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Przeczytaj 
i podaj 
dalej!

Jak uleczyć świat?
Gdybyśmy robili wszystkie rzeczy, które jesteśmy w stanie zrobić, 

wprawilibyśmy się w ogromne zdumienie. – Thomas A. Edison

Z badań Stowarzyszenia Klon/

Jawor wynika, że na przełomie 

2010 i 2011 r. ponad jedna pią-

ta organizacji pozarządowych w 

Polsce określiła swoją sytuację fi -

nansową jako złą lub bardzo złą, 

a blisko dwie trzecie wskazywało 

na problemy w pozyskiwaniu fun-

duszy lub sprzętu. Polski sektor 

pozarządowy jest rozwarstwiony. 

Majątek oraz środki fi nansowe po-

zostające w dyspozycji organizacji 

zależą od m.in.: obszaru i metod 

działania, miejsca działania orga-

nizacji, czasu jej działalności oraz 

umiejętności fundraisingowych. 

Jak wygląda sytuacja w naszym 

województwie, pokaże badanie, 

które prowadzi Fundacja na rzecz 

Collegium Polonicum w ramach 

projektu „Podaj Dalej”.

Głód wiedzy

Organizacje zainteresowane są 

szkoleniami z pozyskiwania środków 

zewnętrznych, pisania projektów, za-

rządzania nimi. Widać to również 

po „oblężeniu” szkoleń oferowanych 

w ramach projektu „Podaj Dalej”. 

Najwięcej osób chciałoby się dowie-

dzieć właśnie jak pozyskiwać środki 

– z różnych źródeł, wśród których 

najczęściej przewija się hasło: Euro-

pejski Fundusz Społeczny. 

– Bardzo nas cieszy, że organiza-

cje chcą się szkolić. Widać ogrom-

ną zmianę w tym obszarze w ciągu 

ostatnich czterech lat. Podczas re-

alizacji poprzednich, podobnych 

projektów, rekrutacja była najtrud-

niejszym zadaniem, czasami niemal 

wyzwaniem – uważa Marzena Sło-

downik, asystentka merytoryczna 

projektu „Podaj Dalej”. – Teraz orga-

nizacje „biją się” o miejsca, a proces 

rekrutacji nikomu nie spędza snu z 

powiek – dodaje. 

Jak to jest z projektami?
Największą bolączką organizacji pozarządowych jest brak pieniędzy – to wiadomo nie od dziś. Dlatego dla wielu NGO’sów 
projekt fi nansowany ze środków unijnych, mniejszy czy większy, jest niemalże przysłowiową „gwiazdką z nieba”. 

Co nam się udało

Statystyka lubuskiego Departa-

mentu EFS pokazuje, że organizacje 

pozarządowe pozyskały ponad 81 mln 

zł (dokładnie 81 338 299,20 zł) z puli 

środków rozdysponowanych przez 

EFS w woj. lubuskim, która wynosiła 

ponad 495 mln zł. Z tego najwięcej, 

ponad 34,5 mln zł organizacje „wycią-

gnęły” z priorytetu IX – Rozwój wy-

kształcenia i kompetencji w regionach. 

Stanowi to 28% środków przekaza-

nych z tego priorytetu. Najmniej udało 

się organizacjom uszczknąć z prio-

rytetu VI – Rynek pracy otwarty dla 

wszystkich – tylko 9,5% całej kwoty. 

Wg danych przekazanych przez Raj-

munda Binka, kierownika Wydziału 

Finansowego i Pomocy Technicznej 

EFS, ze wsparcia funduszu skorzysta-

ły praktycznie wszystkie samorządy w 

województwie, 258 organizacji poza-

rządowych oraz 190 fi rm. Co ciekawe, 

najmniej organizacji realizowało lub 

realizuje projekty w ramach priorytetu 

XVIII – Regionalne kadry gospodarki 

(62). Średnia wartość projektu prowa-

dzonego przez NGO w ramach EFS 

to niemal 313,5 tys. zł. 

Do trzech razy sztuka

Niektóre projekty składane przez 

Fundację na rzecz Collegium Polo-

nicum wysyłane były na konkursy aż 

trzy razy, zanim uzyskały dofi nanso-

wanie. – Za każdym razem wysyłany 

jest poprawiony wniosek, uzupełniony 

na przykład o aktualne dane. Ocena 

merytoryczna pomaga poprawić błędy, 

jakie znalazły się w projekcie, dlatego 

po każdej rundzie konkursowej staje 

się on lepszy – mówi M. Słodownik, 

autorka największej ilości projektów 

Fundacji, m.in. „Podaj Dalej”. – Dla-

tego jeśli ktoś ma dobry pomysł na 

działania, nie powinien się zniechęcać, 

tylko poprawiać swój wniosek i wysy-

łać go ponownie – dodaje. 

M. Słodownik pociesza tych, któ-

rzy czują się zdemotywowani, bo ich 

wniosek kolejny raz znalazł się „pod 

kreską”. – Wierzcie mi, że „namol-

ność” się opłaca. Wniosek poprawia-

ny kilka razy staje się tak doskonały, 

że realizacja projektu będzie przy-

jemnością – dodaje z uśmiechem. 

Radość i wyzwanie

To, że projekt „przejdzie” jest po-

czątkiem pracy, a nie końcem. Oka-

zuje się wtedy, że projektowa rze-

czywistość nie jest taka prosta, jak 

może się to wydawać na pierwszy 

rzut oka. 

Dokończenie > strona 3
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O tym jak NGO’sy korzystają
ze środków europejskich mówi 
Waldemar Sługocki, wiceminister 
rozwoju regionalnego

Oferta wsparcia NGO’s w ramach 
funduszy strukturalnych jest bardzo 
zróżnicowana. Dzięki temu, o środki 
ubiega się większość działających w 
Polsce organizacji pozarządowych. Jak 
dotąd, zrealizowały one projekty warte 7 
miliardów złotych, z czego 5,6 miliarda 
stanowi dofi nansowanie unijne. Str. 3

Pożyteczne obrady rady pożytku
12 września odbyło się pierwsze 
posiedzenie Rady Działalności Pożytku 
Publicznego Województwa Lubuskie-
go. – To bardzo dobrze, że w jednym 
miejscu skupili się przedstawiciele 
III sektora i władz samorządowych.  
Wierzę, że zadziała efekt synergii i 
razem osiągniemy naprawdę dużo - 
podsumowuje Krzysztof Wojciechow-
ski, prezes Fundacji na rzecz Collegium 
Polonicum i członek RDPPWL. Str. 4

Rozmowa z Tomaszem Jaskułą, 
burmistrzem Lubniewic

Determinacja, zapał, pasja znaczą czasami 
więcej niż pieniądze. Właśnie ta deter-
minacja, tworzenie „czegoś z niczego” są 
to rzeczy, które przeniosłem do urzędu- 
wszystko oczywiście osadzone na funda-
mentach formalno-prawnych. Str. 7

Jak pasjonaci pomagają 
niepełnosprawnym

Odwiedziliśmy Bytom Odrzański, 
gdzie działa Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych Przystań. 
Głownym celem jego działalności jest 
zapewnienie podpiecznym szans na 
integrację ze społecznością lokalną 
oraz rehabilitację. O tym jak doszło do 
jego powstania, jak realizują swoją mi-
sję, opowiadają jego działacze. Str. 8

Fundacja Inicjatyw Społecznych 
„Dla Przyszłości”

Przedstawiamy partnera, który wraz z 
Fundacją na rzecz Colelgium Poloni-
cum, realizuje projekt „Podaj Dalej”. - 
Chcemy wspierać postawy inicjatywne 
i osłabiać roszczeniowe, pobudzać do 
działania, wspierać współpracę oraz 
wyrównywać szanse – mówi Czesław 
Olejniczak, członek Rady FIS, menadżer 
LoNGO w Gorzowie Wlkp. – Dążymy 
do stanu, w którym aktywne społecz-
ności same rozwiązują swoje problemy 
i decydują o sobie. Str. 13
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Widziałem kiedyś fi lm o stadzie 

dzikich psów afrykańskich, likaonów. 

Było to normalne stado. Budziło się 

rano ze snu, przeciągało, witało, pod-

trzymywało więzi społeczne. Potem 

dwie samice zostawały pilnować dzieci,

a reszta pod wodzą przywódcy wyru-

szała na polowanie. Któregoś dnia po 

dalekiej pogoni za antylopą  przywód-

ca się gdzieś zawieruszył. Może wpadł 

do dziury, a może został ranny i do-

chodził do zdrowia? Bez niego stado 

nie wyruszyło na polowanie ani naza-

jutrz, ani drugiego, ani trzeciego dnia. 

Piątego dnia zdechły pierwsze dwa 

szczenięta. Dopiero kiedy po tygodniu 

wrócił przywódca, stado podjęło swoje 

normalne funkcje i zadania. 

Każdy organizm społeczny, w tym 

i organizacja pozarządowa, sięga 

swymi strukturami biologicznych 

korzeni. Instytucja lidera również. 

Świadomie lub nieświadomie, w 

sposób wyuczony lub intuicyjny, for-

malnie usankcjonowany lub sponta-

niczny, bądź – po prostu – dobry lub 

niedobry, lider prowadzi organiza-

cję, współuczestniczy w wytyczaniu 

jej celów, kreuje atmosferę, nadaje 

Sałatka Szefa Kuchni

Nakarmić swoje stado
charakter. Oczywiście, że liczy się 

zespół, ale zespół bez lidera ani nie 

wyruszy na polowanie, ani nie nakar-

mi otoczenia. 

Organizacje pozarządowe potrze-

bują liderów. Dzisiejszy problem, 

lubuskiego, jak i całej Polski nie 

brzmi „czy lider?”, lecz „jaki lider?”! 

Profesjonalizm wśród lokalnych i 

ogólnopolskich liderów pozosta-

wia wiele do życzenia. Często są to 

ludzie z wewnętrznym napędem, 

ale bez umiejętności i bez doświad-

czenia. Chcieliby dobrze, ale wikła-

ją się w przepisy, procedury, tarcia 

międzyludzkie. Jako Polacy („dusza 

anielska w czerepie rubasznym”- nie 

ja, Słowacki) potrafi ą być i chamscy i 

nadwrażliwi jednocześnie. Doświad-

czony lider nie obraża innych i nie 

rani, choć może ich wewnętrznie nie 

szanować. Działa w białych ręka-

wiczkach, nigdy się nie obraża, jest 

uprzejmy nawet dla wrogów. I umie 

podkreślać znaczenie własnej osoby. 

To jest być może najsłabszy punkt 

naszych liderów. Polskie wychowa-

nie to „nie wychodź przed szereg, 

bądź miły, swojak, jeden z nas”. Wy-

chowanie amerykańskie: „pokazuj, 

że jesteś we wszystkim lepszy, masz 

wizję, zależy ci na konkretnym celu i 

inni powinni ci zaufać”. Ale wszyst-

kie nasze braki i wady da się nadro-

bić pracą nad sobą i pracą szkolenio-

wą. Dużo się w tej materii zmienia i 

będzie coraz lepiej. 

Niestety, są i liderzy – może mniej 

wśród NGO niż wśród samorzą-

dowców i polityków lokalnego 

szczebla – którzy wyruszają co rano 

na polowanie, aby zdobyć jak naj-

większy łup: stanowisko posła, sena-

tora, marszałka, starosty lub burmi-

strza. I niestety, mimo że polowanie 

się odbywa, stado chodzi głodne.  

dr Krzysztof Wojciechowski, 
Prezes Fundacji na rzecz 
Collegium Polonicum

Uwaga!

Konkurs mikrograntów
Fundacja Dzieci Niczyje ogłasza konkurs na projekty dzia-
łań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do In-
ternetu. 

Jej tematem była walka z niebez-

pieczną rośliną zwaną barszczem 

Sosnowskiego lub „zemstą Stalina”. 

Zagadnienie prezentowali człon-

kowie Fundacji Palący Problem 

„Herakleum”, którzy zajmują się 

działaniami na rzecz zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się tej rośliny. Jan 

Czesław Pastwa, prezes fundacji tłu-

maczył, na czym polega zagrożenie. 

– Kontakt z tym krzewem, który w 

naszych warunkach może osiągać 

3 m wysokości grozi poparzeniami. 

Znany jest nawet jeden przypadek 

śmiertelny – wyjaśniał. Pomocą słu-

żył mu Józef Głowacki, gł. specjali-

sta ds. bydła i użytków zielonych z 

Lubuskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego, oddziału w Lubniewi-

cach, który zajmuje się badaniem tej 

rośliny. Przybliżał jej historię. – Ga-

tunek ten pochodzi z Kaukazu. Zo-

stał do nas importowany jako pasza 

dla bydła, które jednak nie chciało jej 

jeść, a teraz rozprzestrzenia się sa-

moistnie, zdobywając coraz to nowe 

tereny – tłumaczył zgromadzonym. 

– Niewiele osób zdaje sobie spra-

wę z niebezpieczeństwa, choć duże 

kraje Europy na walkę z barszczem 

wydają olbrzymie sumy. W Polsce 

świadomość jest wciąż bardzo niska 

Palący problem w LoNGO

Wielki, groźny koper
21 września odbyła się pierwsza „debata pozarządowa” w Lokalnym Ośrodku NGO w Gorzo-
wie Wielkopolskim.

– opowiadał specjalista. 

Inicjatorem cyklicznych debat, do 

których tematy zgłaszają organizacje 

pozarządowe, jest Czesław Olejni-

czak, menadżer ośrodka, działającego 

w ramach projektu „Podaj Dalej”. – 

Dowiedziałem się dziś bardzo wiele. 

Kiedyś mojej ciotce chciałem wyko-

pać tę roślinę i przywieźć do ogrodu, 

żeby sobie posadziła, bo uważałem, 

że to jest jakiś wielki, piękny koper. 

Zapewne wiele ludzi nie ma świado-

mości, jak jest niebezpieczna. Cieszę 
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Uczestnicy debaty dowiedzieli się, jaki wpływ na nasze rolnictwo miały decyzje 
radzieckich naukowców…

się, że tą sprawą zajęli się społeczni-

cy – mówi Cz. Olejniczak. - Jesteście 

takimi samymi szaleńcami, jak i my, 

tylko w innej dziedzinie – dodaje. Ja-

sno przedstawia cel debat: - Chodzi 

nam o to, żeby pokazywać organi-

zacje pozarządowe, ich działalność i 

problemy, jakimi się zajmują. Często 

nie chce się nimi zająć nikt inny – 

dodaje menadżer. Zapraszamy na 

nie również przedstawicieli mediów, 

mieszkańców, urzędników.  

kbp

- Naszym celem jest wspieranie 

wszystkich, którzy są zainteresowani 

dotacjami z Europejskiego Fundu-

szu Społecznego. Znamy problemy 

związane z pisaniem wniosków, re-

alizacją projektów. Przerabialiśmy je 

wielokrotnie w organizacjach poza-

rządowych, w których działamy lub 

działaliśmy. Przykłady czerpiemy z 

życia – mówi Maciej Kaleta, anima-

tor. 

W siedzibie przy ul. Jedności 19 

dowiesz się wszystkiego o EFS, o 

bieżących konkursach, skorzystasz 

ze szkoleń. Uzyskasz pomoc w przy-

gotowaniu i realizacji projektów, 

wstępną opinię o wniosku, możesz 

umówić się na konsultacje z doradcą 

lub animatorem lokalnym. 

rw

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu 
Społecznego w Zielonej Górze

Z nami sięgaj po dotacje!
Zespół ośrodka to ludzie, którzy mają wprawę w pisaniu 
projektów unijnych, ich realizacji i rozliczaniu, działają w 
różnych stowarzyszeniach, są społecznie zaangażowani.

Serdecznie zapraszamy!
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Regionalny Ośrodek Euro-
pejskiego Funduszu Spo-
łecznego w Zielonej Górze 

Ul. Jedności  19
Tel. 68 30 70 938
E-mail:  info_zielonagora@roefs.pl
Strona www: 
http://zielonagora.roefs.pl
Godziny otwarcia ośrodka: ponie-
działek i czwartek – 8.00-17.00, 
wtorek, środa, piątek – 8.00-16.00

Najbliższe szkolenia w zie-
lonogórskim ośrodku EFS:

„Tworzenie projektów w ramach 
POKL - poziom podstawowy” – 
20 października br.
„Równość szans w projektach 
EFS” – 27 października br.

Konkurs jest skierowany do or-

ganizacji pozarządowych oraz pań-

stwowych szkół podstawowych i 

ponadgimnazjalnych. Termin skła-

dania wniosków upływa 3 listopa-

da 2011 roku. Projekty mogą być 

realizowane między 15 stycznia a 

15 marca 2012 roku. 

Regulamin i formularze konkur-

sowe są dostępne na stronie www.

fdn.pl w zakładce PROGRAM 

GRANTOWY – Konkurs mikro-

grantów DBI 2011/2012. 

kbp
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NGO’sy sięgają po fundusze europejskie
O to jak organizacje pozarządowe korzystają ze środków europejskich zapytaliśmy Waldemara Sługockiego, wiceministra rozwoju regionalnego

Oferta wsparcia NGO’s w ramach 

funduszy strukturalnych jest bardzo 

zróżnicowana. Dzięki temu, o środki 

ubiega się większość działających w 

Polsce organizacji pozarządowych. Jak 

dotąd, zrealizowały one projekty warte 

7 miliardów złotych, z czego 5,6 mi-

liarda stanowi dofi nansowanie unijne.

Najwięcej możliwości organiza-

cjom pozarządowym oferuje pro-

gram Kapitał Ludzki, w ramach 

którego podmioty trzeciego sektora 

mogą zarówno ubiegać się o dotacje, 

jak i występować w charakterze gru-

py docelowej otrzymującej pomoc. 

W przypadku programów regional-

nych, organizacje sektora pozarzą-

dowego mogą potencjalnie starać się 

o środki w niemal wszystkich obsza-

rach, włączając w to infrastrukturę 

drogową, transport i komunikację.

Wsparcie w programie Innowa-

cyjna Gospodarka zostało skonstru-

owane w taki sposób, by mogły się o 

nie ubiegać przede wszystkim przed-

siębiorstwa. Niemniej jednak, w nie-

których działaniach aplikować mogą 

np. samorządy gospodarcze i zawo-

dowe, również zaliczane do szeroko 

rozumianego sektora non-profi t. Na 

podobnych zasadach organizacje po-

zarządowe mogą być aktywne w pro-

gramie Rozwój Polski Wschodniej.

Również programy transgraniczne 

oferują organizacjom pozarządowym 

szerokie spektrum, od wspierania 

przedsiębiorczości poprzez wspie-

ranie powiązań między obszarami 

miejskimi i wiejskimi czy poprawę 

dostępu do sieci transportowych, in-

formacyjnych i komunikacyjnych.

Dotychczas, NGO’s podpisały 

7464 umowy, o wartości dofi nanso-

wania UE ok. 5,6 mld zł. Jest to odpo-

wiednio 12,5 proc. ogólnej liczby pro-

jektów i nieco ponad 3 proc. łącznej 

wartości dofi nansowania. Oznacza to, 

że projekty są relatywnie małe. Jest to 

ogólna cecha tzw. projektów mięk-

kich, co bynajmniej nie umniejsza ich 

wartości. Niemal 91 proc. wszystkich 

projektów jest realizowanych w pro-

gramie Kapitał Ludzki. Taka sytuacja 

niewątpliwie jest efektem szerokiego 

spektrum tematycznego oferowanego 

w działaniach PO KL.

Około 60 proc. projektów trzeciego 

sektora przypadło na projekty stowa-

rzyszeń i organizacji społecznych. Z 

drugiej strony wartość przedsięwzięć 

wdrażanych przez tę grupę wyczer-

pywała niespełna 40 proc. wartości 

puli projektów trzeciego sektora. Na-

tomiast projekty fundacji, mimo iż 

stanowią niecałe 30 proc. ogółu reali-

zowanych przez sektor pozarządowy, 

to pod względem wartości niewiele 

ustępują projektom stowarzyszeń 

– przypada na nie niemal 40 proc. 

wartości wszystkich umów realizo-

wanych przez organizacje non profi t. 

