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Co z tego, że się stoi na środku skrzyżowania dróg, jeżeli nie ma się chęci,
by iść dokądkolwiek – Antoine de Saint-Exupery

Dokończenie > strona 3

Przeczytaj 
i podaj 
dalej!

W numerze:
Ład i porządek

Dział księgowy Fundacji na rzecz Colle-

gium Polonicum dzieli się swoimi spo-

strzeżeniami i doświadczeniami: „Nawet 

jeśli organizacja jest mała, warto 

zainwestować czas w sporządzenie kilku 

instrukcji, które będą obowiązywały 

wszystkich członków, działaczy, a także 

wolontariuszy. Wypracowane ścieżki 

postępowania przydadzą się zwłaszcza, 

jeśli pojawią się nowe działania, 

projekty.” Str. 4

Na co nie stać biednego?
Burmistrz Bytomia Odrzańskiego Jacek 

Sauter, mający niemal 90 procento-

we poparcie mieszkańców wyrażane 

podczas wyborów, opowiada m.in. 

o tym, jak w małym mieście można 

budować miłość do „małej ojczyzny”. 

Wyjaśnia, jak udaje się gospodarować 

małym budżetem i przy tym wspierać 

lokalne NGO’sy, a także mówi, co jest 

ważniejsze od ilości urzędników w 

ratuszu. Str. 7

Tu uczą życia
Historia i teraźniejszość jednej z najstar-

szych lubuskich organizacji pozarządo-

wych – Fundacji „Nasz Dom” z Lutola 

Mokrego. Właśnie ich odwiedziliśmy w 

pewien jesienny dzień, nie spodziewając 

się zupełnie, kogo poznamy i o czym tak 

naprawdę będziemy rozmawiać. Str. 8

Akademia dla kobiet
Z potrzeby twórczej pracy, z potrzeby 

tworzenia przyjaznej przestrzeni sprzy-

jającej odkrywaniu siebie i swoich pasji 

powstało Stowarzyszenie Nowosolska 

Akademia Rozwoju. Nasza oferta to 

przede wszystkim warsztaty, wykłady, 

zajęcia, spotkania realizowane w czasie 

trwania Roku Twórczego Rozwoju. 

Dlaczego? Dla kogo? Str. 10

Współpraca III sektora 
z biznesem...

...na przykładzie “z naszego podwór-

ka”. Dlaczego na listy od młodzieży 

odpowiedziało 13 proc. właścicieli fi rm? 

Czy to dużo czy mało? Specjaliści dają 

praktyczne rady, na co zwrócić uwagę, 

budując relacje z lokalnymi przedsiębior-

cami. Str. 14

Nadchodzi nowy 
roczek…

Na konkurs organizowany przez 

bank BPH, telewizję TVN i portal 

Onet wpłynęło ponad 4 tys. zgło-

szeń. Spośród nich jury w składzie: 

Ewa Drzyzga, Szymon Hołownia, 

Henryka Krzywonos, Lidia Mać-

kowska i Bożena Walter, wybrało 

fi nałową ósemkę. Troje zwycięzców 

wyłoniono w drodze głosowania 

internautów i telewidzów.  Ich na-

zwiska poznaliśmy 5 grudnia pod-

czas gali transmitowanej na żywo w 

telewizji. Wśród nich znalazła się 

Edyta Czeczkova z 10-tysięcznej 

Szprotawy. W nagrodę otrzymała 

statuetkę „Zwykłego bohatera” i 200 

tys. zł.

Charyzmatyczna, ciepła, 
energiczna

- To duży ciężar – przyznaje. Przez 

pierwsze dni nie mogła się oswoić z 

wygraną. Po gali w Warszawie wylą-

dowała nawet na krótko w szpitalu. 

Odezwały się jej problemy z ciśnie-

niem. Pytana o to, czym zaskarbiła 

sobie przychylność ludzi odpowiada: 

- Też chciałabym to wiedzieć. To do-

bre pytanie do osób, które mnie wy-

brały. Z ciekawości sama o to dopy-

tywałam. W odpowiedzi usłyszałam, 

że jestem charyzmatyczna, ciepła, 

energiczna, docieram do ludzi i ła-

two nawiązuję z nimi kontakt. Chy-

ba tym zyskałam ich przychylność. 

Zgłoszenie wysłała jej koleżanka 

Monika Stępień. Na początku nie 

chciała jednak zdradzić o co chodzi. 

– Prosiła jedynie o moją zgodę. „Jak 

zadzwonią, to będziesz wiedziała, że 

to ode mnie” – wspomina E. Czecz-

kova.  Później dowiedziała się, że to 

zgłoszenie nie było jedynym. 

„Dziewczyny” z forum

Na ten sam pomysł wpadły jej 

znajome z forum internetowego w 

serwisie Gazeta.pl. „Dziewczyny”, 

Dobro powraca
- Nie uważam się za bohatera. Zawsze robiłam to, co lubię i mam zamiar robić dalej – mówi Edyta Czeczkova ze Szprotawy, 
laureatka konkursu „Zwykły bohater”. 

jak o nich mówi, poznała dziesięć 

lat temu. Od tej pory pomagają jej 

w organizowaniu kolejnych akcji 

pomocy dla potrzebujących. – Kie-

dy przeprowadziłam się do Szpro-

tawy, to miasto wydawało mi się 

bardzo hermetyczne, zamknięte na 

obcych. Nie miałam tutaj żadnych 

znajomych. Czułam się samotna. 

