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A u nas wiosna…
Kto się uważa za zbyt ważnego dla małych spraw, 

ten przeważnie jest za mały dla spraw ważnych. – Jacques Tati

Dokończenie > strona 3

Jest on także potrzebny i coraz bar-

dziej doceniany. Świadczy o tym fakt, 

że rok 2011 na terenie całej Unii Eu-

ropejskiej jest obchodzony pod hasłem 

Europejskiego Roku Wolontariatu. 

Z czego wynika tak duże zainte-

resowanie wolontariatem? Bierze 

się ono z docenienia ekonomicznej 

wartości działań wolontarystyczych. 

Działania fi lantropijne i pomocowe, 

jako przejaw aktywności obywatel-

skiej, są także odpowiedzią na po-

trzeby społeczne, które nie zostały 

w pełni zaspokojone przez państwo.

Czy wszystko tak pięknie?

W obliczu kryzysu gospodar-

czego gotowość młodych ludzi 

do świadczenia swoich usług nie-

odpłatnie staje płaszczyzną wielu 

nadużyć. Młodym ludziom wolon-

tariat przedstawiany jest jako swo-

ista „trampolina” do pracy na etacie. 

„Najpierw wykaż się determinacją, 

pokaż, że chcesz pracować, a po-

tem wrócimy do tematu zatrudnie-

nia” – opisuje swoje zmagania na 

rynku pracy Joanna – absolwentka 

pedagogiki na jednej z lubuskich 

uczelni, starająca się o pracę w pla-

cówce oświatowej. Zgodnie jednak 

z ustawą o działalności pożytku pu-

blicznego i wolontariacie, wolonta-

riusze mogą wykonywać świadcze-

nia dla organizacji pozarządowych, 

Różne oblicza wolontariatu
Wolontariat jest popularny. Wpisując hasło „wolontariat” popularna wyszukiwarka internetowa „wyrzuca” nam w ciągu 
0, 007 sekundy ponad 6 milionów wyszukań. 

Konkluzje Rady Unii 
Europejskiej 

Wolontariat obecny jest we 
wszystkich dziedzinach życia 
społecznego i przyczynia się do 
eliminowania ubóstwa i wy-
kluczenia społecznego, poprawy 
sytuacji słabszych grup społecz-
nych, wzmacniania integracji 
społecznej i wspierania godnego 
starzenia się, solidarności między-
pokoleniowej, a także do wzrostu 
gospodarczego.

organów administracji publicznej 

oraz jednostek im podległym, ale 

z wyłączeniem prowadzanej przez 

nie działalności gospodarczej. Wy-

nika więc jednoznacznie, że praca 

w fundacji lub stowarzyszeniu przy 

organizacji imprez komercyjnych 

nie jest wolontariatem. Podobnie 

bezpłatna i dobrowolna praca np. w 

biurze rachunkowym. 
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października b.r. konkluzji dotyczącej 

roli wolontariatu w polityce społecznej 

wyraźnie podkreśla, że wolontariat w 

żadnym wypadku nie powinien zastę-

pować płatnego zatrudnienia.

Wolontariat nagminnie mylony 

jest praktykami, które pozwala-

ją zdobyć pierwsze i bardzo cenne 

doświadczenie zawodowe. Praktyki 

są elementem wielu kierunków stu-

diów, i choć wykonywane są bezpłat-

nie nie jest spełniona pierwsza i pod-

stawowa zasada wolontariatu, czyli 

dobrowolność świadczeń. Inna jest 

także regulacja prawna – student od-

bywa praktykę na mocy umowy po-

między wyższą uczelnią a zakładem 

pracy, która określa przebieg praktyk. 

Wolontariusz wykonuje swoje dzia-

łania w oparciu o tzw. porozumie-

nie pomiędzy nim a korzystającym. 

Porozumienie reguluje status osoby, 

wykonującej swoje działania dobro-

wolnie. Określa zakres działań, za-

pewnia ewentualny zwrot kosztów 

podróży służbowych, zobowiązuje 

korzystającego do zapewnienia wo-

lontariuszowi warunków zgodnych z 

zasadami BHP).

Wolontariat po polsku 

Działania prospołeczne w Polsce 

mocno się rozwinęły po 1945 roku 

pod postacią prac i czynów spo-

łecznych itp. Do tego czasu szeroko 

rozumianą fi lantropią zajmowały się 

głównie bogatsze warstwy społe-

czeństwa. - Oczywiście system so-

cjalistyczny wypaczał ideę dobrowol-

ności, ale warto zauważyć analogie z 

obecnym wolontariatem a „czynem’ 

rodem z PRL – zaznacza Karolina 

Skoczylas członek zarządu Funda-

cji Potrafi ę Pomagam. Można tu 

wskazać chociażby na odznaczenia, 

dyplomy, imprezy dla wolontariuszy, 

hymny, gazetki itp. Wiele elementów 

do tej pory jest wspólnych i myślę,  

że z wielu rozwiązań można nadal 

korzystać. Oczywiście po pewnej 

modyfi kacji – dodaje.

Lata 90-te to czas, kiedy zaczyna 

tworzyć się III sektor. Polacy roz-

poczęli żmudny proces budowania 

społeczeństwa obywatelskiego, a wo-

lontariat całkowicie nieprzymuszony 

rozwija się i zyskuje coraz większe 

poparcie.

Jak wynika z badań stowarzy-

szenia Klon/Jawor po kilkulet-

nim spadku zainteresowania (do 

poziomu 11% w 2008), 2010 rok 

przyniósł ponowne zainteresowa-

nie wolontariatem (wzrost o pięć 

punktów procentowych). W ostat-

nim dziesięcioleciu średnio, 15,5% 

Polaków pracowało dobrowolnie, 

poświęcając swój czas na pomoc 

innym. Coraz bardziej różnicuje 

się także społeczny obraz wolon-

tariusza, ponieważ w działania na 

rzecz innych angażują się chętnie 

osoby starsze ( w wieku poproduk-

cyjnym). Zdaniem K. Skoczylas 

wolontariat jest dla osób starszych 

sposobem na zagospodarowanie 

wolnego czasu, z którym po przej-

ściu na emeryturę część osób nie 

wie, co zrobić.- Działania na rzecz 

innym pozwalają wolontariuszom 

50+ poczuć, że nadal są potrzebni, 

wyzwala to w nich energię i chęć 

do życia – wyjaśnia.

Wolontariusz - każda osoba 
fi zyczna, która dobrowolnie, 
ochotniczo i bez wynagrodzenia 
wykonuje świadczenia na rzecz 
organizacji,  instytucji i osób in-
dywidualnych wykraczając poza 
więzi koleżeńsko-rodzinne.
Defi nicja – Centrum Wolonta-
riatu

Przeczytaj 
i podaj 
dalej!
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W numerze:

Kierunek pomaganie
Jej kalendarz wypełniony jest po brzegi, 

a ona sama zajęta niemalże od rana do 

wieczora. 

Jolanta Żuchowska, działaczka społecz-

na, słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku w Gorzowie Wielkopolskim, 

laureatka tytułu Wolontariuszka +50 

roku 2011 województwa lubuskiego, 

opowiada o tym, ile satysfakcji i radości 

sprawia niesienie pomocy innym. Str. 3

Doradcy podpowiadają
Zastanawiasz się, jak zdobyć pieniądze 

na działalność organizacji? Chcesz 

napisać mały projekt, ale nie wiesz, co 

to jest inicjatywa oddolna? Ani tego, jak 

skonstruować budżet projektu? Na te i 

inne pytania odpowiadają nasi specjali-

ści. Str. 4-6

Nowa stara szkoła
Wójt gminy Górzyca Robert Stolarski 

opowiada, dlaczego zamiast zlikwi-

dować dwie wiejskie podstawówki, 

powołał fundację, która zajęła się ich 

prowadzeniem. – Osobiście uważam, że 

każda likwidacja jakiegokolwiek obiektu 

jest porażką. Działał on przez wiele lat, 

a teraz zamyka się go jednym ruchem. 

Trzeba szukać alternatywnych rozwią-

zań. Str. 7

Co dzieje się w Sosnach?
W tej małej miejscowości położonej 

koło Gorzowa, dwadzieścia aktywnych 

pań założyło Koło Gospodyń Wiejskich. 

Ale nie są zwykłymi gospodyniami. 

Choćby dlatego, że w swoich włościach 

posiadają… pałac. Wstępu na posiadłość 

broni dożynkowy kogut. Sosny odwie-

dzają nawet Japończycy! Str. 8-9

Agresywni najeźdźcy
Mało kto wie, że w czasach PGR-ów 

nasze rodzime krasule dostały odgórny 

nakaz jedzenia rośliny zwanej barsz-

czem sosnowskiego, pochodzącej z 

Kaukazu. Nijak jednak nie chciały się mu 

podporządkować. Roślina okazała się 

niemiłym gościem – spotkania z nią gro-

żą poparzeniami. Walką z coraz bardziej 

rozprzestrzeniającym się barszczem 

zajmuje się fundacja z Santoka (woj. 

lubuskie). Str. 12
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dr Krzysztof Wojciechowski, 
Prezes Fundacji na rzecz 
Collegium Polonicum

Czy ostatnie wybory w Polsce 

zakończyły się dla organizacji poza-

rządowych dobrym rezultatem czy 

nie? Na pewno nie zakończyły się 

najgorszym. Najgorszy rezultat to 

ewentualne zwycięstwo partii, która 

utożsamia się z silnym państwem, a 

silne państwo chce – jak małe dziec-

ko – robić wszystko „siamo”. NGO-

’sy mu tylko przeszkadzają. Czasem 

mogą wykonać czarną robotę, za 

którą najczęściej dostają kopniaka. 

Zwyciężyła partia, która NGO-

’som nie przeszkadza, a nawet zdaje 

się doceniać ich rolę. W tym sensie 

wybory nie zakończyły się najgor-

szym wynikiem. Mogły zakończyć 

się lepszym, lecz zabrakło… odpo-

wiedniej partii. Mniejsze partyjki to 

albo ludzie o mentalności – niestety 

wciąż jeszcze – „układowców”, albo 

zagadkowy ruch, który będzie po-

trzebował kilku lat, zanim pokaże, 

czy jest w stanie współrządzić nowo-

czesnym państwem. Zabrakło partii, 

Pajacyk zbiera wnioski
Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wnio-
sków o dofi nansowanie dożywiania dzieci w ramach pro-
gramu Pajacyk na drugi semestr roku szkolnego 2011/2012. 
O pomoc mogą zwracać się szkoły podstawowe, gimnazja i 
samodzielne świetlice. 

Już drugi raz wspólnie ob-
radowali przedstawiciele 
organizacji pozarządowych 
i urzędników, tworzący 
Radę Działalności Pożytku 
Publicznego Województwa 
Lubuskiego. 

Członkowie rady spotkali się 

24 października. Głównym celem 

obrad było zaopiniowanie dwóch 

projektów: Programu współpracy 

Województwa Lubuskiego z or-

ganizacjami pozarządowymi na 

2012 oraz Wojewódzkiego Pro-

gramu Profi laktyki Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na lata 

Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdań fundacji

W Dzienniku Ustaw z 12 października ukazało się rozporządzenie 

zmieniające obowiązujący dokument w sprawie ramowego zakresu spra-

wozdania z działalności fundacji. Zmiany dotyczą danych podawanych w 

sprawozdaniu. Po pierwsze, nie trzeba już podawać adresów zamieszkania 

członków zarządu. Po drugie, fundacja jest zobowiązana podać, poza adre-

sem siedziby, aktualny adres do korespondencji oraz adres poczty elektro-

nicznej, jeżeli taki posiada. Nowe przepisy wchodzą w życie po upływie 14 

od ogłoszenia, czyli 26 października.  

kbp

Sałatka Szefa Kuchni

Z politycznego podwórka
która rozumie, iż państwo nie jest w 

stanie rozwiązać wszystkich proble-

mów współczesnego społeczeństwa. 

Potrzebuje do tego społecznych 

partnerów, ale ci, aby móc generować 

energię i poprawiać społeczne życie, 

muszą być przez państwo wspierani. 

Co to znaczy, że państwo ma wspie-

rać NGO’sy? Po pierwsze, musi im 

zapewnić minimum stabilizacji. Są 

kraje, w których państwo fi nansu-

je wprost duże organizacje poza-

rządowe o szczególnym znaczeniu 

(takie, które bronią interesów kon-

sumentów, dbają o bezpieczeństwo 

publiczne, zajmują się kształceniem 

lub szerzeniem kultury politycznej 

itp.). Wydaje się, że mentalnie do 

tego jeszcze nie dorośliśmy. Gdyby 

w Polsce lat 90. minister miał do 

przekazania organizacjom pozarzą-

dowym miliard złotych, przekazałby 

je pewnie na fundacje swojej żony 

lub żony kolegi. Dzisiaj zapewne jest 

lepiej, ale akcja subwencjonowania 

NGO przez budżet państwowy do-

prowadziłaby do kłótni i pomówień. 

A co z inną formą wsparcia? W ad-

ministracji samorządowej i państwo-

wej mamy ok. 150 000 ludzi za dużo. 

A może oddelegować ich do pracy w 

NGO? Jeden stały etat jest czasem 

dla organizacji ratunkiem… Pewne 

jest, że dopiero wtedy, kiedy temat 

NGO stanie się tematem kampanii 

wyborczej, będziemy mogli powie-

dzieć, że doszusowaliśmy do cywili-

zowanego świata.  

Planowanie 
współpracy

2012 – 2017. Jednostki samorządu 

mają obowiązek uchwalenia planów 

współpracy z NGO’sami do 30 li-

stopada każdego roku. Reguluje 

on zasady współpracy jednostek z 

organizacjami, opisując m.in. na 

jakich zasadach mogą być fi nanso-

wane ich działania, jak odbywa się 

współpraca pozafi nansowa, jakich 

obszarów dotyczy, a także jakie są 

w danym roku priorytetowe zada-

nia publiczne. W wyniku głosowa-

nia rada pozytywnie zaopiniowała 

przedstawione projekty programów. 

Kolejne posiedzenie zaplanowano 

na styczeń 2012 r. 

kbp
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Członkowie rady podejmowali decyzje przez głosowanie.

- Niemal wszystkie organiza-

cje narzekają na pustki w kasie, a 

my wciąż mamy wolne miejsca na 

szkoleniach z zakresu działalności 

gospodarczej. Czyżby NGO’sy nie 

wierzyły, że są w stanie zarabiać 

pieniądze? – pyta Marzena Sło-

downik, asystentka merytoryczna 

w projekcie Podaj Dalej. Dlaczego 

organizacje nie chcą się dowie-

dzieć, jak to robić?

Szkolenie poprowadzi Zenon 

Madej, doradca gospodarczy, któ-

ry jednocześnie posiada praktyczne, 

bogate doświadczenie w zakresie 

zarządzania i kontrolowania działal-

ności NGO, jako członek zarządów, 

komisji rewizyjnych oraz dyrektor 

kilku NGO’sów. Specjalizuje się w 

budowaniu niezależności i stabilności 

fi nansowej organizacji pozarządo-

wych. Posiada duże umiejętności ana-

lizy otoczenia NGO i generowania 

stałych usług i produktów w ramach 

organizacji pozarządowych. Zna za-

gadnienia współpracy międzysekto-

rowej. Jest inicjatorem i wykonawcą 

wielu przedsięwzięć pozarządowych.

Plan szkolenia przewiduje m.in.: 

poznanie prawno-podatkowych 

aspektów prowadzenia działalności 

przez organizacje, w tym różnic mię-

dzy działalnością statutową odpłatną 

i nieodpłatną. Uczestnicy dowiedzą 

Formularze zgłoszeniowe można 

pobrać ze strony internetowej www.

pajacyk.pl. Na stronie dostępna jest 

również instrukcja pomocna w wy-

pełnianiu wniosku. 

Termin przesyłania zgłoszeń 

upływa 10 grudnia br. (decyduje data 

stempla pocztowego). 

Wnioski należy przesyłać na adres:

Polska Akcja Humanitarna

ul. Wita Stwosza 2, 87-100 Toruń

tel.: (056) 652 13 68, 

Wypełnienie wniosku i przesłanie 

go nie gwarantuje otrzymania dofi -

nansowania.

Pełna lista placówek otrzymują-

cych środki na dożywianie zostanie 

opublikowana na stronie interneto-

wej PAH 1 lutego 2012 roku. 

Opr. kbp

 Chcesz wiedzieć, 
 jak zarabiać pieniądze?
Są jeszcze wolne miejsca na szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Podaj Dalej”

się również, jak ocenić możliwości 

prowadzenia działalności przez or-

ganizację, jak stworzyć profesjonalny 

biznesplan. Inspiracją dla lokalnych 

NGO’sów mogą być przedstawiane 

przykłady dobrych praktyk z kraju 

i zza granicy, dotyczące działalności 

gospodarczej organizacji pozarządo-

wych i fi rm społecznych. 

Działalność gospodarcza w NGO

3-4.12.2011 Ośno Lubuskie

10-11.12.2011 Dychów

Jak współpracować z innymi?

Samorząd lokalny jest natural-

nym partnerem NGO’sów. Warto 

więc dowiedzieć się, jakie są moż-

liwości współpracy z nim. Ale nie 

tylko. A może warto współpraco-

wać z innymi organizacjami? Jak 

„dogadać się” z partnerami?

Tego właśnie można będzie 

dowiedzieć się na szkoleniach z 

współpracy międzysektorowej, 

które odbędą się w styczniu. Jak 

budować partnerstwo, oparte na 

solidnych podstawach? Jakie wła-

ściwie są ramy prawne współpracy 

z partnerami z innych sektorów? 

Jakie są uwarunkowania, koszty i 

korzyści współpracy międzysekto-

rowej? Tego wszystkiego dowiedzą 

się uczestnicy szkolenia od specjali-

stów z fi rmy Studeo, prowadzących 

zajęcia. Podczas zajęć dokładnie  

przeanalizowane zostanie zagad-

nienie partnerstwa – jak dojść do 

porozumienia, jak diagnozować 

swoje potrzeby, a potem umiejętnie 

zarządzać wspólnymi działaniami, 

a także na czym polega ewaluacja 

i monitoring partnerstwa. Warto 

skorzystać z porad! 

Współpraca międzysektorowa

14-15.01.2012 Ośno Lubuskie

28-29.01.2012 Dychów 

Opr. kbp

Szczegółowy harmonogram 
szkoleń oraz karta zgłoszeniowa 
dostępne są na stronie: www.
podaj-dalej.org w zakładce 
„Szkolenia”. 
Zgłoś się, nie przegap szansy!
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Kierunek pomaganie
Rozmowa z Jolantą Żuchowską, działaczką społeczną z Go-
rzowa Wielkopolskiego, słuchaczką Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku,  laureatką tytułu Wolontariuszka +50 roku 2011 
województwa lubuskiego

Nie oznacza to jednak, że wolon-

tariuszami są tylko osoby uczące się 

albo na emeryturze. Na rzecz innych 

działają także osoby aktywne zawo-

dowo, czyli te które stereotypowo 

mają najmniej czasu, bo praca, dom, 

dzieci. - Zająłem się wolontariatem, 

po tym jak wróciłem z zagranicy. Nie 

mogłem oswoić się z rzeczywistością, 

którą zastałem – wyznaje Zbigniew 

Szczepański, jeden z wolontariuszy 

działających w Klubie Wolontaria-

tu. Zbyszek działa społecznie już od 

dwóch lat – sam znalazł miejsce dla 

siebie. 

Jak zdobyć 5 punktów?

Młodzi ludzie zachęcani są do 

działań prospołecznych od najmłod-

szych lat. Uczniowie gimnazjum 

mogą otrzymać za wolontariat, w któ-

rym uczestniczą systematycznie przez 

okres co najmniej jednego roku szkol-

nego pięć punktów.  Są one wliczane 

są do łącznej punktacji decydującej o 

przyjęciu do szkoły ponadgimnazjal-

nej. Zdaniem Łukasza Karasińskiego, 

członka Klubu, koordynatora wielu 

akcji społecznych, ucznia jednej z 

zielonogórskich szkół ponadgimna-

zjalnych – pięć punktów jest dla wielu 

uczniów silną motywacją do podjęcia 

wolontariatu. Niektórzy „łapią bak-

cyla” i zostają. - Pięć punktów to nie 

mało. Szczególnie w sytuacji, kiedy 

mogą one zaważyć o przyjęciu do 

wymarzonej szkoły – dodaje Paulina 

Tarwacka, wolontariuszka, laureatka 

tytułu ośmiu wspaniałych wojewódz-

twa lubuskiego.