W przypadku pozostałych grup pro-

centowy udział pod względem liczby i 

wartości realizowanych projektów jest 

proporcjonalny – za wyjątkiem pro-

jektów wdrażanych przez organizacje 

wyznaniowe, których inwestycje są na 

tle pozostałych nieco większe. Śred-

nia wartość projektów realizowanych 

przez NGO’s wynosi niemal 800 tys. 

złotych. 

Z roku na rok liczba projektów 

organizacji pozarządowych dyna-

micznie rośnie. Cieszy zwłaszcza ich 

coraz większa aktywność w regional-

nych programach operacyjnych. Ro-

snąca liczba realizowanych przedsię-

wzięć niewątpliwie przekłada się na 

nowe doświadczenia i wnioski, któ-

rych analiza pozwala organizacjom 

pozarządowym być bardziej aktyw-

nymi i efektywnymi w wykorzysty-

waniu unijnego wsparcia.  

Waldemar Sługocki

Swój pierwszy projekt z poddzia-

łania 7.3 realizują właśnie panie ze 

Stowarzyszenia na rzecz Dzieci Nie-

pełnosprawnych Samo-Dzielność 

z Drezdenka. Nosi on tytuł „Nasze 

pierwsze kroki”. – W sierpniu udało 

nam się zarejestrować stowarzysze-

nie, a we wrześniu dowiedziałyśmy 

się, że jest konkurs. W napisaniu 

projektu pomogła nam koleżanka, 

która się tym zajmuje, my byłyśmy 

w tej kwestii zupełnie „zielone”. Nie 

wiedziałyśmy choćby, co to jest gene-

rator. Spotykałyśmy się po dwie, trzy 

i tak powstawał projekt – wspomina 

Dorota Popielarska, skarbnik sto-

warzyszenia. Kiedy dowiedziałyśmy 

Jak to jest z projektami?
Dokończenie ze strony 1

się, że się udało, nasza radość była 

przeogromna, prawie skakałyśmy 

do góry –– dodaje. Stowarzyszenie 

ma pod swoją opieką 43 osoby, są to 

dzieci niepełnosprawne i ich rodziny. 

- Póki co w dokumentacji pro-

jektu nie stwierdzono nieprawi-

dłowości, ale mamy dużo znaków 

zapytania. Brakuje nam jakichś 

dokładnych wytycznych, jak to 

wszystko powinno wyglądać – 

mówi D. Popielarska. - Ponie-

waż projekt dopiero się zaczął, 

najwięcej pytań związanych jest 

z aspektami prawnymi. Zastana-

wiamy się, co musi zawierać ofer-

ta na wykonanie poszczególnych 

zadań, czy umowa powinna być 

na osobę, czy na firmę? – dodaje 

Agnieszka Liśkiewicz, prezes sto-

warzyszenia. Jednocześnie pocie-

szają się tym, że najtrudniej jest 

zrealizować ten pierwszy projekt. 

Europejski Fundusz Społeczny - 
jeden z Funduszy Strukturalnych, 
który powołany został w celu 
wspierania wspólnotowej polityki 
społecznej. Finansuje działania 
państw członkowskich w zakresie 
przeciwdziałania bezrobociu i 
rozwoju zasobów ludzkich. Ze 
środków funduszu wspierane są 
głównie szkolenia zawodowe, 
stypendia, praktyki zawodowe, 
doradztwo i pośrednictwo zawo-
dowe, analizy i badania 
dotyczące rynku pracy itp.

Projekt - to zbiór aktywności 
posiadający pewne powiązane ze 
sobą cechy. Zmierza do osiągnię-
cia celu, często poprzez wytwo-
rzenie unikatowego produktu, 
usługi bądź rezultatu, posiada 
zaplanowany z góry początek i 
koniec.

Pracownicy Fundacji również łapią swoje gwiazdki.
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W Fundacji jakiś czas temu powstało „projektowe” porzekadło: „Każdy 
projekt to dwie radości – pierwsza jest przy przyznaniu grantu, a druga 
po jego końcowym, udanym rozliczeniu i odesłaniu weksla.” 

Waldemar Sługocki – Lubuszanin, mieszka z rodziną w Zielonej Górze. 
W latach 2007 – 2008 piastował urząd wiceburmistrza Żagania, od 2009 
do 2010 pełnił funkcję dyrektora Departamentu LRPO w Urzędzie Mar-
szałkowskim. W roku 2010 objął stanowisko wiceministra rozwoju regio-
nalnego. – Bardzo zależy mi na tym, żeby lubuskie gminy oraz organizacje 
pozarządowe efektywnie wykorzystywały  fundusze europejskie.

– Każdy dzień to dla nas nowe 

doświadczenia. Dużo się dowia-

dujemy, uczymy na błędach. Ale 

na pewno chcemy pisać kolejne. 

Mam nadzieję, że jak już będzie-

my więcej wiedziały, to będzie to 

dla nas łatwiejsze – wyjaśnia D. 

Popielarska.  

Katarzyna Buchwald-Piotrowska
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Pierwsze kroki

- Motywacją do złożenia wnio-

sku o powołanie organu, jakim jest 

Rada Działalności Pożytku Pu-

blicznego był fakt, że w wojewódz-

twie lubuskim nie było reprezenta-

cji, która mogłaby wyrażać opinie 

i kierować wnioski w imieniu or-

ganizacji pozarządowych – wyja-

śnia Romuald Malinowski, prezes 

Związku Lubuskich Organizacji 

Pozarządowych i inicjator powoła-

nia rady. Według wielu zrzeszanych 

przy nas organizacji takie przed-

stawicielstwo było bardzo potrzeb-

ne. ZLOP zrzesza 86 NGO’sów.

Nie było  problemów z uzyskaniem 

50 podpisów pod wnioskiem o 

utworzenie RDPPWL – dodaje.

Podobnego zdania jest Dorota 

Zubko, Prezeska Lubuskiego Sto-

warzyszenia Profi laktyki Społecznej i 

członkini rady. - Uważam, że powsta-

nie rady usprawni komunikację po-

między organizacjami i pobudzi je do 

podejmowania wspólnych inicjatyw. 

Mam nadzieję, że działalność RDP-

PWL ośmieli lubuskie NGO do za-

istnienia   jako pełnoprawny partner 

w rozmowach,  wspólnych projektach 

i nadzorowaniu wykonywania obo-

wiązków przez przedstawicieli samo-

rządu – podkreśla. - Cieszę się także, 

że powstaje organ przedstawicielski 

tego typu. Organizacje pozarządowe 

będą miały możliwość kształtowania 

przestrzeni publicznej i wpływu na 

wzmocnienie swej pozycji w regionie 

– dodaje Dorota Zubko.

Na miejsca, gotowi, start!

Gospodarzem posiedzenia RDP-

PWL był Departament Infrastruk-

tury Społecznej Urzędu Marszał-

Pożyteczne obrady rady pożytku
12 września odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego. – To bardzo dobrze, że w jednym miejscu 
skupili się przedstawiciele III sektora i władz samorządowych.  Wierzę, że zadziała efekt synergii i razem osiągniemy naprawdę dużo - podsumowuje Krzysz-
tof Wojciechowski, prezes Fundacji na rzecz Collegium Polonicum i członek RDPPWL.

kowskiego w Zielonej Górze. Obrady 

Otworzył Marszałek Województwa 

Lubuskiego Maciej Szykuła. Po ofi -

cjalnym powitaniu nastapiła prezen-

tacja poszczególnych członków rady i 

przyjęcie porządku zebrania. 

Jak ocenia Mirosław Glaz, Dyrektor 

Departamentu Infrastruktury Spo-

łecznej, atmosfera podczas obrad była 

bardzo przyjazna i sprzyjająca współ-

pracy. - Rada jest organem przedsta-

wicielskim, co oznacza, że członkowie 

reprezentują wszystkie działające w 

naszym województwie organizacje, 

dlatego wszyscy są zmotywowani do 

pracy na rzecz społeczeństwa – uważa.

Tajne głosowanie

Istotnym elementem posiedzenia 

był wybór przewodniczącego, dwóch 

wiceprzewodniczących i sekreta-

rza rady. Zgodnie z regulaminem 

głosowanie miało charakter tajny. 

Przewodniczącym RDPPWL został 

Romuald Malinowski.

Podczas głosowania wybrano tak-

że dwóch wiceprzewodniczących: z 

ramienia organizacji pozarządo-

wych został wybrany ks. Andrzej 

Kołodziejczyk – zastępca dyrekto-

ra Caritas Diecezji Zielonogórsko 

– Gorzowskiej w Zielonej Górze, 

natomiast z ramienia samorządu 

terytorialnego Sylwia Wojtasik – 

zastępca dyrektora Departamentu 

Rozwoju Regionalnego UMWL. 

Sekretarzem rady członkowie jed-

nogłośnie wybrali Mirosława Glaza 

- Dyrektora Departamentu Infra-

struktury Społecznej UMWL.

Co dalej?

Kolejny raz rada spotka się 24 

października. Posiedzenie będzie 

poświęcone współpracy III sektora 

z władzami województwa lubuskie-

go. Członkowie zajmą się wydaniem 

opinii w sprawie projektów „Pro-

gramu współpracy Województwa 

Lubuskiego z organizacjami poza-

rządowymi na rok 2012” oraz „Wo-

jewódzkiego Programu Profi laktyki 

Rozwiązywania Problemów Alko-

holowych na lata 2012 – 2017”. 

Hanna Musiejkiewicz, Maria Boratyn

Romuald Malinowski, Przewod-
niczący RDPPWL podkreśla, 
że przede wszystkim chciałby 
być blisko organizacji poza-
rządowych. Za cel stawia sobie 
kierowanie pracami rady tak, aby 
stała się ona wyrazicielem woli 
przedstawicieli III sektora w 
województwie lubuskim. Waż-
nym zadaniem według niego jest 
także troska o to, aby współpraca 
z władzami samorządowymi i 
państwowymi układała się coraz 
lepiej. 

Kto jest kim w radzie?

Z ramienia władz samorządowych
Maciej Szykuła - Wicemarszałek Województwa Lubuskiego
Teresa Sekuła - Sekretarz Województwa Lubuskiego, Dyrektor Departa-
mentu Organizacyjno - Prawnego UMWL
Mirosław Glaz - Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej 
UMWL / Sekretarz Rady
Anna Gwara – Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia UMWL
Sylwia Wojtasik - Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regional-
nego UMWL / Wiceprzewodnicząca Rady
Adriana Sarnecka - Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Za-
granicznej i Informacji Europejskiej UMWL
Grażyna Jelska - Zastępca Dyrektora w Wydziale Polityki Społecznej 
UMWL
Zdzisław Paduszyński - Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego
Tadeusz Pająk - Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego
Robert Paluch - Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego

Z ramienia organizacji pozarządowych 
Krzysztof Wojciechowski - Prezes Fundacji na rzecz Collegium Polonicum
Jarosław Surowiec - Członek Rady – Fundacja Inicjatyw Społecznych  
„Dla Przyszłości”
Bogusław Sułkowski - Przedstawiciel Lubuskiej Federacji Sportu
Roman Grad - Prezes Zielonogórskiego Stowarzyszenia Winiarskiego w 
Zielonej Górze
Romuald Malinowski- Prezes  Związku Lubuskich Organizacji Poza-
rządowych w Zielonej Górze/ Przewodniczący Rady
Małgorzata Sendecka - Członek Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju 
Regionalnego „Rozwój”
Anita Kucharska – Dziedzic - Prezes Lubuskiego Stowarzyszenia na 
Rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze
Dorota Zubko - Prezes Lubuskiego Stowarzyszenia Profi laktyki Społecz-
nej w Zielonej Górze
ks. Andrzej Kołodziejczyk - Zastępca Dyrektora Caritas Diecezji Zielono-
górsko-Gorzowskiej/ Wiceprzewodniczący Rady
Tomasz Mędrek - Zastępca Prezesa Szprotawskiego Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych w Szprotawie

Pierwsze posiedzenie lubuskiej rady. Niedługo kolejne. Jakie będą efekty wspólnej pracy samorządowców z pozarzą-
dowcami?

WAŻNE! Aby ułatwić kontakt z 
RDPPWL, została utworzona 
skrzynka e-mail 
rada.pozytku@lubuskie.pl

Zarażać pasją
Pytania do Romualda Malinowskiego, prezesa Związku Lu-
buskich Organizacji Pozarządowych i przewodniczącego 
RDPPWL

Moje motto: Żyjąc dla innych, 
żyjesz dla siebie.

- Kim według Pana jest współ-

czesny lider?

- Według mnie lider to osoba, ale 

także organizacja społeczna, któ-

ra przewodzi danej społeczności, 

posiada autorytet i prestiż. Praw-

dziwy lider powinien cechować się 

pozytywnym myśleniem, wysokim 

poczuciem moralności oraz prawdo-

mównością.

- Jaką rolę pełni lider w społecz-

ności lokalnej?

- Przede wszystkim wyzwala 

inicjatywy społeczne. Jest siłą na-

pędową i sprawczą w środowisku 

lokalnym. Jego zadaniem jest roz-

budzanie energii tkwiącej w lu-

dziach, powinien zarażać zapałem 

do działania inne osoby. Dobry 

lider potrafi  przekonać swoje oto-

czenie, że czas i wysiłek poświę-

cony dla dobra wspólnego nie jest 

zmarnowany, że przynosi efekty 

dzisiaj, jutro, w przyszłości. Nie 

ma idealnych liderów, ale na uzna-

nie zasługują przede wszystkim ci, 

którzy pracują w środowisku lokal-

nym.

- Czy w swoim otoczeniu odnaj-

duje Pan takich liderów?

- Tak. Na przykład Zosia Kuli-

kowska - przewodnicząca stowarzy-

szenia Miłośników Droszkowa w 

gminie Zabór. Jest liderem Stowa-

rzyszenia, które prowadzi miejscową 

szkołę. Swoim działaniem i pasją za-

raża innych tak, aby zmieniali swoje 

małe ojczyzny – miejsca, w których 

żyją, na lepsze.  

hm
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Kamila Szwajkowska ,specjalista ds. projektów i pozyskiwania środków, 
doradca w projekcie „Podaj Dalej”

Na czym polega uproszczony tryb zle-

cania zadań publicznych organizacjom 

pozarządowym przez jednostki samo-

rządu terytorialnego?

Ustawa o działalności pożytku publicz-

nego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 

234, poz. 1536) w art. 19a wprowadza 

możliwość zlecania zadań publicznych  z 

pominięciem otwartego konkursu ofert 

- tzw. tryb uproszczony lub tryb małych 

zleceń. W przeciwieństwie do otwartego 

konkursu, uruchamiany jest on na wniosek 

organizacji pozarządowej lub podmiotu 

wymienionego w art. 3 ust. 3 w/w ustawy. 

Organizacja składa wniosek do organu 

wykonawczego jednostki samorządu te-

rytorialnego. Wniosek ten stanowi ofertę, 

która jest składana na wzorze zgodnym z 

rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Oferta musi spełnić 

następujące warunki:

- musi dotyczyć zadania o charakterze 

lokalnym lub regionalnym,

- wysokość dofi nansowania lub fi nan-

sowania nie może przekroczyć 10 tys. zł,

- zadanie musi być realizowane w ter-

minie nie dłuższym niż 90 dni.

Po złożeniu oferty przez organizacje - na 

7 dni roboczych – oferta zamieszczana jest w 

BIP, w miejscu zamieszczania ogłoszeń oraz 

na stronie internetowej JST. W tym czasie 

każdy ma możliwość zgłoszenia uwag do 

oferty. Po upływie tego terminu, po rozpa-

trzeniu uwag oraz uznaniu celowości zada-

nia, organ wykonawczy podejmuje decyzję 

o zleceniu zadania i niezwłocznie zawiera z 

organizacją umowę o przyznanie dotacji na 

jego realizację. Do umów zawieranych w 

ramach trybu uproszczonego stosuje się te 

Bezpłatne porady dla NGO
-przyjdź do Inkubatora lub LoNGO
-zaproś doradcę do swojej organizacji
-zadzwoń lub napisz e-mail

Umów się na spotkanie z doradcą!
tel. 95 75 92 444
e-mail: doradcy@podaj-dalej.org
Sprawdź aktualny harmonogram 
dyżurów doradców na 
www.podaj-dalej.org

same regulacje co do umów zawieranych w 

otwartych konkursach ofert.

Do tak zlecanych zadań wprowadzono 

jeszcze dwa dodatkowe ograniczenia:

- łączna kwota środków przekazywanych 

w trybie małych zleceń dla jednej organi-

zacji nie może w danym roku kalendarzo-

wym przekraczać kwoty 20 tys. zł,

- wysokość środków przyznanych przez 

organ wykonawczy w tym trybie  nie może 

przekroczyć 20% dotacji planowanych w 

roku budżetowym na realizację zadań przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wy-

mienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Kontrola projektu - czy należy jej się bać?

Jeśli masz na sumieniu pewne grzeszki 

przy jego realizacji – to na pewno! Nie za-

mierzam jednak udzielać porad pod tytu-

łem: „jak ukrywać przekręty projektowe”. 

Po pierwsze – kombinatorom mówimy 

stanowcze „nie” i pomagać im nie zamie-

rzamy, po drugie – powiem nieskromnie, 

iż tego tematu nie praktykowałam i nie 

praktykuję, więc żaden ze mnie autorytet 

w „branży przekręciarzy”.

Dla osób sumiennie realizujących pro-

jekt przygotowałam kilka wskazówek 

dotyczących kontroli. Po pierwsze - kon-

trolę traktuj jako weryfi kację poprawności 

działań. Im wcześniej jest ona podjęta, tym 

lepiej dla realizatora – nieprawidłowości 

wykryte na początku projektu można z 

reguły szybko i sprawnie skorygować. Stąd 

też znacznie bardziej stresująca bywa sytu-

acja, gdy kontrola odbywa się jedynie na 

zakończenie realizacji projektu. Wówczas 

dokładnie upewnij się, jakie dokumenty 

należy przygotować dla zespołu kontro-

lującego. Po drugie – spokojnie przeana-

lizuj wszystkie etapy realizacji projektu. 

Kontrolerzy z pewnością szczególną uwa-

gę zwrócą na następujące elementy: czy 

uczestnicy projektu zostali wybrani zgod-

nie z kryteriami rekrutacji określonymi we 

wniosku o dofi nansowanie? Czy działania 

są realizowana zgodnie z harmonogra-

mem? Czy są właściwie udokumentowane 

(m.in. czy zawarto umowy z uczestnika-

mi i z kadrą projektu, czy są listy obec-

ności, ankiety, karty czasu pracy itp.)? 

Czy promocja projektu jest realizowana 

zgodnie z opisem przedstawionym w 

projekcie oraz z „Wytycznymi dotyczą-

cymi oznaczania projektów w ramach 

PO KL”? Czy złożone wnioski o płat-

ność są zgodne z dokumentacją fi nan-

sową projektu? Po trzecie – uporządkuj 

dokumenty. Dokumentacja projektu 

powinna być prowadzona i przechowy-

wana w sposób rzetelny i czytelny. Na 

koniec – pamiętaj, że kontrolerzy to też 

ludzie! Nawet jeśli wytkną jakiś błąd, 

zamiast dygotać na myśl o podpisanym 

wekslu, zastanów się spokojnie jak ten 

błąd skorygować, skonsultuj się w tej 

sprawie ze swoim opiekunem projektu 

lub z doradcami, na przykład w ramach 

naszego projektu „Podaj Dalej” lub po-

dobnego.  