Internet był moim oknem na świat. 

W ten sposób poznałam w Polsce 

pierwszych znajomych. Nawiąza-

łam znajomość z dziewczynami, 

które tak jak ja są matkami – wy-

jaśnia. 

Większość „dziewczyn” jest roz-

siana po całym świecie od Du-

blina po Melbourne. Nie mogły 

uwierzyć, że w małej Szprotawie 

są ludzie, którzy żyją bez ciepłej 

wody, gazu i prądu. Dlatego zaczę-

ła zapraszać je do siebie. Wspól-

nie pomagają dzieciom wyjeżdżać 

na wakacje, organizują paczki na 

gwiazdkę i wyprawki szkolne. – 

Sama nie dałabym rady – uważa. 

– Wiele zawdzięczam „dziewczy-

nom” – podkreśla.

Wsparcie dla swoich działań 

ma również w pracodawcach – 

Agnieszce i Krzysztofi e Maru-

szewskich z Poznania. Poznała 

ich szukając pomocy dla samotnej 

matki z trojgiem dzieci. – Okazało 

się, że mamy wspólne tematy. Polu-

biliśmy się. Poszukiwali osoby wła-

dającej językiem czeskim, dlatego 

zaczęłam u nich pracować – mówi.  

– To moi najserdeczniejsi przyja-

ciele. Robią wiele bardzo dobrych 

rzeczy. Pomagają dzieciom z cho-

robami serca. Organizują dla nich 

wyjazdy na leczenie do Niemiec. 

Wspierają rodziny dzieci po ope-

racjach. Jednocześnie zawsze chcą 

pozostać anonimowi.

Polsko-czeskie serce pełne 
pomocy

E. Czeczkova jest pół Polką, pół 

Czeszką. Do Szprotawy przyjechała 

14. lat temu z czeskiego Zaolzia. Tutaj 

poznała swojego męża Andrzeja. Za-

łożyła rodzinę. Mają dwójkę dzieci: 

10-letniego Bartka i 2,5-letnią Anię.

– Przyjeżdżałam tutaj na wakacje. 

Podobało mi się to miejsce – wspo-

mina. – Dopiero gdy zobaczyłam 

prawdziwe życie, zaczęłam bar-

dzo tęsknić za domem. Czułam się 

obca. Na początku ciężko było mi 

się odnaleźć. Na szczęście potem już 

„wsiąkłam”.

„Wsiąkła” i zaczęła pomagać po-

trzebującym, bo jak mówi bieda od 

razu kłuje ją w oczy. 

Edyta Czeczkova (w środku) razem z Anną Szarmach i Majką Jeżowską - Dzień Wolontariatu Pracowniczego 2011.
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dr Krzysztof Wojciechowski, 
Prezes Fundacji na rzecz 
Collegium Polonicum

Sałatka Szefa Kuchni

Gdyby miało być gorzej…

Prezydent wspomniał również 

swoją poprzednią wizytę w Zielonej 

Górze, która miała miejsce w trakcie 

kampanii wyborczej. Najzupełniej 

poważnie powiedział, iż być może 

wśród młodych ludzi, obecnych na 

sali jest przyszły kandydat na urząd 

prezydenta. Kto wie…

Z prezentacji wyróżnionych ak-

tywistów dowiedzieliśmy się, jakie 

są główne obszary ich działalno-

ści – dominowało włączanie się w 

ogólnopolskie akcje takie jak WOŚP, 

zbieranie zakrętek czy sprzedaż ce-

bulek żonkili na rzecz lokalnego 

hospicjum. Nagrodzeni zachęcali do 

tego uczniów swoich szkół, koordy-

nowali przedsięwzięcia. Niektórzy z 

nagrodzonych byli aktywnymi wo-

lontariuszami – włączali się w po-

moc dzieciom, niepełnosprawnym. 

Prezentując swoje dokonania przed 

publicznością, zostali postawieni 

jako wzór. 

- Czy każdy z nas może być 

pozytywnym bohaterem codzien-

ności? – pytała młodych Elżbieta 

Polak, marszałek naszego woje-

wództwa. - Myślę, że tak! To od 

kreatywności i odwagi zależy nasz 

kraj - powiedziała. - Chciałabym, 

abyście nie oglądali życia przez 

Bardziej społeczna 
gospodarka
Unia Europejska chce, aby przedsiębiorczość społeczna była 
jeszcze bardziej wspierana w kolejnych latach. Proponuje 
m.in. stworzenie nowych instrumentów fi nansowych, uła-
twienia w zamówieniach publicznych, co wspomóc ma budo-
wę ekosystemu sprzyjającego przedsiębiorstwom społecznym. 

- To pierwsza taka uchwała w Pol-

sce – tłumaczy Wojciech Brodziński, 

prezes Stowarzyszenia UTW w Kro-

śnie Odrzańskim. - Jesteśmy bardzo 

dumni, że współpraca z władzami 

samorządowymi układa się tak do-

brze – dodaje. Istotnymi punktami 

uroczystości oprócz przyjęcia uchwa-

ły, był wernisaż prac słuchaczy uni-

wersytetu oraz podpisanie deklaracji 

współpracy pomiędzy burmistrzem 

Markiem Cebulą, przewodniczącym 

Rady Miejskiej Tomaszem Miecho-

wiczem a prezesem stowarzyszenia. 