- Motywacja osób przychodzących 

na spotkania Klubu Wolontariatu jest 

bardzo szybko weryfi kowana przez 

życie. Pojawiają się osoby, którym 

zależy tylko na otrzymaniu zaświad-

czenia uprawniającego do przyznania 

dodatkowych punktów – wyjaśnia 

K. Skoczylas. - U nas nie wystarczy 

jednak przychodzić tylko na zbiórki, 

trzeba wykazać się realną działalnością 

- dodaje. Członkowie zielonogórskie-

go Klubu dbają o dobry klimat wokół 

swojej działalności. Chcą być zaufa-

nym partnerem dla środowiska lokal-

nego, nie godzą się na półśrodki.

Regulacje prawe

Przed 2003 rokiem regulacje 

prawne dotyczące wolontariatu w 

Polsce praktycznie nie istniały. Usta-

wa o działalności pożytku publicz-

nego i wolontariacie wprowadziła 

pierwsze prawne zabezpieczenia dla 

osób, chcących działać nieodpłatnie. 

– Obecne regulacje prawne dotyczą-

ce wolontariatu są niewystarczające 

– stwierdza Joanna Zając, uczennica 

szkoły ponadgimnazjalnej, wolon-

tariuszka, laureatka tytułu ośmiu 

wspaniałych województwa lubskie-

go, a także posłanka na sejm dzieci 

i młodzieży. Pozostało jeszcze wiele 

obszarów, które powinny pozostać 

prawnie uregulowane. W związku z 

tym potrzebne są prace nad dalszym 

doprecyzowaniem praw i obowiąz-

ków wolontariuszy, tak, aby ich praca 

nie była wykorzystywana a docenia-

na. Jak zaznacza J. Zając – w obecnej 

formie ustawa nie defi niuje nawet 

czym jest wolontariat. Wyjaśnia je-

dynie, kim jest wolontariusz. 

Dlatego podczas XVII sesji Sejmu 

Dzieci i Młodzieży została przyjęta 

uchwała w sprawie zaleceń doty-

czących rozwoju wolontariatu i ak-

tywności społecznej młodzieży. - Jej 

celem jest zwrócenie uwagi na prawa 

wolontariusza i konieczność dopra-

cowania przepisów funkcjonujących 

obecnie - dodaje J. Zając.

Po pierwsze - pomagać

Ochotnicy z Klubu Wolontaria-

tu w Zielonej Górze jednogłośnie 

potwierdzają, że wolontariat jest im 

potrzebny. Paradoksalnie można 

więc stwierdzić, że pomaganie uza-

leżnia. Dla Łukasza Karasińskiego 

wolontariat jest możliwością rozwo-

ju. - Zanim zacząłem działać, byłem 

nieśmiały – wyznaje. Aż  trudno w to 

uwierzyć patrząc na młodego i bar-

dzo otwartego człowieka.

Joannie Zając wolontariat pozwa-

la miło i kreatywnie spędzić czas. - 

Mogę poznać nowych ludzi i nabyć 

nowe umiejętności i czegoś się na-

uczyć. Dzięki niemu moje życie jest 

kolorowe – dodaje. – Wolontariat 

sprawia, że jestem wolnym człowie-

kiem – reasumuje K. Skoczylas. 

Hanna Musiejkiewicz

Klub Wolontariatu jest nieformal-
nym zrzeszeniem wolontariuszy, 
głównie z obszaru miasta Zielona 
Góra. Działalność Klubu patro-
nuje Fundacja „Potrafi ę - Po-
magam”, która w razie potrzeby 
użycza osobowości prawnej i 
wspiera doświadczeniem.
KW to miejsce dla wszystkich, bez 
względu na wieku, którzy chcą 
„coś zrobić”.
Najważniejsze są chęci. 
Spotkania Klubu odbywają się 
w każdy piątek o 16.30 w Domu 
Kultury Nowita przy ul. II Armii 
32
www.wolontariat.zgora.pl

- Jak wyglądała Pani droga do 

wolontariatu?

- Zaczęło się od tego, że sama 

potrzebowałam pomocy. W wieku 

czterdziestu kliku lat „dopadła” mnie 

poważna choroba. Diagnoza była 

porażająca – stwardnienie rozsiane. 

Przez pięć lat udawałam sama przed 

sobą, że się choroby nie boję. Za-

mknęłam się w domu przed całym 

światem, choć zawsze byłam osobą 

bardzo aktywną. Ten czas oraz cho-

roba były dla mnie bardzo trudne, 

choć lekarze stwierdzili, że objawy 

nie postępują i jestem praktycznie 

zdrowa. 

Jednak wszystko to było dla mnie 

niczym „stop klatka”. Pomyślałam, 

że spotkało mnie to wszystko z ja-

kiegoś powodu. Szukając pomocy, po 

raz pierwszy spotkałam się z psycho-

logią i odkryłam, że człowiek, nawet 

po pięćdziesiątce może zmienić swo-

je życie, jeżeli tylko bardzo chce. Za-

częłam szukać dla siebie miejsca i tak 

trafi łam do Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku w Gorzowie Wielkopolskim. 

Na początku chodziłam na wykłady 

z psychologii i z medycyny natural-

nej. Tam właśnie usłyszałam bar-

dzo ważne zdanie: „Jak ci źle, to się 

zmień”. Wzięłam je sobie bardzo do 

serca. Kroczek po kroczku zaczęłam 

się zmieniać. 

Duże znaczenie miały zajęcia tań-

ca. Razem z koleżankami prezen-

towałyśmy swoje występy w wielu 

miejscach, ale najważniejszy dla 

mnie był występ przed studentami 

Akademii Wychowania Fizycznego. 

Zdziwienie na ich twarzach i wyra-

zy uznania pozwoliły mi zrozumieć, 

że studenci Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku w pewnym sensie przecierają 

szlaki. Pokazujemy, że na emeryturze 

można żyć pięknie i ciekawie, reali-

zując swoje pasje.

To wydarzenie przekonało mnie, 

że już niczego się nie boję. Zaczęłam 

myśleć o wolontariacie, pomaganiu 

innym. W 2004 roku, podczas spo-

tkania sekcji wolontariatu z panią 

Barbarą Szymczyk z Gorzowskiego 

Centrum Pomocy Rodzinie dowie-

działam się, że potrzebna jest osoba 

do pomocy przy pisaniu rożnego 

rodzaju pism dla osób, które mają 

z tym problemy. I tak od listopada 

2004 roku prowadzę biuro pisania 

porad. Piszę pisma o alimenty, do 

sądu, do prezydenta. Spotykam się 

z prawdziwymi problemami ludźmi. 

I co istotne, zostałam także szefową 

sekcji wolontariatu UTW.

- Jakie działania podejmuje ta 

sekcja?

- Pani Ewa Promińska, obecnie 

Dyrektor Domu Dziennego Pobytu 

w Gorzowie Wielkopolskim,  pod-

sunęła mi pomysł zbiórek rzeczy uży-

wanych dla ludzi potrzebujących. Na 

początku ludzie mieli pewne opory. 

Bali się, że rzeczy mogą trafi ć do osób, 

które wcale nie potrzebują pomocy - 

ale w końcu zbiórki w UTW „przyję-

ły się”. Trafi ają do nas kartony z tale-

rzami, garnkami. Worki pełne butów 

i ubrań. Kiedy któryś ze słuchaczy nie 

jest w stanie donieść rzeczy, jedziemy 

z mężem samochodem i zabieramy je. 

Oprócz tego dwa razy do roku - na 

Wielkanoc i Boże Narodzenia - or-

ganizujemy zbiórki słodyczy. Część 

przekazujemy do świetlicy terapeu-

tycznej, a resztę do Klub Abstynen-

ta „24 Godziny”. W dniu świętego 

Kamila od rana do wieczora zbiera-

my do puszek pieniądze w Centrum 

Handlowym Askana na Hospicjum 

św. Kamila w Gorzowie 

Nasz zespół wokalny co drugi 

miesiąc przygotowuje występy ar-

tystyczne dla pensjonariuszy Domu 

Dziennego Pobytu. W ich skład 

wchodzi również część poetycka, po-

nieważ mamy w swoim gronie wiele 

emerytowanych nauczycielek języka 

polskiego, które pięknie recytują.

Włączyłyśmy się także w akcje pisa-

nia listów organizowane przez Amne-

sty International. Na początku my-

ślałam, że to akurat może nam się nie 

udać, ale dziewczyny przelały na pa-

pier swoje własne przeżycia i emocje. 

Listy były pisane w obronie osób z Ka-

zachstanu, Uzbekistanu, a wiele osób z 

grona naszych słuchaczy pochodzi ze 

Wschodu. Część pań stanęła w obro-

nie praw kobiet. Ostatnio również ru-

szyliśmy na poważnie ze zbieraniem 

zakrętek. Przekazujemy do Fundacji 

Jaśka Meli Poza Horyzonty. Pieniądze 

z ich recyklingu są przeznaczane dla 

osób potrzebujących pomocy. 

- Jak to się stało, że została Pani 

wytypowana do tytułu wolonta-

riuszka +50?

Różne oblicza wolontariatuDokończenie ze strony 1

Dokończenie > strona 14

Ważne jest jak dajesz
Dziewczynka na lekcji 
narysowała drzewo, które 
miało niebieskie liście. Nauczy-
cielka z ciekawością spytała, 
dlaczego liście są w tym kolorze. 
Dziewczynka powiedziała, że 
nie miała zielonej kredki. W tej 
samej chwili odezwała się inna 
uczennica: „Chciałam jej dać, ale 
ona nie wzięła”. Nauczycielka 
odpowiedziała: „Widzisz, trzeba 
tak dawać, żeby drugiemu było 
przyjemnie brać.”
Opowiedziała Jolanta Żuchowska
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Podczas uroczystej gali w Urzędzie Marszałkowskim.
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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

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

Zenon Madej, doradca gospodarczy, udzielający porad w projekcie „Podaj Dalej”

Zdobywaj wiedzę!
Chcesz dowiedzieć się jak napisać projekt innowacyjny? Regionalny Ośro-
dek EFS w Zielonej Górze zaprasza na bezpłatne szkolenia
W listopadzie odbędą się trzy warsztaty:
- 9 listopada „Projekty innowacyjne w ramach POKL”,
- 17 listopada „Rozliczanie projektów w Generatorze Wniosków Płatni-
czych - wersja dla początkujących”,
- 30 listopada „Pomoc publiczna w Działaniu 8.1.1 POKL”.
Więcej informacji: www.roefs.zielonagora.pl, tel. 68 30 70 938, e-mail 
info_zielonagora@roefs.pl

kbp

Przede wszystkim dlatego, że każ-

da organizacja ma problemy, a w ra-

mach projektu Podaj Dalej jesteśmy 

w stanie większość z nich rozwiązać. 

I to za darmo. Doradztwo, które pro-

ponujemy, skierowane jest do Was, 

tzn. wszystkich osób działających w 

lubuskim III sektorze. Do Waszej 

dyspozycji pozostają specjaliści z za-

kresu aplikowania o dotacje, prawa, 

fi nansów, przedsiębiorczości, PR. 

Kto pyta, nie błądzi

Nasi specjaliści udzielają indy-

widualnych porad w Inkubatorze, 

który działa w siedzibie Fundacji 

na rzecz Collegium Polonicum w 

Jak zdobyć pieniądze na działal-

ność organizacji?

Pieniądze dla NGO leżą na ulicy, 

a właściwie są w naszych głowach. 

Zastanawiając się nad przyszłością 

NGO w najbliższym czasie w Pol-

sce, muszę z przykrością stwierdzić, 

że nadchodzą trudne czasy. Nie wy-

nika to z braku chęci do działania, 

czy z powodu rozwiązania wszyst-

kich spraw leżących w zakresie ich 

zainteresowania.

Przyczyna jest prozaiczna – brak 

pieniędzy na fi nansowanie bieżącej 

działalności i dalszy rozwój. Czytel-

nicy pomyślą – ale nowina!

Oczywiście to żadna nowina, 

środków fi nansowych zawsze brako-

wało. Ostatnich  kilka lat pozwoliło 

jednak realizować zadania, jednocze-

śnie fi nansując tym samym swoją ka-

drę dzięki projektom w ramach EFS.

Projekcja fi nansowa dobiega koń-

ca, na rynku fi nansowym jest coraz 

groźniej, a organizacje w poprzed-

nich latach często zarządzały środ-

kami fi nansowymi często jak ZUS 

lub inne podobne j państwowe fun-

dusze, czyli konsumując na bieżąco 

wszystko, co wpływało do kasy.

Niewielu potrafi  myśleć o fi nan-

sach w perspektywie czasowej. Ni-

kogo oczywiście nie obwiniam. Jest 

to tylko mało odkrywcze stwierdze-

nie faktów. Zarządzania fi nansami 

nie uczy się w Polsce, a szczególnie 

zarządzania fi nansami w NGO. 

Oczywiście ekonomiści i wykładow-

cy ekonomii się obruszą, zarzucając 

mi kłam. Ja jednak nie zmienię swo-

jej opinii. To czego jesteśmy uczeni, 

to gospodarowanie pieniędzmi w 

ramach ustanowionego sytemu, w 

sposób przez niego akceptowany i w 

ramach przez niego zalecanych.

Obecny kryzys pokazuje, że ten 

system wcale nie jest doskonały, a 

już na pewno niezbyt mądry. Roz-

wiązania kryzysu fi nansowego przez 

obecnie trzymających stery fi nan-

sów, sprowadzają się do generowania 

wirtualnych pieniędzy pod dochody 

przyszłych okresów - czytaj podatki 

przyszłych pokoleń. Nazwę to do-

sadnie - przypomina to okradanie 

przyszłych pokoleń. To okradanie jest 

szczególnie  perfi dne, bo te pokole-

nia jeszcze nie mogą się obronić. Nie 

mają świadomości tego, lub są uczeni, 

że to jedyna droga - oczywiście pod 

hasłami szczytnych idei i celów spo-

łecznych. Efektem tego będzie po-

jawienie się kolejnej fali wirtualnych 

pieniędzy, czyli tak naprawdę zapisów 

„winien” i „ma” oraz powstanie kolej-

nej grupy ludzi i krajów, którzy będą 

całymi latami spłacać  realne raty 

wraz z jak najbardziej realnymi od-

setkami od nieistniejących dofi nan-

sowań, pożyczek, kredytów i innych, 

które będzie się nazywać wsparciem, 

pomocą lub jeszcze szczytniej.

NGO’sy powinny zrobić wszyst-

ko, by bronić się przed współspraw-

stwem w tym procederze.

Ciągle jesteśmy uczeni, że pienią-

dze i fi nanse to dziedzina niezwykle 

skomplikowana i niemożliwa do 

szybkiego poznania, a już na pewno 

tego się nie da zrobić bez dogłębnych 

studiów. Jest to nieprawda.

NGO są tą instytucją, które wie-

le razy zadały, często nieświadomie, 

kłam tej teorii. Wystarczyło sięgnąć 

do największej i najproduktywniej-

szej mennicy świata, czyli ludzkiego 

potencjału, jego potrzeb i kreatyw-

ności. Dzisiaj zaczyna się zauważać 

ten potencjał, nazywając go ekono-

mią społeczną.

Prawda dotycząca pieniędzy jest 

banalna. Nie można generować 

wartości dodanej, mając mentalność 

roszczeniową. Nie można zarządzać 

milionami, nie pochylając się nad 1 

groszem. 

Nie jest ważne jak dużo masz pie-

niędzy, ale najważniejsze jest, co z 

nimi robisz. Zaspakajasz - skądinąd 

bardzo słuszne - bieżące potrzeby, 

czy potrafi sz wykazać się dojrzałością 

emocjonalną i zarządzasz fi nansami?

Zapewniam cię, że fi nanse to nic 

innego jak inteligencja emocjonalna, 

inteligencja fi nansowa, wytrwałość, 

konsekwencja i pragnienie wolności 

dobrane w odpowiednich propor-

cjach, właściwie połączone i zasto-

sowane.

Wiem, że masz wątpliwości lub 

wręcz nie wierzysz w to co napisa-

łem. Pojawia się pytanie – skoro to 

takie proste, to dlaczego tak niewielu 

to stosuje? 

Pamiętaj, że to co proste jest naj-

częściej najtrudniejsze. Zapraszam 

na szkolenia i spotkania doradcze. 

Sprawdź mnie. 

Jak skonstruować projekt w ra-

mach tzw. inicjatywy oddolnej?

W ramach Programu Opera-

cyjnego Kapitał Ludzki mamy do 

czynienia z dwoma działaniami, fi -

nansującymi realizację tzw. inicjatyw 

oddolnych. Mam tu na myśli Dzia-

łanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz 

aktywnej integracji i Działanie 9.5 

Oddolne inicjatywy edukacyjne na 

obszarach wiejskich. 

Przygotowując  projekt w ramach 

któregokolwiek z powyższych działań 

musimy pamiętać o podstawowej za-

sadzie – pomysł na projekt musi wy-

nikać z potrzeb społeczności lokalnej. 

To właśnie ta społeczność (rozumia-

na jako mieszkańcy gmin wiejskich, 

wiejsko – miejskich i miast do 25 tys. 

mieszkańców) jest inicjatorem pro-

jektu. Projekt musi być sformułowany 

z zgodzie z jej potrzebami, oczekiwa-

niami i przy jej udziale.

To tyle w teorii, ale jak w praktyce 

organizacja pozarządowa, działają-

ca np. na rzecz mieszkańców danej 

gminy,  może spełnić ten kluczowy 

warunek? Proponuję zacząć od zdia-

gnozowania potrzeb członków danej 

społeczności. Możemy np. zorga-

nizować spotkanie mieszkańców i 

wspólnie przedyskutować pomysły 

na realizację działań służących pobu-

dzeniu aktywności bądź też rozwią-

zaniu określonego problemu. Może-

my samodzielnie wypracować pewne 

pomysły i poddać je pod dyskusję, ale 

przede wszystkim musimy  otworzyć 

się na koncepcje ze strony miesz-

kańców. Wspólnie wyartykułowane 

potrzeby stają się w ten sposób „ją-

drem”, wokół którego zbudujemy 

projekt. Warto w ten proces włączyć 

władze samorządowe w celu wspar-

cia naszych działań. W taki właśnie 

sposób już wiele gmin i organizacji 

pozarządowych z województwa lu-

buskiego pozyskało środki choćby 

na naukę języków obcych, zajęcia ar-

tystyczne, kulinarne czy edukacyjne.

Inicjatywa oddolna stanowi re-

alizację tzw. zasady empowerment, 

czyli włączenia grup napotykających 

na problemy w proces identyfi ko-

wania potrzeb i zakresu wsparcia na 

etapie przygotowywania i realizacji 

projektu. W ten sposób członkowie 

danej społeczności lokalnej zyskują 

poczucie faktycznego wpływania na 

sprawy, które ich dotyczą. Efekt? Sil-

na motywacja i determinacja, satys-

fakcja, a przede wszystkim – zmiana 

na lepsze! 

Korzystajcie z porad!
Słubicach oraz w ośrodku LoNGO 

w Gorzowie. Jeżeli nie masz moż-

liwości, aby osobiście spotkać się z 

doradcą, zadzwoń do nas lub napisz 

maila do wybranego doradcy z kon-

kretnym zapytaniem. Doradca pod-

czas dyżuru oddzwoni lub odpowie 

na wiadomość mailową. Jest również 

możliwość umówienia się z doradcą 

w siedzibie organizacji pozarządowej 

potrzebującej wsparcia. Jeżeli chodzi 

o dojazd do organizacji, bierzemy 

pod uwagę tylko zapytania pocho-

dzące od organizacji spoza Słubic i 

spoza Gorzowa. Osoby mieszkające 

w Słubicach i w Gorzowie korzy-

stają z doradztwa udzielanego w 

LoNGO i Inkubatorze. Zapytania 

elektroniczne do doradców kierujcie 

bezpośrednio na adres doradcy@po-

daj-dalej.org. 

