadzeniu “Centrum Informacji i Rozwoju
Młodzieży” jako miejsca oferującego wsparcie dla uczestnictwa młodych
ludzi z mniejszymi szansami w lokalnym środowisku, poprzez realizowane
działania oraz umożliwienie im dialogu z lokalnymi decydentami. Projekt
jest skierowany do młodzieży w wieku 15-18, młodych dorosłych (1924 lat) z Lublina i okolic a pośrednio do ich rodziców i osób pracujących
z młodzieżą, mieszkańców Lublina, lokalnych decydentów, oraz instytucji
zajmujących się pracą z młodzieżą. Realizacja zadania obejmuje między
innymi promocję informacji młodzieżowej jako narzędzia wspierającego
aktywność i rozwój młodych ludzi, prowadzenie Młodzieżowych Grup Rozwojowych a także działania w Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży
wspierające aktywność młodych ludzi w ich społeczności lokalnej (Akademia Lokalnego Animatora).

FINANSOWANIE

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
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TYTUŁ PROJEKTU

Prowadzenie portalu internetowego dla lubelskich organizacji

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu było zapewnienie funkcjonowania portalu lublin.ngo.pl poprzez administrowanie, oraz pracę redaktorską polegającą
na przygotowywaniu materiałów (artykułów, wywiadów) do portalu. Dodatkowym celem było wykreowanie do grudnia 2014 roku portalu, który
w jak największym stopniu odpowiada na potrzeby lubelskich NGO, oraz
jak najlepiej oddaje jego lokalny charakter, a także skupienie wokół portalu organizacji pozarządowych działających w Lublinie.

OPIS DZIAŁAŃ

Realizacja projektu polegała na prowadzeniu portalu internetowego lublin.ngo.pl we współpracy z Gminą Lublin i Stowarzyszeniem Klon/ Jawor
i odbywała się poprzez następujące działania:
• Powołanie Zespołu Redakcyjnego
• Powołanie Zespołu Konsultacyjnego złożonego z przedstawicieli UM
Lublin, Stowarzyszenia Klon/Jawor, zespołu redakcyjnego i lubelskich
organizacji
• Konsultacje społeczne na temat portalu
• Nawiązanie współpracy z lubelskimi mediami i portalami internetowymi – stworzenie sieci wsparcia wokół portalu www.lublin.ngo.pl
• Bieżące administrowanie i aktualizowanie informacji na portalu
Poszerzanie zakresu funkcjonowania portalu na podstawie opracowanego planu, konsultacji i zbieranych informacji

FINANSOWANIE

Gmina Lublin
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TYTUŁ PROJEKTU

Akcja – Informacja!

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu był wzrost wiedzy i świadomości na temat informacji młodzieżowej uczestników projektu: 800 uczniów lubelskich szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (uczestników spotkań informacyjnych), 30 rodziców uczestniczących w warsztatach, oraz 20000 mieszkańców Lubelszczyzny – odbiorców kampanii społecznej prowadzonej
w ramach projektu.

OPIS DZIAŁAŃ

Głównymi działaniami realizowanymi w ramach projektu była kampania informacyjna dotycząca informacji młodzieżowej, przeprowadzenie
spotkań informacyjnych w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
w woj. lubelskim, warsztatów dla rodziców, oraz szeregu działań aktywizujących skierowanych do młodzieży. Projekt był realizowany w partnerstwie ze szwajcarską organizacją Verein Naturkultur, a w ramach jego
realizacji między innymi:
• Przeprowadziliśmy kampanię informacyjną z wykorzystaniem billboardów
• Przeprowadziliśmy I opublikowaliśmy badanie ankietowe wśród
młodzieży na temat dostępu do informacji młodzieżowej
• Wydaliśmy “Młodzieżowy Niezbędnik” – poradnik dla młodzieży
dotyczący aktywności obywatelskiej
• Powstał film promujący Centrum Informacji I Rozwoju Młodzieży
• Przygotowaliśmy scenariusze spotkań dotyczących informacji
młodzieżowej
• Zakupiliśmy I dostarczyliśmy do 13 szkół stojaki multimedialne
• Przeprowadziliśmy 13 spotkań informacyjnych dla ponad 800
uczestników
• Przeprowadziliśmy 2 serie warsztatów dla rodziców na temat
wspierania aktywności młodych ludzi.