Jej celem jest m.in. wsparcie działań 

wzmacniających funkcjonowanie 

uniwersytetu poprzez podnoszenie 

jakości jego oferty edukacyjnej. 

- Głównym punktem obchodów 

roku UTW w gminie będzie kon-

ferencja zaplanowana na maj 2012, 

poświecona roli krosieńskiego UTW 

Co się stanie z polskimi NGO-

’sami, jeśli rozwali się Europa? 

Miejmy nadzieję, że do tego nie 

dojdzie, ale gdyby… Najgorszą rze-

czą byłoby, gdyby nagle nie miał kto 

uchwalić owych 80-90 miliardów 

euro, które mogłaby przy pomyślnej 

koniunkturze otrzymać Polska w 

latach 2014-2020. Przecież NGO-

’sy w Polsce głównie z tych pienię-

dzy żyją… Na Zachodzie organiza-

cje pozarządowe żyły od wieków z 

a) indywidualnych nadwyżek indy-

widualnej energii (od pewnego po-

ziomu dobrobytu ludzie zaczynają 

bezinteresownie działać), b) z dat-

ków bogaczy i c) (to już pomysł XX 

wieku) z subwencji państwowych. 

Czy te trzy czynniki są w Polsce na 

tyle obecne, aby gwałtowne wyjęcie 

środków europejskich nie spowo-

dowało kompletnego załamania się 

trzeciego sektora? Popatrzmy. Jeśli 

chodzi o a), to wydaje się, że bez-

interesowna motywacja nie jest co 

prawda stuprocentowym motorem 

działania wszystkich ludzi, którzy 

tworzą w Polsce trzeci sektor, ale 

– nazwijmy to – podstawowa kon-

strukcja nośna już powstała. Nawet 

jeśli dopływ gotówki w postaci pro-

jektów zmniejszyłby się o 80-90%, 

dalej byliby ludzie, którzy gotowi 

byliby angażować się zupełnie bez-

interesownie lub za ćwierć ceny. 

Co więcej, pozostała sieć o prze-

rzedzonych oczkach dalszym ciągu 

byłaby gotowa wyłapywać poważne 

społeczne problemy. Punkt b) jest 

najsłabszy. W Polsce i w naszej 

części Europy kultura działalności 

fi lantropijnej nie rozwinęła się lub 

rozwinęła słabo. Bogacz amerykań-

ski przez pół życia cieszy się kasą, a 

pod koniec zapisuje ją nie dzieciom 

(no… trochę…), a jakiejś fundacji, 

własnemu uniwersytetowi lub – 

jeśli miał zbiory – państwowemu 

muzeum. Nasz bogacz państwu 

nie odda, ani NGO’som, chyba że 

zbierają na chore dzieci. Ale z cza-

sem sytuacja może się poprawi. W 

punkcie c) coraz bardziej widocz-

ne jest ciekawe zjawisko: państwo 

(samorządy włączając) co prawda 

gotówkę daje bardzo niechętnie 

i podejrzliwie, ale coraz chętniej, 

częściej i bardziej świadomie ko-

rzysta z pomocy NGO’sów! I ten 

rozwój jest nie do powstrzymania. 

Zatem: gdyby Unia nic nie dała, 

będzie bardzo ciężko, ale świat się 

nie zawali!  

Komisja zwraca uwagę na szcze-

gólną rolę, jaką podmioty ekonomii 

społecznej odgrywają w walce z ubó-

stwem i wykluczeniem społecznym. 

Dodaje, że ze względu na swoją 

specyfi kę potrzebują wsparcia, które 

ułatwią ich tworzenie i rozwój. Pro-

ponuje stworzenie narzędzi takich 

jak: ułatwienie dostępu do fi nanso-

wania, dostosowanie narzędzi praw-

nych oraz wzmocnienie promocji. 

M.in. sugeruje, aby przedsiębiorstwa 

społeczne zostały uznane za priorytet 

EFRR i EFS, aby większe niż obecnie 

znaczenie w procedurze zamówień 

publicznych miało kryterium jakości 

i warunków pracy. Dzięki temu zy-

skać mają przedsiębiorcy społeczni, 

ale również dziesiątki milionów Eu-

ropejczyków, których dotknęły skut-

ki globalnego kryzysu. Nad częścią 

proponowanych rozwiązań trwają już 

zaawansowane prace. Inne mają być 

realizowane w nadchodzących mie-

siącach i latach.  

Opr. kbp

w gminie i powiecie Krosno Od-

rzańskie – wyjaśnia W. Brodziński. 

Natomiast w marcu 2012 roku słu-

chacze UTW planują wziąć udział w 

ogólnopolskiej konferencji Uniwer-

sytetów w Warszawie. 

Stowarzyszenie działa w Krośnie 

Odrzańskim od 2008 roku. Obec-

nie skupia 106 osób i posiada bardzo 

szeroką ofertę edukacyjną. Słuchacze 

korzystają z nauki języków obcych, 

wykładów i prelekcji medycznych. 