Poszukaj na stronie lub za-
dzwoń do Fundacji

Doradcy będą udzielać porad do 

września 2012, zgodnie z harmono-

gramem kwartalnym, który jest do-

stępny na stronie www.podaj-dalej.

org, w zakładce Doradztwo specja-

listyczne oraz zapotrzebowaniem od 

organizacji. Na stronie znajdziecie 

także informacje o doradcach – ich 

doświadczeniu zawodowym oraz 

obszarach wsparcia. 

ms
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Harmonogram dyżurów doradców
Przyjdź i skorzystaj z porady!

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

Honorata Pietrońska, specjalista ds. pozyskiwania środ-
ków, doradca w projekcie „Podaj dalej”

Jak dobrze skonstruować budżet 

projektu?

To, czy sukces realizowanego 

projektu przełoży się na sukces ca-

łej organizacji, zależy w dużej mie-

rze od przeprowadzonych działań 

i sprawnego zakończenia projektu. 

Jego ważnym elementem jest dobrze 

skalkulowany budżet – to on tak na-

prawdę „pozwala” na zatrudnienie 

osób, na zakup usług, rzeczy, które 

pozwolą osiągnąć postawione cele. 

Budżet to propozycja, prognoza 

albo plan wyszczególniający ilość 

środków potrzebnych w określonym 

czasie na sfi nansowanie zamierzeń 

wraz z propozycjami źródeł fi nanso-

wania. Budżet projektu to pewnego 

rodzaju budżet operacyjny, zawiera 

informacje o zadaniach, które mają 

być sfi nansowane oraz o koordyna-

cji i harmonogramie przychodów i 

wydatków umożliwiającej realizację 

danego projektu.

Nadrzędną kwestią jest znajomość 

zasad kwalifi kowalności wydatków, 

czyli kosztów możliwych do sfi nan-

sowania w ramach danego konkursu 

grantowego. Znajomość tych zasad 

stanowi punkt wyjścia do tworzenia 

budżetu. W tym celu warto zapoznać 

się z wszelkiego rodzaju ustawami, 

rozporządzeniami, wytycznymi i in-

nymi dokumentami, które regulują 

kwestie kwalifi kowalności.

Aby przystąpić do tworzenia bu-

dżetu należy mieć już opracowany 

opis głównych działań, ich podział na 

konkretne zadania oraz sporządzo-

ny harmonogram. Celem podziału 

na zadania jest wyszczególnienie 

wszystkich niezbędnych elementów 

tak, aby można było takie działanie 

łatwo i sprawnie zrealizować.

Przykład

Jednym z głównych działań pro-

jektu jest promocja sportu wśród 

młodzieży. Podjęto dwa poddzia-

łania promocyjne: (1) impreza ple-

nerowa – dzień sportowca, (2) ma-

teriały informacyjne (ulotki, krótkie 

spoty reklamowe). Aby oszacować 

koszt imprezy „dnia sportowca” na-

leży określić szczegółowo podejmo-

wane działania tzn. należy wynająć 

stadion, ochronę stadionu, zabezpie-

czenie medyczne, zatrudnić osoby 

koordynujące dane działanie,  pra-

cowników szeregowych itd. W dru-

gim przypadku należy określić jakie-

go typu będą materiały informacyjne 

i w jakich ilościach.

Główną umiejętnością jest tu od-

powiednie ustalenie stopnia szcze-

gółowości. Najczęściej popełnianym 

błędem jest zbyt szczegółowe roz-

dzielenie działań. Budżet projektu 

powinien być przedstawiony w spo-

sób przejrzysty i dający możliwość 

czytelnego i szybkiego zidentyfi ko-

wania kosztów poszczególnych dzia-

łań. Zbytnia szczegółowość może 

utrudniać ocenę całego wniosku, ale 

również realizację projektu poprzez 

sztywne „zakontraktowanie” wydat-

ków. Dlatego lepiej jest oszacować 

budżet w sposób elastyczny. 

Przykład elastycznej pozycji bu-

dżetowej

Przykład 1. Koszt materiałów 

szkoleniowych dla 50 uczestników 

liczba uczestników x koszt zesta-

wu na osobę (50 uczestników x 20 

zł/os.=1000 zł)

W ten sposób można sfi nansować:

a) papier ksero i tonery na ogólną 

kwotę 1000 zł lub

b) Koszt usługi ksero.

Analiza potrzebnych nakładów 

ma doprowadzić do stwierdzenia, że 

potrzeba 1000 zł na materiały szko-

leniowe. 

Przykład 2. Koszt szkolenia

Łączny koszt szkolenia A = 4360zł
(szacunek elastyczny)

Łączny koszt szkolenia B = 4360zł 
(szacunek sztywny)

1. wynagrodzenie trenera prowadzącego 
szkolenie (zawiera koszt dojazdu, zakwa-
terowania, wyżywienia)
14h x 120 zł = 1680 zł
2. materiały szkoleniowe
20 uczestników x 20 zł/os. = 400 zł
3. Nocleg z wyżywieniem uczestników
20 os. X 100 zł = 2000 zł 
4. Wynajem sal
14 h x 20 zł = 280 zł

1. Wyn. Trenera 14 h x 80 zł = 1120 zł
2. Dojazd trenera – ryczałt =  240 zł
3. Materiały szkoleniowe
a) toner – 1 szt. x 60 zł = 60 zł
b) papier ksero – 5 ryz x 15 zł = 75 zł
c) Trener – przygotowanie materiałów = 485 zł
4. Noclegi – trener – 1 x 60 zł = 60 zł
5. Noclegi – uczestnicy – 20 os. 60 zł = 1200 zł
6. Wyżywienie – trener – 1 x 40 zł = 40 zł
7. Wyżywienie – uczestnicy – 20 x 40 zł = 800 zł 
8. Wynajem Sal - 14 h x 20 zł = 280 zł

Renata Wcisło, specjalistka 
ds. public relations, dorad-
ca w projekcie „Podaj Dalej”

Gdzie i jak szukać informacji na 

temat organizacji pozarządowych, 

nowości, szkoleń, przepisów, wia-

domości o współpracy, czy akcjach 

społecznych? Gdzie można – poza 

projektem „Podaj dalej”, Fundacją 

na rzecz Collegium Polonicum i jej 

działaniami, stroną internetową, 

wydawnictwami, poszerzać wiedzę 

na temat NGO? 

Możliwości jest wiele, zwłaszcza w 

Internecie. Sztandarową stroną i ko-

palnią wiedzy na temat organizacji 

pozarządowych jest www.ngo.pl. To 

rozbudowany portal, w którym znaj-

dziemy informacje na temat tego, co 

dzieje się w sektorze społecznym w 

skali krajowej, światowej, jak rów-

nież regionalnej.  Są tu wiadomości 

o szkoleniach, także tych prowa-

dzonych w naszym województwie, 

wszelkie porady i poradniki, baza 

organizacji pozarządowych. Mo-

żemy zakupić cenne wydawnictwa, 

dowiedzieć się, co robią inni i sami 

zamieścić informacje o naszych dzia-

łaniach, promować się. 

W Gorzowie Wlkp. (dla po-

wiatów z północnej części woje-

wództwa) i w Zielonej Górze (dla 

powiatów z południowej części 

województwa) działają Regionalne 

Ośrodki Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Można się w nich do-

wiedzieć wszystkiego o EFS, bieżą-

cych konkursach, skorzystać ze szko-

leń,  pomocy specjalistów w zakresie 

przygotowania i realizacji projektów, 

uzyskać wstępną opinię o wniosku, 

skonsultować się z doradcą, anima-

torem (ośrodek zielonogórski: tel. 68 

30 70 938, www.zielonagora.roefs.pl, 

gorzowski – tel. 95 722 73 25, www.

gorzowwielkopolski.roefs.pl)

Polecam współpracę z Lokalną 

Grupą Działania(LGD). Sprawdź-

my, czy na naszym terenie taka działa 

i gdzie. Grupy reprezentują okoliczną 

społeczność, organizacje, instytucje, 

działają na rzecz rozwoju lokalnego, 

wspierają integrację. Portale interne-

towe LGD bogate są zwykle w wie-

dzę na temat działalności społecznej 

i regionalnej, konkursów. Dla przy-

kładu podaję dwie takie strony z woj. 

lubuskiego – pierwsza należy do Sto-

warzyszenia LGD Bory Dolnośląskie 

z Iłowej (pow. żagański): www.bory-

dolnoslaskie.org, druga do Stowarzy-

szenia  Kraina Szlaków Turystycznych 

z Sulęcina: www.kst-lgd.pl.

Zaglądajmy też na portale  na-

szych gmin, miast i starostw oraz 

Urzędu Marszałkowskiego, zamów-

my newslettery, a będziemy infor-

mowani na bieżąco o tym, co dzieje 

się na naszym podwórku.  

Jak można przygotować się do skła-

dania projektów w przyszłym roku?

Wiele organizacji zastanawia się, 

jakie będą miały możliwości fi nanso-

wania swoich zadań statutowych ze 

środków publicznych w roku 2012. 

Większość instytucji przyznających 

dotacje zamieszcza na swoich stro-

nach internetowych przybliżone daty 

naboru wniosków. W przypadku Pro-

gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

poszczególne urzędy mają obowiązek 

umieszczania tzw. Planów Działań 

na rok przyszły, w których wskazany 

jest kwartał ogłoszenia interesującego 

nas konkursu. Wstępnie więc wia-

domo, co i kiedy zostanie „otwarte”. 

Na podstawie dostępnych informacji 

można więc ustalić konkretny zakres 

tematyczny naszych projektów. War-

to wszystkie pomysły spisać  i stwo-

rzyć „organizacyjny bank projektów”. 

Podstawowe informacje, które po-

winny znaleźć się przy każdym pro-

jekcie to przede wszystkim: 

- co chcemy zrobić (i tu opisujemy 

wszystkie działania, które mają się 

znaleźć w projekcie), 

- dla kogo (czyli wskazujemy gru-

pę odbiorców),

- za ile (szacujemy wstępnie bu-

dżet projektu), 

- jakie będą cele i rezultaty projek-

tu (czyli określamy, dlaczego chcemy 

zrobić taki a nie inny projekt i co bę-

dzie jego efektem).

 Na podstawie takiej listy będzie 

nam zdecydowanie łatwiej działać w 

kolejnym roku oraz pozyskiwać pie-

niądze na to, co chcemy, a nie na to, co 

w danym momencie jest ogłoszone . 

Należy pamiętać, że chwila planowa-

nia w tym roku może przełożyć się na 

konkretne wyniki w zakresie pozyski-

wania środków w roku następnym. 

Ponadto bardzo pozytywnie wpły-

wa na jakość składanych projektów. 

Warto więc teraz poświęcić odrobinę 

czasu i uniknąć chaotycznych ruchów 

w przyszłym roku, w momencie ogła-

szania kolejnych konkursów. 

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

08.11.2011 godz. 16.00-1.00
Honorata Ruban
Pozyskiwanie środków, pisanie i 
realizacja projektów

09.11.2011 godz. 16.00-18.00
Maciej Marycki
Księgowość NGO

15.11.2011 godz. 16.00-18.00
Honorata Ruban
Pozyskiwanie środków, pisanie i 
realizacja projektów

22.11.2011 godz. 13.30-15.30
Renata Wcisło
Public relations w organizacji, 
dziennikarstwo obywatelskie

23.11.2011 godz. 16.00-18.00
Maciej Marycki
Księgowość NGO

25.11.2011 godz. 12.00-14.00
Zenon Madej
Zarządzanie organizacją, przed-
siębiorczość

30.11.2011 godz. 15.00-17.00
Kamila Szwajkowska
Pisanie projektów, pozyskiwanie 
środków

06.12.2011 godz. 16.00-18.00
Honorata Ruban
Pozyskiwanie środków, pisanie i 
realizacja projektów

07.12.2011 godz. 16.00-18.00
Maciej Marycki
Księgowość NGO

08.12.2011 godz. 12.30-14.30
Dariusz Kondraciuk
Prawne aspekty działania NGO, 
współpraca trójsektorowa

Więcej informacji na 
www.podaj-dalej.org
Zadzwoń i umów się z 
doradcą: 95 75 92 444
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Dariusz Kondraciuk, 
prawnik, doradca w projek-
cie „Po daj Dalej”

Jakie działania może podejmo-

wać ustanowiona fundacja przed 

rejestracją w KRS i jaka jest rola 

fundatora?

Generalnie fundacja może działać 

dopiero od momentu wpisu do KRS, 

zgodnie z art. 7 ustawy o fundacjach. 

Jednakże w doktrynie prawniczej 

przyjmuje się, że w fazie przedrejestra-

cyjnej, po dokonaniu aktu fundacyjne-

go i ustaleniu statutu, można mówić

o dokonywaniu czynności na po-

czet przyszłej osoby prawnej. Zatem 

możliwe jest dokonywanie czynności 

prawnych przed wpisem do rejestru 

np. zaciąganie zobowiązań. Jed-

nak czynności te ocenia się jako nie 

dokonane przez fundację, ale jako 

działania osób, które zamierzają do-

prowadzić do zarejestrowania funda-

cji (fundator, osoby upoważnione). 

Skutki tych działań obciążać będą 

właśnie te osoby.

Ustawa o fundacjach nie regulu-

je statusu prawnego osób działają-

cych w okresie przed rejestracją na 

rzecz przyszłej fundacji. Ocenia się, 

że osoby te należy traktować jako 

powierników, którzy już przed za-

rejestrowaniem mogą przejmować 

przedmioty majątkowe na rzecz 

przyszłej fundacji. 

Konstrukcja prawna fundacji za-

kłada, że fundator może wpływać na 

jej kształt prawny tylko w sposób ści-

śle określony przez prawo, a jego rola 

uwidacznia się przede wszystkim na 

etapie tworzenia fundacji. Od jego 

woli zależy zarówno to, czy fundacja 

powstanie, jaki cel ma realizować, 

jakim majątkiem będzie dyspono-

wała dla zrealizowania tego celu, a 

także jak będzie wyglądał jej ustrój 

wewnętrzny. Te podstawowe cechy 

konstrukcji prawnej fundacji fun-

dator określa w oświadczeniu woli 

o ustanowieniu fundacji oraz w sta-

tucie. Inaczej niż w przypadku osób 

prawnych typu korporacyjnego, rola 

fundatora kończy się w zasadzie po 

zarejestrowaniu fundacji i uzyskaniu 

przez nią osobowości prawnej. W 

literaturze i orzecznictwie podkreśla 

się, że od tego momentu fundacja 

staje się niezależną od woli fundato-

ra osobą prawną, która działa tylko 

na podstawie ustawy i statutu (por. 

uchwały Sądu Najwyższego z dnia 

13 grudnia 2000 r., III CZP 42/00, 

OSNC 2001, nr 5, poz.67 oraz z 

dnia 18 kwietnia 2000 r., III CZP 

9/00, OSNC 2000, nr 9, poz. 153). 

„Z dniem 31 sierpnia likwiduje się 

jednostkę budżetową gminy Górzyca – 

szkołę Podstawową w Pamięcinie wraz 

z oddziałem przedszkolnym roku zero-

wego funkcjonującym przy tej szkole. 

Uczniowie likwidowanej szkoły będą 

kontynuować naukę w Niepublicznej 

Szkole Podstawowej z Oddziałami 

Przedszkolnymi w Pamięcinie ze szko-

łą Filialną w Żabicach (…) o upraw-

nieniach szkoły publicznej, mieszczącej 

się w budynku likwidowanej szkoły, 

dla której organem prowadzącym jest 

Fundacja Kształcenia Kreatywnego z 

siedzibą w Górzycy”. 

Szkoły w Pamięcinie i Żabicach 

zostały zlikwidowane. Jednak nie są 

zamknięte. Ich prowadzeniem zajęła 

się specjalnie do tego powołana fun-

dacja. Dlaczego podjęto takie kro-

ki? Co zmieniło się w szkole? Jakie 

wyzwania czekają fundację? Poniżej 

próba odpowiedzi na te pytania.  

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

Dyżury doradców

10.11.2011 godz. 10.00-12.00
Renata Wcisło
Public relations w NGO, dzienni-
karstwo obywatelskie

16.11.2011 godz. 16.00-18.00
Kamila Szwajkowska
Pisanie projektów i pozyskiwanie 
środków zewnętrznych, przedsię-
biorczość

17.11.2011 godz. 10.00-12.00
Renata Wcisło
Public relations w NGO, dzienni-
karstwo obywatelskie

18.11.2011 godz. 15.00-17.00
Maciej Marycki
Księgowość w NGO

22.11.2011 godz. 16.00-18.00
Honorata Ruban
Pozyskiwanie środków, pisanie i 
realizacja projektów

23.11.2011 godz. 10.00-12.00
Dariusz Kondraciuk
Prawne aspekty działania NGO, 
współpraca międzysektorowa

25.11.2011 godz. 16.00-18.00
Zenon Madej

Zarządzanie organizacją, przed-
siębiorczość

30.11.2011 godz. 10.00-12.00
Dariusz Kondraciuk
Prawne aspekty działania NGO, 
współpraca międzysektorowa

01.12.2011 godz. 10.00-12.00
Renata Wcisło 
Public relations w NGO, dzienni-
karstwo obywatelskie

02.12.2011 godz. 15.00-17.00
Maciej Marycki
Księgowość w NGO

07.12.2011 godz. 10.00-12.00
Dariusz Kondraciuk
Prawne aspekty działania NGO, 
współpraca międzysektorowa

07.12.2011 godz. 13.00-15.00
Kamila Szwajkowska
Pisanie projektów i pozyskiwanie 
środków zewnętrznych, przedsię-
biorczość

09.12.2011 godz. 16.00-18.00
Zenon Madej 
Zarządzanie organizacją, przed-
siębiorczość

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

Likwidacja, która nie zamknęła szkół 
Oto fragment uchwały Rady Gminy Górzyca, podjętej niemal jednogłośnie 31 marca 2011 r.:

Dofi nansowanie edukacji w liczbach - Gmina Górzyca

W 2009 roku gmina przeznaczyła na utrzymanie czterech szkół 3.713.609,93 zł. Ubiegłoroczny koszt utrzyma-
nia szkół zamknął się w kwocie 4.031.918,81 zł z czego tylko 3.351.466 pokryła subwencja oświatowa. Dotacja 
własna gminy to 680.452,81 zł. W Zespole Szkół w Górzycy koszt utrzymania szkoły w przeliczeniu na jednego 
ucznia wynosi ok. 7100,40 zł, w Szkole Podstawowej w Czarnowie ok. 8263,75 zł, w Szkole Podstawowej w Pa-
mięcinie ok. 9.978,77 zł, w Szkole Podstawowej w Żabicach aż ok. 10.537,72 zł. 
W 2009 roku wydatki na oświatę wynosiły 28% wszystkich wydatków bieżących gminy. Natomiast w 2010 roku 
koszty na oświatę stanowiły 31% wszystkich wydatków bieżących gminy. Utrzymanie jednego obiektu szkoły to 
jedynie 8%, a 92% stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi.
Wynikiem likwidacji szkół będzie efekt ekonomiczny – oszczędności w skali roku wyniosą ok.450 tys. zł.

Szkoła w liczbach
Nauczyciele

Pełne etaty przed zmianą – 16

Pełne etaty po zmianie - 12

Uczniowie
Pamięcin: 

Przedszkolaki – 17

Zerówka - 18

Klasy 1-6 – 39

Filia Żabice:

Przedszkolaki – 11

Zerówka –  13

Klasy 1-6 – 40

Podczas lekcji z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.
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Garść statystyki
W roku szkolnym 1999/2000, 
pierwszym po wprowadzeniu 
reformy edukacji, w  Polsce 
uczyło się prawie 4 mln uczniów. 
W 2009/2010 już tylko 2,23 mln. 
Równocześnie znikła co piąta 
podstawówka – z 17,7 tys. zostało 
14 tys. Najwięcej szkół podstawo-
wych (ok. 1 tys. rocznie) zamknię-
to w dwóch pierwszych latach po-
przedniej dekady. Od tej pory ich 
liczba spada o kilkaset co roku (za 
to rośnie liczba gimnazjów – z 6,1 
tys. w roku 1999/2000 do 7,2 tys. 
w ubiegłym). Liceów od kilku lat 
jest mniej więcej tyle samo – ok. 
2,5 tys. Liczba nauczycieli też jest 
taka sama jak 10 lat temu – ponad 
650 tys. 
Spośród 28,3 tys. szkół, w tym 
roku samorządy zgłosiły do likwi-
dacji 335 (najwięcej podstawówek 
- 177). Jako powód podawany 
jest głównie niż demografi czny 
- w ostatnich pięciu latach liczba 
uczniów zmalała o 411 tys. W 
ostatnich trzech latach naukę roz-
poczynało średnio około 360 tys. 
dzieci rocznie. I mimo że liczba 
urodzeń rośnie (w 2009 r. było to 
już ok. 420 tys.), to niż demogra-
fi czny szybko nas nie opuści.