FINANSOWANIE

Szwajcarski Program Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii
Europejskiej
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TYTUŁ PROJEKTU

Wakacyjna Szkoła Liderów Polonijnych

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu było przygotowanie grupy 20 młodych liderów polonijnych z Żytomierza i okolic do działań na rzecz społeczności polonijnej.

OPIS DZIAŁAŃ

Podczas projektu uczestnicy wzięli udział w tygodniowych „Warsztatach Lidera Polonijnego”, składających się z bloków: umiejętności
liderskie, warsztat dziennikarski, sposoby radzenia w sytuacjach
konfliktowych, motywacja w pracy w grupie, zarządzanie projektem,
wprowadzanie zmiany w środowisku lokalnym. W ramach projektu
odbyły się również wizyty studyjne w lubelskich organizacjach pozarządowych, spotkanie w Urzędzie Miasta Lublin, oraz spotkanie
informacyjne z przedstawicielami MSZ. Najważniejszym rezultatem
projektu było realizacja mini-projektów przygotowanych przy wsparciu trenerów i zrealizowanych przez uczestników w swoim środowisku lokalnym. Opracowano 4 mini-projekty, które zostały następnie
zrealizowane w obwodzie żytomierskim na Ukrainie.

FINANSOWANIE

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
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TYTUŁ PROJEKTU

Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży – wizyta studyjna w ramach
Programu Liderzy PAFW

CEL PROJEKTU

Przybliżenie uczestnikom Programu Liderzy PAFW funkcjonowania
Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży w Lublinie, Młodzieżowych
Grup Rozwojowych, oraz wymiana dobrych praktyk z lubelskimi organizacjami pozarządowymi.

OPIS DZIAŁAŃ

W ramach trzydniowej wizyty studyjnej zorganizowanej dla 10
uczestników, odbyły się spotkania z pedagogami i psychologami
prowadzącymi Młodzieżowe Grupy Rozwojowe w Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży w Lublinie, wizyta w ośrodku edukacyjnym
Fundacji Sempre a Frente, oraz spotkanie w Referacie ds. Współpracy
z organizacjami pozarządowymi w lubelskim Ratuszu. Uczestnicy
odwiedzili także świetlicę dla dzieci prowadzoną przez Fundację na
Starym Mieście.

FINANSOWANIE

Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności
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TYTUŁ PROJEKTU

Organizacja regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie
Erasmus+ na lata 2014-2020

CEL PROJEKTU

Prowadzenie indywidualnych konsultacji oraz spotkań informacyjnych
podnoszących wiedzę na temat sektorów Programu Erasmus+: Młodzież,
Edukacja Szkolna, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

OPIS DZIAŁAŃ

Realizacja projektu polegała na przeprowadzeniu 6 spotkań informacyjnych dotyczących 3 sektorów Programu Erasmus+ w woj. lubelskim,
oraz przeprowadzenie łącznie 240 godzin konsultacji indywidualnych
dotyczących Programu. Podczas realizacji projektu Fundacja pełniła rolę
jedynego w woj. lubelskim oficjalnego punktu konsultacyjnego Programu
Erasmus+.

FINANSOWANIE

Erasmus +
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TYTUŁ PROJEKTU

Program środowiskowy w dzielnicach Starego Miasta i Śródmieścia
w Lublinie

CEL PROJEKTU

Program zakładał umożliwienie dzieciom, młodzieży i tzw. młodym dorosłym zagrożonym uzależnieniem z terenu Starego Miasta i Śródmieścia
uczestnictwo w działaniach profilaktyki selektywnej w ich miejscu zamieszkania a tym samym poprawę ich funkcjonowania.

OPIS DZIAŁAŃ

Projekt polegał na realizacji programu profilaktyki selektywnej skierowanego do dzieci w wieku 5-8 lat, uczniów lubelskich szkół w wieku
14 – 18 lat, a także młodych – dorosłych do 25 r.ż oraz ich rodziców,
jako grupy pośredniej. Odbiorcy programu były w dużej części dzieci
i młodzi ludzie zamieszkujący w dzielnicach Starego Miasta oraz Śródmieścia, pochodzący z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych w sferze
opiekuńczo-wychowawczej. Działania programu pomogły rozwinąć
u dzieci i młodzieży umiejętności chroniące ich przed wchodzeniem
w zachowania ryzykowne oraz promowały postawy prozdrowotne.
W ramach realizacji programu dzieci wzięły udział w zajęciach socjoterapeutycznych, młodzież grupach wsparcia, a młodzi dorośli w warsztatach
umiejętności psychospołecznych. Program profilaktyczny obejmował
naukę umiejętności psychospołecznych oraz zawierał elementy psychoedukacji.