Mogą także brać udział spotkaniach 

literackich, teatralnych oraz zajęciach 

sportowo-leczniczych. W ciągu 4 lat 

funkcjonowania stowarzyszenie sta-

ło się ważnym partnerem dla władz 

samorządowych w realizacji inicja-

tyw społecznych oraz inspiratorem 

działań na rzecz aktywizacji osób 

starszych.  

hm

Aktywni i chętni 
do współpracy
Decyzją Senatu RP rok 2012 został ogłoszony rokiem Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku. W Krośnie Odrzańskim 25 li-
stopada podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej, radni przy-
jęli uchwałę ustanawiającą rok 2012 rokiem Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Gminie Krosno Odrzańskie. 

Słuchacze i sympatycy UTW podczas wernisażu swoich prac. 
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Czym skorupka za młodu…
Warto jest być aktywnym młodym obywatelem – przekonali się o tym laureaci konkursu na 
najaktywniejszych, którym nagrody wręczył osobiście prezydent Bronisław Komorowski. 
Przy okazji dowiedzieliśmy się, że to właśnie w Lubuskiem jego tata oświadczył się mamie. 
Nasze województwo wg prezydenta to… kobiety, wino, śpiew i taniec. No i siła aktywnej 
młodości. Uroczystość odbyła się 30 listopada w Urzędzie Marszałkowskim podczas Kon-
gresu Młodzieży.

okno. Warto i trzeba być aktyw-

nym, bo ważne jest to, co dajemy 

innym!

Na 12 stronie prezentujemy roz-

mowę z Martą Golinowską, naj-

młodszą wyróżnioną osobą, wolon-

tariuszką, uczennicą 3 kl. gimnazjum 

we Wschowie.  

kbp

Laureaci konkursu:
I miejsce - Karolina Stan-
kowska z Zespołu Szkół Specjal-
nych w Zielonej Górze
II miejsce - Marta Gielejza z III 
LO w Zielonej Górze
III miejsce - Maciej Kowalski z 
Zespołu Szkół Mechanicznych w 
Gorzowie Wielkopolskim

Miło jest otrzymać nagrodę z rąk prezydenta!
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Lokalny Ośrodek 
Organizacji Pozarządowych
Fundacja Inicjatyw Społecz-
nych „Dla Przyszłości”
Ul. 30 Stycznia 12 lok. 4, 
Gorzów Wielkopolski
Tel. 691 818 979

Przyjdź i zapytaj specjalistę!
Dyżury doradców:

 09.12.2011 godz. 16.00-18.00
Zenon Madej
Zarządzanie organizacją, dzia-
łalność gospodarcza NGO’sów, 
przedsiębiorczość

 14.12.2011 godz. 13.00-15.00
Kamila Szwajkowska
Pisanie projektów, pozyskiwanie 
środków

 15.12.2011 godz. 10.00-12.00
Renata Wcisło
Public relations w organizacji, 
dziennikarstwo obywatelskie

 16.12.2011 godz. 16.00-18.00
Zenon Madej
Zarządzanie organizacją, dzia-
łalność gospodarcza NGO’sów, 
przedsiębiorczość

 16.12.2011 godz. 11.00-13.00
Dariusz Kondraciuk
Prawne aspekty działania NGO, 
współpraca trójsektorowa

 20.12.2011 godz. 18.00-20.00
Honorata Ruban
Pozyskiwanie środków, pisanie i 
realizacja projektów

 21.12.2011 godz. 10.00-12.00
Dariusz Kondraciuk
Prawne aspekty działania NGO, 
współpraca trójsektorowa

 4.01.2012 godz. 15.00-17.00
Honorata Ruban
Pozyskiwanie środków, pisanie i 
realizacja projektów

 5.01.2012 godz. 15.00-17.00
Maciej Marycki
Księgowość organizacji pozarzą-
dowych

 11.01.2012 godz. 13.00-15.00
Kamila Szwajkowska
Pisanie projektów, pozyskiwanie 
środków

 13.01.2012 godz. 16.00-18.00
Zenon Madej
Zarządzanie organizacją, dzia-
łalność gospodarcza NGO’sów, 
przedsiębiorczość

 18.01.2011 godz. 13.00-15.00
Kamila Szwajkowska
Pisanie projektów, pozyskiwanie 
środków

 19.01.2012 godz. 16.00-18.00
Renata Wcisło
Public relations w organizacji, 
dziennikarstwo obywatelskie

 20.01.2012 godz. 16.00-18.00
Renata Wcisło
Public relations w organizacji, 
dziennikarstwo obywatelskie

Harmonogram dostępny rów-
nież na www.podaj-dalej.org

Razem już od dziesięciu lat
5 grudnia to Międzynarodowy Dzień Wolontariatu. W tym dniu Cybińskie Stowarzyszenie Rozwoju PRO-EKO obchodziło 
swoje 10-lecie. To właśnie na dobrowolnej, bezinteresownej pracy wielu osób opiera ono swoją działalność. 