Opr. kbp

Tworzyć dobry klimat

Warto iść w tym kierunku
Rozmowa z Robertem Stolarskim, wójtem Górzycy

Rozmowa z Alicją Kuchar-
czyk, prezeską Fundacji Kre-
atywnej Edukacji i wicepre-
zesem Krzysztofem Charą

- Dlaczego zdecydowała się Pani, 

jako dyrektorka szkoły, poprzeć po-

mysł zmiany organu prowadzącego 

placówki?

A.K. – Mieliśmy poparcie i wsparcie 

gminy. Wiele szkół nie miało wyboru. 

Zanim podjęliśmy decyzję, odwiedziliśmy 

kilka placówek, które były w podobnej sy-

tuacji (obecnie również są niepubliczne), 

prowadziliśmy rozmowy, poznawaliśmy 

ich problemy. Świadomość pogarszającej 

się sytuacji fi nansowej szkół była jednym 

z wielu powodów. Ponadto przystępując 

do projektu „Z Małej Szkoły w Wielki 

Świat” otrzymaliśmy pomoc Federacji 

Inicjatyw Oświatowych z Warszawy, 

Fundacji FALA z Wrocławia. Zaprzy-

jaźniliśmy się z paniami B. Benyskiewicz 

i M. Furtak z ODN-u w Zielonej Górze, 

które wspierały nas w chwilach zwąt-

pienia i zawsze służyły dobrą radą. Nie 

zostaliśmy sami z problemami. To daje 

poczucie bezpieczeństwa. 

- Czym różni się „nowa” szkoła od 

„starej”?

A.K. – Szkoła niepubliczna funkcjo-

nuje półtora miesiąca. Nauczyciele od-

czuli różnicę fi nansową - to nie podlega 

dyskusji. Wszyscy zarabiamy mniej, ale 

mamy większy komfort pracy. Czasami 

mniej oznacza więcej. Zmniejszyła się 

liczba etatów. Obecnie nauczyciele pra-

cują 22 godziny w tygodniu, czyli tak na-

prawdę o 2 więcej niż w placówkach pu-

blicznych, gdzie obowiązkowe pensum 

wynosi 18 godzin i 2 godziny w ramach 

art.42 Karty Nauczyciela. Nauczyciele 

posiadają kwalifi kacje do nauczania 2-3 

przedmiotów, co zapewnia etat. Pomimo 

tego, że nie są zatrudnieni na podstawie 

karty, mają możliwość rozwoju i uzyska-

nia kolejnych stopni awansu zawodowe-

go. 

- Jak wyglądał „od wewnątrz” proces 

likwidacji szkoły publicznej i zakłada-

nia niepublicznej?

A.K. - Szkoła zakwalifi kowała się 

do projektu „Z Małej Szkoły w Wielki 

Świat”, skierowanego do małych szkół 

wiejskich zagrożonych likwidacją. Dało 

nam to możliwość spotykania osób, któ-

re dzieliły się z nami doświadczeniami. 

Otrzymaliśmy wsparcie z dwóch stron 

– od gminy, która wspierała nas praw-

nie i merytorycznie, i od tych, którzy już 

„przeszli” podobny proces. 

K.Ch. – Poruszaliśmy się 

jakby jednocześnie po dwóch 

ścieżkach. Pani dyrektor zaj-

mowała się kwestiami zwią-

zanymi z działalnością szkoły 

jako placówki edukacyjnej, 

nadzorem pedagogicznym, organizacją 

pracy szkoły. Ja objąłem zadania zwią-

zane z utworzeniem i ustaleniem zasad 

organizacji funkcjonowania fundacji jako 

organu prowadzącego. 

A.K. – Znaleźliśmy się wszyscy w no-

wej, trudnej sytuacji. Wspólnie pracuje-

my na przyszłość naszej szkoły. Dlatego 

tak ważne są dla nas relacje. Posiadamy 

osobistą motywację i determinację w dą-

żeniu do osiągnięcia celu. Korzystamy z 

wiedzy i  doświadczeń innych. 

- Z czym były największe problemy?

A.K. – Chyba z osobami, które nie 

uczestniczyły w spotkaniach, rozmo-

wach, konsultacjach. To one poddawały 

w wątpliwość intencje i słuszność po-

wstania organizacji. Ludzie nie do końca 

rozumieli istotę likwidacji. Wójt zapew-

nił wszystkich, że jeśli fundacji się nie 

powiedzie, szkoła zostanie z powrotem 

przejęta przez gminę.

K.Ch. – Ludzie obawiali się również 

- Jakie były powody podjęcia de-

cyzji o połączeniu placówek i zmia-

nie organu prowadzącego szkół w 

Pamięcinie i Żabicach?

- Przede wszystkim niż demo-

grafi czny, który spowodował, że 

ilość dzieci w tych dwóch szkołach 

była bardzo mała. Wysokie były na-

tomiast nakłady na edukację, jakie 

ponosił budżet gminy. Subwencja, 

którą gmina otrzymywała z ME-

N-u nie wystarczała na utrzymanie 

szkół. Koszty rosły z roku na rok. 

Dlatego podjęliśmy działa mające na 

celu szukanie oszczędności i zrefor-

mowanie sieci placówek. Pierwszym 

pomysłem była likwidacja jednostki 

w Żabicach. Już trzy lata temu prze-

prowadzono analizy, które wskazały, 

że szkoła ta powinna zostać za-

mknięta. W międzyczasie narodził 

się pomysł połączenia dwóch szkół 

oraz utworzenia organizacji poza-

rządowej, która by je prowadziła. 

Wiadomo, że najłatwiej jest coś 

zlikwidować. Sprzedajemy obiekt 

lub zagospodarowujemy go w inny 

sposób, dzieci „przerzucamy” do 

większej szkoły i oszczędzamy - po 

pierwsze nie wydając wkładu wła-

snego, a po drugie – przerzucając 

środki na drugą szkołę. Ale uważam, 

że nie tylko o to chodzi. Jeśli można 

obniżyć koszty, dlaczego nie skorzy-

stać z tej możliwości?

- Kto jest fundatorem fundacji?

- Ja, jako Robert Stolarski, osoba 

fi zyczna. Korzystając z uprawnień 

fundatora, powołałem zarząd. Zna-

lazła się w nim Alicja Kucharczyk, 

pełniąca wcześniej funkcję dyrektora 

obu placówek – obecnie jest preze-

sem fundacji. Wiceprezesem został 

Krzysztof Chara, a członkami za-

rządu są: Przemysław Karg ze Słubic 

oraz Agnieszka Pilarska z Urzędu 

Gminy, która pełni rolę „łącznika” 

między mną a fundacją. 

- Jak tę decyzję odebrali rodzice 

uczniów?

- Rodzice uczniów z Żabic byli 

zadowoleni, że szkoła zostanie. Je-

dynie parę osób z Lasek Lubuskich 

próbowało podważyć możliwości 

funkcjonowania nowej placówki. 

Uważali, że zmiany wprowadzane są 

po to, by zlikwidować szkoły „w bia-

łych rękawiczkach”. Jednak myślę, że 

po kilku zebraniach większość zosta-

ła przekonana. We wrześniu wszyscy 

rodzice zobaczyli, że szkoły funk-

cjonują normalnie, że warto było 

spróbować. Choć oczywiście towa-

rzyszą nam pewne obawy. Fundacja 

to nowy organizm, dopiero zaczyna 

funkcjonować, nigdy nie wiadomo, 

jakie niespodzianki nas czekają. 

- Co zmieniło się w szkołach - 

poza nazwą?

- Nie chcemy, żeby była to „nor-

malna” szkoła. Normalna w zna-

czeniu, że „robimy swoje”, a potem 

opuszczamy budynek i nic się więcej 

nie dzieje. Nasze plany nie są w tej 

chwili jeszcze w pełni realizowane, 

ale to dopiero początek. Planujemy 

włączyć w działanie szkoły również 

rodziców, prowadzić zajęcia nie tylko 

dla dzieci - także kółka zaintereso-

wań dla dorosłych,  np. ogrodnicze, 

leśne, o ochronie środowiska. Miesz-

kańcy muszą wiedzieć, że ta placów-

ka jest wspólna, oni również decydu-

ją o tym, co się tam dzieje.

- A czy wzorowali się Państwo na 

podobnych szkołach? 

- Odwiedziliśmy kilka podobnych 

placówek i stwierdziliśmy, że fak-

tycznie taka zmiana się opłaca – ze 

względów nie tylko fi nansowych. 

Poznaliśmy jedną ze szkół w Za-

chodniopomorskiem, prowadzoną 

przez stowarzyszenie od 2000 roku. 

Obecnie poza szkołą podstawową 

utworzyli również gimnazjum, mają 

też punkt przedszkolny. Zaczynali 

od dwóch miejscowości, a teraz do-

wożą dzieci z dwunastu. 

- Jakie korzyści ze zmian odnio-

sła gmina?

- Przede wszystkim wymierne 

oszczędności w budżecie. Gmina za-

oszczędzi około pół miliona złotych 

w roku 2012 - nie patrząc już na ko-

lejne podwyżki, które wchodziłyby w 

życie w następnych latach. 

- A czy nauczyciele są zatrudnia-

ni na podstawie Karty Nauczyciela?

- Nie. To pozwoliło na obniżenie 

kosztów.

- W jaki sposób urząd nadzoruje 

działania fundacji?

- Przede wszystkim prowadzona 

jest kontrola fi nansowa. Fundacja 

korzysta z dotacji oświatowej. Co 

jakiś czas sprawdzamy, czy pieniądze 

są wydawane zgodnie z założeniami. 

Oprócz tego ja jako fundator mam 

głos doradczy podczas posiedzeń za-

rządu. Jestem na nich obecny i obser-

wuję, jakie decyzje są podejmowane. 

Fundacja przejęła obowiązek prowa-

dzenia szkół, ale gmina w dalszym 

ciągu pomaga w miarę swoich moż-

liwości. Budynki szkół wraz z wypo-

sażeniem zostały przekazane fundacji 

w użyczenie, korzysta z nich bezpłat-

nie. Zakład Gospodarki Komunalnej 

wspiera fundację wykonując nieod-

płatnie drobne naprawy w szkołach.

- Jakich rad udzieliłby Pan tym, 

którzy zastanawiają się nad podob-

nym posunięciem?

- Jeżeli ktoś poważnie rozważa 

likwidację szkół, to warto przemy-

śleć kwestię powołania fundacji czy 

stowarzyszenia. Osobiście uważam, 

że każda likwidacja jakiegokolwiek 

obiektu jest porażką. Działał on 

przez wiele lat, a teraz zamyka się 

go jednym ruchem. Trzeba szukać 

alternatywnych rozwiązań. Myślę, 

taka forma jest dobra. Niekoniecznie 

w każdej gminie powinna powsta-

wać podobna fundacja - jedna orga-

nizacja mogłaby obejmować swoimi 

działaniami większy obszar. Jeśli 

jeden silny organ będzie prowadził 

szkoły, są większe szanse na sprawne 

funkcjonowanie, przede wszystkim 

jest większy budżet do dyspozycji. 

Wszystko to z korzyścią dla uczniów 

i mieszkańców.  

Rozmawiała 

Katarzyna Buchwald-Piotrowska

tego, że szkoła będzie płatna. Mamy w 

statucie jasno zapisane, że placówka pro-

wadzona jest nieodpłatnie. 

- Jakie są Wasze plany na przyszłość?

K.Ch. – Ustalaniem strategii rozwo-

ju zajmuje się zarząd fundacji, mając na 

uwadze zapewnienie jak największego 

wsparcia naszym placówkom oświato-

wym. Misją fundacji, poza prowadze-

niem placówek szkolnych, jest wspie-

ranie i rozwijanie systemu edukacji 

na terenie gminy i poza nią. Na to po-

trzebne są dodatkowe środki, które jako 

organizacja na razie staramy się uzyskać 

od sponsorów, a w planach mamy także 

uruchomienie działalności odpłatnej.

A.K. – Stawiamy na współpracę ze 

środowiskiem lokalnym. Zapraszamy na 

spotkania Radę Sołecką, gdzie rodzą się 

nowe pomysły działań związanych z roz-

wojem placówek oświatowych. 

Rozmawiała 

Katarzyna Buchwald-Piotrowska
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Jest ich dwadzieścia. Mieszkają w 

Sosnach i na rzecz Sosen działają. 

Aktywizują całą społeczność, orga-

nizują imprezy, wystawy, dożynki. 

Świetnie czują się w swoim towarzy-

stwie, to widać. Potrafi ą godzinami 

opowiadać o tym, co się w Sosnach 

działo wiele lat temu, i co się dzieje 

tutaj teraz. Cieszą się, że mają koło, 

i cieszą się, ze mają siebie – Nie ro-

bimy ofi cjalnych spotkań. Działamy 

spontanicznie – mówi Maria We-

chman. – Wystarczy, że któraś za-

dzwoni i „rzuci hasło”, a po godzinie 

nasza siedziba się zapełnia.

Ocalić od zapomnienia

Kiedy u nich byłam, 15 września, 

sprzątali stary cmentarz na wzgórzu 

w przypałacowym parku. Dzieci, 

młodzież, członkinie koła. – Warto 

działać, i uchronić od zapomnienia 

miejsca, które są tak piękne i mają 

swoją historię. Spoczywają tu przod-

kowie rodu von Klitzing, który był 

właścicielem majątku przez długie 

lata – opowiada Joanna Marciniak, 

obecna właścicielka majątku. - War-

to ratować to miejsce i sprawić, żeby 

przyszłe pokolenia miały możliwość 

przekazywania sobie jego ciekawej 

historii.

Dzisiaj nie ma już nagrobków. 

Wszystko zniszczył czas i poprzedni 

ustrój. Nikt się wtedy nie martwił, i 

nie myślał o przyszłości tych tere-

nów. A szkoda. - Inicjatywa zabez-

pieczenia starego cmentarza wyszła 

od młodzieży. Zrodził się pomysł, 

żeby za pomocą kołków i gałęzi zro-

Wsi spokojna, wsi wesoła

Nasze żniwo to radość dzieci 
Kurnik, świniarnia, stajnia, cielętniki, stodoła  -  tak było dawniej w przypałacowych zabudowaniach. Teraz działa tam  Koło Gospodyń Wiejskich. Działa 
to mało powiedziane. Tutaj idealnie pasuje określenie „Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle…” Bo one świetnie radzą sobie z każdym problemem. Aktywi-
zować i zachęcać do działania - to ich dewiza.

bić ogrodzenie – opowiada Maria 

Pawlak.

Podczas porządkowania cmen-

tarza oczyszczono teren, zrobiono 

ogrodzenie z powalonych przez wi-

churę konarów i wypełniono je gałę-

ziami. Potem dzieci zapaliły znicze, a 

członkinie Koła zaprosiły wszystkich 

do swojej siedziby. – Dla wszystkich 

jest grochówka, a na deser ciasto, 

kawa i herbata – zapraszały. – Takie 

akcje zawsze się kończą się wspól-

nym biesiadowaniem. Wspólny cel 

i wspólny posiłek. To bardzo zbliża 

mieszkańców.

Gospodyni majątku, Katherina 
Charlotta z domu von dem Borne, 
podziwiała ten piękny park i 
często chodziła tam na spacery. 
Podczas jednego z nich jej uwagę 
zwrócił przepiękny widok na 
„zielone oko” położonego w dole 
skarpy jeziorka. Bardzo polubiła 
to miejsce i zdecydowała, że wła-
śnie tam będzie ich rodowy 
cmentarz.

Czas na przerwę i rozmowę

Spotykamy się w byłej stajni. Tutaj 

kiedyś stały klacze z młodymi. Wła-

ściciele majątku, rodzina von Klit-

zing, hodowali konie zimnokrwi-

ste. Potem PGR zagospodarował 

pomieszczenie na magazyn.   Teraz 

jest to miejsce, gdzie spotykają się 

członkinie koła. Mają tu wszystko. 

Salkę narad, kuchnię, gdzie wspól-

nie przygotowują posiłki na imprezy, 

które organizują. – Mój mąż ma ryby 

i gołębie, a ja mam koło gospodyń. 

Tutaj działam i się realizuję – śmieje 

się Maria Wechman.

Przy stole siedzi kilka kobiet. Zo-

fi a Lemieszek, Maria Pawlak, Jo-

anna Marciniak, Maria Wechman, 

Zofi a Kaczor, Renata Karol oraz 

Władysława Wechman z entuzja-

zmem opowiadają o początkach 

działalności. Jak podkreślają, po-

czątki nie były łatwe. Ale dzisiaj 

koło to ich życie. - Nie samym 

domem żyjemy, mamy ten swój 

świat, swoją przestrzeń. To dla nas 

odskocznia od codzienności, a do 

tego jeszcze można coś pożytecz-

nego zrobić – mówi Zofi a Kaczor. 

- Spotykamy się z okazji dnia Babci 

i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Mat-

ki i Dnia Dziecka – wymieniają 

członkinie.  Cieszy nas to, że wspól-

ne przygotowywanie spotkań, i w 

połowie sierpnia imprezy Święto 

Sosen, angażuje całą społeczność.

Ważnym ogniwem spajającym spo-

łeczność są również dożynki gminne, 

organizowane w Witnicy. – W tym 

roku mamy się czym pochwalić. Nasz 

wieniec – kogut, którego pomysło-

dawcą i współwykonawcą jest Bartek 

Frątczak, zajął III miejsce – cieszy się 

Maria Pawlak. – Oceniającym spodo-

bało się także nasze stoisko. I w tym 

wypadku również uplasowaliśmy się 

na III miejscu.

Ciekawym przedsięwzięciem 
był projekt „Sadzimy Sosny w 
Sosnach”, realizowany przez nie-
formalną grupę dzieci i młodzieży 
„Nieobojętni”. W ramach przedsię-
wzięcia społeczność sadziła sosny 
na niezagospodarowanej łące 
przed blokiem. Rosnące drzewa 
tworzą  napis SOSNY, który 
widać z lotu ptaka.

Drużyna w komplecie – po skończonym porządkowaniu starego cmentarza

W alei kasztanowej, wysoko na konarach, rozsiadły się kolorowe maszkary i 
sroga czarownica – rezultat wakacyjnych warsztatów plastycznych, odbywa-
jących się pod okiem artysty plastyka Krystyny Prządki 

Święto Sosen – kolorowe wigwamy i bujane koniki były wielką atrakcja dla 
najmłodszych 

Szczęśliwa trzynastka
Koło Gospodyń wiejskich w So-
snach powstało 13 września 2007 
roku. Obecnie liczy 20 osób. Prze-
wodniczącą jest Maria Pawlak, 
skarbnikiem Joanna Marciniak, 
a sekretarzem Renata Karol. Za-
nim doszło do założenia koła, było 
kilka nieudanych podejść. Niezra-
żone tym przygotowały i poroz-
wieszały plakaty. Na spotkanie 
13 września przyszło 13 kobiet i 
koło formalnie zostało zawiąza-
ne. Na przestrzeni tych kilku lat 
zmieniała się ilość działaczek, ale 
trzon pozostał ten sam. Działają, 
wykorzystując swoje umiejętno-
ści. Każda ma swoją działkę, w 
której czuje się najlepiej.  Budu-
jące jest to, że członkami KGW 
zostali kilkunastoletni chłopcy i 
dziewczęta, którzy interesują się 
historią i kuchnią. Członkinie koła 
zaraziły swoim entuzjazmem 
także mężczyzn, którzy kibicują 
im i pomagają w działalności. Są 
otwarte na propozycje i nikogo 
nie odprawiają z kwitkiem. Mają 
sympatyków ze Starych i Nowych 
Dzieduszyc, ale także z Niemiec, 
Anglii i Japonii. Bo Sosny odwie-
dzają również Japończycy. W 
czasie Święta Sosen Tamaki malo-
wała uczestnikom ogniste wzory 
na buziach, a jej dzieci ubrane w 
japońskie stroje bawiły się z 
miejscowymi.