Dariusz Kondraciuk, prawnik, doradca w projekcie „Podaj Dalej”

Strategia dla mojego NGO?  A po co to i komu 

potrzebne?

Z takimi pytaniami można dosyć często spotkać  

się w czasie pracy doradczej. Strategia to nic innego 

jak zbiór narzędzi, które mają służyć polepszeniu 

stanu naszej organizacji, ułatwić określenie zadań 

do wykonania, usprawnić ich wykonywanie oraz 

wytyczyć drogę do celów jakie sobie postawiliśmy. 

Nie powinniśmy jednak opracowywać strategii 

bez określonych celów. 

Przed podjęciem pracy nad celami, należy dokład-

nie zbadać nasze możliwości fi nansowe, kadrowe, 

czasowe oraz dokonać analizy dla każdego z plano-

wanych celów. Na podstawie analizy będziemy wie-

dzieli, które cele i w jakim czasie będziemy w stanie 

osiągnąć. Jednocześnie będziemy mogli określić, w 

zależności od rozmiaru naszych działań, na jaki okres 

i jak często powinniśmy budować strategię naszych 

działań. Będzie to plan na rok, trzy a może pięć lat.

Działania podejmowane w pierwszym roku po-

winny stanowić bazę do strategii na kolejne okre-

sy. Plan średniookresowy powinien być spójny z 

długookresowym, a ten nie może być sprzeczny z 

podstawowym dokumentem programowym czyli 

misją i wizją.

Plany nie mogą być tworzone w oderwaniu od 

zespołu tworzącego organizację. Pojawia się pyta-

nie – dlaczego?

Odpowiedź jest prosta. Organizację tworzy zespół. 

Organizacja to nie nazwa, adres, budynki. Organiza-

cja to żywy organizm, to ludzie. Jeżeli strategia orga-

nizacji nie będzie do niego dopasowana to właściwie 

będziemy mieli do czynienia z instytucją z nazwy kla-

syfi kowaną jako NGO, ale w rzeczywistości niewiele 

mającą z tą ideą wspólnego.

Zespół powinien nie tylko identyfi kować się ze 

Zenon Madej ,specjalista ds. przedsiębiorczości, 
doradca w projekcie „Podaj Dalej”

strategią organizacji. Zespół powinien mieć 

poczucie, że współtworzy tę strategię.

Przy budowaniu strategii potrzebna jest 

pewna dawka wyobraźni. Niekiedy trudno jest 

organizacji przewidzieć, jakie dochody będzie 

miała za dwa lata albo na ilu wolontariuszy 

będzie mogła liczyć za rok. Dobra strategia i 

jasno sformułowane cele pozwolą być lepiej 

przygotowanym na rozwój organizacji i adre-

sować na bieżąco jej nowe potrzeby.

Nie możemy przy budowaniu strategii nie 

brać pod uwagę w jakich warunkach zewnętrz-

nych przychodzi nam działać. Otoczenie w 

trzecim sektorze ma ogromne znaczenie. Od 

niego, tak naprawdę, zależy w dużej mierze 

istnienie organizacji. Jak kryzys możew pły-

nąć na sytuację waszych darczyńców, emigra-

cję młodych studentów ‐ wolontariuszy, na 

ich powrót? Musimy zauważać i reagować  na 

wszystkie takie zmiany. Obserwujmy je i wy-

ciągajmy wnioski. Dzięki temu będziemy mo-

gli lepiej planować.

Zapewniam, że warto. Sukces nie jest 

dziełem przypadku lub szczęścia. Jest wyni-

kiem dobrze zaplanowanego i konsekwent-

nie realizowanego zadania do wykonania. 

Szkolenia dla 
NGO’sów
Lubuskie Stowarzyszenie Pro-
fi laktyki Społecznej zaprasza  
do udziału w  bezpłatnych 
szkoleniach odbywających 
się w ramach projektu „Cen-
trum Samorozwoju III Sek-
tora”- pracowników, człon-
ków oraz wolontariuszy 
lubuskich organizacji poza-
rządowych:
- Księgowość i zarządzanie fi nansami;

- Rozliczanie środków pozyskiwa-

nych ze źródeł zewnętrznych;

- Formalno - prawne funkcjonowanie 

organizacji pozarządowych;

- Działalność odpłatna w organiza-

cjach pozarządowych;

- Problematyka równości płci w orga-

nizacjach pozarządowych;

- Praktyczne aspekty współpracy z 

administracją publiczną;

- Wolontariat w organizacji pozarzą-

dowej;

- Pożyczki, fundusze, granty dla 

NGO;

Szkolenia realizowane będą w za-

leżności od potrzeb także poza Zie-

loną Górą.

Więcej informacji  
oraz zapisy:

Lubuskie Stowarzyszenie 

Profi laktyki Społecznej 

ul. Drzewna 13, pokój nr 1 

(wejście od ul. Sowińskiego)

65-060 Zielona Góra

tel: (68)444 87 73

e-mail: biuro@lsps.org.pl
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Jesteśmy nową organizacją poza-

rządową działającą na rzecz naszej 

miejscowości. Chcielibyśmy się 

promować, zwłaszcza w okolicy, 

wśród mieszkańców. Od czego za-

cząć?

Jeśli chcecie się promować w oko-

licy i zachęcać ludzi do działania, 

proponuję robić to w sposób bez-

pośredni. Spotkania wiejskie, festy-

ny, lokalne imprezy – tu możecie 

nie tylko zaistnieć jako organizacja, 

ale aktywnie pozyskiwać nowych 

członków. Rozpowszechniajcie in-

formacje o was wśród znajomych. 

Namawiajcie, by wspólnie z wami 

zaczęli działać i zachęcali innych. 

Spotkajcie się z sołtysem/wójtem/

burmistrzem, przedstawcie się, za-

proponujcie współpracę, poproście 

o pomoc, również w promowaniu. 

Ogłoszenia na tablicach informa-

cyjnych, kościelnych, podczas mszy 

św., w sklepach, czy przed sklepami  

– to także dobry sposób reklamy. Po-

tem spotkania rady gminy, świetlica 

wiejska, biblioteka, czy gminny dom 

kultury, lokalne gazety – tam warto 

się pokazać, przedstawić, zostawić 

informacje. 

Musimy opracować podstawowe 

materiały informacyjne. Jak to zro-

bić?

Aby być rozpoznawalnym trzeba 

przygotować kilka elementów:

- logo organizacji – jest bardzo 

ważnym elementem waszego wi-

zerunku i jest tak samo istotne, jak 

nazwa organizacji. Najlepiej, by było 

proste, czytelne i kojarzyło się z ob-

szarem waszych działań, musi rzucać 

się w oczy. Tworząc je, nie używajcie 

wielu kolorów. Powinno być ory-

ginalne – tak, by nie kojarzyło się z 

inną fi rmą czy organizacją. Możecie 

je opracować sami, korzystając z od-

powiedniego programu komputero-

wego, lub zlecić profesjonalistom

- wizytówki – z logo i podstawo-

wymi informacjami o was: nazwą, 

adresem, e-mailem, telefonami, KRS

Renata Wcisło, specjalista ds. public relations,
doradca w projekcie „Podaj Dalej”

-em, kontem bankowym i jeśli macie 

– stroną internetową

- tablicę informacyjną przed sie-

dzibą stowarzyszenia – najlepiej z 

logo i godzinami otwarcia siedziby, 

numerem telefonu – jeśli nie macie 

stałych godzin dyżurów/pracy w sie-

dzibie, podajcie numer telefonu ko-

mórkowego do osoby zajmującej się 

kontaktami w organizacji

- papier fi rmowy – logo i infor-

macje o organizacji: nazwa, adres, e-

mail, telefony, KRS, konto bankowe 

i jeśli istnieje – strona internetowa, 

można też dodać, w formie czytel-

nych haseł, podstawowe wiadomości 

o obszarze waszych działań 

- ulotki – logo, dane, godziny 

otwarcia siedziby lub informacje o 

waszych stałych spotkaniach, o tym, 

co robicie - czytelne, proste hasła 

dotyczące celów, działań, grupy od-

biorców

- plakaty –powinny zawierać logo, 

dane, najbardziej wyeksponowa-

ne muszą być informacje na temat 

działania, które w danym momencie 

promujecie

Oczywiście możemy promocję 

poszerzyć o stronę internetową, 

banery, inne wydawnictwa, stałą 

współpracę z mediami (o tym, jak 

zapraszać dziennikarzy, jak organi-

zować spotkania z nimi, żeby o nas 

mówili i pisali, opowiadałam w po-

przednim wydaniu miesięcznika).To 

jednak tematy na oddzielne porady. 

Tymczasem życzę owocnej pracy u 

podstaw… 

Harmonogram szkoleń organizowanych przez 
Departament EFS Urzędu Marszałkowskiego

Maciej Marycki, księgowy,
doradca w projekcie „Podaj 
Dalej”

Dlaczego darczyńca (granto-

dawca, instytucja fi nansująca) w 

większości przypadków wymaga 

podpisania weksla in blanco przy 

zawarciu umowy o dofi nansowanie 

projektu?

Przy realizacji projektu w zależno-

ści od charakteru, złożoności - m.in. 

wielkości zadań, czasu realizacji, ale 

przede wszystkim wielkości kwoty do-

fi nansowania, pojawić się może ryzyko 

związane z przyszłym prawidłowym 

wykonaniem. Większość projektów 

fi nansowana jest w formie zaliczkowej, 

co powoduje ryzyko wydatkowania 

środków niezgodnie z treścią umowy. 

Dlatego też niezwykle ważnym wa-

runkiem uzyskania choćby zaliczki na 

realizację projektu jest złożenie wła-

śnie weksla in blanco wraz z deklaracją 

wekslową, zazwyczaj na kwotę równą 

wysokości zaliczki dotacji (maksymal-

ny poziom zabezpieczenia, nie tylko w 

formie weksla, może sięgać nawet 150 

% kwoty dofi nansowania). 

Sama postać weksla in blanco jest 

dość „groźna”, gdyż jest on papierem 

wartościowym częściowo uzupełnio-

nym w chwili wystawienia (nie posia-

da wpisanej kwoty ani daty realizacji). 

Taka forma zabezpieczenia umowy 

powoduje ryzyko ze strony wystawcy 

weksla. Z drugiej jednak strony wie-

rzyciel (darczyńca, instytucja fi nansu-

jąca) ma możliwość w sposób szybki, 

tani i skuteczny (bynajmniej takie jest 

założenie stosowania weksla in blanco 

jako zabezpieczenia umowy) wyeg-

zekwować środki, które zostały wy-

datkowane na inne cele niż stanowi 

umowa o dofi nansowanie projektu. 

Bez wątpienia weksel ma wiele zalet, 

szczególnie, jeżeli mówimy o szybkim 

i stosunkowo tanim dochodzeniu na-

leżności na drodze sądowej. Jednak 

należy pamiętać, że nawet szybko 

uzyskany tytuł wykonawczy nie po-

może w odzyskaniu pieniędzy, jeżeli 

w toku postępowania egzekucyjnego 

okaże się, że organizacja nie ma żad-

nego majątku, z którego można za-

spokoić roszczenie wekslowe. 

Należy tutaj zaznaczyć, że w wie-

lu organizacjach non-profi t znaczna 

część majątku wykazywana w spra-

wozdaniu fi nansowym, to przede 

wszystkim środki fi nansowe na 

wyodrębnionych rachunkach ban-

kowych jako zaliczki na realizację 

projektów w następnych okresach 

sprawozdawczych (konto księgowe: 

Rozliczenia Międzyokresowe Przycho-

dów wykazywane w bilansie jako pa-

sywa). Zgodnie z Ustawą o postępo-

waniu egzekucyjnym w administracji 

z dnia 17 czerwca 1966 r. (art.8. §1. 

pkt. 15) nie ma możliwości wyegze-

kwowania ze środków pochodzących z 

dotacji przyznanej z budżetu państwa 

na określone cele i znajdujące się na wy-

odrębnionym rachunku bankowym pro-

wadzonym dla obsługi bankowej dota-

cji… (Dz.U.05.229.1954 z póź. zm.).

Dyżury doradców:

11.10.2011 godz.16.00-18.00
Honorata Ruban 

12.10.2011 godz.16.00-18.00
Honorata Ruban 

13.10.2011 godz.12.30-14.30
Dariusz Kondraciuk 

14.10.2011 godz.12.00-14.00
Zenon Madej 

18.10.2011 godz.13.30-15.30
Renata Wcisło 

19.10.2011 godz.16.00-18.00
Maciej Marycki 

26.10.2011 godz.15.00-17.00
Kamila Szwajkowska 

03.11.2011 godz.12.30-14.30
Dariusz Kondraciuk 

08.11.2011 godz.16.00-18.00
Honorata Ruban 

09.11.2011 godz.16.00-18.00
Maciej Marycki 

Dlatego też, aby zagwarantować 

sobie możliwość odzyskania pienię-

dzy od korzystających z dotacji w 

sposób sprzeczny z ich przeznacze-

niem, darczyńca może po przeanali-

zowaniu sprawozdania fi nansowego 

danej organizacji non-profi t, zażądać 

dodatkowego zabezpieczenia prawi-

dłowej realizacji umowy (cesji praw z 

polisy ubezpieczeniowej benefi cjen-

ta, notarialne oświadczenie o do-

browolnym poddaniu się egzekucji, 

poręczenie według prawa cywilnego 

czy gwarancja bankowa). Jak po-

kazuje rzeczywistość, w przypadku 

małych dotacji nie ma możliwości 

wyboru formy zabezpieczenia.

Sporym ograniczeniem dla orga-

nizacji non-profi t jest dostępność, 

możliwość skorzystania z innej for-

my zabezpieczenia umowy. Przykład 

to znikoma możliwość korzystania 

z gwarancji bankowej przez orga-

nizację nieprowadzącą działalności 

gospodarczej. Z reguły instytucje 

fi nansowe udzielają gwarancji tylko 

dobrze prosperującym, generującym 

zyski podmiotom.

Tak więc weksel wydaje się być 

dopasowany do potrzeb organizacji 

non-profi t, które w większości przy-

padków nie mogą sobie pozwolić na 

zamrażanie aktywów lub dawania 

ich w zastaw. 

„Zmiany w aplikowaniu do PO KL w 2011 roku” 
(trenerzy Mariusz Kołodziej i Paweł Kowalski)

10.10.2011 – Wschowa, 11.10.2011 – Żary, 
12.10.2011 – Zielona Góra, 19.10.2011 – Krosno 
Odrzańskie, 28.10.2011 – Żagań

„Zasady udzielania pomocy publicznej w ra-
mach PO KL” (trener Ewa Grzebieniak)

11.10.2011 – Świebodzin, 12.10.2011 - Gorzów Wiel-
kopolski, 13.10.2011 - Słubice

„Zasady tworzenia wniosku o płatność w
Generatorze Wniosków Płatniczych” (trener 
Ewa Grzebieniak)

18.10.2011 - Gorzów Wielkopolski, 19.10.2011 - Go-
rzów Wielkopolski, 20.10.2011 - Świebodzin

„Zasady tworzenia projektów w ramach
Priorytetu IX Rozwoju wykształcenia 
i kompetencji w regionach PO KL” (trener 
Paweł Kowalski)

14.10.2011 – Nowa Sól, 21.10.2011 – Żary, 
28.10.2011 – Międzyrzecz (siedziba starostwa)

„Zasady stosowania Prawa Zamówień 
Publicznych w projektach realizowanych w 
ramach PO KL” (trener Mirosław Jankowski)

26.10.2011 – Gorzów Wielkopolski, 27.10.2011 – 
Słubice, 28.10.2011 - Żagań

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem tel. 68 45 
65 251, bądź mailowo: p.szaranek@efs.lubuskie.pl
W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, numer telefo-
nu kontaktowego oraz nazwę i datę wybranego szkolenia

Inkubator NGO Słubice, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
Ul. T. Kościuszki 1, 69-100 Słubice

Więcej informacji na www.podaj-dalej.org
Zadzwoń i umów się z doradcą: 95 75 92 444

Zapraszamy do 
skorzystania z porad!

Więcej szczegółów wkrótce! Źródło: www.efs.lubuskie.pl



7Info NGO Miesięcznik Lubuskich Organizacji Pozarządowych  nr 2/2011  6 października

- Zanim został Pan burmistrzem, 

pełnił Pan funkcję przewodniczą-

cego Stowarzyszenia „Lub Robić 

Coś”. Jaki wpływ miała działalność 

w organizacji pozarządowej na pod-

jęcie decyzji o kandydowaniu na sta-

nowisko burmistrza Lubniewic?

- Chyba powinienem tylko po-

wiedzieć, że miała wpływ, i na tym 

skończyć. Oczywiście, był on spo-

ry. Działalność w trzecim sektorze 

jest pracą na rzecz drugiego czło-

wieka. Dała mi ona bardzo dużo 

satysfakcji i mówiąc potocznie 

„frajdy”. W NGO można rozwi-

jać swoje kompetencje, zdolności. 

Dzięki aktywnej działalności w 

stowarzyszeniu, które powstało 

w 2009 roku, miałem możliwość 

spotkać wielu mieszkańców Lub-

niewic, którzy zachęcali mnie do 

kandydowania w nadchodzących 

wyborach, co było przysłowiową 

kropką nad „i”.

- Co przeniósł Pan z organizacji 

pozarządowej do ratusza?

- Na pewno przeświadczenie, że 

bycie burmistrzem jest służbą dru-

giemu człowiekowi. Mam olbrzy-

mią satysfakcję z tego, że decyzje 

podejmowane przeze mnie, przez 

mój zespół, sprawiają, że komuś żyje 

się choć trochę lepiej, choć nie za-

wsze (niestety) mamy na to wpływ. 

Przykładam dużą wagę do tego, żeby 

urzędnicy pracujący w ratuszu mieli 

przeświadczenie o misji jaką mamy 

do spełnienia. I jeszcze jedna ważna 

rzecz: staram się pamiętać o tym, że 

burmistrzem się bywa, a człowie-

kiem się jest. 

Czy poza podejściem, dały się 

„zaadaptować” również metody 

działania?

- NGO’sy działają inaczej niż 

urzędy. W organizacji nauczyłem się 

jednej bardzo istotnej rzeczy. Kiedy 

człowiek nie ma do dyspozycji pie-

niędzy, albo ma określony budżet, 

szare komórki pracują bardzo mocno 

nad tym, jak znaleźć środki na dane 

działanie. Jako stowarzyszenie pod-

jęliśmy się wielu trudnych zadań, na 

które „znalazły się” pieniądze. Np. 

włączyliśmy się w pomoc dla powo-

dzian z powiatu płockiego w 2010 

roku. Praktycznie nie mając wkładu 

własnego, w bardzo krótkim czasie 

udało nam się zgromadzić pienią-

dze na środki czystości i na to, żeby 

przyjąć dzieci powodzian na terenie 

naszej gminy – zorganizowaliśmy 

dla nich kolonie. Determinacja, za-

pał, pasja znaczą czasami więcej niż 

pieniądze. Właśnie ta determinacja, 

tworzenie „czegoś z niczego” są to 

rzeczy, które przeniosłem do urzę-

du- wszystko oczywiście osadzone 

na fundamentach formalno-praw-

nych. Ta umiejętność, a także kre-

Jestem na służbie
Rozmowa z Tomaszem Jaskułą, Burmistrzem Lubniewic

atywność, to cechy bardzo potrzeb-

ne, ponieważ powszechnie wiadomo, 

że samorządy (zwłaszcza tak małe 

jak Lubniewice) mają bardzo ciężką 

sytuację fi nansową.

- Jak Pan widzi rolę organizacji 

pozarządowych w małym mieście, 

jakim są Lubniewice?