- Uroczystość była okazją do wy-

różnienia, przekazania podziękowań i 

wyrazów uznania dla wszystkich tych, 

którzy bezinteresownie ofi arują swój 

czas i umiejętności, niosąc pomoc in-

nym - mówi Jadwiga Pacewicz, skarb-

nik stowarzyszenia. Zarząd szczególne 

podziękowania skierował do członków 

organizacji. – Są oni wyjątkowi, gdyż w 

sposób szczególny widzą sens i potrze-

bę misji społecznej – dodaje J. Pacewicz. 

Wszyscy zostali obdarowani fi gurką 

anioła – symbolem wolontariatu. 

Czym zajmuje się stowarzyszenie 

PRO-EKO? Obszary ich działań 

to edukacja kultura, sport, turystyka, 

podtrzymywanie tradycji i obyczajów. 

Do tej pory stowarzyszenie zrealizo-

wało 40 projektów, na które pozyska-

ło niemal 450 tys. zł. (wypracowało 

również prawie 100 tys. zł środków 

własnych). „Poprzez organizację kon-

certów, konkursów, festynów ukazu-

jemy dorobek kulturalny społeczności 

gminy. Poprzez zabawę i naukę akty-

wizujemy społeczność do zachowań 

ekologicznych, dbanie o własne pose-

sje, otoczenie, wieś, miasto” – czytamy 

w opisie działalności stowarzyszenia. 

- Zarząd i członkowie są otwarci 

na każdą inicjatywę społeczną, któ-

ra ma określone cele, zaplanowane 

działania i w przemyślany sposób 

angażuje energię – czytamy w in-

formacji od członków zarządu. Kto 

poszukuje inspiracji do działania – 

może skorzystać z doświadczeń sto-

warzyszenia. 

Opr. kbp

 „Każdy z nas jest Aniołem 
z jednym skrzydłem.
Jeśli chcemy pofrunąć, musimy 
mocno się objąć.”
(Luciano De Crescenzo)

Dokończenie ze strony 1

Pewnego jesiennego dnia na ulicy 

wypatrzyła młodą matkę z dzieckiem. 

– Kobieta szła ubrana w balerinkach 

i cienkiej kurteczce, pod którą cho-

wała dwutygodniowego niemowlaka. 

Ja akurat miałam półroczną córeczkę. 

Podeszłam do niej i zagadnęłam o ma-

luszka – wspomina. Od słowa do sło-

wa, okazało się, że kobieta nosi dziec-

ko, bo nie ma wózka. Edyta miała dwa.

Przy wsparciu Fundacji Ronalda 

McDonalda, władz gminy i wolonta-

riuszy ściągnęła do Szprotawy ambu-

lans do wczesnego wykrywania chorób 

nowotworowych i ukrytych wad wro-

dzonych u dzieci. Przez trzy dni leka-

rze przebadali blisko osiemdziesięcio-

ro maluchów. – Chodziłam po mieście 

i zaczepiałam rodziców, pytając czy 

wiedzą o takiej akcji. Tłumaczyłam na 

czym polegają badania. Okazało się, że 

rodzice często boją się iść z dziećmi na 

badania. Wolą nie wiedzieć – wyjaśnia.

Góra darów

Ta sama organizacja pomogła jej w 

„Wielkiej Warszawskiej Zbiórce dla 

Szprotawy”.  – To sprawka dyrektor 

fundacji Katarzyny Nowakowskiej – 

mówi. – To niesłychanie sympatyczna i 

wrażliwa osoba.  Zaczęła się zagłębiać 

w naszą sytuację. Zapytała czy potrze-

bujemy pomocy. Przedstawiałam jej 

konkretne rodziny. Na przykład taką, 

gdzie dziewczynka ma wrodzoną 

łamliwość kości i od dwóch lat śpi na 

brzuchu mamy, bo rodziców nie stać na 

zakup specjalnego materaca. Kiedy ona 

posłuchała o takich historiach, to wtedy 

zmobilizowała ludzi w Warszawie.

Efekt? Cztery tony darów. Wśród 

nich markowe ubrania i sprzęty 

AGD. Segregowała je i wydawała w 

Szprotawskim Domu Kultury, dzięki 

uprzejmości tamtejszych władz.

Z założonymi rękoma nie siedziała 

także, gdy niewielka rzeka Biała wy-

stąpiła z brzegów i zalała nieduży Tu-

chów w powiecie tarnowskim. – Mam 

tam koleżankę – mówi E. Czeczkova. 

– Nie mogła znieść tego co się stało. 

Napisała, że spora część miasta znaj-

duje się pod wodą. Zapytałam ją czego 

potrzebują - puszek, konserw? Ona 

odpowiedziała, że konserw nie mają 

czym otworzyć, bo nie mają noży. Nie 

mają czym kroić chleba. Dopiero wte-

dy do mnie to dotarło, że w pierwszej 

kolejności ludzie zawsze wysyłają kon-

serwy czy butelki, ale nie myślą, że po-

szkodowani nie mają szklanek, talerzy 

czy środków higienicznych.

W akcję zaangażowali się szprota-

wianie. W 48 godzin udało im się wy-

pełnić darami użyczonego tira. Edyta 

razem z kierowcą pojechała do Tucho-

wa zawieźć m.in. ubrania, garnki, arty-

kuły szkolne czy zabawki. – Na miejscu 

czekała mnie potężna dawka emocji. 

Ludzie bez dachu nad głową. Mający 

tylko tyle, ile udało im się wynieść w 

ostatniej chwili z domu – wspomina.

