
Sprawozdanie merytoryczne z działalności 

Stowarzyszenia Vox Humana w 2019 r. 

 
Nazwa: Stowarzyszenie Vox Humana 

Siedziba: ul. Puławska 24 b lok. 16, 02-512 Warszawa 

Data wpisu i nr KRS: 12.01.2005 r. KRS nr 0000226173 

 

Organy wnioskodawcy: 

Zarząd:  

Agata Marek – prezes 

Lyudmila Naidenova– wiceprezes 

Monika Firek– wiceprezes 

 

Komisja rewizyjna: 

Ewa Bazylczyk 

Iwona Ogonowska - Konecka 

 

Cele statutowe: 

 

Działalność nieodpłatna 

1. Celem Stowarzyszenie jest: 

1. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

2. wzmocnienie działań anty-dyskryminacyjnych w Polsce i zagranicą  

3. zwiększenie szans reorientacji zawodowej i doskonalenia zawodowego grup 

marginalizowanych w szczególności kobiet, młodzieży, seniorów, bezrobotnych i 

imigrantów 

4. promowanie kultury jako czynnika integracji społecznej i ekonomicznej 

5. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce 

 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1. tworzenie i wdrażanie programów i projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia 

2. prowadzenie poradnictwa i konsultacji 

3. zbieranie, udostępnienie i rozpowszechnienie informacji zgodnych z celami 

Stowarzyszenia 

4. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów  zawodowych, warsztatów zajęciowych  

5. organizowanie i udział w spotkaniach, konferencjach  i seminariach o zasięgu krajowym  

i międzynarodowym 

6. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie i 

publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia 

7. współpraca z organizacjami pozarządowymi w Polsce i za granicą 

8. planowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych i edukacyjnych zgodnych z celami 

Stowarzyszenia 

 

Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie: 

1. Wydawania książek, gazet i innych materiałów związanych z działalnością statutową 

2. Sprzedaży książek, gazet i innych materiałów związanych z działalnością statutową 

3. Organizacji konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń związanych z działalnością 



statutową 

4. Sprzedaży konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń związanych z działalnością 

statutową 

 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

Stowarzyszenie otrzymało dotacje celowe ze środków unijnych i państwowych: 

 
1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – 

projekt „Zdolni w szkole i po szkole” – 193 040,31 zł   

2. Pomorski Urząd Wojewódzki – projekt „Kursy dla nauczycieli „Jak uczyć polskiego jako obcego. 

Praca w środowisku wielokulturowym” – 119 998,00 zł 

3. Pomorski Urząd Wojewódzki – projekt „Zajęcia wyrównawcze, lekcje polskiego, lekcje o tradycji 

polskiej– 66 424,00 zł 

4. Urząd ds. Cudzoziemców – projekt - Kursy polskiego jako obcego i zajęcia wyrównawcze w 

ośrodkach dla cudzoziemców w Lininie, Dębaku, Bezwoli, Kolonii Horbów, Warszawie – 

548 241,24 zł  

5. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – 

projekt „Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku” – 75 106,76 zł 

 

W ramach uzyskanych dotacji celowych Stowarzyszenie prowadziło następujące projekty w 2019r.  

 

1.  „Zdolni w szkole i po szkole” (01.10.2017-30.06.2019). Projekt zakończony 30.06.2019 

r. Projekt był finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt był realizowany w partnerstwie z M. ST. 

Warszawa z dzielnicą Targówek i dzielnicą Praga Północ. W ramach realizacji projektu 

prowadzone były zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego i matematyki, warsztaty 

kreatywności i innowacyjności, konsultacje indywidualne i zajęcia reedukacyjne. Został 

zakupiony sprzęt komputerowy. Projekt był realizowany w Szkole Podstawowej nr 58 w 

Warszawie i gimnazjum nr 30 w Warszawie wśród 160 uczniów. Celem projektu było 

wyrównywanie szans edukacyjnych i wsparcie obecnych uczniów na przyszłym rynku 

pracy.  

2. „Kursy dla nauczycieli „Jak uczyć polskiego jako obcego. Praca w środowisku 

wielokulturowym” (08.05.2019 – 31.12.2019). Projekt finansowany przez Pomorski 

Urząd Wojewódzki. W ramach realizacji zostało przeprowadzonych 6 

sześćdziesięcioczterogodzinnych kursów dla nauczycieli z województwa pomorskiego 

pracujących w szkołach, w których uczą się imigranci. Kursy składały się z 2 modułów – 

Jak uczyc polskiego jako obcego i Praca w środowisku wielokulturowym. Celem kursów 

było kompleksowe przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami cudzoziemskimi. 

 

3. „Zajęcia wyrównawcze, lekcje polskiego, lekcje o tradycji polskiej” (01.06.2019-28.02.2020) – 

projekt w trakcie realizacji. Projekt finansowany przez Pomorski Urząd Wojewódzki. W 

ramach projektu zostanie przeprowadzonych 1200 lekcji polskiego jako obcego, 1200 

godzin lekcyjnych zajęć wyrównawczych i 200 lekcji nt polskich tradycji i kultury w 8 

szkołach z województwa pomorskiego w których uczą się dzieci imigrantów. W projekcie 

bierze udział ok. 100 cudzoziemskich uczniów.  

 



4. „Kursy polskiego jako obcego i zajęcia wyrównawcze w ośrodkach dla cudzoziemców w Lininie, 

Dębaku, Bezwoli, Kolonii Horbów, Warszawie” – projekt finansowany przez Urząd ds. 

Cudzoziemców. W ramach realizacji projektu prowadzone były kursy dla dorosłych oraz zajęcia  

wyrównawcze dla dzieci, wydane zostały materiały dydaktyczne – pomoce do nauki języka 

polskiego jako obcego: podręcznik dla nauczycieli oraz podręcznik i ćwiczenia dla dzieci 

cudzoziemskich, które rozpoczynają naukę polskiego. 

 

5. „Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku” – projekt w trakcie realizacji 

01.10.2019 – 31.12.2020 r. Projekt był finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt był realizowany w partnerstwie z 

M. ST. Warszawa z dzielnicą Targówek (Lider projektu). Stowarzyszenie jest Partnerem 

projektu. W ramach realizacji projektu prowadzone były zajęcia wyrównawcze z języka 

polskiego jako drugiego, angielskiego i matematyki, warsztaty kreatywności i 

innowacyjności, konsultacje indywidualne i zajęcia reedukacyjne. Został zakupiony 

sprzęt komputerowy. Projekt był realizowany w Szkole Podstawowej nr 58 i Szkole 

Podstawowej nr 84 w Warszawie wśród 220 uczniów. Celem projektu było 

wyrównywanie szans edukacyjnych i wsparcie obecnych uczniów na przyszłym rynku 

pracy.  

 

 

 

Stowarzyszenie 2019 r.: 

- nie nabyło obligacji, udziałów oraz akcji 

- nie nabyło nieruchomości 

- nie nabyło środków trwałych 

 

Stowarzyszenie składa do Urzędu Skarbowego roczne deklaracje PIT-4 oraz na koniec roku 

obrotowego sporządza deklarację CIT-8.  

 

W 2019 roku nie była przeprowadzona kontrola.  

 

 

 