- Rola trzeciego sektora jest 

nieoceniona i bardzo często nie-

doceniona. W małej gminie, jaką 

są Lubniewice, działalność orga-

nizacji pozarządowych jest bardzo 

potrzebna. Jeśli NGO’s powstaje 

z pobudek czysto społecznych, nie 

ambicjonalnych, może niesamowi-

cie dużo dobrego zrobić dla lokal-

nej społeczności, ale również do-

skonale promować gminę, region, 

w którym działa. Są oczywiście 

również przykłady stowarzyszeń 

i fundacji, które działając zarob-

kowo, wypełniają doskonale misję 

społeczną. W naszej gminie pręż-

nie funkcjonują Koła Gospodyń 

Wiejskich, które nie czerpiąc zy-

sku, potrafi ą zorganizować znako-

mite imprezy, integrujące całą spo-

łeczność. Stoją również na straży 

wielu przepisów kulinarnych przy-

wiezionych po wojnie z różnych 

części II Rzeczpospolitej. Potrawy 

według nich wykonane rozsławiają 

nasze sołectwa (np. nagroda Per-

ła 2011 na POLAGRA-FOOD 

dla Kobiet z Jarnatowa). Z „wła-

snego podwórka” podam również 

przykład najdłużej działającego u 

nas stowarzyszenia. Towarzystwo 

Przyjaciół Lubniewic organizuje 

co roku osławionego już„śledzika” 

lubniewickiego, który wpisał się 

znakomicie w kalendarz imprez 

naszego powiatu. Bez sprzecznie 

ważną zaletą NGO’sów jest to, że 

potrafi ą sięgać po pieniądze tam, 

gdzie nie sięgnie po nie samorząd. 

Powiem tak: samorząd + 
organizacja z trzeciego sektora = 
SUKCES.

- Dlaczego tak trudno niektórym 

samorządom współpracować z or-

ganizacjami pozarządowymi? 

- Moim zdaniem, czasami prze-

szkadza ambicja (zwłaszcza w nie-

wielkich gminach). Aktywnie dzia-

łający ludzie, którzy potrafi ą robić 

rzeczy ponadprzeciętne, mogą stać 

się liderami lokalnych społeczno-

ści, co sprawia, że niekoniecznie są 

lubiani przez tych, którzy są u ste-

ru władzy. A władza dzięki współ-

pracy z trzecim sektorem mogłaby 

zyskać nieporównywalnie więcej 

niż bez niej. Przykłady można by 

było mnożyć, ale ja posłużę się naj-

bardziej znanym – WOŚP. Funda-

cja Jurka Owsiaka i całe zjawisko, 

które jej towarzyszy, jest dowo-

dem na wyżej postawioną przeze 

Lubniewice - miasto położone w 
środkowej części województwa 
lubuskiego w powiecie sulęciń-
skim, przy drodze wojewódzkiej 
nr 136. Rozłożone jest w wąskim 
pasie pomiędzy dwoma jeziorami 
Lubiąż i Krajnik. Lubniewice 
zamieszkuje 2020 osób, co czyni 
je jednym z najmniejszych miast 
w Polsce. 
Pierwsze zapiski o osadzie 
miejskiej pochodzą z 1322 roku. 
Lubniewiczanie zajmowali się 
wówczas łowiectwem i szeroko 
pojętym rzemiosłem. W 1751 roku 
otworzono kopalnię, w związku 
z odkryciem złóż ałunu. Nastąpił 
kolejny szybki rozwój miasta. 
Jednak wojska rosyjskie idące na 
Brandeburgię dokonały znisz-
czeń i kradzieży w kopalni, co 
doprowadziło do jej zamknięcia 
a miasto popadło w stagnację. W 
XVIII wieku zaczęło się rozwijać 
włókiennictwo i handel suknem. 
Zakładano hodowle jedwabni-

To już prawie rok, od czasu wybrania mnie na urząd burmistrza Lubnie-
wic. Mówię swoim bliskim, że to najlepsza szkoła życia, jaką do tej pory 
dane mi było przeżywać. Ogrom i różnorodność spraw, ale również ich 
waga, całkowicie zrewidowały moją defi nicję problemu. Urząd burmistrza 
to z jednej strony najbardziej odpowiedzialna praca, jaką do tej pory wyko-
nywałem, z drugiej to praca, która daje mi najwięcej satysfakcji.

ków i uruchomiono przędzalnię 
jedwabiu. Był także okres w 
dziejach Lubniewic, kiedy w 
miejskich ogrodach i na działkach 
uprawiano chmiel.
W 1808 roku Lubniewice otrzy-
mały prawa miejskie. W 1945 
roku miejscowość znalazła się w 
granicach Polski i zakwalifi ko-
wano ją do wsi. Dotychczasową 
ludność wysiedlono do Niemiec. 
30 grudnia 1994 roku staraniem 
samorządu i mieszkańców miasta 
Lubniewice odzyskały prawa 
miejskie. 
Miasto jest lokalnym ośrodkiem 
usługowo-handlowym i przemy-
słowym. Brak tutaj uciążliwego 
przemysłu, co dodatnio wpływa 
na walory turystyczne miastecz-
ka. Ze względu na znakomite 
walory rekreacyjne i turystyczne, 
powstały tutaj liczne ośrodki 
wypoczynkowe i ośrodki czynnej 
rekreacji. W mieście rozwija się 
handel i usługi. 

mnie tezę. Uważam również, że 

o tę współpracę jest coraz łatwiej. 

Włodarze dostrzegają coraz więcej 

zalet wspólnego działania.

- Jakie według Pana są cechy li-

dera, przydatne i w stowarzysze-

niu, i w ratuszu, i we własnej fi r-

mie, którą również jakiś czas Pan 

prowadził?

- Lider to przede wszystkim 

człowiek z wizją, taką, która jest 

mocno osadzona w rzeczywisto-

ści, ale również poza nią wykra-

cza. Ważną cechą lidera jest aser-

tywność, która powinna cechować 

każdego przywódcę. Kolejna to 

umiejętność dostrzegania różnic, 

które w każdym zespole ludzi wy-

stępują i mądre ich wykorzystanie. 

I ostatnia, ale bardzo ważna, to 

konsekwencja.

- Wójt Deszczna Jacek Wójcic-

ki, również młody samorządowiec, 

powiedział w jednym z wywiadów, 

że dla młodego porażka w samo-

rządzie może być piętnem na całe 

życie. Dlatego nie ma wyjścia, musi 

się udać. Czy nie obawia się Pan 

porażki?

- Identyfi kuję się z tymi słowami. 

Po wygranych wyborach, na ma-

łym przyjęciu Jacek Wójcicki po-

wiedział, że najłatwiej było wygrać, 

teraz przyjdzie najtrudniejsze. Od-

powiedzialność bycia burmistrzem 

jest olbrzymia, a misja jaką ma do 

wypełnienia, precyzyjnie określona 

aktami prawnymi. Najprościej rzecz 

ujmując, dotyczy ona zaspokojenia 

potrzeb lokalnej społeczności. Na 

tych zagadnieniach, które pociąga-

ją za sobą szeroki wachlarz działań, 

każdy włodarz powinien się skupić i 

nad nimi rzetelnie pracować przez 

okres kadencji. Zaangażowanie 

w pracę, partnerskie traktowanie 

mieszkańców i świadomość tego, 

że to ONI są moim pracodawcą, 

jest szansą na to, że społeczeństwo 

będzie chciało po raz kolejny obda-

rzyć mnie zaufaniem. Trzeba udo-

wodnić, że się sprawdza na danym 

stanowisku. Porażka natomiast każ-

demu młodemu samorządowcowi, 

może skutecznie utrudnić dalszą 

karierę.

- Jaka jest Pana recepta na suk-

ces?

- Po prostu rzetelnie pracuję. Od 

początku kadencji postawiłem sobie 

jasny cel: praca, praca i jeszcze raz 

praca na rzecz mieszkańców i gminy, 

którą mi powierzono. Nie zakładam 

porażki, chociaż, tak jak wspomina-

łem, liczę się z nią. Daje mi to moż-

liwość normalnego funkcjonowania i 

zdrowego podejścia do „wyścigu” po 

głosy wyborców, którzy za 3 lata w 

demokratycznych wyborach ocenią 

to, co udało się dla naszego wspólne-

go dobra zrobić.  

Opr. kbp
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Zaczynamy od mocnej herbaty. 

Harmider związany z niedzielnym 

festynem, organizowanym, na za-

kończenie lata dla dzieci z pobliskich 

wsi, powoli się uspokaja. Wnosimy 

jeszcze dwa worki z piłkami pozy-

skanymi od sponsorów. 

W końcu siadam do stołu z Ada-

mem Marcinkowskim i Katarzyną 

Zielonką. Od czego zacząć? 

Najlepiej od początku

- W 1996 roku zgłosiła się do mnie 

grupa rodziców niepełnosprawnych 

dzieci, z prośbą, żeby zrobić „coś” 

dla nich w Bytomiu Odrzańskim. 

Wiedzieli, że pracuję jako nauczy-

ciel, byłam także świeżo upieczoną 

absolwentką kursu kwalifi kacyjnego 

terapii pedagogicznej i miałam kon-

takty z dziećmi niepełnosprawnymi 

umysłowo – rozpoczyna swoją histo-

rię Kasia Zielonka. Jej zaangażowa-

nie i energia życiowa sprawiły, że w 

tym samym roku powstało Tereno-

we Koło Polskiego Stowarzyszenia 

Osób Upośledzonych Umysłowo z 

siedzibą w Warszawie. Jednak jako 

Bezpieczna przystań
Ciepłe wrześniowe popołudnie. Po długim dniu pracy i dwóch godzinach za kierownicą dojeżdżam do Bytomia Odrzańskiego. Mam ze sobą dyktafon i 
mnóstwo pytań oraz trochę lęku czy rozmowa nam „wyjdzie”. Witają mnie uśmiechnięte twarze i już wiem, że to będzie udane spotkanie. Dotarłam do 
Przystani – tu jest miejsce dla każdego.

koło ogólnopolskiej organizacji nie 

posiadali pełnej swobody działań, a 

połowa składek była przekazywana 

do centrali. - Zaczęły zgłaszać się do 

nas także dzieci z innymi schorzenia-

mi i dysfunkcjami: z wadami wzroku, 

słuchu, wadami postawy, chorobami 

przewlekłymi. Naturalnie zrodziła 

się potrzeba zaopiekowania się także 

tymi osobami. A działania PSOUU 

były nastawione tylko na niepełno-

sprawność umysłową – tłumaczy K. 

Zielonka. Tak powstał pomysł na 

stworzenie własnego, samodzielnego 

stowarzyszenia i w 2000 roku powo-

łano Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych Przystań.

Obecnie organizacja skupia oso-

by niepełnosprawne i członków ich 

rodzin. Liczba członków na ten mo-

ment waha się w okolicy 35 osób. 

Głównym celem jest zapewnienie 

osobom niepełnosprawnym szans na 

integrację ze społecznością lokalną 

oraz rehabilitację. Ważnym elemen-

tem działalności stowarzyszenia są 

imprezy łączące nasze środowisko 

np.: andrzejki, bożonarodzenio-

wy opłatek, zabawy karnawałowe. 

Przez ostatni rok ze względu remont 

Miejsko-Gminnego Ośrodku Kul-

tury w Bytomiu Odrzańskim, w któ-

rym mamy swoją siedzibę, byliśmy 

ograniczeni w naszych działaniach. 

Moim celem jest, aby spotkania od-

bywały się regularnie. Chciałabym 

także mocniej zaktywizować naj-

młodszych członków stowarzyszenia 

– wyjaśnia Kasia.

Osobą nierozerwalnie związaną 
z Przystanią jest Kasia Zielonka, 
człowiek o ogromny sercu i jeszcze 
większej potrzebie działania. 
Od początku obecna w zarzą-
dzie, w latach 2000 -2008 prezes 
stowarzyszenia. Nauczycielka, 
działaczka społeczna, radna od 
1998 r. Prywatnie żona i matka 
trójki dzieci, a także babcia 
dwójki wnucząt .

Od 2000 roku stowarzyszenie 

przygotowuje olimpiady integracyj-

ne dla niepełnosprawnych. Zawody 

zazwyczaj odbywały się na stadionie 

miejskim w Bytomiu Odrzańskim. 

Jednak w tym roku olimpiada została 

połączona z dniem sportu w zespole 

szkół i miała miejsce na szkolnym 

boisku sportowym. W rozgrywkach 

bierze w nich udział corocznie około 

100 uczestników. Olimpiada skła-

da się z dwóch części. Pierwsza jest 

„czysto sportowa”- zawodnicy bio-

rą udział w licznych konkurencjach 

dostosowanych do ich możliwości 

fi zycznych i motorycznych. Druga 

część ma charakter pikniku – jest to 

czas na wspólną zabawę i nawiązy-

wanie nowych znajomości. 

Udział w zawodach jest dla osób 

niepełnosprawnych ogromnym wy-

zwaniem – uczą się zdrowej rywali-

zacji, pokonywania własnych ogra-

niczeń. Olimpiada stwarza szansę na 

doświadczenie sukcesu, ważnego w 

budowaniu dobrej samooceny osób 

niepełnosprawnych. - Przy okazji 

organizacji zawodów nawiązaliśmy 

współpracę z innymi organizacjami 

m.in. Warsztatami Terapii Zajęcio-

wej w Nowej Soli, stowarzyszeniem 

Tacy Sami z Nowej Soli, organiza-

cjami działającymi na rzecz niepeł-

nosprawnych w Głogowie i Ga-

worzycach - wyjaśnia K. Zielonka. 

Współpraca z innymi organizacjami 

i instytucjami nie ogranicza się tyl-

ko do spotkań podczas olimpiad. 

Jeździmy na Regionalny Festiwal 

Piosenki Osób Niepełnosprawnych 

„Śpiewaj z nam” w Gaworzycach, 

bierzemy udział w festiwalu piosenki 

w Głogowie, na zaproszenie Stowa-

rzyszenia Tacy Sami jeździliśmy do 

stadniny koni w pobliskim Gołaszy-

nie oraz na wspólne festyny w różne 

miejsca powiatu nowosolskiego. Od-

wiedzamy się i wspieramy w swoich 

działaniach. Wiem, że tym osobom 

nikt inny nie pomoże. Wspólnie jako 

organizacje możemy więcej – dodaje.

Jako samodzielne stowarzyszanie 

Przystań także zaczęła powoli, ale 

z determinacją pozyskiwać środ-

ki na działalność. Zaczęło się od 

wniosków do PFRON-u, urzędu 

marszałkowskiego aż po projekty 

z Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. Przed nimi teraz współpraca 

międzynarodowa.

Kolejnym sukcesem stowarzysze-

nia było utworzenie centrum reha-

bilitacyjnego przy spółdzielni nie-

widomych. Członkowie Przystani 

mogą korzystać z pełnej gamy zajęć 

rehabilitacyjnych.

Następnie powstała klasa integra-

cyjna w szkole podstawowej i grupa 

integracyjna w przedszkolu. - Było 

nam o tyle łatwiej, że gro człon-

ków stowarzyszenia to nauczycie-

le ze szkoły, w której sama pracuję 

– wyjaśnia Kasia Zielonka. - Sama 

byłam wychowawcą klasy, do której 

uczęszczały dzieci z niepełnospraw-

nościami i różnymi schorzeniami. 

Na potrzeby dziecka głuchoniemego 

nauczyłam się podstaw języka migo-

wego – dodaje.

Praca zawodowa i społeczna w 

przypadku Kasi Zielonki przepla-

ta się ze sobą bardzo mocno, dzia-

ła także jako radna. dzięki temu 

można powiedzieć, że dotyka tego 

samego problemu z trzech różnych 

stron. - Wystartowałam w wybo-

rach, żeby mieć realny wpływ na 

decyzje władz lokalnych – wyjaśnia 

K. Zielonka. Faktycznie, współ-

praca organizacji pozarządowych 

z gminą Bytom Odrzański układa 

się bardzo dobrze. - Możemy li-

czyć na pełne wsparcie ze strony 

urzędu. Nasz burmistrz jest otwar-

ty na wszelkie inicjatywy i pomysły 

– podsumowuje.

Obecnie stowarzyszenie skupia 
35 członków. Przystanią „dowo-
dzi” 7-osobowy zarząd. 
Czesława Kowalska- prezes
Alina Szymczyk- wiceprezes
Justyna Marcinkowska – skarb-
nik
Marzena Jarosz – sekretarz 
Alicja Dysiewicz, Genowefa 
Koślińska, Joanna  Krakowiak - 
członkowie

Modelarnia – nowy rozdział 

W 2007 roku przy stowarzyszeniu 

zaczęła działać sekcja modelarska, a 

dokładnie modelarstwa szkutniczego. 

Przygotowania modelarzy do startu w zawodach

Zabawy z chustą podczas olimpiady

Łapiemy wiatr w żagle
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Co to jest modelarstwo?
To odwzorowywanie rzeczywi-
stych obiektów w postaci po-
mniejszonych modeli. Uprawiane 
jest hobbystycznie, ale jest także 
dyscypliną sportu. Oglądając pra-
cę modelarzy można stwierdzić, 
że to nie tylko dobra zabawa, ale 
też zajęcie rozwijające umie-
jętności plastyczne, jak i wiedzę 
techniczną.

Czym zajmuje się modelar-
stwo szkutnicze RC?

(inaczej: okrętowe RC – ang. 
Radio Control)
Dziedzina modelarstwa i dys-
cyplina sportowa polegająca na 
budowie jednostek pływających 
(jachtów, statków, okrętów), 
którymi można sterować zdalnie 
za pomocą fal radiowych.

Inicjatorem jej powstania był 

Adam Marcinkowski – pasjonat 

modeli pływających, instruktor har-

cerski, żeglarz i esperantysta. W 

stowarzyszeniu instruktor modelar-

ni – wolontariusz z potrzeby serca. 

Prywatnie mąż i ojciec. Jak sam pod-

kreśla, pływanie i modelarstwo od 

zawsze było obecne w jego życiu.

Patrząc na Adama podczas zajęć 

widać, że są takie pasje, z których 

się „nie wyrasta”, i które cieszą dużo 

bardziej, jeżeli dzielisz je z innymi. 

- Wiedziałem, że Kasia działa w 

stowarzyszeniu. Ja miałem pomysł i 

chęci, ale brakowało siedziby i po-

mocy. Pewnego dnia zgłosiłem się 

z propozycją do Kasi, a ona się zgo-

dziła – wyjaśnia z uśmiechem Adam 

Marcinkowski. I tak to się zaczęło. 

Potem dołączyła Justyna, żona Ada-

ma, która pomaga stowarzyszeniu w 

sprawach księgowych.

Okazało się, że młodzież jest 

bardzo zainteresowana tą niszową i 

wymagającą dużego zaangażowania 

dyscypliną sportu. Od fazy planów 

do zwodowania modelu często mija 

kilka miesięcy żmudnej pracy, mimo 

tego w modelarni zawsze jest mło-

dzież. Szlifują, lakierują, montują 

elementy – jest gwarnie i wesoło. 

- Podpatrując zajęcia w modelarni 

zrozumiałam, że w tej dyscyplinie 

sporu niezbędna jest osoba instruk-

tora – kogoś, kto pokaże jak pra-

cować, wyjaśni podstawowe zasady 

fi zyki czy elektryki. - To dobrze, że 

w życiu młodych ludzi, pojawiają 

się autorytety, osoby, które potrafi ą 

zaimponować wiedzą i doświadcze-

niem. Oczywiście Adam nie nazwie 

siebie autorytetem, ale zawsze obec-

na młodzież na zajęciach świadczy 

o tym, że ma w sobie dobrą energię, 

która przyciąga - wyjaśnia Kasia 

Zielonka.