Za pomoc odwzajemniają się 
przyjaźnią

Przykłady można mnożyć. Choć-

by ubiegłoroczne rozdawanie świą-

tecznych paczek, mimo zapalenia 

płuc i 40. stopni gorączki. Dziś z 

jej pomocy korzysta około dwustu 

osób. Choć nie lubi mówić o licz-

bach, bo za nimi kryją się konkretni 

ludzie, z konkretnymi historiami. 

Dlaczego pomaga? – To wynika 

z moich życiowych doświadczeń.  

Miałam trochę poplątane dzieciń-

stwo – zdradza. Zawsze odstawa-

łam od dzieci, przez co byłam bar-

dziej wrażliwa. To zawsze we mnie 

było. Jako dziecko nie mogłam zro-

bić rzeczy, które robię teraz – mówi. 

Poza tym uważa, że dobro wraca do 

każdego ze zdwojoną siłą.

– Moja teściowa zawsze mar-

twiła się, że ja tylko daję i daję. Ale 

to nie tak. Ja również dostaję dużo 

w zamian – tłumaczy. Serdeczność 

i przyjaźń, którą sobie niezwykle 

cenię oraz ogromne wsparcie – 

dodaje. 

Dobrze wykorzystać swoje 
pięć minut

Od tygodnia jej świat wywrócił 

się do góry nogami. – Jestem bardzo 

zmęczona wszystkimi telefonami i 

zaproszeniami. Wiem jednak, że to 

jest ten moment, kiedy muszę uma-

wiać się na spotkania, żeby skorzy-

stać z nowych znajomości i nagłośnić 

pewne problemy. Za miesiąc sprawa 

ucichnie i nikt nie będzie o niej pa-

miętał – ocenia trzeźwo sytuację.  – 

W tej chwili przed Szprotawą otwo-

rzyła się ogromna szansa. Myślę, że 

to jest nasze pięć minut.

Co zrobi z wygraną? – Muszę, to 

dobrze przemyśleć. Często działam 

pod wpływem emocji i impulsów – 

wyjaśnia. Część pieniędzy planuje 

przekazać bezpośrednio najbardziej 

potrzebującym. Chce również zain-

westować w swoją rodzinę. Reszta 

trafi  do zakładanej przez nią właśnie 

Fundacji „Spełnienie”.

– Będziemy pomagać ludziom 

potrzebującym, zagrożonym pato-

logią czy wykluczeniem społecz-

nym – mówi. Wśród innych celów 

wymienia również wspieranie wo-

lontariatu, edukacji i kultury. Na 

razie chce działać w Szprotawie i 

okolicy, ale ambicje ma znacznie 

większe. – Jestem ogromną marzy-

cielką. Chciałabym, żeby w przy-

szłości nasza fundacja była ogólno-

polską – dodaje. 

Adam Szulczewski

Dobro 
powraca

Edyta Czeczkova (w środku) i prof. hab. n. med. Adam Jelonek, prezes Fundacji Ronalda McDonalda
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Zasady plus regulaminy równa się ład i porządek
Postanowiłam namówić na rozmowę nasz fundacyjny duet księgowy: Beatę Małachowską, księgową fundacji i Wiolettę Mazurek, specjalistkę ds. 
personalnych. 

Pretekstem był temat szkoleń, ja-

kie odbywały się w ramach naszego 

projektu „Podaj Dalej” w listopadzie, 

który brzmiał „Finanse w organiza-

cjach pozarządowych”. Wioletta jest 

z fundacją od początku, przez jakiś 

czas była naszą księgową. Beata rzą-

dzi w fi nansach od 2008 roku. Pod 

ich okiem wszystko działa „jak w 

szwajcarskim zegarku.” Jak one to 

robią?

- Osoby zakładające organizacje 

pozarządowe zazwyczaj na początku 

drogi mają niewielkie pojęcie o księ-

gowości, fi nansach. Co powinni wie-

dzieć ci, którzy decydują się powołać 

organizację i stanąć na jej czele?

WM - Pytasz o obowiązki i od-

powiedzialność zarządu. W ustawie 

o rachunkowości funkcjonuje takie 

pojęcie jak „kierownik jednostki”. Kto 

to jest? Może to być organ jedno lub 

wieloosobowy, który zgodnie ze sta-

tutem i przepisami prawa, uprawnio-

ny jest do zarządzania organizacją i 

ponosi pełną odpowiedzialność za jej 

działania i ich skutki. Najczęściej kie-

rownikiem jest prezes zarządu. Jeśli 

statut nie wskazuje osoby nadrzędnej, 

cały zarząd odpowiada solidarnie. 

- Na czym polega ta odpowie-

dzialność?

 WM – Zarząd, czyli wspomniany 

już kierownik jednostki odpowiada 

całym swoim majątkiem za wszelkie 

niedociągnięcia w prowadzeniu księ-

gowości. Ustawa o rachunkowości 

określa kary, jakie mogą zostać na-

łożone w przypadku uchybień. Jeśli 

księgi rachunkowe nie są prowadzo-

ne, albo jest to robione nierzetelnie 

czy niezgodnie z przepisami, lub też 

na przykład nie zostanie prawidłowo 

lub wcale zrobione sprawozdanie fi -

nansowe, to ustawa przewiduje kary. 