Żywiołowo i ogniście

Święto Sosen organizowane jest 

zawsze w połowie sierpnia. Z roku 

na rok w organizację włącza się 

coraz więcej osób. Przygotowują, a 

potem wspólnie świętują. W tym 

roku impreza odbyła się 13 sierp-

nia, i była podporządkowana ży-
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wiołowi ognia. Na życzenie dzieci 

powstała wioska indiańska, z cu-

downie zdobionymi wigwama-

mi. Członkinie Koła uszyły białe 

wigwamy, a dzieciaki zajęły się 

ozdabianiem. Malowały koloro-

we mandale i doszywały różnego 

rodzaju ozdoby. – Aby wszystko 

wyszło tak, jak zaplanowaliśmy, a 

impreza się udała, pracujemy cały 

rok. Już w 2010 roku posadziliśmy 

kije wierzbowe, które w tym roku 

utworzyły żywy wigwam. A przed 

nim maluchy ujeżdżały drewnia-

ne bujane konie – wspomina M. 

Pawlak. 

Starsze dzieci strzelały z łuku do 

słomianej beli lub w kaskach na gło-

wach bawiły się na placu budowy. 

Niemal dosłownie realizowały ha-

sło „Robota pali się nam w rękach”, 

które zamieszczone było na plakacie 

promującym imprezę.

Podczas Święta Sosen spichlerz 

zamienił się w ognistą galerię. Kró-

lowały tam Kobiety Ognia – obrazy 

artystki Małgorzaty Rymarzew-

skiej. Nie zabrakło również ognistej 

muzyki, która rozbrzmiewała przy 

ogromnym ognisku.

Historia KGW

Sosny to mała popegeerowska 

miejscowość, znajdująca się 7 km 

od Witnicy i 30 km od Gorzowa 

Wlkp. Kiedy rozwiązano PGR, 

większość mieszkańców straciła 

pracę, i każdy zajął się swoim ży-

ciem. Są tacy, którzy nadal tkwią w 

tej skorupie, zamknięci w czterech 

ścianach. - Wszystkie miałyśmy 

kontakt, kiedy pracowałyśmy. Po-

tem każda poszła w swoją stronę. 

I chociaż mieszkałyśmy tak blisko 

siebie, trudno było się odnaleźć i 

zacząć działać – wspomina Maria 

Pawlak.

Koło w Sosnach działa od czte-

Nastrój udzielił się też najmłodszym

Plac budowy – dorośli włączyli się ochoczo do wspólnej zabawy

Pałac w Sosnach - lata dwudzieste XX wieku
źr

ód
ło

: w
w

w
.lw
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.p

l

Dokończenie ze strony 8

Sosny (niem. Charlottenhof ) to historyczna kolonia Starych Dzieduszyc, 
założona jako folwark w 1771 roku przez Hansa Bogislawa von Wobeser. 
Po jego śmierci w 1792 roku miejscowość znalazła się w posiadaniu 
wdowy – Katheriny Charlotty z domu von dem Borne, na której to cześć 
kolonia przyjęła swoją niemiecką nazwę. 
W 1816 roku Sosny znalazły się w posiadaniu Kaspara Lebrechta von 
Klitzing, z inicjatywy którego wybudowano pałac oraz założono park w 
typie krajobrazowym. Budynek pałacu pochodzi z 1835 roku i zrealizowa-
ny został według projektu Neubarta. W 1886 roku dobudowano skrzydło 
wschodnie oraz zachodnie wraz z wieżą, według projektu Georga Le-
brechta von Klitzinga, kolejnego właściciela dóbr ziemskich. W 1909 roku 
dokonano przebudowy wnętrz w związku z prowadzoną modernizacją 
rezydencji. Majątek ziemski znajdował się w posiadaniu rodziny von 
Klitzing do początku 1945 roku. Ostatni właściciel – Werner von Klitzing 
został zastrzelony przez żołnierzy radzieckich, kiedy próbował powrócić 
do majątku, aby dopilnować pozostawionego tam bydła.
W 1945 roku majątek został znacjonalizowany. W tym czasie wyposażenie 
i wystrój pałacu zostało zniszczone lub rozproszone. Pojedyncze meble w 
stylu Biedermeier i obrazy antenatów znajdują się w zbiorach Muzeum 
Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.
W latach 50. XX wieku budynkiem pałacu administrowało Przedsiębior-
stwo Połowów i Usług Rybnych „Gryf ” ze Szczecina. W latach 1962-1965 
właścicielem był POM z Zielonej Góry. W pałacu prowadzono wówczas 
ośrodek kolonijny. W kolejnych latach znajdowała się tutaj fi lia PDPS w 
Kamieniu Małym. Od 1971 roku pałac stanowił własność komunalną. W 
budynku mieściły się wydzielone mieszkania lokatorskie. Obiekt od lat 70. 
XX wieku jest nieużytkowany i systematycznie popada w ruinę. W 2005 
roku prywatny właściciel zabytku przeprowadził prace polegające na pro-
wizorycznym zabezpieczeniu dachu oraz zamontowaniu rur spustowych 
w celu bezpiecznego odprowadzenia wód opadowych.
Źródło: www.lwkz.pl 

Komentarz autora
Niesamowite jest to, że niedaleko dużych aglomeracji, znajdują się 
takie cuda. Pewnie takich miejsc jest wiele.
I mam nadzieję, że skrzykną się tam aktywne kobiety, które nie boją się 
wyzwań i pracy społecznej.
To, co zobaczyłam w Sosnach, to taka prawdziwa inicjatywa oddolna – 
powstała i jest realizowana w oparciu o rzeczywiste potrzeby. 
Zakochałam się w Sosnach. Byłam tu już dwa razy, i na pewno przyjadę 
jeszcze. Tutaj można się zatrzymać, pomyśleć, pooddychać powietrzem, 
które pełne jest niesamowitych opowieści, starych historii, leśnych zapa-
chów. 
A życie toczy się swoim rytmem.

rech lat, panie „urzędują” na terenie 

zabudowań przypałacowych. Sam 

zabytkowy pałacyk jest zbyt znisz-

czony, żeby wchodzić na jego teren – 

ale wiążą również z nim swoje plany 

i marzenia. W zabudowaniach stoją-

cych przy pałacu urządziły kuchnię 

i salkę do spotkań. Spichlerz pełni 

funkcję mini galerii i mini muzeum 

– podziwiać tam można prace dzie-

ci, a także zbiór np. starych sprzętów 

domowych, fotografi i.

– Ciężko było zawiązać się i za-

cząć działać – przypomina początki 

KGW Maria Wechman. – I wstyd 

się przyznać, ale z nich wszystkich to 

ja byłam najbardziej oporna. I teraz 

już sama nie wiem dlaczego.

- Chcemy aktywizować miesz-

kańców naszych Sosen, pokazywać, 

że warto coś robić –  Staramy się 

dotrzeć do wszystkich, i tych naj-

młodszych, i seniorów. Fajne jest to, 

że niektóre inicjatywy, czy akcje, wy-

chodzą od dzieci i młodzieży – do-

daje Zofi a Kaczor.

Plany na przyszłość

KGW ma ambitne plany. Pa-

niom marzy się wielobranżowa 

spółdzielnia usług socjalnych. 

- Tak, aby przez cały rok można 

było zarabiać i mieć zajęcie. A 

członkinie Koła znają się dobrze 

nie tylko na gotowaniu i sprzą-

taniu pomieszczeń, są otwarte na 

nowości, mogą robić wszystko – 

wyjaśnia Maria Pawlak. - Dobrze 

byłoby w ten sposób aktywizować 

zawodowo naszą społeczność. Bo 

bezrobocie w Sosnach było i jest. 

I przede wszystkim dotyka kobiet. 

A my chcemy coś z tym zrobić - 

dodaje przewodnicząca. - Wiemy, 

że czeka nas ciężka praca, przede 

wszystkim uświadomienie lu-

dziom, że to jest ważne, że chce-

my to zrobić dla nich, żeby im się 

lepiej żyło. 

Marzena Słodownik
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Zaprezentować 
siebie?
Najważniejsze jest pierwsze wrażenie. Nigdy nie masz szansy, 
by wykorzystać je drugi raz – tego między innymi dowie-
dzieli się uczestnicy kolejnych szkoleń, zorganizowanych 
w ramach projektu „Podaj Dalej”.

Profesjonalnie znaczy 
naturalnie
Rozmowa z Anną Zamarią, trenerem i psychologiem.

Zgodnie z założeniami projektu, 

warsztaty odbyły się dwa razy: 8-9 

października w Ośnie Lubuskim i 

22-23 października w Dychowie. 

Dotyczyły profesjonalnej autopre-

zentacji, a zwłaszcza sztuki prezen-

towania wystąpień. Uczestnikami 

byli członkowie, wolontariusze, pra-

cownicy lubuskich organizacji po-

zarządowych. Pod czujnym okiem 

Uczestnicy szkolenia w Ośnie.

Przed pensjonatem w Dychowie. 

- Na czym polega sztuka profe-

sjonalnej autoprezentacji?

- Przede wszystkim na świadomo-

ści swoich mocnych i słabych stron. 

Podczas szkoleń staram się stworzyć 

uczestnikom okazję do dokonania 

autorefl eksji i oceny własnego po-

tencjału. Staje się to podstawą dzia-

łań zmierzających do budowania po-

zytywnego wizerunku samego siebie 

poprzez wzmacnianie pozytywnych 

cech. Pomocne może być spojrze-

nie na kwestię autoprezentacji jak 

na proces. Różne sytuacje społeczne, 

zarówno te zawodowe, jak i osobiste 

przynoszą nam wiedzę na temat tego 

jak jesteśmy spostrzegani, jakie wra-

żenie wywieramy na innych. Warto 

korzystać z tej wiedzy i mieć świado-

mość tego, że nasz wizerunek zmie-

nia się na skutek różnych doświad-

czeń życiowych.

 - Czy sztuka autoprezentacji jest 

trudna do opanowania?

- Najtrudniejszy jest pierwszy 

moment, kiedy konfrontujemy się 

z naszymi wyobrażeniami o sobie 

samym. W trakcie szkoleń uczestni-

cy mają możliwość pracy z kamerą. 

Przygotowują krótkie wystąpienie, 

które jest następnie poddawane ana-

lizie po kątem komunikacji niewer-

balnej (gestykulacji, postawy ciała, 

mimiki) oraz werbalnej. Uczestnicy 

otrzymują także informację zwrotną 

od grupy – dowiadują się jak są po-

strzegani przez odbiorców. Okazuje 

się często, że nasze wyobrażenia o 

sobie odbiegają od tego, co inni wi-

dzą i słyszą.

Taka refl eksja jest pierwszym 

krokiem w kierunku budowania po-

zytywnego wizerunku. Stwarzamy 

sobie w ten sposób szansę na własny 

rozwój.

- Czy umiemy oceniać swoje wy-

stąpienia?

- To jest trudne pytanie, ponieważ 

jest to zależne przede wszystkim od 

tego, jakie mamy poczucie własnej 

wartości. Jeśli jest stabilne ocenia-

my się realnie. Potrafi my zobaczyć, 

że coś nam się udało, ale również 

wyciągać wnioski z popełnionych 

błędów. Jeżeli nasza samoocena jest 

zaniżona, skłonni jesteśmy widzieć 

więcej wad i niedoskonałości. W ta-

kim przypadku trudniej przyjmuje 

się pozytywne komunikaty od od-

biorców. Natomiast ci, którzy chcą 

widzieć siebie jako idealnych, będą 

mieli trudność z przyjmowaniem 

wszelkich krytycznych uwag pod 

swoim adresem.

- Jak radzić sobie z tremą przed 

wystąpienia publicznymi?

- Trema jest tak naprawdę do-

brym „zjawiskiem”. Lekkie napię-

cie i podenerwowanie może być 

motywujące. Problem pojawia się 

wtedy, kiedy trema nie przechodzi, 

a raczej zamienia się w niekorzyst-

ne objawy stresu takie jak: drżenie 

głosu, pustka w głowie, problemy z 

formułowaniem myśli itp. Jest kli-

ka prostych sposobów, aby opano-

wać tremę przed i w trakcie wystą-

pienia. Zachęcam jednak do tego, 

żeby przede wszystkim szukać 

przyczyn pojawiającego się stresu, 

a nie tylko bazować na technikach, 

które należy traktować jako wspo-

magające. Najważniejsze jest dobre 

przygotowania do przemówienia 

czy prelekcji. Musimy być pewni 

tego, co mówimy. Jeżeli nawet po-

jawi się trema, to zniknie po kilku 

minutach. Kiedy musimy szukać w 

głowie odpowiednich słów, brakuje 

nam wiedzy i informacji na dany 

temat, trema może przejąć nad 

nami kontrolę.

Pomocne może okazać się także 

znalezienie na widowni osób, któ-

re są do nas przyjaźnie nastawione, 

uśmiechnięte. Jest to istotne szcze-

gólnie na początku wystąpienia, bo 

daje nam poczucie, że to, co mówimy 

jest dla nich interesujące.

- Jaki sposób przyciągnąć uwagę 

audytorium?

- Najważniejszy jest dobry kon-

takt z odbiorcami. Nasze wystąpie-

nie nie powinno być monologiem. 

Aby przyciągnąć uwagę publiczności 

powinniśmy utrzymywać kontakt 

wzrokowy, możemy też zaangażo-

wać naszych odbiorców poprzez 

zadawanie pytań oraz wykorzystanie 

metod wizualnych. Warto również 

pamiętać, że większość z nas jest 

tzw. wzrokowcami – nawet prosty 

schemat narysowany na tablicy oży-

wi nasze wystąpienie i pomoże słu-

chaczom zapamiętać najważniejsze 

informacje. 

Nasze wystąpienie będzie ciekaw-

sze jeśli wzbogacimy je przykładami 

z życia, metaforami, porównaniami. 

Pozwalają one na wyjaśnienie często 

skomplikowanych treści w prosty i 

przyswajalny sposób. 

Rozmawiała Hanna Musiejkiewicz

trenerki Anny Zamarii, poznawali 

tajemnice mowy ciała i uczyli się, jak 

budować spójny przekaz. Ostatnim 

elementem szkolenia było przygo-

towanie i zaprezentowanie wystą-

pienia, który oceniała grupa. Każdy 

mógł dowiedzieć się, co robi dobrze, 

a nad jakimi elementami powinien 

jeszcze popracować. 

kbp

Mariusz Kudlak,
Liga Ochrony Przyrody

Jestem bardzo zadowolony, podobnie jak w 
przypadku poprzedniego szkolenia. Żałuję, 
że w ramach projektu można wziąć udział 
tylko w dwóch szkoleniach, a nie wszystkich 
możliwych. Dowiedziałem się, że 20% wad 
prezentacji jest zauważalnych przez ogół, a 
80% umyka uwadze. Do tej pory myślałem, 
że stosunek jest odwrotny - i to napawa mnie 
optymizmem, jeżeli idzie o dalsze wystąpie-
nia i prezentacje. Konfrontacja z kamerą jest 
niesamowitym doświadczeniem, pozwala 
sprawdzić teorię w praktyce. Osobiście byłem 
przekonany, że nie poszło mi najlepiej, a tym-
czasem odbiór grupy był bardzo dobry.

Katarzyna Sowińska-Bolechowska, 
FSC Polska

Wrażenia po szkoleniu są bardzo pozytywne. Myślę, że 
zajęcia dały nam wszystkim bardzo dużo. Wskazały, co ro-
bimy źle, a co możemy umocnić w naszej autoprezentacji. 
Dostaliśmy bardzo wiele cennych wskazówek. Najciekaw-
sza była możliwość nagrania swojego wystąpienia. Niezbyt 
często zdarza się, żeby móc nagrać swoje wystąpienie potem 
je na spokojnie obejrzeć. Do tego otrzymaliśmy informację 
zwrotną od osób, które nas słuchały, a także od trenera - czyli 
profesjonalisty, który doskonale się na tym zna. Utwierdzi-
łam się w przekonaniu, że nerwy osoby, która coś wygłasza, 
często są nie zauważane. Świetnie to usłyszeć, zwłaszcza po 
wystąpieniu, co do którego było się pewnym, że popełniło się 
wiele błędów, drżał głos - a grupa, która jest z nami szczera 
orzekła, że było tak źle.

„JESTEM ZADOWOLONY”„POZYTYWNIE”
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Gajec to jedna z popegeerowskich 

wsi, jakich dużo w naszym wojewódz-

twie. Położona przy dość ruchliwej dro-

dze 4 km od Rzepina. Wśród niemal 

300 mieszkańców nie ma ani jednego 

rolnika. Dorośli do pracy, a dzieci do 

szkół, dojeżdżają do Rzepina i Słu-

bic. Jest jednak coś, co wyróżnia Gajec 

spośród innych wsi. Niemal co roku 

realizowany jest tu projekt, ze środków 

pozyskanych z zewnątrz, skierowany do 

mieszkańców. Wszystko to za sprawą 

nieformalnej grupy, zrzeszającej około 

dwudziestu członków, noszącej nazwę 

Don’t Give Up Gajec. 

Grupa powstała na początku 2006 

roku i już w tym samym roku zreali-

zowała pierwszy projekt ze środków 

Fundacji Wspomagania Wsi (14 tys. 

zł). Jego efektem było uruchomienie 

i wyposażenie świetlicy wiejskiej. Do 

pomysłu „dołożył się” również Urząd 

Miejski w Rzepinie, dzięki któremu 

dwa lata temu budynek przeszedł 

gruntowny remont, dostał nową insta-

lację grzewczą i oświetlenie. 

– Świetlica istniała, ale była w 

strasznym stanie. Nie dało się z niej 

korzystać. Obecnie codziennie od-

bywają się tu zajęcia dla dzieci i mło-

dzieży, jest to również miejsce spotkań 

dla wszystkich mieszkańców – mówi 

Anna Borowska, opiekunka świetlicy i 

jednocześnie sołtys Gajca. W ramach 

projektu kupiono m.in. 5 komputerów. 

– Wtedy komputer był rzadkością w 

naszej wsi. Świetlica była oblegana, nie 

nadążałam wyznaczać dzieciom kolej-

ki. Była to dla nich nowość – wspo-

mina. Również w 2006 roku udało się 

Bez ludzi nie da 
się działać

Rozmowa z Anną Borowską, sołtyską wsi Gajec w gminie Rzepin

pozyskać środki na budowę boiska i 

przygotowanie placu zabaw przy świe-

tlicy – 9 tys. zł z Fundacji J&S Pro 

Bono Poloniae. 

To, co niesie życie 

W świetlicy i na placu odbywają się 

różnego rodzaju spotkania, imprezy 

okolicznościowe, np. z okazji dnia babci, 

dziecka, mikołajek, helloween. Są rów-

nież zabawy dla dorosłych. Świetlica na 

swoje działania dysponuje budżetem 8 

tys. zł rocznie, przekazywanych przez 

urząd miasta w Rzepinie. – Bardzo do-

brze układa się nam współpraca z bur-

mistrzem i Miejskim Domem Kultury 

– przyznaje A. Borowska. Oprócz dota-

cji z urzędu, grupa Don’t Give Up Gajec 

stara się raz w roku pozyskać pieniądze 

na dodatkowe działania.

- Pisaniem projektów zajmuje się Ka-

sia Ustrycka, która kiedyś pracowała w 

Fundacji na rzecz Collegium Polonicum 

i mieszkała w Gajcu. Kilka lat temu wyje-

chała wraz z mężem Marcinem do War-

szawy, jednak nadal pozostajemy w kon-

takcie. Ja zajmuję się koordynowaniem 

działań na miejscu, a ona pomaga w napi-

saniu wniosku – opowiada A. Borowska. 