Zajęcia w modelarni odbywają się 

w raz w tygodniu (czwartki po po-

łudniu) i są dla młodzieży pozytyw-

nym sposobem na spędzanie wolne-

go czasu. Sekcja ma swoją siedzibę w 

Miejsko-Gminnym Ośrodku Kul-

tury w Bytomiu Odrzańskim. Po-

mieszczenie nie jest duże, ale mieści 

się w nim grupa 7-8 osób. Podsumo-

waniem „śródrocznej” pracy sekcji 

modelarskiej są Zawody Modeli Pły-

wających. Udział w nich jest szansą 

na zaprezentowanie efektów swojej 

pracy w modelarni – to motywuje i 

mobilizuje do pracy. W tym roku we 

wrześniu odbyły się już 15 Zawody 

Modeli Pływających. Od dwóch lat 

rozgrywki odbywają się na terenie 

Basenu Miejskiego, wcześniej miały 

miejsce w bytomskim porcie. Rok 

rocznie w zawodach biorą udział 

uczestnicy z różnych środowisk mo-

delarskich, a w szczególności z: Zie-

lonej Góry, Nowej Soli i naturalnie 

Bytomia Odrzańskiego. W tym roku 

reprezentacja gospodarzy stanowiła 

najliczniejszą i najmłodszą grupę, 

ponieważ najmniejszy uczestnik 

miał zaledwie 7 lat. - To cieszy naj-

bardziej, gdyż to dzięki najmłodszej 

młodzieży możemy być spokojni, że 

nie zabraknie nam następców – wy-

jaśnia A. Marcinkowski. Przez pięt-

naście lat, od kiedy zawody mode-

larskie organizowane są w Bytomiu 

Odrzańskim, wielu zawodników 

wydoroślało, pozakładało rodziny a 

jednak nadal startują w naszych za-

wodach – dodaje.

Zawody modeli od początku 

przygotowywane są przez harcerzy-

wodniaków z 12 Harcerskiej Dru-

żyny Wodnej ”BRYG” oraz od 2007 

roku przez młodzież uczęszczającą 

na zajęcia w modelarni. - Udział w 

przygotowaniach do zawodów uczy 

odpowiedzialności za siebie i innych, 

planowania oraz służy budowaniu 

lepszej samooceny – „zrobiłem coś 

dobrze, więc mogę być z siebie dum-

ny” – wyjaśnia Adam Marcinkowski.

Warto także dodać, że modelarze 

startowali również w serii rozgrywek 

mistrzostw polski 2011r. w klasie śli-

zgów zdalnie sterowanych w Kono-

piskach i Kędzierzynie Koźlu, gdzie 

w klasyfi kacji końcowej zajęli 4 i 5 

miejsca. - A to przecież zobowiązu-

je do dalszych działań! – zapewnia 

Adam Marcinkowski.

- Największą trudnością w funk-

cjonowaniu modelarni są fi nanse. 

Aby móc działać, potrzebne są środ-

ki na zakup części, materiałów do 

budowy modeli. To ogranicza moż-

liwości a czasem podcina skrzydła – 

tłumaczy Kasia Zielonka.

Na szczęście pojawiły się pierwsze 

projekty fi nansowane z Europejskie-

go Funduszu Społecznego…

Projekty, czyli krótko o suk-
cesach

- Za nami dwa projekty dla mło-

dzieży z PO KL. Benefi cjentem obu 

projektów była Gmina Bytom Od-

rzański, ale realizowane były przez 

członków Przystani – wyjaśnia K. 

Zielonka. Pierwszy projekt pt.„Pew-

ny Brzeg – integracja osób niepeł-

nosprawnych z młodymi miesz-

kańcami gminy Bytom Odrzański” 

skierowany był do grupy 25 młodych 

ludzi z gminy Bytom Odrzański w 

wieku od 15 do 26 lat, w tym 6 osób 

niepełnosprawnych. Dzięki temu, że 

w projekcie zostały uwzględnione 

dojazdy, można było zaktywizować 

osoby mieszkające w całej gminie 

– wyjaśnia Adam Marcinkowski. 

Projekt miał dwie główne osie – za-

jęcia modelarskie i zajęcia żeglarskie. 

Według Adama, modelarstwo jest 

wstępem do prawdziwego żeglar-

stwa, ponieważ uczestnicy poznają 

teoretyczne podstawy żeglowania.

Projekt pozwolił także na doposa-

żenie modelarni w niezbędny sprzęt 

i materiały. Oprócz tego był dla mło-

dzieży szansą na prawdziwą integra-

cję i stał się źródłem wielu wrażeń. 

Uczestnicy wzięli udział w Euro 

Grand Prix modeli żaglowych klasy 

FOOTY 2010 we Wrocławiu oraz 

regatach po jeziorze Sławskim. 

Kolejny projekt pt. „Wiatr w 

Żagle - podniesienie kwalifi kacji 

mieszkańców gminy Bytom Od-

rzański” stał się niejako rozwinię-

ciem i przedłużeniem działań roz-

poczętych w projekcie Pewny Brzeg. 

- Nasze działania nastawiliśmy 

głównie na żeglarstwo – dodaje Ka-

sia Zielonka. W ramach projektu 19 

osób zdobyło patent żeglarza jachto-

wego, pozwalającego na samodzielne 

prowadzenie jachtów żaglowych po 

wodach śródlądowych. - Używając 

języka projektowego wskaźnik został 

zrealizowany w 95% przy założe-

niu 75% - z uśmiechem uświada-

mia mnie Adam Marcinkowski. To 

niesamowite jak młodzież chwyciła 

„bakcyla” żeglowania. Jest to elitar-

ny sport. Aby zdobyć uprawnienia 

żeglarza jachtowego nasza młodzież 

musiała wykazać się konkretną wie-

dzą i umiejętnościami – dodaje Kasia 

Zielonka.

W pierwszym projekcie Adam 

był instruktorem zajęć modelar-

skich, natomiast w kolejnym został 

asystentem merytorycznym. Podział 

obowiązków wynikał z naszych oso-

bistych predyspozycji. Kasia dzięki 

doświadczeniu w stowarzyszeniu i 

rozliczaniu mniejszych projektów i 

dotacji „ogarniała” dokumentację i fi -

nanse – wyjaśnia Adam Marcinkow-

ski. - Adam potrafi  uciąć dyskusje w 

odpowiednim momencie jest kon-

kretny, dlatego zajmował się stroną 

techniczną i promocją. On mnie go-

nił ja jego i jakoś szło – kwituje Kasia 

Zielonka.

Uczymy się na błędach. Udawa-

ło nam się trafi ać na ludzi, którzy 

zawsze nam pomagali. Człowiek 

nie wie wszystkiego, ale uczymy się 

szukać odpowiedzi. Z każdego pro-

blemu da się wyjść – dodaje Adam 

Marcinkowski.

Plany na przyszłość

- Chcemy rozwijać dalej modelar-

nię. W ramach Euroregionu Sprewa 

– Nysa – Bóbr jest szansa na nawią-

zanie współpracy z grupą młodzieży 

z Saksonii, która zajmuje się mode-

lami kolejowymi. Projekt ma służyć 

wymianie doświadczeń, ponieważ 

znaleźliśmy wspólną płaszczyznę – 

łączy nas modelarstwo. Projekt pi-

szemy z powiatem nowosolskim, je-

steśmy już po pierwszych ustaleniach 

– wyjaśnia Kasia Zielonka. - Jestem 

przekonana, że takie działania mają 

głębszy cel, ponieważ są pozytywne 

dla zachowań młodzieży, uczą tole-

rancji, sprzyjają integracji, rozwijają a 

jednocześnie są źródłem wielu wra-

żeń – dodaje na zakończenie.

Myjemy kubki po herbacie, gasi-

my światło, ostatnia wymiana zdań, 

uściski i wsiadamy do aut. To było 

naprawdę udane spotkanie. 

Hanna Musiejkiewicz

Kasia i Adam

Zawody we Wrocławiu – modele z Bytomia w międzynarodowym towarzystwie

Jedna z konkurencji podczas olimpiady – rzut piłką do celu
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Tematem warsztatów było zarzą-

dzanie zasobami ludzkimi. Dziesię-

cioosobowa grupa uczestników pod 

czujnym okiem Zenona Madeja z 

Instytutu Przedsiębiorczości i Inte-

ligencji Społecznej poznawała m.in. 

tajniki skutecznego kierowania ze-

społem, techniki delegowania zadań 

oraz sposoby zarządzania wiedzą w 

organizacjach. - Podczas szkolenia 

postanowiłem pokazać, jak zastoso-

wać narzędzia zarządzania zasobami 

wykorzystywane w fi rmach, w dość 

nietypowym środowisku, jakim są 

NGO’sy w Polsce. Ich nietypowość 

polega na słabości fi nansowej oraz 

często kadrowej – wyjaśnia Z. Ma-

dej.

 

6 zasad skutecznego zarządza-
nia ludźmi według Z. Madeja:
1. Uczyń ludzi osią swojej organizacji

2. Kieruj się zasadami, które głosisz

3. Okazuj szacunek ludziom

4. Nie bój się kontrolować i oceniać

5. Zapewnij ludziom wsparcie, któ-

rego potrzebują

6. Bądź coraz lepszy

Zdaniem trenera, warsztaty po-

kazały ogromną chęć podnoszenia 

poziomu swojej wiedzy  i umiejęt-

ności  wśród przedstawicieli orga-

nizacji pozarządowych. - Nie było 

najmniejszego problemu z punktu-

alnością, aktywnością, zaangażowa-

niem. Uczestnicy wręcz sami inicjo-

wali tematy i prosili o ich rozwinięcie 

lub głębszą analizę – dodaje Z. Ma-

dej. 

Szkolenie odbywało się w dniach 

9-10 września w ośrodku Villa Ple-

na w Ośnie Lubuskim. Zarządza-

nie zasobami ludzkimi przybliżała 

uczestnikom trenerka Anna Zama-

ria. Uczyli się m.in. jak motywować 

pracowników, jak karać i nagradzać. 

Poznawali swój styl kierowania ludź-

mi i dowiadywali się, jak mogą go 

polepszyć. 

Jakie korzyści uczestnicy wynieśli 

z warsztatów? – Byłam tutaj jedną z 

nielicznych osób, które na co dzień 

pełnią funkcje kierownicze. Powiem 

szczerze, szkolenie dało mi bardzo 

dużo. Mimo doświadczenia, które 

już posiadam, okazało się, że po-

pełniałam pewne błędy, nieścisłości. 

Pani prowadząca wykazała się wielką 

wiedzą, wyczuciem i kompetencjami. 

Zapraszamy przedstawicieli lubuskich organizacji pozarzą-
dowych do udziału w szkoleniach, organizowanych w ra-
mach projektu „Podaj Dalej”. Można zgłaszać się na nastę-
pujące warsztaty:

• Działalność gospodarcza w NGO – 3-4 grudnia 2011 
w Ośnie Lubuskim

• Działalność gospodarcza w NGO – 10-11 grudnia 2011 
w Dychowie

• Współpraca międzysektorowa – 14-15 stycznia 2012 
w Ośnie Lubuskim

• Współpraca międzysektorowa – 28-29 stycznia 2012 
w Dychowie

• Skuteczna rekrutacja do projektu – 12-13 maja 2012 
w Ośnie Lubuskim

• Skuteczna rekrutacja do projektu – 26-27 maja 2012 
w Dychowie

 Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 
 www.podaj-dalej.org  w zakładce „Szkolenia”

Ludzie to skarb organizacji
W pensjonacie w Dychowie, od 17 do 18 września odbywało się drugie z cyklu szkoleń 
dla członków, pracowników organizacji pozarządowych, realizowane w ramach projektu 
„Podaj Dalej”. 

Jakie korzyści wynieśli z warszta-

tów uczestnicy? - Grupa na początku 

zupełnie się nie znała. Wspólnie roz-

wiązywane zadania i gry pokazywały 

nasze emocje, a to ułatwiało integra-

cję – wyjaśniała Monika Harańczyk, 

prezes Stowarzyszenia Grupa Lo-

kalna Gminy Gubin - GLG Gubin. 

- Mimo, że każdy z nas reprezento-

wał inną organizację, różniliśmy się 

Jak być lepszym szefem?
Na to i na inne pytania, związane z zarządzaniem zespołem, odpowiadali uczestnicy pierwszego szkolenia dla organizacji pozarządowych zorganizowa-
nego w ramach projektu „Podaj Dalej”. 

Wyjeżdżam stąd pełna pomysłów, 

wiedzy na temat tego, jak postępo-

wać w trudnych sytuacjach, a jedno-

cześnie wciąż tej wiedzy głodna – 

podsumowuje Joanna Sokolnicka ze 

Stowarzyszenia Stolina działającego 

w Zwierzynie. – Wszyscy zgodnie 

stwierdziliśmy, że chcielibyśmy kon-

tynuacji szkolenia, taki „drugi sto-

pień wtajemniczenia” – dodaje.

Uczestnicy podkreślali, że bardzo 

duży nacisk na szkoleniu został po-

łożony na praktykę, a nie na teorię. 

– W trakcie zajęć została przerobio-

na jedna z traumatycznych sytuacji, 

jakie miałam w życiu – zwolnienia 

człowieka z pracy. Kosztowało mnie 

to bardzo dużo, żeby ją odtworzyć. 

Odgrywałyśmy scenki z koleżanką 

i potem natychmiast przyszła ulga. 
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Odegrana scenka zakończyła się brawami – wszystko było doskonale!

wiekiem i doświadczeniami, nie było 

żadnych problemów z nawiązaniem 

kontaktów – dodaje Mariusz Kudlak 

z Ligi Ochrony Przyrody. 

Dobre postanowienia

- Po szkoleniu planuję popracować 

nad komunikacją w zespole – mówi 

M. Harańczyk. - Prowadzący nie 

tylko przekazał wiedzę, ale pokazał 

pewną fi lozofi ę życia, którą chciała-

bym przełożyć na działalność w or-

ganizacji i na pracę zawodową. Nie 

podał recepty, ale wskazał kierunek, 

w którym należy podążać – podsu-

mowuje M. Kudlak. 

- Życzyłbym sobie, aby na kolejnych 

szkoleniach uczestnicy podchodzili do 

tematu z takim zaangazowaniem, jak 

osoby, które zgłosiły się na szkolenie w  

Dychowie – dodaje Z. Madej. 

hm

Czasami trzeba było chwilę się zastanowić

Dobre szkolenie to takie, które 
owocuje konkretnymi decyzjami 
i zmianami. Nie zawsze muszą 
one doprowadzać do rewolucji. 
Ważne, żeby stawały się począt-
kiem ewolucji. Najważniejsze 
jednak jest to, że dzięki szkole-
niom przedstawiciele NGO’sów 
coraz częściej mają świadomość, 
że ich największym skarbem jest 
kapitał intelektualny.

Oczekiwania podwładnych wobec szefów – wg Anny Zamarii
Mogę pracować z zaangażowaniem i przejmować odpowiedzialność 
kiedy:
- Znam zasady, reguły i prawa fi rmowe.
- Wiem co, jak, kiedy i gdzie mam robić.
- Znam zasady i oczekiwania mojego szefa, wiem na co mogę liczyć, czego 
się obawiać.
- Wiem, z czego mogę korzystać – z jakich zasobów.
- Wiem, co leży w moim zakresie decyzji, a co poza nim.
- Jestem przekonany, że jestem potrzebny w mojej pracy (szefowi, fi rmie, 
ludziom).
- Mam samodzielnie zadania, jestem za nie odpowiedzialny.
- Mogę się rozwijać, uczyć, zdobywać biegłość. 
- Czuję się doceniany, dowartościowany.
- Moje zdanie się liczy, mogę zgłaszać swoje pomysły, jestem wysłuchany.
- Mogę liczyć na wsparcie szefa, mogę się do niego zwrócić z problemem.
- Mam poczucie, że moja praca ma sens. 

Pod koniec odegrałam ją prawidło-

wo, teraz już wiem, jak powinnam 

zachować się w takiej sytuacji.

Również trenerka podkreślała 

duże zaangażowanie grupy w propo-

nowane ćwiczenia. – Rzadko zdarza 

się pracować z tak kreatywną, aktyw-

ną grupą – stwierdziła A. Zamaria.

- Na pewno treść i forma szkole-

nia były bardzo przydatne dla osób, 

które pełnią stanowisko kierownicze. 

Udział w szkoleniu pomoże mi nie 

powielać błędów, zmieniło się moje 

spojrzenie na kierowanie ludźmi, 

motywowanie, upominanie, karanie. 

Na pewno moja praca może być bar-

dziej efektywna – mówi Wojciech 

Wasielewski z koła Polskiego Sto-

warzyszenia na rzecz Osób z Upo-

śledzeniem Umysłowym z Gorzowa 

Wielkopolskiego. – Dostaliśmy też 

potwierdzenie, że wiele rzeczy robi-

my dobrze, mimo braku przygoto-

wania i to nas wzmocniło – dodaje 

Magdalena Wałcerz, z tego samego 

stowarzyszenia. 

Kolejne szkolenia już wkrótce! 

kbp

Wolne miejsca na szkoleniach!



11Info NGO Miesięcznik Lubuskich Organizacji Pozarządowych  nr 2/2011  6 października

Jesteśmy grupą ludzi mających 
swoje zdanie w każdym ważnym 
temacie, umiemy je głośno artyku-
łować i o nie walczyć.

- Jak powstało Stowarzyszenie 

Słubiczanie.pl?

- Przekształciło się ono ze Stowa-

rzyszenia Studio Inicjatyw Sapere 

Aude, które założyliśmy w 2005 roku, 

jeszcze jako studenci Collegium Po-

lonicum. W ostatnich wyborach 

samorządowych stworzyliśmy wła-

sny komitet wyborczy. Obiecaliśmy 

ludziom, że po wyborach będziemy 

dalej działać - jako stowarzyszenie. 

W czasie kampanii daliśmy się 

poznać, pokazaliśmy nasz program. 

Przez stronę internetową zaprosili-

śmy wszystkich chętnych do udziału 

w spotkaniu, które można nazwać za-

łożycielskim. Odbyło się ono w kwiet-

niu tego roku. Przyszło około 40 osób. 

Byli to zarówno ci, którzy działali w 

poprzednim, studenckim stowarzy-

szeniu, jak również ludzie, których 

wcześniej nie znałem. Niektóre osoby 

były bardzo młode, dwudziestoletnie, 

ale przyszli także ci, którzy mają duże 

doświadczenie zawodowe. W naszym 

gronie jest również wielu nauczycieli, 

przedsiębiorców. 

- Jak postrzegacie swoją misję?

- Chciałbym, żeby to stowarzy-

szenie było niejako „głosem ludu”, 

wypowiadającym się w każdej spra-

wie ważnej dla społeczności lokalnej. 

Uważamy, że takiego głosu obecnie 

brakuje. Jeżeli pojawia się jakiś waż-

ny problem gospodarczy, społeczny, 

to mówią o nim samorządowcy, po-

litycy – osoby, które oczywiście mają 

jakiś mandat zaufania społecznego – 

ale brakuje w tym wszystkim głosu 

zwykłych mieszkańców. 

- Jakimi sprawami już się zajmo-

waliście?

- Zaczęliśmy od walki o obwodni-

cę Słubic, uważamy bowiem, że jest to 

gardłowy problem naszego miasta. Nie 

zgadzamy się z tym, co ja nazywam 

mocno i sugestywnie – impotencją 

urzędniczą. Urzędnicy mówią, że nic 

nie mogą, albo że nie ma pieniędzy. 

Nas to nie obchodzi. Uważamy, że 

jeżeli płacimy takie same podatki, jak 

ludzie w Warszawie czy Ośnie, to tak 

samo jak oni powinniśmy mieć drogę. 

Nie mam na myśli naszego burmistrza 

czy starosty, bo oni akurat w tym te-

macie niewiele mogą zrobić, ale pra-

cowników Generalnej Dyrekcji Dróg 

i Autostrad z Zielonej Góry i urzęd-

ników z Ministerstwa Infrastruktury.