Sankcje, jakie za to grożą to grzywna, 

kara pozbawienia wolności do 2 lat 

lub obie te kary łącznie. 

BM – Dlatego bardzo ważny jest 

wybór zaufanego księgowego. Nawet 

jeśli zarząd przekaże pisemnie obo-

wiązki i przejęcie odpowiedzialno-

ści np. za przeprowadzenie rocznej 

inwentaryzacji komuś innemu, nie 

zwalnia go to z ostatecznej odpowie-

dzialności. Warto, żeby osoby, które 

dopiero zakładają organizacje i stają 

na ich czele wzięły udział w kilku 

szkoleniach z zakresu zarządzania fi -

nansami, tak, aby lepiej kontrolować 

pracę księgowości.

Obowiązki kierownika jed-
nostki w zakresie rachun-
kowości (zgodnie z ustawą):

- dopilnowanie, aby organizacja 
opracowała i posiadała aktualne 
zasady prowadzenia rachun-
kowości wraz z zakładowym 
planem kont,
- zatwierdzenie tych dokumen-
tów uchwałą,
- przeprowadzenie inwentary-
zacji zgodnie z przepisami,
- archiwizowanie doku-
mentacji księgowej.

- Jak w takim razie zorganizo-

wać współpracę zarządu z księgo-

wością? Co jest w niej ważne poza 

zaufaniem?

WM – Przede wszystkim trzeba 

ustalić i spisać zasady tej współpracy. 

Warto spisać pewne ustalenia, które 

będą regulowały podstawowe sprawy 

funkcjonowania organizacji na co 

dzień. Powinni je znać zarówno za-

rząd, księgowość, jak i koordynatorzy 

poszczególnych działań. Zapobiega 

to chaosowi i działaniu „po omacku”. 

Nawet jeśli organizacja jest mała, 

warto zainwestować czas w sporzą-

dzenie kilku instrukcji, które będą 

obowiązywały wszystkich członków, 

działaczy, a także wolontariuszy. 

Wypracowane ścieżki postępowania 

przydadzą się zwłaszcza, jeśli poja-

wią się nowe działania, projekty. 

BM – Praca, którą wykonuje księ-

gowość jest odzwierciedleniem tego, 

co robią inne osoby działające w ze-

społach zadaniowych czy projekto-

wych. Działania merytoryczne mają 

odzwierciedlenie w ujęciu rachunko-

wym. Dlatego, żeby sprawnie funk-

cjonować, musimy przyjąć określone 

zasady. Bardzo ważne jest np. opra-

cowanie zasad opisywania i obiegu 

dokumentów. Trzeba wyraźnie za-

znaczyć, kto jest odpowiedzialny za 

kontrolę merytoryczną dokumentów 

fi nansowych. Najczęściej księgowy 

jest odpowiedzialny za kontrolę for-

malną i rachunkową. Jest to element 

kontroli wewnętrznej, wykonywanej 

na bieżąco, żeby wyeliminować błę-

dy. Trzeba też przyjąć wzory opisy-

wania dokumentów - my stosujemy 

specjalnie w tym celu opracowane 

pieczątki. Zarząd również musi wie-

dzieć, jak pracuje księgowość, żeby w 

przypadku kontroli umiał wszystko 

wytłumaczyć. We współpracy musi 

być zachowany przede wszystkim 

ciągły przepływ informacji. 

- Jakie cechy i umiejętności, poza 

wiedzą fachową, powinien mieć księ-

gowy w organizacji pozarządowej?

BM – Na pewno musi być to oso-

ba, która umie współpracować w ze-

spole. Organizacje to zespoły ludzkie. 

Osoby często wymieniają się, jedni 

przychodzą, drudzy odchodzą. Rów-

nież projekty czy zadania trwają jakiś 

czas. Trzeba umieć się w tym odna-

leźć. W fi rmach nagłe rzeczy wystę-

pują rzadko. U nas jest więcej niespo-

dzianek, nowych pomysłów, działań. 

Warto jeszcze powiedzieć kilka 

słów o zakresie obowiązków księ-

gowego w NGO’sie. Najczęściej 

zawiera on prowadzenie ksiąg i 

sprawy kadrowe, a nierzadko rów-

nież obsługę biura. Wtedy należy 

przypilnować, żeby zadania księgo-

we zostały wyraźnie zaznaczone w 

umowie. Jeśli wpisze się do niej pro-

wadzenie ksiąg rachunkowych, wte-

dy osoba taka ponosi za to zadanie 

odpowiedzialność. Często dodatko-

wym obowiązkiem księgowego w 

małych organizacjach jest również 

prowadzenie kasy. W spółkach obo-

wiązuje zakaz łączenia tych funkcji. 

W NGO’sach również lepiej by było 

ich nie łączyć, ale takie rozwiązanie 

nie jest w wielu wypadkach moż-

liwe. Trzeba wtedy pamiętać, żeby 

osoba opiekująca się kasą podpisała 

klauzulę o odpowiedzialności ma-

jątkowej, będącą zabezpieczeniem 

w przypadku niezgodności kasy ze 

stanem faktycznym. No i należy 

pamiętać, żeby raz do roku przepro-

wadzić inwentaryzację kasy. 