W 2007 roku został zrealizowany 

projekt „Wystarczy kiwnąć palcem”, w 

ramach programu „Działaj Lokalnie. 

Odbył się Turniej Streetbala i warsz-

taty z pisania projektów. – Chcieliśmy, 

żeby turniej był cykliczny, ale ze wzglę-

dów fi nansowych odbyły się tylko dwie 

edycje – mówi sołtys. W 2008 roku 

dzieci z Gajca wraz z rówieśnikami z 

Rzepina brały udział w warsztatach 

dziennikarskich i wydawały gazetę 

„Głos Rzepina”. W 2010 roku również 

dzięki środkom z programu „Działaj 

Lokalnie” udało się zmienić wizerunek 

wsi – obsadzić zaniedbane trawniki i 

uporządkować teren przykościelny. 

Zróbmy coś razem

Obecnie dobiega końca realizacja 

ostatniego projektu „Go!spodynie”. – By-

łam pomysłodawczynią tego wydarzenia. 

Chodziło mi o to, żeby mieszkańcy na-

szej wsi zbliżyli się do siebie. Zależy mi 

na tym, żebyśmy lepiej i zgodniej żyli. 

A wspólne działania jednoczą najlepiej 

– wyjaśnia A. Borowska. Wcześniejsze 

projekty dotyczyły głównie dzieci, dla-

tego ostatni projekt został skierowany 

do innej grupy – do gajeckich kobiet. – 

Są to osoby, które pomagały nam przy 

wcześniejszych działaniach, ale same nie 

miały z tego żadnych korzyści. Jest w na-

szej wsi wiele kobiet, które nie mają pracy, 

spędzają czas w domu i chyba nie wierzą, 

że mogłyby coś fajnego dla siebie zrobić 

– wyjaśnia. W ramach projektu odbywa-

ły się warsztaty rękodzielnicze, podczas 

których panie uczyły się jak wykonać 

samodzielnie biżuterię, poznały metodę 

ozdabiania zwaną decupage. Przygoto-

wywały się również wspólnie do doży-

nek, szykując wieniec oraz prace ręczne, 

które zostały sprzedane podczas imprezy. 

Kolejnym działaniem były spotkania ku-

linarne – wspólnie gotowanie, wymienia-

nie się przepisami, było wspaniałą okazją 

do rozmów i poznawania się. Odbywały 

się również zajęcia aerobiku oraz nord-

nic walking. A wieczorami mieszkańcy 

mogli wspólnie oglądać fi lmy – przy 

herbacie i wcześniej upieczonym cieście.  

– Pewną formą nagrody i podziękowa-

nia za udział w projekcie jest wyjazd do 

Teatru Lubuskiego do Zielonej Góry, 

który odbędzie się na początku listopada. 

20 osób pojedzie na premierę dramatu 

„Medea”, a potem na kolację do restau-

racji – mówi A. Borowska. Przyznaje, że 

projektu udał się - wzięły w nim udział te 

osoby, dla których został napisany. – Na 

tyle znamy się w wiosce, że wiemy, jakie 

działania są u nas potrzebne – mówi. 

Czy grupa już myśli o nowych, ko-

lejnych działaniach? – Mamy różne 

pomysły. Wiemy, że musimy kierować 

się do konkretnej grupy odbiorców. Są 

to działania na małą skalę. Zależy nam, 

żeby wspólnie zrobić coś fajnego, zaba-

wić się – mówi A. Borowska. Grupa nie 

zastanawia się na razie nad tym, żeby 

„zalegalizować” swoje istnienie, przez np. 

powołanie stowarzyszenia. – Każdy z nas 

pracuje zawodowo, projekty są zajęciem 

dodatkowym. Chciałabym, żebyśmy w 

przyszłości byli chociaż na takim samym 

poziomie jak do tej pory, żeby udawało 

nam się raz na jakiś czas zrobić wspólny 

projekt, by nam się lepiej żyło. Nie robi-

my większych planów – dodaje.  

kbp

Nie poddawać się
O tym, jak niezbyt liczna, nieformalna grupa mieszkańców małej miejscowości może zmienić 
swoją wieś, robiąc rzeczy małe i zarazem wielkie. 

- Jak doszło do tego, że została 

Pani sołtyską?

- Nie jestem rodowitą mieszkan-

ką Gajca, pochodzę ze Słońska. W 

Gajcu urodził się mój mąż. Myślę, 

że wszystko zaczęło się od realizacji 

pierwszego projektu. Byłam wtedy 

na przedłużonym urlopie wycho-

wawczym. Kasia Ustrycka, realizują-

ca projekt doposażenia świetlicy, za-

proponowała mi, żebym prowadziła 

tam popołudniami zajęcia. Gdy już 

się tam zjawiłam, chciałam dalej 

działać. Zależało mi, żeby warunki 

były coraz lepsze. Przebywałam z 

ludźmi, widziałam, jakie są potrzeby. 

- Czy ma to jakieś znaczenie, że 

jest Pani kobietą?

- Nigdy nie byłam obrażana z tego 

powodu. Obecnie w naszej gminie 

sołtysami są dwie kobiety. Nie jest to 

żadną barierą – wydaje mi się, że to 

już nie te czasy.

- Ile lat jest Pani sołtyską?

- Teraz zaczęłam drugą kadencję, 

czyli pięć lat.

- Druga kadencja to wyraz zaufa-

nia mieszkańców do Pani.

- Za pierwszym razem nie wszyscy 

mnie znali, choć widzieli, że próbuję 

robić coś dla dzieci. W zasadzie nic się 

wtedy w naszej wiosce nie działo. Choć 

i czasy były wtedy inne, teraz jest więcej 

możliwości pozyskania środków. Uwa-

żam, że jak ktoś chce coś zrobić, to skądś 

na pewno uda się pozyskać pieniądze. 

- Czym wcześniej się Pani zaj-

mowała?

- Z zawodu jestem ekonomistką, 

przez kilka lat pracowałam w banku 

w Słubicach. Po narodzinach dru-

giego syna musiałam zostać dłużej w 

domu i wtedy wszystko się diametral-

nie zmieniło… Nie byłam nigdy wiel-

kim bankowcem, raczej jestem hu-

manistką. Teraz dopiero robię to, co 

lubię. Oczywiście, nie działam sama. 

- Czy mieszkańcy chętnie biorą 

udział w działaniach, projektach?

- Zazwyczaj, jeśli pojawia się jakaś 

potrzeba, wystarczy, że wykonam kilka 

telefonów i ludzie chętnie przycho-

dzą. Na przykład przy organizowaniu 

zabawy, gdy trzeba rozłożyć namioty, 

przynieść sprzęt, wiem, że mogę liczyć 

na pomoc mieszkańców. Gdyby nie to, 

nie zdecydowałabym się kandydować 

drugi raz na stanowisko sołtysa. Sama 

niczego bym nie zrobiła. 

- Jak zmieniło się życie wsi, gdy 

powstała świetlica?

- Wcześniej młodzież „oblegała” 

przystanki, wiecznie był na nich ba-

łagan. Obecnie tamta młodzież to już 

dorośli ludzie. Cieszy jednak fakt, że 

młodsi nie poszli w ich ślady. Ogólnie 

wandalizmu u nas nie ma. Ci, którzy 

coś „wywiną”, wiedzą, że będą musieli 

to naprawić. Dzieci szanują świetlicę. 

Wypracowałam z nimi dobre relacje. 

Wspólnie sprzątamy, wtedy one czują, 

że to jest ich i nie niszczą. Nie ma ich 

zbyt wiele, regularnie odwiedza świe-

tlicę około 20 dzieci. Również dorośli 

pomagają, na przykład w sprzątaniu 

po zabawach. Pewnie nie robiłabym 

takich imprez, gdybym musiała po-

rządkować, ale nigdy nie jestem sama. 

Jest to miejsce naszych spotkań i taką 

rolę ma spełniać. Na przykład na 

dzień kobiet namawiam nasze panie, 

żebyśmy posiedziały razem przy ka-

wie, cieście, lampce wina, porozma-

wiały, „odstresowały się” trochę. Cie-

szę się, że tak to właśnie działa. 

- Jak zachęciłaby Pani innych do 

tego, że warto robić coś więcej, uczyć 

się pisać projekty, pozyskiwać środki?

- Myślę, że najlepiej byłoby poka-

zać im prezentację złożoną ze zdjęć 

„przed” i „po”. Dla mnie samej to by-

łoby dużą motywacją. Zdarzają się 

ludzie, którzy nam zazdroszczą, mó-

wią, że mamy tu tak ładnie, bo nam 

burmistrz „dołożył” pieniądze. Ale on 

nam dorzucił do tego, co sami pozy-

skaliśmy. U każdego jest wielka kałuża 

wody i jakiś gruz. Okoliczne wsie są do 

siebie podobne. Nie mieliśmy wcale 

lepiej. Do ludzi nie przemawia suche 

tłumaczenie, że można pozyskać środ-

ki z Unii Europejskiej, najlepiej poka-

zać im przykładowe efekty – że u nas 

też tak było, a teraz jest inaczej.  

Rozmawiała 

Katarzyna Buchwald-Piotrowska

Wycieczka w ramach „zielonej drogi”

Gajecki Turniej Streetball
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Fundacja kontra kaukaski agresor
 „Na pagórkach podmiejskich, w rozlewiskach rzek, na łąkach, polanach czyhają na nas całe zastępy agresora, którego 
nieopatrznie wpuściliśmy do Polski. Jego żołnierze są już wszędzie. Dorodni, średnio dwa razy od nas wyżsi, atakujący w 
pojedynkę lub w zwartych szeregach. Zabierają nam dobytek, panoszą się na polach, w ogrodach.” Mowa nie o najeźdź-
cach z kosmosu, ale o… roślinie, nazwanej barszczem sosnowskiego. Uświadamianiem zagrożeń z nią związanych zajmuje 
się Fundacja „Palący Problem – Heracleum” z gminy Santok w woj. lubuskim.

- Ta „piekielna” roślina jest bar-

dzo niebezpieczna dla zdrowia ludzi 

i zwierząt. Zetknięcie z nią niejedna 

już osoba przypłaciła dotkliwymi po-

parzeniami i koniecznością hospita-

lizacji. Barszcz pleni się na potęgę, w 

sposób niekontrolowany. Występuje 

na terenach podmiejskich, w rozlewi-

skach rzek, przedostał się już do par-

ków miejskich i rezerwatów. Stanowi 

poważne, nie do końca jeszcze uświa-

damiane, zagrożenie – mówi Andrzej 

Trzaskowski, wiceprezes fundacji.

Organizacja powstała w listopa-

dzie 2010 roku. Jeden z inicjatorów, 

pełniący funkcję prezesa – Jan Pa-

stwa, zetknął się z problemem oso-

biście. – Od 30 lat interesuję się tym 

problemem Obserwuję rozwój sta-

nowisk barszczu w Tucznie, muszę 

powiedzieć, że pojawiła się ona już 

nawet na boisku szkolnym. Niebez-

pieczna roślina rozpleniła się rów-

nież na działce, którą J. Pastwa kupił 

pod budowę domu. - Sześć lat temu 

roślin tych było niewiele, a teraz 

trudno znaleźć miejsce we wsi, które 

byłoby od nich wolne – mówi prezes.

Jak poparzenie 

Co grozi osobie, która zetknie się 

z barszczem? Roślina ta ma działanie 

toksyczne i alergizujące. Włoski na 

łodygach i liściach wydzielają parzącą 

substancję, która zawiera furokumary-

ny. Jej szkodliwe właściwości ujawniają 

się w wysokich temperaturach i przy 

dużej wilgotności powietrza. Powo-

duje zapalenie skóry (fotodermatozę), 

powstawanie pęcherzy, zapalenie spo-

jówek. Uczulenie skóry podobne jest 

do oparzenia, w wyniku którego po-

wstają trudno gojące się rany.

Skąd wziął się barszcz?

Roślina ta przyjechała do Polski z 

Kaukazu, jako „dar radzieckich na-

ukowców”. – W latach 50, w ZSRR 

poszukiwano roślin, które byłyby 

uprawiane i wykorzystywane jako pa-

sza dla zwierząt. Musiały dawać bar-

dzo duży plon zielonej masy. Ówcze-

śni badacze wytypowali 350 roślin, z 

których wybrano heracleum – zwaną 

później barszczem sosnowskiego. Ro-

sła ona na Kaukazie – wyjaśnia Józef 

Głowacki, główny specjalista ds. by-

dła i użytków zielonych z Lubuskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 

Kalsku, współpracujący z fundacją.

Najpierw zasadzono ją w ogrodzie 

botanicznym Akademii Medycz-

nej w Krakowie, gdzie próbowano 

zbadać jej właściwości lecznicze. 

Okazało się, że takich nie posiada. 

Polecono więc hodować ją w PGR

-ach, jako paszę dla zwierząt. Nikt 

nie protestował – nakazowy system 

gospodarki nie przewidywał sprzeci-

wu. – Heracleum było uprawiane na 

znacznych obszarach i od początku 

powodowało same problemy – tłu-

maczy J. Głowacki. – Po pierwsze, 

roślina była niebezpieczna dla ludzi, 

gdyż powodowała bolesne poparze-

nia. Nikt nie chciał przy niej pra-

cować. Po drugie, parzyła również 

zwierzęta, gównie ich pyski, pachwi-

ny, wymiona. Do tego nie chciały 

jej jeść, była niesmaczna, a mleko i 

mięso miało charakterystyczny smak 

– opowiada. Barszcz dawał ogrom-

ne plony – 100-200 ton z jednego 

hektara (dla porównania, to 2-3 razy 

tyle, ile kukurydza). Gospodarstwa 

nie były przygotowane do jej zbiera-

nia. Na Kaukazie osiągała wysokość 

maksymalnie 1,5 m, a w Polsce aż 

4-5 m. Bardzo łatwo się rozmnaża 

– z 1 h można obsiać aż 250 h. Po 

jakimś czasie PGR-y zaprzestały jej 

uprawy. Od tej pory barszcz rozprze-

strzenia się sam. Jest bardzo inwa-

zyjny – w wielu miejscach wypiera 

naturalną roślinność. 

Trudna walka

- Zwalczanie heracleum nie jest 

łatwe – przyznaje J. Głowacki. - 

Można używać środków chemicz-

nych, ale dawki muszą być ogromne. 

Na perz potrzeba 2-3 litry środka, a 

na heracleum 10-30 litrów. Roślina 

jest bardzo odporna – wyjaśnia. Nie 

wszędzie da się również zastosować 

środki chemiczne – np. na obszarach 

chronionych czy w pobliżu domów. 

Trzeba ją kosić, kiedy jest jeszcze 

mała. Jednak jest to praca na wiele 

lat. Można również ją wypalać. Jak 

podaje Krystyna Miklaszewska z 

Instytutu Ochrony Roślin Państwo-

wego Instytutu Badawczego z Po-

znania, poza podcinaniem korzeni 

żadna z tych metod nie daje efektu 

całkowitego niszczenia rośliny. Uzy-

skać to można dopiero w ciągu kil-

ku sezonów wegetacyjnych, stosując 

2–3 zabiegi rocznie. Pomaga również 

głęboka orka (min. 24 cm) oraz… 

zwierzęta, które podgryzają rośliny. 

Jednak nie mogą one żywić się wy-

łącznie barszczem, trzeba również 

uważać, żeby się nie poparzyły. 

Porozmawiajmy o barszczu

Fundacja „Palący Problem – He-

racleum” chce problemem wystę-

powania barszczu zainteresować 

gminy. W marcu 2011 roku odbyło 

się spotkanie w gminie Santok, z 

udziałem specjalistów z Poznania, 

Kalska oraz zainteresowanych bur-

mistrzów i wójtów. – Jak na razie 

na nasze apele odpowiedziała tylko 

gmina Santok. Na jej zlecenie, przy 

współpracy fundacji powstał doku-

ment pt. „Inwentaryzacja i waloryza-

cja barszczu olbrzymiego na terenie 

gminy Santok”, przygotowany przez 

doc. dr Piotra Mądrzyckiego i Iza-

belę Sachajewicz z Wyższej Szkoły 

Ekologii i Zarządzania w Warszawie 

– mówi J. Pastwa. Gośćmi spotkania, 

poza przedstawicielami władzy, byli 

również okoliczni hodowcy, którym 

ekspansja barszczu przeszkadza w 

uprawach. 

Na wniosek fundacji w marcu 

2011 poseł Witold Pahl skierował do 

Ministra Środowiska Andrzeja Kra-

szewskiego interpelację w sprawie 

zwalczania barszczu sosnowskiego. 

Jak wynika z przekazanej odpowie-

dzi, kwestie jego niszczenia „należy 

pozostawić lokalnym samorządom, 

znającym lokalizacje poszczególnych 

populacji”. 

- W Europie niemal wszystkie 

kraje borykają się z tym problemem. 

Nie mówi się o zwalczaniu tej rośli-

ny, ale o ograniczaniu jej ekspansji. 

Każda nowa roślina, która gdzieś 

Heracleum sosnowskyi
Jest bardzo ładną rośliną z rodzi-
ny selerowatych. Jeszcze w latach 
70. ub. wieku była propagowana 
jako wysokoplenna i miododajna. 
Sadzono go również w parkach 
i ogrodach jako roślinę ozdobną. 
Barszcz osiąga wysokość od 1 do 
5 m. Liście dorosłych osobników 
mają do 3 m długości. Kwiaty 
barwy białej lub rzadziej różo-
wawej zebrane są w baldachy o 
średnicy 80 cm, a nawet więk-
szej. W warunkach europejskich 
kwitnie od połowy czerwca do 
końca lipca, a nasiona dojrzewają 
i osypują się od końca sierpnia do 
października. Średnio jedna ro-
ślina produkuje ok. 20 tys. nasion.

Fundacja 
„Palący Problem 
- Heracleum”

Czechów 51, 
66-431 Santok 
e-mail: info@palacyproblem.pl 
tel. 95 73 24 111

 Z lewej strony prezes fundacji Jan Pastwa, z prawej – wiceprezes Andrzej Trzaskowski.

się pojawia, daje początek ekspansji. 

Jak może wyglądać nasz kraj za 50 

lat? – pyta J. Pastwa. Dlatego preze-

si fundacji chcieliby, aby zwalczanie 

barszczu sosnowskiego było w Pol-

sce obowiązkowe. 

Blisko urzędu

Fundacja alarmuje, że od zagro-

żenia nie są wolne również większe 

miasta, jak choćby Gorzów. - W 

Gorzowie niemal kilkaset okazów 

rośnie na terenie dawnych koszarów, 

w rejonie ulicy Myśliborskiej, nie-

daleko od budynku policji i urzędu. 

Znajdują się  za płotem. są dosko-

nale widoczne z ulicy. A jest to już 

przecież centrum miasta – mówi J. 

Pastwa. Prowadzi on dokumentację 

fotografi czną siedlisk rośliny. Kilka 

zdjęć prezentujemy w tym artykule. 

A w Zakopanem…

Podarunek od radzieckich na-

ukowców 30 lat temu został zasa-

dzony również na Gubałówce – jako 

przedmiot badań. Dawno wymknął 

się spod kontroli. Wielkie okazy tej 

rośliny widać na przykład podczas 

jazdy Zakopianką. Co roku zako-

piańscy urzędnicy apelują do pry-

watnych właścicieli gruntów o walkę 

z tą rośliną. W urzędzie zatrudnione 

są dwie osoby, zajmujące się tylko 

tym zadaniem. 

W Polsce każdego roku docho-

dzi do kilkudziesięciu przypadków 

poparzeń. Nieszczęśnicy poszkodo-

wani przez barszcz często nie wie-

dzą, co jest przyczyną ich cierpień. 

Niektórzy z nich, zwłaszcza alergicy, 

nie muszą nawet mieć z nią kontak-

tu – wystarczy przejść w jej pobliżu. 

Opuchlizna, wysoka temperatura, 

oparzenia nawet trzeciego stopnia to 

najczęstsze dolegliwości. Bez lekarza 

i pobytu w szpitalu nie da rady. 

Katarzyna Buchwald-PiotrowskaTak barszcz rośnie w Gorzowie na osiedlu… …. a tak na skraju moreny czołowej, również w Gorzowie.