Jeżeli nie pokażemy, że jesteśmy w 

stanie naprawdę ostro walczyć o swo-

Głos zwykłych 
mieszkańców
Rozmowa z Robertem Włodkiem, prezesem Stowarzyszenia 
Słubiczanie.pl

je, nikt nas nie będzie słuchał. Na ra-

zie zajęliśmy się zbieraniem podpisów 

pod petycją o budowę obwodnicy. 

- Ile zebraliście podpisów?

- Ponad 5 tysięcy. Słubice liczą 

około 17 tys. mieszkańców, wliczając 

w to noworodki, więc uważam, że 

jest to bardzo dobry wynik. Podpi-

sy spływają cały czas. Przekażemy 

je do GDDKiA w Zielonej Górze 

i do Ministerstwa Infrastruktury, z 

żądaniem, aby wpisano Słubice do 

aktualnego Programu Budowy Dróg 

Krajowych. Jeżeli odpowiedzą nam 

tak, jak do tej pory – że to niemożli-

we, to pewnie będziemy podejmować 

kroki bardziej radykalne. Mieszkań-

cy sami mówili nam, że jeśli będzie 

trzeba, przyjdą i zablokują drogi. Na 

tym się pewnie skończy. 

- Walczyliście również o obo-

wiązkowy język niemiecki w słu-

bickich podstawówkach.

- W sprawę tę zaangażowaliśmy 

się mocno na prośbę rodziców i na-

uczycieli. Uważamy bezapelacyjnie, 

że do tego, żeby w naszych podsta-

wówkach uczyć języka niemieckiego, 

zobowiązuje nas nie tylko położenie 

geografi czne, ale także porozumienia 

podpisane między uniwersytetami 

i samorządami Słubic i Frankfurtu. 

Niestety, nie udało nam się prze-

konać burmistrza. Nie znaczy to 

jednak, że złożyliśmy broń. Jedna z 

radnych naszego komitetu złożyła 

wniosek do przyszłorocznego bu-

dżetu o zagwarantowanie pieniędzy 

na ten cel. Nie poddamy się. 

- Jakie jest Wasze zdanie na te-

mat transgranicznego tramwaju?

- Uważamy, że to nie jest dobry 

pomysł, z bardzo wielu względów. 

Na przykład dlatego, że na ulicach 

nie ma miejsca na linię tramwajową. 

Niemcy sześć lat temu zdecydo-

wanie powiedzieli „nie” wspólnemu 

tramwajowi. Teraz, kiedy mają pro-

blemy fi nansowe z utrzymaniem 

swojej komunikacji, nagle zmienili 

zdanie. Rozumiem argument, że uru-

chomienie linii byłoby fi nansowane 

być może nawet w 100% przez Unię 

Europejską, ale już jej utrzymanie 

spoczywałoby na barkach miasta. Je-

żeli brakuje nam pieniędzy na język 

niemiecki w szkołach, to tym bardziej 

nie stać nas na utrzymanie linii, któ-

ra w mojej ocenie miałaby charakter 

głównie symboliczny. 

- Może więcej Niemców przyjeż-

dżałoby do Słubic?

- Nie zabierajmy pracy taksówka-

rzom.  Nie wiem, czy pojawi się u nas 

więcej frankfurtczyków tylko dlate-

go, że dojadą do Placu Bohaterów. 

Oni wolą jechać na bazar. 

- Jakie Pana zdaniem są główne 

problemy mieszkańców Słubic?

- Wydaje mi się, że należy do 

nich bezrobocie. W naszej strefi e 

wciąż brakuje inwestorów. Jedną z 

przyczyn jest być może fakt, że słu-

bickie szkoły ponadgimnazjalne nie 

kształcą w zawodach, które są po-

szukiwane na lokalnym rynku pracy. 

Od dawna apeluję, żebyśmy zmienili 

politykę oświatową. Ostatnio bezro-

bocie spadło, ale jest to spowodowa-

ne raczej tym, że wielu bezrobotnych 

wyjechało. 

Musimy również wzmocnić 

współpracę z Frankfurtem. Nie-

długo rozpocznie się kolejny okres 

programowania fi nansowego w UE. 

Z obecnego skorzystaliśmy słabo. 

Słubice wspólnie z Frankfurtem 

najwięcej środków uzyskały z fundu-
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Podczas zbierania podpisów pod petycją o budowę obwodnicy Słubic.

Szkolimy się: razem-zusammen
W ramach projektu „ra-
zem - zusammen - regio-
nalna siec współpracy mie-
dzy kulturami – regionales 
Netzwerk für interkultu-
relle Zusammenarbeit”, w 
październiku i listopadzie 
odbędą się dwa bezpłatne 
szkolenia. Udział w szko-
leniach mogą wziąć m.in. 
członkowie organizacji po-
zarządowych i nauczyciele.

Profesjonalna autoprezentacja - 28 

października 2011 r. w godzinach od 

10:00 do 18:00 w Collegium Poloni-

cum w Słubicach.

Szkolenie skierowane jest do 

każdego, kto chce przekonać do 

swojego pomysłu, usługi, produk-

tu lub po prostu przekazać wiedzę. 

Często stajemy wtedy przed dyle-

matem - jak dotrzeć do odbiorcy? 

Jak skutecznie przekonać odbiorę 

do siebie, swojego pomysłu, usłu-

gi czy produktu? Odpowiedź na te 

pytania nasuwa się od razu - zdo-

bądź uwagę odbiorcy! Wtedy po-

jawia się kolejne pytanie - co zro-

bić, aby przykuć uwagę słuchaczy, 

aby rozbudzić zainteresowanie?

W trakcie tego szkolenia znajdziemy 

odpowiedź podobne pytania, prze-

konamy się, że można zdobyć uwa-

gę odbiorcy i utrzymać ją przez cały 

czas trwania prezentacji.

Wolontariat na granicy polsko-

niemieckiej - 4 listopada 2011 r., w 

godzinach od 10:00 do 18:00 w Col-

legium Polonicum w Słubicach,

Wolontariat to doskonała przy-

goda i możliwość rozwoju nie tylko 

dla wolontariusza, ale również dla 

organizacji, która z nim pracuje. 

Na pograniczu polsko-niemieckim 

istnieją już inicjatywy angażujące 

wolontariuszy, którym przyświeca 

jeden cel, a różnice kulturowe lub 

bariera językowa nie stanowią żad-

nego problemu! Zachęcamy organi-

zacje z Polski i z Niemiec do udzia-

łu w szkoleniu, podczas którego 

zostaną przedstawione następujące 

tematy:

W ramach szkoleń oferujemy 

obiad i przerwy kawowe. Dojazd na 

koszt własny. 

Projekt dofi nansowywany jest 

przez Euroregion ProEuropa Via-

drina ze środków Unii Europejskiej 

(Europejskie Fundusz Rozwoju 

Regionalnego) w ramach Programu 

Współpracy Transgranicznej Polska 

(Województwo Lubuskie) – Bran-

denburgia 2007-2013, Polsko-Nie-

miecką Wymianę Młodzieży i Kraj 

Związkowy Brandenburgii.

Zgłoszenia przyjmowane są dro-

gą elektroniczną przez  stronę www.

fundacjacp.org 

Opr. kbp

Stowarzyszenie pod nazwą SŁUBICZANIE.pl działa 
od marca 2011 roku. 
Główne cele jego działalności to:

• propagowanie idei obywatelskich, szczególnie wśród młodych ludzi;
• działalność kulturalna;
• działalność szkoleniowa i edukacyjna szczególnie na rzecz młodych 
mieszkańców Słubic;
• promocja sportu, rekreacji i turystyki w Słubicach;
• promocja inicjatyw słubickiej młodzieży;
• działalność charytatywna na rzecz mieszkańców Słubic i gminy Słubice;
• promowanie spółdzielczości;
• pomoc osobom poszkodowanym przez urzędników i instytucje państwowe;
• prowadzenie współpracy międzynarodowej;

Kontakt:
ul. 1-go maja 6/9, 69-100 Słubice
e-mail: kontakt@slubiczanie.pl; tel.:  508 386 232

szy przedakcesyjnych – potem było 

tylko gorzej. Powinniśmy działać 

wspólnie, mamy czynnik transgra-

niczny wypisany na twarzy, a nie 

korzystamy z niego. Życzyłbym nam 

lepszych pomysłów niż tramwaj.  

Rozmawiała 

Katarzyna Buchwald-Piotrowska
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- Kiedy zakładaliśmy stowarzy-

szenie, wokół panowała opinia, 

że ta dzielnica jest niebezpieczna, 

strach tu chodzić po ulicy – wyja-

śnia prezes stowarzyszenia Grze-

gorz Musiałowicz. Ponurego obrazu 

dopełniły kłótnie o  tereny poprze-

mysłowe i przebudowa mostu odci-

nająca Zawarcie od miasta. Grupa 

aktywistów postanowiła zmienić tę 

opinię. Poprzez ulotki, publikacje w 

prasie zwracają uwagę na lekcewa-

żenie zasady zrównoważonego roz-

woju – ich zdaniem Warta, zamiast 

być osią Gorzowa, stała się granicą 

dzielącą „dobre” Śródmieście od 

„złego” Zawarcia. Chcą, aby środki 

były dzielone równo pomiędzy oba 

brzegi miasta. 

Plan rewitalizacji

W 2007 roku stowarzyszenie za-

prezentowało program rewitalizacji 

autorstwa Justyny Choroszko. – Re-

witalizacja to kompleksowe przeciw-

działanie problemom, a nie tylko od-

nawianie starych kamienic. Planując 

rozwój Gorzowa nie można skupiać 

się tylko na nowych inwestycjach, 

ponieważ miasto, które ciągle się 

rozszerza, tworzy w swoim środku 

pustynię, jaką powoli staje nie tylko 

Zawarcie, ale i  całe Centrum. Dla-

tego działania należy rozpocząć od 

dokładnego rozpoznania obszarów 

Czy jesteśmy aspołecznym społe-

czeństwem?

Społeczeństwo obywatelskie nie 

zrodzi się z ekscytowania się przed 

telewizorem, co też dziś dobrzy po-

litycy dla nas zrobili w chwili przed-

wyborczego opamiętania. Żaden kraj 

nie rozwija się w pełni, jeżeli obywa-

tele czekają na cud i potrafi ą tylko 

wymagać. Od innych, nie od siebie. 

Państwa nie rozwijają wyłącznie 

politycy i przedsiębiorcy. Tworzymy 

je my wszyscy. Niestety, wciąż zbyt 

wielu ludzi ukształtowanych w epoce 

„państwa nadopiekuńczego” nie ma 

poczucia, że coś ważnego może od 

nich zależeć. Tak skutkuje chłonięty 

przez pół wieku brak podmiotowości, 

mentalnie dziś dziedziczony przez ko-

lejne pokolenia, te „po komunie” i te 

„na dorobku”. To nie tylko wmawiane 

nam poczucie bezradności, to po pro-

stu wygodne miejsce w życiu, z nieod-

łącznym pilotem, który daje dostęp do 

codziennej pożywki i liczne okazje, by 

ponarzekać. Unikanie zaangażowania, 

zamykanie się w czterech ścianach po-

zbawia społeczność, a więc każdego z 

nas, siły przebicia i ogranicza szanse 

rozwoju. Za tym idzie brak zaufania 

i do siebie nawzajem, i do instytucji, 

które mają nas reprezentować.

Musimy mozolnie rekonstruować 

poczucie wspólnoty, gdyż nawyki 

z poprzedniej epoki są silne i coraz 

częściej cynicznie wykorzystywane 

przez szukających poklasku polity-

ków. Polityczni gracze zdają sobie 

Garść przemyśleń własnych
Grzegorz Musiałowicz, 
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Zawarcia

sprawę z mentalności społeczeństwa 

i pod te oczekiwania dopasowują 

swoją „ofertę”. Czołowe partie poli-

tyczne wykreowały się na podobień-

stwo pseudomarkowego produktu, 

wkładając niemało sił i środków we 

własny wizerunek, jako kolorowo 

opakowana dla społeczeństwa „de-

mokratyczna reprezentacja zaspo-

kajania potrzeb”. Niczym proszek 

mający usunąć „trudne plamy”…

Nasze państwo w osobach owych 

polityków nadal chce być opiekuń-

cze, chce czuć się potrzebne, pragnie 

by społeczeństwo ciągle poszukiwało 

jego rozpostartych ramion i w te bez-

pieczne ramiona wciąż i wciąż powie-

rzało swój los i swoją przyszłość. Raz 

na cztery lata dało tej ufności oczeki-

wany wyraz przy wyborczej urnie. 

Jest na szczęście druga strona 

medalu. Polska się zmienia, mamy 

coraz silniejsze organizacje. Coraz 

więcej osób czynnie się włącza w 

ich działalność. Widać to również w 

tworzeniu własnych fundacji przez 

korporacje, stacje telewizyjne, kon-

cerny medialne, banki czy McDo-

nalda, które oprócz kształtowania 

pozytywnego wizerunku fundatora 

mogą wiele zdziałać – o ile nie od-

bierają w ten sposób środków innym 

fundacjom. Ciekawy manewr zasto-

sował właśnie jeden z banków, który 

do każdej złotówki z 1% przekazanej 

na powołaną przez siebie fundację 

dokładał złotówkę własną.

To jednak, że trzeci sektor się 
rozwija dzięki dużym organiza-
cjom, nie oznacza, że nasza rola 
ma się ograniczać do odpisania 
„ulubionej” opp 1 % podatku czy 
wysłania nań pod wpływem 
impulsu sms-a za kilka złotych. 
Jeśli chcemy mieć realny wpływ 
na otaczającą nas rzeczywistość, 
twórzmy własne, 
lokalne stowarzyszenia. 

Takim właśnie jest Stowarzyszenie 

na rzecz Rozwoju Zawarcia. Dzięki 

niemu  mamy świadomość, co znaczy 

„osobisty” udział w społeczeństwie 

obywatelskim, a także jak wiele rze-

czy możemy zrobić dzięki własnemu 

zaangażowaniu. Takich, których nie 

zapewni nam ani państwo, ani lokalne 

samorządy. Władze zaczynają zdawać 

sobie sprawę z korzystnego dlań ist-

nienia wyspecjalizowanych organi-

zacji, zlecają im coraz więcej zadań, 

które te – mając nie tylko fachowe, 

ale i zaangażowane kadry – są w sta-

nie realizować sprawniej i skuteczniej 

niż administracja. Dzięki większej 

znajomości problemów podmioty 

trzeciego sektora szybciej zauważają 

zmieniającą się sytuację, a ponad-

to dysponują wiedzą praktyczną i są 

przygotowane do działań.  

Za rzeką też jest 
dobrze
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Zawarcia powstało w 2006 roku. – Dzielnica niszczała,  
radni proponowali ją „zburzyć, zaorać i wybudować od zera”. Pracownik gorzowskiego 
Urzędu Miasta, szukając mieszkania powiedział: „Wszędzie, byle nie na Zawarciu!”

problemowych, a następnie doko-

nywać stopniowego ich ulepszania, 

aby nasza część miasta, z  dzielnicy 

przemysłowej zmieniła się w dziel-

nicę mieszkaniowo-usługowo-rekre-

acyjną – wyjaśniała autorka planu. W 

tym czasie Zawarcie doczekało się 

również notki w  słynnej Wikipedii. 

Członkowie stowarzyszenia żądali 

rozszerzenia studium urbanistyczne-

go, które nie uwzględniało drugiego 

brzegu rzeki. 

Zaskakująca ankieta

W 2009 roku członkowie stowa-

rzyszenia przeprowadzili ankietę, z 

której wynika, że 94% mieszkańców 

jest zadowolonych z  mieszkania na 

Zawarciu, a za bezpieczne uznaje 

je 85% ankietowanych. Podkreślali 

oni brak miejskiego zgiełku, bliskość 

centrum, zieleń, dobrą komunikację 

i duże szanse rozwoju. Minusem we-

dług mieszkańców były zaniedbane 

drogi i kamienice, brak oświetlenia 

i monitoringu oraz lokali, w których 

można spędzić czas wolny, niewiele 

placów zabaw, brak parków. 

Stowarzyszenie wydało również 

widokówkę ze zdjęciami Zawarcia, 

wykonanymi przez mieszkańców. 

Obecnie powstaje druga widoków-

ka. – W planach mamy wpisanie 

na listę Pomników Historii znajdu-

jącego się u nas modernistycznego 

kościoła, jedynego w Polsce. Jest 

Słychać często narzekania, że 
wszystko wokół nas jest byle jakie, 
nieudane… ale przecież nie my 
sami. My jesteśmy dobrzy, chcemy 
dobrze i wciąż na coś czekamy. Bo 
przecież my, nieustannie krzyw-
dzeni obywatele, na nic prawie 
nie mamy wpływu. A to właśnie 
angażowanie się na rzecz ogólniej 
pojętej społeczności ma być – obok 
demokracji przedstawicielskiej 
i wolnego rynku – jednym z 
fi larów jakości naszego państwa. 
I nasze społeczeństwo obywatel-
skie się rozwija, lecz dość powoli, 
wymaga bowiem samodzielnego 
wysiłku oraz bezinteresowne-
go zaangażowania. Potencjał 
naszych organizacji jest mniej-
szy niż w krajach o tradycjach 
demokratycznych, także na polu 
zrzeszania się pracowników w 
związki zawodowe. Niski poziom 
zaangażowania to mniejsza 
skuteczność dochodzenia własnych 
praw, a pochodną jest sytuacja 
na rynku pracy. Inną sprawą jest 
jakość tych organizacji, jednak 
przeszkodę stanowi standar-
dowa nieufność do związków i 
stowarzyszeń, które przecież sami 
mamy tworzyć.

To już druga widokówka promująca Zawarcie. Będzie rozprowadzana za darmo. Zdjęcia wykonali społecznie mieszkańcy:
Marzena Przybylska, Piotr Sawoch, Tadeusz Wołoszyn, Aneta Stosom, Grzegorz Musiałowicz

to chyba najbardziej karkołomne 

przedsięwzięcie, jakie postawiliśmy 

sobie, wraz z miejskim konserwa-

torem zabytków Sylwią Groblicą, 

proboszczem parafi i ks. Tadeuszem 

Lityńskim, szefem gorzowskie-

go oddziału PTTK Zbigniewem 

Rudzińskim i  wieloma, wieloma 

sprzyjającymi nam osobami. Przy-

gotowujemy materiały do złoże-

nia wniosku i mamy nadzieję, iż 

do końca 2012 roku uda nam się 

wszystko skompletować i  oczeki-

wać na sukces - mówi G. Musia-

łowicz. - Zamierzamy wydać drugą 

kartkę, przedstawiająca ten wyjąt-

kowy zabytek – dodaje. 

Własne biuro

Po pięciu latach działalności sto-

warzyszenie otwiera biuro – mieści 

się ono przy ul. Borowskiego 31, w 

Gorzowie Wielkopolskim. – Poszu-

kujemy mebli do biura i jesteśmy 

otwarci na propozycje. Jeśli ktoś 

ma na zbyciu sprzęt biurowy, me-

ble, chętnie je przyjmiemy. Na razie 

mamy tylko jedno i to szklane biurko, 

laptop oraz komputer z Banku Dru-

giej Ręki – wyjaśnia G. Musiałowicz. 

Stowarzyszenie chce się rozwijać, 

szuka kompleksowego wsparcia, stąd 

decyzja o przystąpieniu do projektu 

„Podaj Dalej”. Doradcą stowarzysze-

nia jest Dariusz Kondraciuk.  

Katarzyna Buchwald-Piotrowska
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Fundacja Inicjatyw Społecznych 

„Dla Przyszłości” łączy twarde zasady 

biznesowe z wrażliwością społecz-

ną, wykorzystując zasady ekonomii 

społecznej. - Ważnym aspektem na-

szych działań jest pobudzania inicja-

tyw społecznych i przedsiębiorczych 

wśród społeczności lokalnych – tłu-

maczy Cz. Olejniczak. - Jesteśmy orę-

downikiem i propagatorem rozwoju 

idei ekonomii społecznej w regionie. 