FINANSOWANIE

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
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TYTUŁ PROJEKTU

Realizacja działań o charakterze edukacyjno – wspierającym dla rodziców oraz dla osób dorosłych pracujących z dziećmi i młodzieżą.

CEL PROJEKTU

Udzielanie pomocy rodzicom pochodzącym z rodzin z problemem alkoholowym z terenu Starego Miasta i Śródmieścia, którzy mają trudności
w wychowaniu swoich dzieci, na co dzień doświadczają bezradności,
bezsilności, rozczarowania, braku wsparcia ze strony swojej rodziny.

OPIS DZIAŁAŃ

Projekt polegał na realizacji programu o charakterze wspierająco –
edukacyjnym skierowanym do rodziców i osób dorosłych pracujących
z dziećmi i młodzieżą w obszarze profilaktyki. Program zakładał
prowadzenie dwóch grup edukacyjno – wspierających. Pierwsza
z grup została skierowana do grupy rodziców dzieci w wieku 6 – 13
lat. Odbiorcami działań były w całości rodzice zamieszkujące w dzielnicach Starego Miasta oraz Śródmieścia, pochodzący często z rodzin
niewydolnych w sferze opiekuńczo-wychowawczej. Trudności rodzin
były spowodowane problemem alkoholowym w rodzinie.

FINANSOWANIE

Gmina Lublin – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
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TYTUŁ PROJEKTU

Realizacja programów profilaktyczno - interwencyjnych dla dzieci
i młodzieży podejmujących zachowania ryzykowne.

CEL PROJEKTU

Wsparcie rozwoju indywidualnego i społecznego uczestników poprzez
ich udział w cyklicznych działaniach w ramach programu profilaktyki selektywnej.

OPIS DZIAŁAŃ

Projekt polegał na realizacji programu profilaktyczno – interwencyjnego
mieszczącego się w ramach standardów KBPN profilaktyki selektywnej
skierowanego do uczniów lubelskich szkół w wieku 15 – 19 lat. Uczestnictwo w programie pozwoliło młodzieży zagrożonej narkomanią
na poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego. W ramach
wsparcia programu jego uczestnicy wzięli udział w młodzieżowych
grupach wsparcia oraz w zostali objęci interwencjami terapeutycznymi
w postaci konsultacji indywidualnych. Działania programu pomogły
rozwinąć młodzieży umiejętności chroniące ich przed wchodzeniem
w zachowania ryzykowne. Realizacja programu w terenie zamieszkania
odbiorców działań pozwoliło na ograniczenie czynników ryzyka używania narkotyków związanych ze środowiskiem rodzinnym i rówieśniczym.

FINANSOWANIE

Gmina Lublin – Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
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INFORMACJE O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
W 2014 roku Fundacja Sempre a Frente nie prowadziła działalności gospodarczej
ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU
Odpisy stanowią załącznik nr 1.
INFORMACJE O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW:
Przychody uzyskane w okresie sprawozdawczym wynosiły:
Łączna kwota przychodów organizacji ogółem:				

1 001 939,81 zł

Ze źródeł publicznych ogółem:			
		
Z innych źródeł:
					

823 663,56 zł
178 276,25 zł

INFORMACJE O KOSZTACH PONIESIONYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM:
Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:			
Z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:
Koszty administracyjne:							
Pozostałe koszty ogółem:							

1 008 846,65 zł
974 168,50 zł
14 902,02 zł
19 776,13 zł

LICZBA ZATRUDNIONYCH W ORGANIZACJI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM:
Liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy:
Liczba osób świadczących usługi na podstawie umowy cywilprawnej:
WOLONTARIAT W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM:
Wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 30 dni do 6 miesięcy:

2 osoby
45 osób

33 osoby

WYNAGRODZNIA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM:
Z tytułu umów o pracę (wynagordzenie zasadnicze):				
Z tytułu mów cywilno-prawnych:						

32

18 760 zł
167 539zł
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Lublin, 20.06.2015
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