13Info NGO Miesięcznik Lubuskich Organizacji Pozarządowych  nr 3/2011  7 listopada

Jak to wszystko się zaczęło?
Długi majowy weekend 2008 
roku

Renata. Wtedy pierwszy raz trafi łam 

do TOZ-u. Ale zwierzęta były w moim 

życiu obecne zawsze. Mieszkałam za 

Wartą. Pewnego dnia wyszliśmy z 

mężem na spacer na wał. Po łąkach 

chodziły konie, które ludzie (nie żadni 

hodowcy) trzymali na rzeź. Jeden z nich 

wzbudził mój niepokój - widać było, że 

ma problem z nogą. Nie stał na kopycie, 

ale na stawie. Był uwiązany na łańcuchu, 

dookoła pełno szkła, brudu. Okazało się, 

że podciął sobie ścięgno i miał przykurcz. 

Nie mogłam przez niego spać. Zaczęłam 

wydzwaniać. Tak dotarłam do TOZ-u. 

Właściciel ukrył gdzieś konia, razem z 

inspektorką bałyśmy się, że wywiózł go 

na rzeź. Ale to była z jego strony gra, żeby 

dostać  pieniądze. TOZ wykupił zwierzę, 

płacąc 1300 zł – cena była kalkulacją za 

kg mięsa w rzeźni. Koń wymagał po-

mocy weterynaryjnej, groziło mu, że 

przestanie chodzić. Został zoperowany, 

w tej chwili jest pod opieką jednej z fun-

dacji opiekującej się końmi. Dostał na 

imię Szczęściarz. Był to śliczny, młody, 

trzyletni koń – i już skazany na śmierć. A 

ja, gdy już znalazłam się w TOZ-ie, dalej 

samo „poszło”. 

Środek zimy 2008 roku

Luiza. Broniłam się ze wszystkich sił 

przed działalnością w TOZ-ie. Ale i tak 

mnie to dopadło! Koleżanka, która jest 

za granicą wysyłała mi e-maile, że w gor-

zowskim oddziale towarzystwa bardzo 

potrzebują wolontariuszy. Pamiętała, że 

ja strasznie kochałam zwierzęta. Wysłała 

mi również numer telefonu do prez-

eski koła, ale ja nic z tym nie zrobiłam. 

Wydawało mi się, że jestem za słaba psy-

chicznie. Pewnego zimowego wieczoru 

mój były chłopak znalazł w rowie niemal 

zamarzniętego psa, który był skostniałą 

kulką śniegu. Przyniósł go do domu na 

rękach. Wykąpałam go i przypomniałam 

sobie, że mam od koleżanki nami-

ary na jakąś organizację zajmującą się 

A w Gorzowie zrzeszyły się „Anacondy”
Przedstawiamy historię powstania Fundacji Obrony Praw Zwierząt „Anaconda”, która „narodziła się” w sierpniu w Gorzowie Wielkopolskim. Jej fundator-
ki, cztery energiczne panie, działały już wcześniej na rzecz zwierząt. Spotkały się na terenie gorzowskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. 
Po kilku miesiącach postanowiły założyć swoją własną fundację, żeby dalej, ciągle i uparcie pomagać zwierzakom w opałach. I nie tylko.

pomocą zwierzętom. Zadzwoniłam do 

prezeski. Jeszcze tego samego wieczora 

zawiozłyśmy psa do schroniska. Tak 

się przejęłam jego losem, że codziennie 

przynosiłam mu ugotowane jedzenie, 

wyprowadzałam. Tam załapałam „bak-

cyla”. Obecnie jestem w fundacji osobą 

„kontaktową” ds. schroniska. Zawsze 

tam jestem zdenerwowana, każda wizyta 

to dla mnie olbrzymi wysiłek psychic-

zny. Prawie rok później w listopadzie 

poznałam Renatę. 

Listopad 2009 roku

Luiza. Akurat miałam problemy 

z zębem mądrości, trafi łam nawet do 

szpitala. Przyszłam opuchnięta. 

  Pomyślałam wtedy, że ona taka 

słaba, gdzie jej do tych zwierząt..

Pierwszy raz razem wyjechałyśmy 

na interwencję w sprawie Nikosia, 

psa potrąconego w Witnicy. Miał 

połamaną miednicę. Podzieliłyśmy 

się kosztami leczenia, część zwrócił 

Urząd Miasta Witnicy. Nikoś był 

u nas bardzo długo. Nikt go nie 

chciał. Obecnie pilnuje autokomisu. 

2010 rok 

Renata. Jeździłyśmy razem z 

Luizą na interwencje jej małym sa-

mochodzikiem, peugeotem. Muszę 

przyznać, że moja wrażliwość zmieniła 

się, jestem teraz w stanie np. ściągnąć 

potrącone zwierzę z ulicy, zająć się nim. 

Zrobić wszystko, żeby mu pomóc. 

Luiza. Gdy ktoś mnie pyta, czym się 

zajmuję, czasem pokazuję opisy niek-

tórych interwencji. Niektórzy pytają, 

jak możesz, ja bym nie dal rady psy-

chicznie… Ale wtedy nie ma czasu na 

rozmyślania. Jest się „w akcji”. Działa 

adrenalina. Najważniejsze jest poczu-

cie, że możemy coś zmienić. Że los tego 

zwierzaka jest w naszych rękach. Nie ma 

czasu na płakanie nad nim, trzeba działać. 

Renata. Razem z Luizą 

wyjeżdżałyśmy niemal codziennie na 

dwie interwencje. „Zrobiłyśmy” około 

100 interwencji w ciągu całego 2010 r. 

Ja osobiście odebrałam w TOZ-ie około 

7000 telefonów podczas dyżurów. 

Luty 2011 roku

Renata. Wtedy Iza przyszła do 

TOZ-u po materiały edukacyjne 

dla swoich uczniów i została z nami.  

Dwa tygodnie później Gosia zaczęła 

„wpadać” na środowe dyżury. Po 17.00 

słyszałam charakterystyczne tuptanie 

po schodkach i wiedziałam już, że 

to leci ona. Od razu pytała, co trzeba 

robić, gdzie jechać… Często potem 

jechałyśmy razem na interwencje. 

Gosia. Od dziecka chciałam coś 

robić dla zwierzaków i robiłam w miarę 

możliwości. Znałam już koleżanki 

z TOZ-u i postanowiłam, ze będę 

przychodzić i się do nich dobijać. Nie 

wystarczy przyjść raz. Jeśli chce się coś 

robić, trzeba się dobijać, mówić: „Ja 

chcę!” Uczepiłam się!

Luiza. Miałam wtedy popsuty sa-

mochód i byłam nieco „wyłączona”. 

Pamiętam, jak dziewczyny przyjechały 

do mnie do domu z pizzą. Nie znałam 

wcześniej Gosi. Powiedziała mi: 

„Dziewczyno, wracaj do życia, trzeba 

działać, mamy tyle roboty i bez ciebie 

nie damy rady!” Jak odebrałam samo-

chód, pojechałyśmy na interwencję w 

sprawie psa, a wróciłyśmy z kotem, który 

nie chodził na tylne nóżki, ciągnęła je 

bezwładnie za sobą. Była to taka „ko-

cia foczka”. Gospodarz powiedział, że 

„wiater tak ją urządził”, a on nie miał 

odwagi jej dobić. Kotka miała może z 

miesiąc. Weterynarze chcieli ją uśpić 

mówiąc, że ma uszkodzony kręgosłup. 

Trzeba by zrobić badanie rezonansem, 

które kosztuje 800 zł. Postanowiłyśmy 

dać sobie dwa dni, może coś wymyślimy. 

Zaczęłam szukać porad na forach inter-

netowych. Ktoś zaproponował, żebym 

założyła „wydarzenie” na Facebooku. 

Nagle zrobiła się wrzawa. Ludzie pisali, 

że wysyłają pieniądze i pozdrawiają 

kotka. Byłam w szoku. Jeszcze o północy 

dzwoniłam do Reni. Po 2 dniach okazało 

się, że zebraliśmy 2600 zł. Kotka przeszła 

badanie we Wrocławiu. Obecnie prze-

bywa w Siedlcach u pani, która zajmuje 

się kotami, rehabilituje je. Po miesiącu 

zawiozłam tam Felka, który na skutek 

postrzelenia z wiatrówki miał ten sam 

problem.

A może własna fundacja?
Początek lata 2011 roku

Gosia. Pomysł własnej fundacji 

zakiełkował w naszych głowach, 

gdyż nie podobały nam się pewne 

rozwiązania w TOZ-ie. Chciałyśmy 

mieć coś swojego. 

Renata. Działając w TOZ-ie, za-

wsze miałam niedosyt. Po pierwsze, 

miałam wrażenie, że mało kto z zarządu 

głównego interesował się nami. A po 

drugie, dużo słyszało się o akcjach or-

ganizowanych przez inne organizacje, 

a o TOZ-ie niewiele. Gorzów to jeden 

z  prężniej działających oddziałów 

TOZ-u w Polsce, ale brakowało 

wspólnych spotkań, koordynacji.

Gosia. Iza zajęła się stroną 

organizacyjno-prawną powołania fun-

dacji. Pytałyśmy ją cały czas – kiedy? 

Nie było to łatwe, do momentu kiedy 

znalazła w Internecie  projekt „Podaj 

Dalej”. Razem z Renatą przyszła do 

LoNGO i zaczęło się. 

Sierpień 2011 roku

Renata. Kiedy już zdecydowałyśmy, 

że zakładamy swoją organizację, 

wszystko poszło bardzo szybko. 

Iza umówiła termin u notariusza, 

podpisałyśmy akt notarialny. Po-

tem z pomocą doradców z LoNGO 

tworzyłyśmy potrzebne dokumenty. 

Obecnie czekamy na wpis do KRS-u. 

Gosia. We cztery świetnie się doga-

dujemy. Zaiskrzyło między nami. 

Jeszcze nie mamy swojej siedziby, więc 

spotykamy się u mnie, co tydzień. 

Luiza. W takiej działalności trzeba 

się więcej niż kochać. Musi być stu-

procentowe zgranie. 

Gosia. To Renata wymyśliła nazwę 

– Fundacja Obrony Praw Zwierząt 

„Anaconda”. Miała być „mocna”, taka, 

żeby zostawała w głowie. I zostaje. 

Najważniejsze, że wszyscy ją zapamiętują. 

Czym zajmuje się „Anaconda”?
Od sierpnia 2011 roku

Gosia. Oczywiście chcemy pomagać 

zwierzętom. Na pewno będziemy 

organizować różne akcje i zbierać 

pieniądze na działalność fundacji. Nie 

po to, żebyśmy czerpały z tego prof-

ity, ale musimy mieć środki na opiekę 

nad zwierzętami, opłaty za lecze-

nie. Wszystko kosztuje. Być może 

urządzimy plenerową wystawę zdjęć 

schroniskowych psiaków i kociaków... 

Luiza – Chcemy też edukować. 

Prowadziłyśmy już trzy spotkania w 

szkole. Uczymy, że zwierzę również 

czuje. Mówimy, jak reagować, kiedy 

widzi się jakieś bezdomne, cierpiące. 

Najważniejsze jest to, żeby zareagować, 

bo jeśli nic się nie zrobi, zwierzę jest 

skazane na niedolę. 

Renata. Każdy z nas, jeśli nie 

reaguje na cierpienie, dokłada do niego 

swoją cegiełkę. Obojętność czy lenist-

wo czynią nas współwinnymi. 

Gosia. Chcemy również pisać pro-

jekty, starać się o środki. Marzy nam się, 

żeby pozyskać fundusze na przeniesie-

nie schroniska, wybudowanie przy-

tuliska dla kotów. Żeby przygotować 

miejsce do szkoleń i do pracy z psami, 

które zostały szczególnie skrzywdzone. 

Chciałybyśmy, by zajmowali się tym 

więźniowie z naszego zakładu kar-

nego. Ten pomysł można zrealizować 

tylko we współpracy z miastem. Będę 

najszczęśliwsza na ziemi, jak się uda. 

Renata. Marzy mi się również to, 

żeby czasem przyszedł ktoś do nas i 

zamiast chcieć pomocy, zapytał, jak 

może nam pomóc. 

Ach, te anakondy!

Renata. Ktoś może o nas powiedzieć, 

że jesteśmy nawiedzone wariatki. Niek-

tórzy mówią, że tyle jest głodnych 

dzieci, a my chcemy rozmawiać o psach. 

Wtedy wyciągam zeszyt i odpowiadam: 

„Proszę uprzejmie podać mi adres, 

gdzie są te głodne dzieci, pomożemy.”

Gosia.  Czasami ludzie pytają, dlac-

zego nie pomożemy ludziom. Odpow-

iadam wtedy, że jedni są od ludzi, a 

drudzy od zwierząt.  

Wysłuchała 

Katarzyna Buchwald-Piotrowska

Małgorzata Jakubowska z jednym z podopiecznych. 
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Zwierzęta mają takie samo pra-
wo do świata (jak ludzie), skoro 
na nim są, świat do nich należy. 
Noe do swojej arki wziął nie 
samych ludzi. Wiesław Myśliwski

Wszystkie argumenty na pod-
parcie ludzkiej wyższości nie 
są w stanie zaprzeczyć jednej 
niezaprzeczalnej prawdzie: w 
cierpieniu zwierzęta są nam 
równe. Peter Singer
Jeśli chcesz znać szczegóły 
interwencji podejmowanych 
przez wolontariuszki, poznać 
historie Szczęściarza, Nikosia, 
„kociej foczki” i innych zwierząt 
(niestety, nieraz bardzo smutne, 
a nawet przerażające), wejdź na 
stronę www.toz.gorzow.com.pl 
do działu „Interwencje”. 

Fundacja Obrony Praw 
Zwierząt „Anaconda”

Renata Skrzypniak – Młynar-
czyk – prezeska tel.794625744
Małgorzata Jakubowska  
tel. 796648771
Luiza Moraczewska  
tel. 533598862
Izabela Głowacka  
tel. 796642469

Los zwierząt jest dla mnie 
ważniejszy niż strach przed 
ośmieszeniem. Los zwierząt jest 
nierozerwalnie związany z losem 
człowieka. Emil Zola
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Darczyńcy Indywidualni – zaskakujące fakty i liczby 
Rozmowa z Aleksandrą Kiełczewską, wiceprezes Zarządu Fundacji Anioły Filantropii

Vademecum Spółdzielni socjalnych

Osobowość w sensie prawnym

- Pani Aleksandro, Kim jest stały 

darczyńca organizacji? 

- Stały darczyńca indywidualny 

do osoba fi zyczna ( Jan Kowalski), 

który regularnie – najczęściej co 

miesiąc - wspiera fi nansowo Pań-

stwa organizację. Dodatkowo jest 

też przyjacielem Państwa organi-

zacji - będzie zainteresowany pro-

blemami podopiecznych, bieżącymi 

sprawami, mogą Państwo kierować 

do niego swoje programy eduka-

cyjne, poprosić o 1% podatku, za-

proponować podpisanie petycji itp. 

Lojalność stałego darczyńcy jest 

ogromna. W Stanach Zjednoczo-

nych wielu regularnych darczyńców 

zapisuje w testamentach część wła-

snego majątku dla wspieranej orga-

nizacji. Na Ukrainie, po fali zwol-

nień spowodowanych kryzysem, 

fundraiserzy zauważyli zmniejsze-

nie wpłat, ale większość darczyńców 

wróciła do swoich organizacji, kiedy 

ponownie znalazła pracę.

- Ile darczyńców może mieć or-

ganizacja pozarządowa?

- Nie ma górnego limitu. W Pol-

sce istnieje organizacja pozarządo-

wa, która posiada w swoich bazach 

170  000 darczyńców indywidual-

nych. Mamy też kilka organizacji, 

które posiadają więcej niż 50  000 

regularnych darczyńców. 

- Ile czasu trwa pozyskanie tak 

dużej ilości darczyńców?

- To zależy od wielu czynników, 

np. częstotliwości kontaktów i profi -

lu darczyńcy organizacji. Zazwyczaj 

proces ten trwa około 3 - 4 lat, choć 

jedna z polskich Fundacji pozyskała 

50 000 darczyńców przez dwa lata. 

- Czy wiemy, na jakie przychody 

mogą liczyć organizacje dzięki dar-

czyńcom indywidualnym?

- Dzięki regularnym darczyńcom 

organizacja może planować swój 

budżet i liczyć na systematyczne 

przychody. Kwota zależy przede 

wszystkim od liczby darczyńców i 

ich hojności. Organizacje posiada-

jące około 50 000 darczyńców mogą 

liczyć na przychody kilkumioliono-

we. Statystycznie jeden stały dar-

czyńca przekazuje organizacji rocz-

nie 75 zł. 

- Czy darczyńców może pozy-

skać każda organizacja pozarządo-

wa? 

- Pozyskiwanie pieniędzy od 

darczyńców indywidualnych re-

komendujemy wszystkim orga-

nizacjom, które nie czują się bez-

piecznie fi nansowo lub które nie 

są zadowolone z fi nansowania 

opartego na grantach i dotacjach. 

Nawet najmniejsza, lokalnie dzia-

łająca organizacja, może starać się 

o stałych darczyńców w grupie 

przyjaciół organizacji. Jednak duża 

baza darczyńców to proces wielo-

letni, skomplikowany i co najważ-

niejsze – wymagający inwestycji. 

Darczyńcy indywidualni to ważne 

źródło fi nansowania dla organiza-

cji, które z powodów misyjnych lub 

ideologicznych nie mogą pozyski-

wać pieniędzy od fi rm (np. Gre-

enpeace) lub rządu i organizacji 

międzynarodowych (np. Stowarzy-

szenie Amnesty International). 

- W jaki sposób należy pozy-

skiwać darczyńców? Jakich metod 

trzeba użyć, aby ten proces się udał?

- Małe organizacje, działające lo-

kalnie bazują na swoich zasobach i 

najbliższym otoczeniu (rodziny be-

nefi cjentów, zaprzyjaźnienie dzien-

nikarze, fi rmy, lokalni przedsiębiorcy 

itp.) Największe skutki przynosi jed-

nak prowadzenie działań komuni-

kacyjnych na większą skalę. Istnieje 

kilka typów skutecznych kampanii 

służących pozyskiwaniu stałych dar-

czyńców, m.in.: direct mailing  (kore-

spondencja listowna z potencjalnymi 

i obecnymi darczyńcami organiza-

cji), direct dialogue (rozmowy z po-

tencjalnymi darczyńcami prowadzo-

ne przez fundraiserów na ulicach), 

mamy też kampanie doorstep (od-

wiedziny potencjalnych darczyńców 

w ich domach) i telemarketing (roz-

mowy telefoniczne z potencjalnymi 

i obecnymi ofi arodawcami) oraz 

fundraising on-line (pozyskiwanie 

i utrzymanie relacji z darczyńcami 

za pomocą serwisów internetowych 

i specjalnie przygotowanych w tym 

celu aplikacji). 

Fundacja Anioły Filantro-

pii – pomaga innym organizacjom 

pozarządowym w budowaniu stra-

tegii, usprawnieniu zarzadzania, 

pozyskiwaniu funduszy oraz dzia-

łaniach promocyjnych. Bezpłatne 

konsultacje w zakresie fundraisingu 

i PR 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 informacji na stronie: 

www.aniolyfi lantropii.org  

Rozmawiała Marzena Słodownik

Prawo to zbiór zasad i norm regu-

lujących organizację i funkcjonowa-

nie społeczeństw. Osoby prowadzące 

działalność, czy to w formie spółek, 

stowarzyszeń, fundacji, czy też w 

formie spółdzielni socjalnych stano-

wią pewne, wyspecjalizowane grupy 

społeczne, które nie mogą działać w 

oderwaniu od całego państwa. Na 

początek pojęcia dotyczące osobo-

wości – oczywiście w sensie praw-

nym.

Osoba fi zyczna

Jest to prawne określenie czło-

wieka od chwili urodzenia do chwi-

li śmierci, zdefi niowane w prawie 

cywilnym. Bycie osobą fi zyczną 

pociąga za sobą zawsze posiadanie 

zdolności prawnej, czyli możliwo-

ścią posiadania praw i obowiązków. 

Mówimy wtedy, iż osoby fi zyczne są 

podmiotem stosunków prawnych. 