Kierujemy się profesjonalizmem, 

przejrzystością, wolnością oraz zasadą 

empowerment, zgodnie z którą „nic o 

nas bez nas” – wyjaśnia.

W zgodzie z misją

Celem  nadrzędnym fundacji jest 

pobudzanie inicjatyw obywatelskich i 

społecznych, w tym przedsiębiorczych 

oraz reintegracja społeczna osób za-

grożonych wykluczeniem i wykluczo-

nych społecznie, ich rodzin. – Zależy 

nam na aktywizacji tych osób, i ich 

powrocie do życia społecznego oraz 

zawodowego. Dla nas człowiek jest 

podmiotem, a nie narzędziem do re-

alizacji celów – zaznacza menadżer.

FIS prowadzi działania edukacyj-

ne, poradnictwo, promocję, rzecznic-

two, wspiera organizacje fi nansowo i 

techniczne oraz animuje aktywność 

społeczną. - Odbiorcami naszych 

działań są podmioty ekonomii spo-

łecznej, organizacje pozarządowe, 

a także grupy nieformalne, liderzy, 

samorządy, przedsiębiorcy oraz oso-

by bezrobotne, zagrożone wyklucze-

niem i wykluczone społecznie – do-

daje Cz. Olejniczak

Fundacja Inicjatyw Społecznych 
„Dla Przyszłości” została powo-
łana do życia przez gorzowskiego 
przedsiębiorcę, Sławomira Giżyc-
kiego, 4 października 2007 r. W 
styczniu 2008 r. została zrejestro-
wana w KRS i od tego momentu 
rozpoczęła działalność.

Połączyła nas idea

Na stałe fundacja współpracuje ze 

specjalistami z różnych dziedzin, którzy 

są członkami organów Fundacji lub jej 

współpracownikami. Połączyła ich idea 

przyjaznego świata, w którym ludzie 

pomimo różnic sami rozwiązują swo-

je problemy. – Mamy świadomość, iż 

ludzie nie są równi. Są bogaci i biedni, 

mądrzy i mniej błyskotliwi, wierzący i 

ateiści, artyści, sportowcy i niepełno-

sprawni – tłumaczy Czesław Olejni-

czak. – Problemy społeczne nie są po-

Fundacja Inicjatyw Społecznych „Dla Przyszłości”

Z ludźmi i dla ludzi
- Chcemy wspierać postawy inicjatywne i osłabiać roszczeniowe, pobudzać do działania, wspie-
rać współpracę oraz wyrównywać szanse – mówi Czesław Olejniczak, członek Rady FIS, me-
nadżer LoNGO w Gorzowie Wlkp. – Dążymy do stanu, w którym aktywne społeczności same 
rozwiązują swoje problemy i decydują o sobie.

wodem tych różnic, lecz brakiem 

ich akceptacji, zrozumienia oraz 

nieumiejętności wykorzystania 

potencjału, który drzemie w nas 

wszystkich – dodaje.

To tak, jak w popularnych 

puzzlach. Wszystkie elementy 

układanki się różnią, czasami 

na pozór w ogóle nie pasują 

do siebie, ale jeżeli cierpliwie 

się nad nimi popracuje, stwo-

rzą idealnie harmonijną całość. 

Stąd pomysł na logotyp Fun-

dacji.

- Nie chcemy być następną orga-

nizacją charytatywną. Oczywiście 

nie uważamy działalności charyta-

tywnej jako działalności niepotrzeb-

nej, wręcz przeciwnie. My jednak 

stawiamy w pierwszej kolejności na 

biblijną wędkę, a nie rybę. To nasz 

główny cel – opowiada menadżer. 

Co zrobiliśmy?

Fundacja Inicjatyw Społecznych 

„Dla Przyszłości” jest sygnatariuszem 

Lubuskiego Paktu Na Rzecz Zatrud-

nienia, a jej członkowie zasiadają min. 

w Wojewódzkiej Radzie Zatrudnie-

nia. Zespół FIS opracował Program 

Strategiczny „Tak, na dobry począ-

tek, czyli z ekonomią społeczną za 

pan brat”. Współpracuje z Centrum 

Informacji I Planowania Kariery Za-

wodowej WUP w Gorzowie Wlkp. 

w ramach działania „I Ty możesz zo-

stać Rockefellerem”, skierowanego do 

osób bezrobotnych. W ubiegłym roku 

zespół z powodzeniem zrealizował 

projekt „Inkubator Przedsiębiorczo-

ści Społecznej” współfi nansowany ze 

środków Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej w ramach Programu Ope-

racyjnego Fundusz Inicjatyw Oby-

watelskich. Projekt skierowany był do 

członków organizacji pozarządowych 

z lubuskiego, którzy otrzymali wspar-

cie w obszarze ekonomii społecznej. 

- Prowadzimy doradztwo i szkolenia 

dla NGO w zakresie zarządzania, pla-

nowania strategicznego i operacyjnego 

oraz działalności gospodarczej NGO 

– wyjaśnia Cz. Olejniczak. – Teraz, 

kiedy wspólnie z Fundacją na rzecz 

Collegium Polonicum realizujemy 

projekt „Podaj Dalej”, w ramach któ-

rego prowadzimy Lokalny Ośrodek 

NGO w Gorzowie Wlkp. możemy 

dużo skuteczniej  wspierać organizacje 

i ludzi zaangażowanych w działalność 

społeczną. Przed nami jeszcze dużo do 

zrobienia. Nowe wyzwania, nowe pla-

ny, nowa jakość działania – podsumo-

wuje menadżer LoNGO. 

Marzena Słodownik

przodu z podniesioną głową. Po ukoń-

czeniu studiów zastanawiałem się czy 

zostać przedsiębiorcą czy też powal-

czyć o jakieś stanowisko w administra-

cji publicznej. W związku z tym, że już 

od młodych lat pomagałem rodzicom 

w fi rmie, i nigdy nie bałem się pracy, 

odnalazłem się szybko w biznesie. 

Wiedziałem, że mogę polegać tylko 

na sobie, ale to pozwoliło mi osiągnąć 

wolność. Nie chciałem być postrzega-

ny jako przedsiębiorca, który pomaga 

innym, bo to nie mój styl. Zawsze za-

leżało mi na tym, żeby społeczności lo-

kalne mogły same rozwiązywać swoje 

problemy. W związku z tym w 2007 r. 

powołana została Fundacja Inicjatyw 

Społecznych „Dla Przyszłości”. 

- Czy przedsiębiorca, twardo stą-

pający po ziemi, może być idealistą? 

Czy to Twoja druga twarz?

- Nie jest to moja druga twarz, bo 

twarz mam jedną. Uważam, że tak 

powinno być. To prawda, że twardo 

stąpam po ziemi. To jednak nie prze-

szkadza mi realizować się społecznie. 

Wspomnę, że bez pomocy osób za-

angażowanych w działalność FIS, 

nie byłbym w stanie realizować mi-

sji i pozostałaby ona tylko w sferze 

marzeń. A ja chcę swoje marzenia 

realizować!   

Rozmawiała Marzena Słodownik

Chcę realizować marzenia
Rozmowa ze Sławkiem Giżyckim, prezesem Fundacji Inicjatyw 
Społecznych „Dla Przyszłości”

- Kto był inicjatorem powstania 

Fundacji Inicjatyw Społecznych 

„Dla Przyszłości”?

- Inicjatorem powstania Fundacji  

byłem ja. Zawsze chciałem dzielić się 

i pomagać innym, którzy w tych trud-

nych czasach potrzebują tzw. „wędki”. 

Miałem okazję uczestniczyć w spotka-

niach paru stowarzyszeń. Czułem jed-

nak, że to nie było do końca to, o co mi 

chodziło. Dzięki Lechowi Artwińskie-

mu, poznałem Czesława Olejniczaka, 

który zaraził mnie wizją możliwości 

pomocy innym dzięki powoływaniu 

do życia spółdzielni socjalnych. Mamy 

wizję stworzenia sieci spółdzielni, któ-

re zajmowałyby się produkcją miesz-

kań prefabrykowanych. Przy takiej 

produkcji znalazłoby miejsce wiele 

różnych podmiotów, które mogłyby  

funkcjonować w tym ekonomicz-

no - społecznym organizmie, chociaż 

dzisiejsze możliwości pozyskania 

środków, a także pozostałe procedury 

funkcjonowania takich podmiotów są 

dość skomplikowane. Nacisk kładę tu 

na słowo funkcjonowanie, ponieważ za 

poważnie traktuję życie i to, co robię. 

Nie zależy mi na blasku medialnym i 

połowicznym sukcesie, ale na bardzo 

mocnych podmiotach, które w połą-

czeniu z twardymi zasadami bizneso-

wymi zachowają społeczną wrażliwość 

i odpowiedzialność. 

- Jakie marzenie życiowe chciałeś 

spełnić powołując do życia FIS?

- Dzisiaj wielu ludziom jest ciężko. 

Nie każdy radzi sobie z funkcjonowa-

niem w społeczeństwie. Dlatego osoby, 

które są „na fali” nie powinny zamykać 

się w wirze własnych sukcesów, ale 

spojrzeć na sąsiada, przechodnia, zna-

jomego. Ludzie czasami potrzebują 

tylko dobrego słowa, czasami nato-

miast wędki, która pozwoli im iść do 

PRZYJDŹ ZAPYTAJ SPECJALISTĘ!
Lokalny Ośrodek NGO, 
Fundacja Inicjatyw Społecznych „Dla Przyszłości”
Ul. 31 Stycznia 12 lok. 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Więcej informacji na www.podaj-dalej.org
Zadzwoń i umów się z doradcą: 691 818 979

Dyżury doradców

12.10.2011 godz. 13.00-15.00
Kamila Szwajkowska 

14.10.2011 godz.16.00-18.00
Zenon Madej 

19.10.2011 godz. 13.00-15.00
Kamila Szwajkowska 

20.10.2011 godz.16.00-18.00
Renata Wcisło 

26.10.2011 godz. 10.00-12.00
Dariusz Kondraciuk 

26.10.2011 godz. 15.00-17.00
Honorata Ruban 

28.10.2011 godz.16.00-18.00
Zenon Madej 

02.11.2011 godz. 13.00-15.00
Kamila Szwajkowska 

04.11.2011 godz.16.00-18.00
Zenon Madej 

10.11.1011 godz.10.00-12.00
Renata Wcisło 
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- Pani Aleksandro, zapytam po 

prostu: co to jest fundraising? 

- Fundraising to strategiczny i 

etyczny proces zdobywania fundu-

szy i innych niezbędnych zasobów 

potrzebnych do osiągniecia celów 

organizacji pozarządowej lub innego 

podmiotu społecznie użytecznego. 

Niestety nie mamy polskiego sło-

wa, które byłoby odpowiednikiem 

terminu „fundraising” (podobnie jak 

marketing i lobbing). Osobę, która 

zawodowo zajmuje się tym proce-

sem, nazywamy fundraiserem. 

- Wielu organizacjom brakuje 

funduszy na bieżącą działalność. 

Nie wszystkie potrafi ą poradzić 

sobie w pozyskiwaniu dotacji. Skąd 

NGO mogą brać pieniądze na swo-

je działania? Czy każda organizacja 

może wdrażać fundraising? 

- Nie każda organizacja ma możli-

wość zatrudnienia na stałe fundraise-

ra, ale każda może prowadzić swoje 

działania gospodarnie, oszczędnie 

i z sukcesem pozyskiwać fundusze. 

Nie mam tu na myśli tylko grantów 

i dotacji. NGO mogą pozyskiwać 

pieniądze od darczyńców indywidu-

alnych, biznesu, poprzez 1% podat-

Aleksandra Kiełczewska – ekspert 
ds. fundraisingu i public relations w 
NGO. Doradca organizacji pozarzą-
dowych, autorka licznych artykułów 
o tematyce fundraisingowej. Wice-
prezes Fundacji Anioły Filantropii. 
Absolwentka kierunku public rela-
tions w Szkole Głównej Handlowej 
i Wydziału Polonistyki Uniwersytetu 
Warszawskiego, studiowała również 
fi lozofi ę. Pomysłodawca i autorka 
programu merytorycznego Pody-
plomowych Studiów z Fundraisingu 
i Zarządzania w Organizacji Poza-
rządowej prowadzonych w Szkole 
Głównej Handlowej w Warszawie.

Jak ugryźć fundraising?
Rozmowa z Aleksandrą Kiełczewską, wiceprezes Zarządu Fundacji Anioły Filantropii

ku, czy wreszcie prowadząc odpłatną 

działalność pożytku publicznego, lub 

działalność gospodarczą. Przychody 

można też czerpać z odsetek od ka-

pitału żelaznego, lokat bankowych, 

czy składek członkowskich. Warto 

korzystać ze wsparcia fi nansowego 

pozarządowych organizacji granto-

dawczych polskich i zagranicznych. 

Należy pamiętać, że istnieje skoń-

czona liczba źródeł fi nansowania, ale 

metody są praktycznie nieograniczo-

ne i zależą od kreatywności NGO, 

np. pieniądze od darczyńców indy-

widulanych można pozyskiwać po-

przez kwesty, loterię, wpłaty na kon-

to, wpłaty przez stronę internetową, 

SMS-y charytatywne, kampanie 

DM, czy rozmowy z potencjalnymi 

darczyńcami na ulicy. 

- Czy koncentrowanie się na 

pieniądzach nie oddala NGO od 

misji? Czy w społeczeństwie nie 

pokutuje pogląd, że organizacje 

pozarządowe powinny działać spo-

łecznie, a nie myśleć o stabilizacji 

fi nansowej? 

- Wręcz przeciwnie. Wszystkie 

pieniądze, jakie zdobywamy nie słu-

żą przecież naszym prywatnym ce-

lom czy zachciankom, ale realizacji 

misji. Im więcej środków, tym więcej 

pomocy, tym szerszy zakres możli-

wości i działań. Nie ma nic złego w 

tym, że organizacja pozarządowa za-

stanawia się nad swoimi fi nansami. 

Można powiedzieć wręcz, że jest to 

godne pochwały, bo świadczy o od-

powiedzialności za podopiecznych. 

Naprawdę mało jest rzeczy na świe-

cie, które można zrobić bez żadnych 

kosztów. 

- Dlaczego niektóre organizacje 

mają pieniądze a inne nie? Od cze-

go to zależy? 

- Zazwyczaj pieniądze znajdują się 

Fundacja Anioły Filantropii 
zaprasza organizacje pozarzą-
dowe oraz instytucje kultury na 
bezpłatne konsultacje w zakresie 
fundraisingu i PR. Konsultacje 
odbywają się w każdy piątek, w 
godzinach od 10:00 do 13:00 pod 
numerem telefonu 22 659 82 94 
lub za pośrednictwem skype – 
anioly_fi lantropii.
Więcej na temat fundraisingu już 
wkrótce! 

Vademecum spółdzielni socjalnych
Spojrzenie od strony fi nansowej

To oczywiste, że osobom chcącym 

podjąć działalność w formie spół-

dzielni socjalnej należałoby udzielić 

wsparcia, gdyż na ogół nie posiadają 

odpowiedniej wiedzy, doświadczeń i 

kapitału, żeby poradzić sobie bez po-

mocy z zewnątrz. 

W Polsce już działają oraz są two-

rzone instytucje i organizacje, któ-

rych obowiązkiem jest wspieranie 

rozwoju spółdzielczości socjalnej. 

Czy działają dobrze i skutecznie,  to 

zupełnie „inna bajka”. Oczywiście 

wsparcie nie oznacza rozdawnictwa. 

Uważam, że należy inicjatywy wes-

Aby założyć spółdzielnię socjalną, 
należy spełnić szereg warunków 
formalnych. Spółdzielnia musi 
posiadać osobowość prawną i pod-
legać wpisowi w KRS (Krajowy 
Rejestr Sądowy). Jest to korzystne, 
ponieważ za zobowiązania spół-
dzielcy odpowiadają majątkiem 
spółdzielni, a nie swoim własnym. 
Muszą prowadzić księgowość, 
wybrać zarząd, radę nadzorczą, 
obowiązuje ich sprawozdawczość, 
sporządzanie bilansów, itd. Nie 
jest to aż tak straszne, ale z całą 
pewnością zadania te wykonywać 
muszą specjaliści.

przeć merytorycznie i fi nansowo 

jedynie wtedy, gdy przedsięwzięcie 

będzie się samo utrzymywać. Nie 

przeznaczać wsparcia na wynagro-

dzenia, tylko na narzędzia do wy-

tworzenia zysku - na biblijną wędkę, 

a nie na rybę, na naukę umiejętności 

połowu, a nie na sposób przyrządza-

nia ryby. Niewątpliwą korzyścią dla 

spółdzielców jest,  przynajmniej teo-

retycznie,  ułatwiony dostęp do ka-

pitału. Spółdzielnia socjalna w myśl 

zasady de minimis może uzyskać 

dofi nansowanie w wysokości 200 tys. 

euro w ciągu 2 lat. 

Może nie znaczy musi!

Spółdzielcy są właścicielami ca-

łego majątku spółdzielni, ale jeżeli 

podejmą decyzję o jej likwidacji, 

wówczas do ich kieszeni trafi  20% 

wartości likwidowanego majątku, a 

80% „wróci” do Funduszu Pracy. Nie 

ma w tym nic dziwnego, ponieważ 

tak naprawdę pieniądze na rozpo-

częcie działalności w tej formie oraz 

na inwestycje są z założenia doto-

wane. Mało tego – są dotowane na 

stworzenie stabilnych miejsc pracy, 

a nie na ich likwidację. Bezpośred-

ni wkład członków spółdzielni to 

przede wszystkim praca, która zosta-

ła wyceniona na 20%. Drugą niewąt-

pliwą korzyścią i szansą jest możli-

wość realizacji zadań publicznych, 

tak jak w przypadku Organizacji 

Pożytku Publicznego. Spółdziel-

nia socjalna, na równi z OPP, może 

startować w konkursach na realiza-

cję  projektów szczególnie ważnych 

z punktu widzenia państwa. 

Na co przeznaczyć zyski?

Różnica pomiędzy spółdzielnią 

socjalną a klasyczną fi rmą, czy też 

klasyczną spółdzielnią polega na 

tym, że w spółdzielni socjalnej nie 

ma podziału zysku. Ewentualny 

zysk – fachowo nazywany nadwyżką 

bilansową - musi być przeznaczony 

na fundusz zasobowy (nie mniej niż 

40%), na realizację statutowych dzia-

łań, nie gospodarczych (nie mniej 

niż 40%) i na fundusz inwestycyjny 

(nie więcej niż 20%). Oczywiście 

spółdzielnia może tworzyć inne fun-

dusze i odkładać pieniądze na ściśle 

określony cel. 

Jeżeli nie ma zysku, to na 
czym spółdzielcy mają zara-
biać?

Członkowie spółdzielni socjalnej 

świadczą pracę na rzecz swojej spół-

dzielni na podstawie umowy o pracę. 

Teoretycznie nie ma górnego ogra-

niczenia wysokości wynagrodzenia. 

Dolne jest – minimalna płaca, któ-

ra jest określana rozporządzeniem 

Ministra Pracy i Polityki Społecz-

nej. Wynagrodzenie jest, z punktu 

widzenia rachunkowości kosztem 

uzyskania przychodu – zatem nie 

jest zyskiem. Praktycznym ogra-

niczeniem wysokości zarobków są 

możliwości spółdzielni. Spółdziel-

nia musi na wynagrodzenia i inne 

koszty zarobić, żeby nie splajtować.  

Jeżeli powstaje nadwyżka bilansowa, 

przeznaczyć ją można np. na eduka-

cję, rekreację i wypoczynek, rozwój 

kulturalny itp. członków spółdzielni, 

ich rodzin lub środowisk lokalnych.  

Wątpię aby na spółdzielni socjal-

nej można było się szybko dorobić 

ogromnego majątku, ale przecież nie 

o to chodzi. Ważnym jest, że będąc 

jednocześnie własnym pracodawcą 

będziemy się traktować z szacun-

kiem. Nie wyrzucimy się z roboty 

z byle powodu, nie będziemy mak-

symalnie ograniczać zarobków żeby 

zwiększyć zysk itp. Dzięki temu 

możemy stworzyć sobie stabilne 

i bezpieczne miejsce pracy. Mało 

tego. Wraz z rozwojem będziemy 

takie miejsca pracy tworzyć innym 

– oni również zostaną członkami 

spółdzielni. My sami będąc człon-

kami naszej spółdzielni socjalnej 

decydujemy o wszystkich sprawach 

w sposób demokratyczny – każdy 

członek, bez względu na wszystko, 

ma jeden głos. Spółdzielnia socjalna 

jest klasycznym podmiotem ekono-

mii społecznej, dla której człowiek 

jest podmiotem, a nie narzędziem 

do generowania zysku. 

Czesław Olejniczak

w tych organizacjach, które wydają 

je oszczędnie i inwestują wiele cza-

su i pracy w ich pozyskiwanie. Nie 

trzeba być znaną organizacją ogól-

nopolską, aby zajmować się fundra-

isingiem. Znam wiele przykładów 

małych, lokalnych NGO, które z 

powodzeniem pozyskują fundusze. 

Jedna z lokalnych fundacji posiada 

nawet 50  000 darczyńców, którzy 

co miesiąc przelewają jej na konto 

pewne kwoty. O bezpieczeństwie 

fi nansowym możemy mówić w tych 

NGO, których fundusze nie pocho-

dzą tylko z grantów i dotacji, ale są 

zdywersyfi kowane. Wszystkie udane 

kampanie pozyskiwania funduszy 

zostały bardzo dokładnie zaplano-

wane i przemyślane. 

- Co powinna zrobić organizacja, 

która chce zając się fundraisingiem 

a nie ma środków na zatrudnienie 

specjalisty?

- Powinna się nauczyć jak to ro-

bić i zacząć od przygotowania planu. 

Fundacja Anioły Filantropii prowa-

dzi bezpłatne porady z tego zakre-

su dla NGO. Więcej informacji na 

stronie: www.aniolyfi lantropii.org 

Rozmawiała Marzena Słodownik



15Info NGO Miesięcznik Lubuskich Organizacji Pozarządowych  nr 2/2011  6 października

REDAKCJA: 

Wydawca: Fundacja na rzecz 

Collegium Polonicum, 

ul. T. Kościuszki 1, 69-100 Słubice,

tel. 095 75 92 390, 095 7592 444

www.podaj-dalej.org

e-mail: redakcja@podaj-dalej.org

Redaktor naczelny: 

Katarzyna Buchwald-Piotrowska

Redaguje zespół w składzie: 

Maria Boratyn, Marzena Słodownik, 

Hanna Musiejkiewicz

Projekt grafi czny: piktogram polska

Skład: piktogram polska

Człowiek najlepsza inwestycja

NGO’bus wyróżniają radosne 

kolory i specjalnie przygotowane 

oznakowanie z logotypem projektu. 

W ramach działania zaplanowaliśmy 

20 wyjazdów. Logistyką zajmuje się 

animator, który organizuje wyjazdy i 

kontaktuje się z osobami zaangażo-

wanymi społecznie w danych miej-

scowościach. - Jak się okazuje wszę-

dzie są chęci do działania. Czasami 

potrzeba tylko małego bodźca, żeby 

chęci zamienić w czyny – tłumaczy 

A. Szulczewski.

Po ulicach lubuskiego 
mknie….

NGO’ bus wyposażony jest w 

sprzęt mutimedialny, który służy 

przeprowadzeniu warsztatów dla 

społeczności lokalnej. Tematyka jest 

dostosowana do potrzeb społecz-

ności i skierowana na podnoszenie 

kompetencji mieszkańców z dziedzi-

ny pozyskiwania funduszy zewnętrz-

nych, procedur związanych z zakła-

Wprawiamy w ruch społeczną energię…
… i wyruszamy w trasę NGO’busem
W każdej, nawet najmniejszej miejscowości jest wiele potrzeb i jeszcze więcej pomysłów na ich spełnienie – mówi Adam 
Szulczewski, animator w projekcie „Podaj Dalej”. -  Wiele problemów mieszkańcy mogą rozwiązać sami. Naszym zadaniem 
jest pokazanie jak skutecznie można się z nimi zmierzyć, i jak z pozytywnymi efektami robią to inni.

daniem i prowadzeniem NGO oraz 

współpracy między organizacjami 

pozarządowymi a samorządem Po-

nadto spotkania i akcje NGO’busa 

służą promocji działalności III sek-

tora w lubuskim. - Chcemy docie-

rać do najmniejszych miejscowości 

województwa, gdzie często trudno 

zdobyć odpowiednią wiedzę i umie-

jętności – wyjaśnia animator. – Ale 

właśnie w takich małych społeczno-

ściach drzemie olbrzymi potencjał, 

a mieszkańcy wykazują największy 

zapał do pracy i wspólnego działania. 

Co oferujemy społeczno-
ściom?

Przygotujemy ciekawą prezenta-

cję i 2-3 godzinne spotkanie połą-

Więcej informacji można
uzyskać u animatora 
NGO’busa 
Kontakt:

Adam Szulczewski  
e-mail: a.szulczewski@funda-
cjacp.org
tel. 95 7592 390

Zadzwoń do animatora i zaproś 
nas do siebie lub wypełnij 
formularz online, dostępny na 
stronie www.podaj-dalej.org w 
zakładce NGO’bus.

Wydano w ramach projektu „Po-
daj Dalej” współfi nansowanego 
przez Unię Europejską z Europej-
skiego Funduszu Społecznego w 
ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki

Fundacja 
Inicjatyw 
Społecznych 
„Dla Przyszłości” 

czone z częścią dyskusyjną i warsz-

tatową, które prowadzone będzie 

w oparciu o wybrany przez daną 

społeczność jeden z tematów:

1. Pisanie projektów i źródła 

grantów

Czym są projekty? Czemu służą? 

Jak napisać wniosek? Projekt a pro-

blemy społeczności? Warsztat wpro-

wadzający w podstawy tworzenia 

projektów. Prezentacja możliwości 

pozyskiwania środków na realizację 

lokalnych przedsięwzięć.

2. Jak założyć organizację poza-

rządową?

Dzięki temu warsztatowi poznacie 

odpowiedzi na pytania: Czym są or-

ganizacje pozarządowe? Po co się je 

zakłada? Czym się zajmują? Jaka jest 

różnica między stowarzyszeniem a 

fundacją? Jak wygląda procedura za-

kładania NGO?

3. ABC organizacji pozarządowej

Możliwości fi nansowania dzia-

łalności organizacji. Jak rekrutować 

wolontariuszy? Czym są Organi-

zacje Pożytku Publicznego? Jak 

zostać OPP? Czym jest 1%? Public 

Relations - czyli dlaczego dzien-

nikarze nie chcą pisać o naszych 

działaniach?

4. Współpraca JST - NGO

Warsztat odpowiada m.in. na py-

tania: Czym są programy współpra-

cy z organizacjami pozarządowymi? 

Jakie zadania samorządy mogą zle-

cać organizacjom? Jakie są korzyści 

współpracy samorządów z NGO? 

Czym jest inicjatywa lokalna? Jak 

działają fundusze sołeckie? 

NGO ‘bus to mobilny system do 
działań promocyjno – informacyj-
nych, który promuje działania III 
sektora w mniejszych miejscowo-
ściach województwa, pozyskuje 
nowych sympatyków, aktywizuje 
społeczności lokalne. NGO’bus 
ułatwi komunikację między 
realizatorami projektu, Fundacją 
na rzecz Collegium Polonicum i 
Fundacją Inicjatyw Społecznych 
„Dla Przyszłości”, a szukającymi 
wsparcia aktywistami III sektora.

- Chcemy aktywizować miesz-

kańców naszych Sosen, pokazywać, 

że warto coś robić – mówiła Joan-

na Marciniak, inicjatorka powstania 

miejscowego KGW. Dlatego wła-

śnie panie zdecydowały się zaprosić 

do siebie NGO’bus oraz członków 

organizacji, biorących udział w do-

radztwie w ramach projektu „Podaj 

Dalej”. - Chcieliśmy się poznać, do-

wiedzieć się czegoś o sobie, a także 

miło spędzić czas. Jesteśmy otwarci 

na nowe znajomości.

Kuchnia, świetlica i minigaleria

Koło w Sosnach (gm. Witnica) 

działa od czterech lat, panie „urzę-

dują” na terenie zabudowań przypa-

łacowych. Sam zabytkowy pałacyk 

jest zbyt zniszczony, żeby wchodzić 

na jego teren – ale wiążą również z 

nim swoje plany i marzenia. W za-

budowaniach stojących przy pałacu 

urządziły m.in. kuchnię, świetlicę dla 

dzieci, salkę do spotkań. Spichlerz 

pełni funkcję minigalerii i minimu-

zeum – podziwiać tam można prace 

dzieci, a także zbiór np. starych sprzę-

tów domowych. – Wszystko może się 

do czegoś przydać – mówi z uśmie-

Przystanek w Sosnach i Gronowie
17 września na zaproszenie pań z Koła Gospodyń Wiejskich do niewielkich Sosen zawitał NGO’bus. Drugi przystanek zor-
ganizowany został przez społeczność lokalną w Gronowie. Podglądaliśmy debiutanckie wyjazdy NGO’busa. 

chem J. Marciniak, a jej znajomi po-

twierdzają, że niczego nie wyrzucają, 

tylko przywożą do Sosen. Na spotka-

niu w Sosnach oprócz mieszkańców 

i członków KGW pojawili się rów-

nież aktywiści z Stowarzyszenia na 

rzecz Rozwoju Zawarcia w Gorzo-

wie Wlkp. i Stowarzyszenia na rzecz 

Dzieci Niepełnosprawnych „Samo-

dzielność” z Drezdenka. Wszystkie 

trzy organizacje biorą udział w czter-

nastomiesięcznym wsparciu dorad-

czym w ramach projektu Fundacji na 

rzecz Collegium Polonicum. Efektem 

wspólnej pracy ze specjalistami będzie 

strategia rozwoju każdej organizacji 

na kolejne trzy lata. Doradcą KGW z 

Sosen jest Dariusz Kondraciuk. 

Zarażać entuzjazmem

- Zależy nam na tym, aby orga-

nizacje znały się wzajemnie, na-

wiązywały kontakty, podejmowały 

wspólne działania, dzieliły się do-

brymi praktykami – mówi Marzena 

Słodownik, asystentka merytoryczna 

w projekcie „Podaj Dalej”. Podczas 

prezentacji przedstawiła projekt, 

genezę jego powstania i wszystkie 

działania. – Zależy nam na tym, 

żeby NGO’sy z naszego regiony były 

coraz lepsze, działały profesjonal-

nie, skutecznie, były wiarygodnymi 

partnerami dla samorządów – wy-

jaśniała cel podejmowanych starań. 

Po szkoleniu przyszedł czas na część 

nieofi cjalną. Przy pierogach domo-

wej roboty i kiełbasie, podgrzewanej 

na ognisku, członkowie organizacji 

wymieniali się spostrzeżeniami, pla-

nami i pomysłami. 

Miejscem drugiego wrześniowego 

wyjazdu NGO’busu był Gronów w 

gminie Dąbie. 30 września na po-

południowych warsztatach w miej-

scowej szkole pojawiło się kilkuna-

stu mieszkańców zainteresowanych 

tworzeniem projektów. Uczestnicy 

spotkania, prowadzonego przez 

animatora, Adam Szulczewskiego, 

mogli dowiedzieć się m.in. skąd po-

zyskać pieniądze na swoje pomysły 

i jak poprawnie wypełniać wnioski. 

– Mam nadzieję, że entuzjazm i po-

mysły mieszkańców Gronowa uda 

się szybko przełożyć na konkretne 

działania – mówi A. Szulczewski.  

kbp

Mieszkańcy z zainteresowaniem słuchali informacji o możliwościach pozyski-
wania środków
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Trzeci sektor jest sfeminizowany! 

To w ogóle nie podlega dyskusji. Za-

stanawiam się tylko, w jaki sposób, 

w tym naszym babskim grajdołku, 

radzą sobie faceci! Nie wiem, jak jest 

w innych organizacjach, ale wiem, 

jak jest u nas. A u nas jest fajnie. 

Jest Adaś i Karol, i 13 kobiet. No i 

oczywiście jest Prezes. Dzięki temu 

mamy równowagę w przyrodzie, 

mimo że nie zachowujemy parytetu.

Często łapię się, opowiadając o 

tym, co robimy, że używam formy 

„pozyskałyśmy fundusze”, „zreali-

zowałyśmy projekt”, „byłyśmy na 

konferencji”. Niekiedy tak jest, że to 

właśnie „myśmy zrobiły”, ale prze-

cież nie zawsze, i nie wszędzie, gramy 

pierwsze skrzypce. Dlatego, zgodnie z 

polityką równych szans, „nasi funda-

cjowi faceci” powinni napisać projekt 

antydyskryminacyjny dla mężczyzn 

w NGO. Ciekawa jestem, co napi-

saliby w uzasadnieniu i jak opisaliby 

równość szans, aby spełnić standard 

minimum? Kiedyś ich zapytam, a po-

tem wszystko Wam opowiem.

Myślę, że ONI czasem mogą czuć 

się przytłoczeni. „Gendering, kurde!” 

– powiedział Karol podczas wrze-

śniowego śniadania, kiedy siedział 

przy stole, otoczony wianuszkiem 

koleżanek. ONI nie mają z nami ła-

Kobiety na traktory
Tak było w PRL-u. Dzisiaj dla aktywistek, zgodnie z obowiązującą pozarządową modą, jest NGO’bus.

two, ale skoro przychodzą codziennie 

do pracy, to chyba nas trochę lubią. 

Marzena Słodownik

P.S.
Przyznam szczerze, nie wiem jak 

prowadzi się traktor. Miałam przy-

jemność poruszania się tym pojaz-

dem, ale tylko jako pasażer, i to ma-

łoletni. Dlatego niewiele pamiętam. 

Wiem tylko, że jechaliśmy dłuuuugo. 

A NGO’bus polecam wszystkim pa-

niom – można patrzeć na świat z góry 

i poczuć klimat pozarządowy z zupeł-

nie innej perspektywy. Naprawdę! 

Bezpłatne szkolenie!
Lubuskie Stowarzyszenie Profi laktyki Społecznej zaprasza członków, 
sympatyków, wolontariuszy i pracowników III sektora z terenu woje-
wództwa lubuskiego

Temat: Problematyka równości płci 
w organizacjach pozarządowych
Termin: 22.10.2011 (sobota)
Czas trwania: 9.00 - 17.00 
Miejsce: Lubuskie Stowarzyszenie Profi laktyki Społecznej,
65-060 Zielona Góra, ul. Drzewna 13  (wejście od ul. Sowińskiego),
Program:

Wprowadzenie do problematyki równości płci
Dlaczego to jest takie ważne – czyli nowe wytyczne UE w praktyce
Kwestie horyzontalne i równość płci w ramach projektów UE
Jak uwzględnić problemy kobiet i mężczyzn w tworzonym projekcie
Jak prowadzić i wpierać działania antydyskryminacyjne w III sektorze
Jak stworzyć katalog wsparcia dla kobiet w waszej organizacji
Alfabet równości płci w praktyce
W ramach szkolenia przewidziany jest poczęstunek.

Więcej informacji: tel: 68 444 8773, e-mail: biuro@lsps.org.pl 

Lubuscy działacze 
u Prezydenta RP
15 września Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław 
Komorowski wręczył ordery założycielom i działaczom or-
ganizacji pozarządowych. Podczas uroczystości prezydent 
podkreślił, że odznaczenia państwowe są tylko dodatkiem 
do podziękowań od ludzi za bezinteresowną działalność.

- Kim Pani zdaniem jest lider?

- Lider to przywódca przewidy-

walny w swoich działaniach, z jasno 

określonym celem. Powinien posia-

dać charyzmę, by pociągać za sobą 

innych. Lider wyznacza kierunki, 

wskazuje priorytety, motywuje śro-

dowisko do działania. Tak napraw-

dę to indywidualności zmieniają 

bieg historii - mogłabym wymienić 

tu znane postacie takie jak: Napo-

leon, Lech Wałęsa, Jan Paweł II. 

Jednak moim zdaniem w małych 

ojczyznach, w każdym środowisku 

są takie osobowości, które wyróżnia 

determinacja i skuteczność w dzia-

łaniu.

- Kto dla Pani jest wzorem lidera, 

prawdziwym autorytetem? 

- Na pewno Jan Paweł II – zna-

komity przykład, niedościgniony 

wzór, mój duchowy przywódca - 

nawet wtedy, gdy jeszcze nie był 

papieżem. Taki powinien być li-

der. Wyrazisty. Z jasnym przejrzy-

stym przesłaniem. Nie zajmował 

To indywidualiści zmieniają bieg historii
Pytania do Elżbiety Polak, Marszałka Województwa Lubuskiego

Moje motto: Żeby zwyciężać, trzeba wierzyć, że można.

się krytyką innych, ale tłumaczył, 

uczył różnych ludzi jak żyć. Jego 

wyjątkowość polegała na tym, że 

był komunikatywny – potrafi ł roz-

mawiać z mężami stanu i zwykły-

mi, szarymi ludźmi, zmagających 

się z przeciwnościami codzienne-

go życia. 

Impreza odbywać się będzie pod 

hasłem „Lubuskie szansą dla ko-

biet”. To już trzecia edycja Kongresu 

w naszym regionie. Jednym z celów 

imprezy będzie promowanie Euro-

pejskiej Karty Równości Kobiet i 

Mężczyzn. Tematy, które będą poru-

szane podczas wydarzenia, częściowo 

pokrywają się z tymi, jakie pojawiały 

się w ubiegłych latach. Organizator-

ki liczą jednak na nowe spojrzenie na 

niektóre problemy w obszarze pro-

Lubuskie szansą dla kobiet
III Lubuski Kongres Kobiet odbędzie się 22 października 2011 roku na Uniwersytecie Zielono-
górskim (Kampus A, ul. Podgórna 50). Tak ustaliła Rada Programowa Lubuskiego Kongresu 
Kobiet. 

mocji zdrowego 

stylu życia, edu-

kacji i polityki. 

Jak się zgłosić?

-wypełnij formularz zgłoszeniowy 

dostępny na stronie www.frdl.org 

-zgłoszenie prześlij na adres e-

mail: kongres@frdl.org lub faksem 

na numery 68 45 32 292, 68 45 32 

209 lub pocztą na adres:

Fundacja Rozwoju 

Demokracji Lokalnej

Ośrodek Regionalny 

w Zielonej Górze

ul. Boh. Westerplatte 9

65-034 Zielona Góra 

Wśród wyróżnionych znaleźli się 

działacze z całej Polski, w tym dwo-

je reprezentantów województwa 

lubuskiego. Złotym Krzyżem Za-

sługi za pracę społeczną i budowę 

społeczeństwa obywatelskiego zo-

stała odznaczona Anita Kucharska 

– Dziedzic prezeska Lubuskiego 

Stowarzyszenia Na Rzecz Kobiet 

BABA z Zielonej Góry. Natomiast 

Krzyżem Kawalerskim Orderu 

Odrodzenia Polski uhonorowany 

został Paweł Urbanowicz, prezes 

Fundacji „Nasz Dom” z siedzibą w 

Lutolu Mokrym.

Gratulujemy! 