Mają także zdolność do czynności 

prawnych, uzależnioną jednak od 

dalszych warunków. Pełną zdolność 

do czynności prawnych nabywamy 

po osiągnięciu pełnoletniości, czy-

li w wieku 18 lat, a ograniczoną od 

chwili ukończenia lat 13. Osoba fi -

zyczna po ukończeniu 13 roku życia 

może zostać całkowicie pozbawiona 

zdolności do czynności prawnych, 

czyli zostać ubezwłasnowolniona. 

Pełnoletni może zostać częściowo 

pozbawiony zdolności do czynności 

prawnych, czyli zostać ubezwłasno-

wolniony częściowo.

Osoba prawna

Według kodeksu cywilnego oso-

bą prawną jest jednostka organi-

zacyjna, której przepisy szczególne 

przyznają osobowość prawną. Osoby 

prawne zostają dzięki atrybutowi 

osobowości prawnej wyposażone 

w zdolność prawną i zdolność do 

czynności prawnych, dzięki którym 

mogą uczestniczyć w obrocie cywil-

noprawnym. Osoba prawna jest two-

rem wirtualnym, abstrakcyjnym (w 

przeciwieństwie do osób fi zycznych, 

które można dotknąć) – nie można 

jej dotknąć, nie jest tworem nama-

calnym. Osoby prawne to związki 

osób, np. stowarzyszenia, korporacje, 

albo związki majątkowe, poprawniej 

byłoby masy majątkowe, np. funda-

cje, spółki kapitałowe. 

Spółdzielnia socjalna, gdy zostaje 

zarejestrowania nabywa osobność 

prawną - odpowiada za zobowiąza-

nia całym swoim majątkiem. Mowa 

tu o majątku spółdzielni socjalnej, a 

nie o majątku prywatnym jej człon-

ków. Już wiemy na czym polega oso-

bowość prawna, a dobrym tego przy-

kładem jest spółdzielnia socjalna.

W kolejnych artykułach zajmiemy 

się szczegółową analizą podstawo-

wych aktów prawnych, regulujących 

ich funkcjonowanie, począwszy od 

ustawy o spółdzielniach socjalnych.  

Czesław Olejniczak

Wolontariuszka i Wolontariusz 50+ roku 2011 
Laureaci:

Jolanta Żuchowska -  zgłoszona przez Stowarzyszenie Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. 
Wincenty Zamroziewicz - zgłoszony przez Parafi alny Zespół Caritas 
przy Parafi i św. Stanisława Kostki w Sulechowie

Wyróżnienie otrzymali: 
Anna Wiktoria Kapszewicz - zgłoszona przez Gorzowskie Centrum Pomo-
cy Rodzinie i Polityki Społecznej w Gorzowie Wlkp. 
Henryk Zoneman - zgłoszony przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie 
Wlkp.

Dokończenie ze strony 2

Kierunek pomaganie
- Na pomysł wpadł Edward Korban, 

prezes UTW, i to Uniwersytet, jako moja 

organizacja macierzysta, złożył wniosek. 

Referencję wystawiły Gorzowskie Powia-

towe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom 

Dziennego Pobytu i Lubuski Sejmik 

Osób Niepełnosprawnych - w którym 

jestem członkiem zarządu odpowiadają-

cym za rozliczenia. Jestem bardzo dumna 

z tego tytułu. 

- Jakie korzyści daje Pani wolonta-

riat?

- Miło jest czuć się potrzebnym. 

Wielką radość daje mi to, że swoją 

postawą i zaangażowaniem przekona-

łam innych do tego, że warto pomagać. 

Jestem osobą szczęśliwą i spełnioną. 

Wiem, że żyję naprawdę, kiedy widzę, 

że można coś zrobić dla drugiego czło-

wieka. Przy zbiórkach darów nie widzę 

bezpośrednio człowieka, który dosta-

nie rzeczy, przede wszystkim mamy 

kontakt z organizacjami zajmującymi 

się dystrybucją. Jednak czasem pytam, 

czy rzeczy się przydały i słyszę wtedy 

np. „Jola, żebyś widziała jakie były łzy”. 

Wtedy wiem, że to co robię ma sens. Na 

jedną ze zbiórek koleżanka przyniosła 

nowe skórzane kozaki, jeszcze w kar-

tonie. Dowiedziałam się potem, że w 

tych butach chodzi dziewczyna, która 

studiuje, a jej rodzice praktycznie nie 

trzeźwieją. To jest najważniejsze. Czło-

wiek nie jest tym co ma, ale tym czym 

dzieli się z innymi.

- W jak sposób zachęciłaby Pani in-

nych do pomagania?

- Staram się swoim zachowaniem, 

wypowiedziami, całą postawą promo-

wać wolontariat. 

Jest to jednak trudne, bo człowiek 

musi sam w sobie znaleźć iskierkę po-

magania. Jeżeli tego nie ma, można roz-

mawiać godzinami, napisać 10 tomów 

o tym, dlaczego warto pomagać i nic 

z tego nie będzie. Moje doświadczenie 

pokazuje, że jeżeli czymś dzielę się z in-

nymi, to wszystko wraca do mnie z nad-

miarem. Wszystko zaczyna się układać, 

a życie nabiera odpowiedniego tempa 

- nawet tramwaj mi już nie ucieka. 

Rozmawiała Hanna Musiejkiewicz
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Człowiek najlepsza inwestycja

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” 

Zespół ds. ewaluacji w pro-
jekcie Podaj Dalej ma za sobą 
pierwsze pół roku pracy. Ja-
kie działania zostały podję-
te? Co wynika z pierwszych 
zebranych danych od orga-
nizacji pozarządowych?

Od marca do lipca zespół zajmo-

wał się  przygotowaniem narzędzi 

badawczych. Została przygotowana 

szczegółowa ankieta badająca funk-

cjonowanie organizacji w  ośmiu ob-

szarach tj: zasoby ludzkie, fi nansowe, 

autopromocja, wiedza, współpraca 

międzysektorowa i samoocena. 

- Opracowaliśmy także bazę orga-

nizacji pozarządowych w wojewódz-

twie lubuskim. Na jej podstawie zo-

stało wylosowanych 50 organizacji, 

które poprosiliśmy o udział w bada-

niu. - wyjaśnia Karol Duer specjali-

sta ds. ewaluacji.

W sierpniu zespół rozpoczął za-

sadniczy etap swojej pracy. Badanie 

odbywa się przy pomocy ankiet elek-

tronicznych, które zostały rozesłane 

do wytypowanych organizacji. Zapro-

szenia do udziału w ankiecie rozesła-

liśmy także pocztą tradycyjną. – Zale-

żało nam żeby dotrzeć do wszystkich 

organizacji, dlatego, staraliśmy się po-

rozmawiać telefonicznie z przedsta-

wicielami NGO’sów, aby zachęcić ich 

do udziału w badaniu – wyjaśnia.  K. 

Duer. Istotnym elementem pracy ze-

społu było przygotowanie mapki od-

20 października NGO’bus odwie-

dził Kostrzyn nad Odrą. Na spotka-

niu pojawiło się 14 osób. – Pojechali-

śmy na zaproszenie Julity Szudlarek 

z Europejskiego Centrum Spotkań 

Seniorów i Osób Niepełnospraw-

nych, odpowiedzialnej za współpracę 

z NGO-sami w Kostrzynie – wyja-

śnia Adam Szulczewski, animator w 

Badamy kondycję III sektora w Lubuskiem

O ewaluacji krótko i na temat
zwierciedlającej liczbę mieszkańców 

przypadających na jedną organizację. 

- Musieliśmy zrezygnować z trady-

cyjnego wskaźnika zagęszczenia, czyli 

ilość organizacji na mieszkańca, z po-

wodu bardzo małych liczb – tłuma-

czy K.Duer. Efekty pracy dostarczają 

zaskakujących wniosków w zestawie-

niu z mapką liczebności organizacji 

pozarządowych w poszczególnych 

gminach lubuskiego prezentowanej 

w pierwszym numerze InfoNGO. 

- Najwięcej zarejestrowanych orga-

nizacji odnotowaliśmy w Zielonej 

Górze, Gorzowie Żarach, Nowej Soli 

i Świebodzinie. Jednak po podziele-

niu liczby mieszkańców przez liczbę 

organizacji pozarządowych, najwyż-

szy wskaźnik odnotowały,  Zielona 

Góra oraz miejscowości dużo mniej-

sze Lubniewice, Nowe Miasteczko, 

Świdnica oraz Zabór – wyjaśnia K. 

Duer. Miasta te zostały oznaczone na 

mapie kolorem brązowym oznacza 

to, że przypada tam 300 – 400 miesz-

kańców na jedną NGO.

W Gorzowie Wielkopolskim 

przypada aż  484 osób na jedną or-

ganizacje, w związku z czym plasuje 

się on na siódmym miejscu w zesta-

wieniu.

Dla porównania w Żarach na 

jedną organizację przypada  744 

mieszkańców, w Nowej Soli  874, a 

w Świebodzinie 552.

Najniższy wskaźnik został odno-

towany m.in. w Kłodawie, Deszcz-

nie, Ośnie Lubuskim, Rzepinie, 

Cybince, Kolsku i Siedlisku. Miej-

scowości te zostały oznaczone na 

mapce kolorem fi oletowym. 

Hanna Musiejkiewicz 

Z północy na południe
NGO’bus odwiedził kolejne miejscowości województwa. Tym razem pracownicy Fundacji 
animowali społeczność lokalną w Kostrzynie i Bytomiu Odrzańskim.

projekcie Podaj Dalej. – W samym 

centrum, którego Kostrzynowi mogą 

pozazdrościć inne miejscowości, 

swoją siedzibę ma kilkanaście orga-

nizacji pozarządowych.

Uczestnicy spotkania mieli okazję 

poznać założenia projektu Podaj Da-

lej, a także otrzymać podstawowe in-

formacje z zakresu pisania projektów 

i potencjalnych źródeł pozyskania 

grantów. W trakcie dyskusji pojawiło 

się wiele pytań. Wyjaśnialiśmy m.in. 

zasady składania wniosków w tzw. 

„trybie pozakonkursowym” zgodnie 

z art. 19a ustawy o działalności po-

żytku publicznego i wolontariacie. 

– Takie spotkanie sprawia, że uczest-

nicy zadają wiele pytań – mówi 

animator. – Uczestnicy dowiedzieli 

się, że do ich dyspozycji są dorad-

cy z różnych obszarów, udzielający 

wsparcia w ramach projektu.

Kierunek – Bytom Odrzański

28 października NGO’bus zawitał 

na południowo-wschodnie krań-

ce województwa. Celem czwartego 

wyjazdu był Bytom Odrzański. Na 

spotkaniu w miejscowej szkole pod-

stawowej pojawiło się blisko 20 osób. 

Jak się okazało, część z nich działa 

już w organizacjach pozarządowych, 

a inni dopiero myślą o ich założeniu. 

– Wśród uczestników byli również 

sołtysi i przedstawiciele okolicznych 

rad sołeckich. Dlatego część spotka-

nia poświęciliśmy funduszom so-

łeckim – informuje A. Szulczewski. 

– Staraliśmy się podpowiedzieć jak 

efektywnie można wykorzystywać te 

środki, również do wspierania wiej-

skich organizacji. 

Długa dyskusja zakończyła się 

zebraniem pytań, które trafi ą do 

naszych doradców. Uroczy Bytom 

odwiedziliśmy na zaproszenie Ka-

tarzyny Zielonki ze Stowarzyszenia 

na rzecz Osób Niepełnosprawnych 

„Przystań”, którego działalność opi-

sywaliśmy w poprzednim numerze 

InfoNGO. 

ms

Dokąd pojedzie NGO’bus w najbliższym czasie?
18.11.2011 Maszewo - Urząd Gminy, godz. 15.00
25.11.2011 Letnica (gm. Świdnica) - Sala wiejska, godz. 17.00
09.12.2011 Szprotawa - Szprotawski Dom Kultury
16.12.2011 Krosno Odrzańskie - Urząd Miasta, godz. 16.00
20.01.2012 Broniszów (gm. Kożuchów) - Dom Aktywności Wiejskiej

W Europejskim Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych spotkali 
się przedstawiciele organizacji pozarządowych

W Bytomiu Odrzańskim rozmawialiśmy o efektywnym wykorzystaniu funduszy 
sołeckich
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Pan Kotek był zdrowy, nie leżał w łóżeczku Info NGO czytał na słoneczku...

Zdrowe i dobrze 
wykształcone
Trzeci sektor to przyszłość. Kształt społeczeństwa obywa-
telskiego w perspektywie uzależniony jest od rozwoju NGO. 
A III to przede wszystkim kobiety! 

430 Lubuszanek spotkało się w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego

Z sukcesem sięgać po władzę
22 października do auli Uniwersytetu Zielonogórskiego z całego województwa zjechało po-
nad 430 pań na III Lubuski Kongres Kobiet. Dla organizatorów, Urzędu Marszałkowskiego, 
kongres to otwarte forum wymiany myśli i okazja do nawiązania ściślejszych kontaktów. 

Wśród 430 uczestniczek znalazła się także silna reprezentacja Fundacji na rzecz Collegium Polonicum – od lewej: Mag-
dalena Tokarska, Marzena Słodownik, Natalia Żwirek i Karolina Knochenmuss.
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Zgromadzonych w auli powitała 

marszałek województwa Elżbie-

ta Polak. - Musimy się uczyć przez 

całe życie. Dla nas ważna jest edu-

kacja kreatywna, a także zdrowie. 

Gdy będziemy zdrowe, z sukcesem 

będziemy sięgać po władzę - mówiła 

marszałek. 

Elżbieta Polak wspomniała rów-

nież o ustawie parytetowej i przypo-

mniała, że kobiety są coraz bardziej 

widoczne w Parlamencie. - Tylko z 

Platformy Obywatelskiej na 207 po-

słów mamy 72 kobiety, a wcześniej 

było 48 - powiedziała.

Program tegorocznego kongresu 

był niezwykle atrakcyjny i różno-

rodny. Prowadzące - Grażyna Wy-

czałkowska - Pełnomocnik Mar-

szałka ds. Równego Traktowania 

Kobiet i Mężczyzn oraz dr Anita 

Kucharska-Dziedzic - prezeska Lu-

buskiego Stowarzyszenia na Rzecz 

Kobiet BABA rozpoczęły od po-

dzielenia się emocjami i przekaza-

nia postulatów z III Europejskiego 

Kongresu Kobiet, który odbył się 

17-18 września 2011 w Warszawie, 

w Pałacu Kultury i Nauki.

Władza, edukacja i zdrowie

W tym roku obrady III Lubu-

skiego Kongresu Kobiet podzielono 

na trzy tematyczne panele: władza, 

zdrowie oraz edukacja. Pierwszy 

przebiegał pod hasłem „Kobiety u 

władzy”. Jego opiekunką była dr 

Agnieszka Opalińska z Instytutu Po-

litologii Uniwersytetu Zielonogór-

skiego. Gościem panelu była Jolanta 

Barska – burmistrz Nysy. To właśnie 

ona, jako pierwsza w Polsce wprowa-

dziła u siebie w gminie Europejską 

Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn. 

- W 2010 roku mieszkańcy ponow-

nie wybrali mnie na burmistrza. To 

mój największy życiowy sukces, bo 

oprócz mnie kandydowało dziesięciu 

mężczyzn - mówiła.

Drugi panel, „Zdrowie kobiety”, 

prowadziła dr Marzenna Plucińska, 

ze szpitala w Nowej Soli. Gościem 

panelu był prof. Marek Spaczyński 

- szef Kliniki Ginekologii i Ontolo-

gii w Poznaniu. Głównym tematem 

wystąpienia był rak piersi i raz szyj-

ki macicy. - W dzisiejszych czasach 

są dwa priorytety: wykształcenie i 

zdrowie. Dużo można zrobić. Tym 

bardziej, że znamy biologię nowo-

tworów. Gdy kobieta szybko się 

zgłosi, jesteśmy w stanie ją przywró-

cić do normalnego życia, do rodziny 

i zaoszczędzić jej łez – powiedział 

profesor.

Ostatni, trzeci panel „Edukacja 

Lubuszanek drogą do sukcesu”, pro-

wadziła dr hab. Bogumiła Burda. 

Uczestniczki przekonywały, że droga 

edukacyjna pozwala osiągnąć sukces 

i zmienić   się.  - Ważne jest podej-

ście do edukacji, gdyż odgrywa ona 

ważną rolę w życiu człowieka – pod-

sumowały. 

Kobiety u władzy

W pierwszym numerze pisałam, 

że sektor pozarządowy jest sfemini-

zowany - 60% w nim zatrudnionych 

to kobiety. W 30% NGO płatny 

personel to wyłącznie kobiety – ko-

ordynatorki, asystentki, specjalistki, 

księgowe. Tylko problem polega na 

tym, że kobiety stanowią 33% człon-

ków zarządów. To wciąż stanowczo 

zbyt mało. Na szczęście w zarządzie 

Fundacji na rzecz Collegium Poloni-

cum zachowany jest parytet. 

Edukacja Lubuszanek drogą 
do sukcesu

Ze względu na specyfi kę sektora 

mogłoby się wydawać, że w organi-

zacjach pozarządowych pracuje wiele 

osób, którą mogą mieć problemy na 

rynku pracy. Jednak, jak pokazu-

ją badania GUS z 2009 roku, w III 

sektorze pracuje aż 47 procent osób 

z wyższym wykształceniem. Dla po-

równania w gospodarce narodowej 

jest ich o ponad połowę mniej (22 

procent). Jak to wytłumaczyć? Przede 

wszystkim specyfi ką wykonywanych 

usług, które wymagają wysokich kwa-

lifi kacji i wyższego wykształcenia.

Zdrowie kobiety

Nie ma statystyk, które w jakikol-

wiek sposób ukazywałyby zdrowie 

lubuskich aktywistek. Podsumowując 

to, co napisałam wyżej, mogę pokusić 

się o tezę, że kondycja zdrowotna lu-

buskiego III sektora jest bardzo dobra. 

Przede wszystkim dlatego, że pracow-

nikami w NGO są kobiety. W dodat-

ku sektor jest dobrze wykształcony, a 

wyższa świadomość to większa dba-

łość o zdrowie. I jeszcze jedno. Kobiety, 

jak pokazują statystyki, żyją dłużej niż 

mężczyźni. I dzięki temu trzeci sektor 

ma szansę żyć długo i szczęśliwie!

Marzena Słodownik

P.S. 

Teksty do tego rozdziału powstają 

bardzo spontanicznie, i najczęściej są 

podsumowaniem tego, co dzieje się 

wokół. Tym razem zainspirował mnie 

kongres kobiet, w którym miałam 

przyjemność brać udział. Trzy tema-

tyczne panele posłużyły tym razem 

do analizy sektora. Mam nadzieję, że 

organizatorki kongresu nie będą mia-

ły mi tego za złe. Tym bardziej, że na 

kongresie pojawiło się wiele działa-

czek pozarządowych. A droga kobiet 

do władzy rozpoczyna się najczęściej 

od działalności w III sektorze.  

Ministerstwo Edukacji Naro-

dowej oraz Fundacja Edukacja dla 

Demokracji zapraszają do udziału w 

konkursie „Otwarta Szkoła”. Jego ce-

lem jest promowanie modelu szkoły, 

która w swoich działaniach wycho-

wawczych i edukacyjnych dąży do 

kształtowania w uczniach otwartej i 

prospołecznej postawy oraz wspie-

ra ich aktywność obywatelską oraz 

umiejętność pracy zespołowej. 

Mogą w nim wziąć udział zespo-

ły składające się z przedszkola lub 

szkoły i organizacji pozarządowej, 

które realizowały wspólny projekt 

od 1 września 2010 r. do 31 stycznia 

2012 r.

Projekty mogą być zgłaszane w 

czterech obszarach tematycznych: 

„Edukacja obywatelska”, „Włączanie 

rodziców w życie szkoły”, „Otwarte 

zarządzanie szkołą” oraz „Edukacja 

globalna i międzykulturowa”. Termin 

zgłoszeń upływa 30 marca 2012 roku.

Więcej informacji o konkursie, 

inspiracje, dobre praktyki na stronie 

konkursu www.otwartaszkoła.org 

kbp

Otwarta Szkoła