WM – W organizacji pozarządowej 

pracuje się inaczej niż np. w przedsię-

biorstwie. Jest to specyfi czny rodzaj 

działalności. W NGO’sie księgowość 

jest częścią zespołu, może również 

brać udział w zadaniach merytorycz-

nych. W przedsiębiorstwie podział na 

wydziały jest zazwyczaj bardzo silny, 

osoba odpowiedzialna za fi nanse nie 

włączy się np. w produkcję palet. My 

pomagamy także np. podczas fun-

dacyjnych imprez takich jak „Targi 

Aktywności Społecznej”, „Mikołajki 

z Fundacją”. Wspieramy też działania 

projektowe. Dzięki temu czujemy się 

częścią zespołu. 

Jakie podstawowe doku-
menty powinni znać zarząd 
organizacji, koordynatorzy 
projektów i osoby odpowie-
dzialne za księgowość?

- statut, ustawę o stowarzysze-
niach lub fundacjach, ustawę o 
działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie,
- wzór rocznego sprawozdania 
fi nansowego,
- roczny budżet organizacji,
- treści umów o dotacje, granty 
wraz z budżetami i harmonogra-
mami płatności,
- wewnętrzne regulaminy: 
wynagradzania, czasu pracy, 
sposobu dokonywania zamówień 
towarów i usług,
- plan kont i zasady rachunkowości,
- zasady obiegu i zatwierdzania 
dokumentów.

- Powróćmy jeszcze do procedur. 

Jaki jest najważniejszy dokument, 

porządkujący życie organizacji?

BM – Na pewno trzeba wspomnieć 

o polityce rachunkowości. Zawarte są 

w niej m.in. zasady księgowe i plan 

kont. Oprócz tego, potrzebny jest zbiór 

podstawowych dokumentów. Poza 

statutem są nimi: instrukcje organi-

zacyjne, kancelaryjne, zasady obiegu 

dokumentów. Wszystko jest spisane, 

zredagowane, ustalone. Wszyscy po-

winni się do tego stosować.

WM – Taki zbiór faktycznie 

wszystko porządkuje i formalizu-

je, do tych dokumentów można się 

zawsze odwołać. Kiedy przychodzi 

nowy pracownik, który nie wie, jak 

nasza organizacja funkcjonuje, może 

tam zajrzeć i zaczerpnąć informacje. 

Łatwo można wdrożyć go w nasze 

standardy. 

- Niektóre organizacje decydują 

się na skorzystanie z usług biur ra-

chunkowych. Jakie są plusy i minu-

sy takiego rozwiązania?

WM - Decyzja taka zależy głow-

nie od specyfi ki prowadzonej działal-

ności, ilości dokumentów, doświad-

czenia zarządu, a przede wszystkim 

od możliwości fi nansowych. Na 

początku istnienia naszej fundacji 

zarząd również zastanawiał się nad 

zleceniem księgowości na zewnątrz. 

Okazało się jednak, że „przerabiamy” 

dużą ilość dokumentów i koszt ob-

sługi byłby bardzo wysoki. 

BM – Jeżeli zarząd zdecyduje się 

na wybór biura księgowego, musi 

sporządzić z nim umowę, określającą 

m.in. jego zakres obowiązków, za-

sady współpracy, terminy płatności. 

Każde biuro ma wykupioną polisę 

OC na wypadek pomyłek. Współ-

praca taka ma jednak swoje wady. 

Pierwszą z nich jest to, że dokumen-

ty są stale poza biurem, więc trzeba 

je kserować, co podwyższa koszty 

funkcjonowania. Drugą może być 

fakt, że nieliczne biura znają specy-

fi kę działania organizacji pozarzą-

dowych. Większość współpracuje z 

fi rmami i nie ma doświadczenia np. 

w rozliczaniu projektów. 

WM – Kiedy kilka lat temu szu-

kaliśmy biura, że to czego od nich 

chcemy, stanowi dla nich coś zupełnie 

nowego. Zapadła decyzja, że popro-

wadzimy księgowość sami, weźmie-

my udział w szkoleniach, nauczymy 

się. Warto również o tym pomyśleć. 

Dużo jest obecnie darmowych szko-

leń, z których można skorzystać. My 

skończyłyśmy ich bardzo wiele, a te-

raz same szkolimy innych z tego i jak 

prowadzić księgowość w NGO’sach, 

jak rozliczać projekty.  

Rozmawiała 

Katarzyna Buchwald-Piotrowska

Od lewej: Magdalena Tokarska - dyrektor i członek zarządu Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, Beata Małachowska 
– księgowa fundacji, Wioletta Mazurek – specjalista ds. personalnych i Monika Wojciechowska, z-ca dyrektora fundacji 
ds. fi nansowych. Widać kto pociąga za te sznurki! 
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Bezpłatne poradyBezpłatne porady
dla organizacji!dla organizacji!

Przyjdź do Inkubatora
Siedziba Fundacji na rzecz Collegium Polonicum
Ul. T. Kościuszki 1 (budynek Biblioteki CP, I piętro), Słubice

Skorzystaj z komputera!
Umów się na spotkanie z doradcą!
Tel. 95 7592 444

Jakie zmiany w zakresie otwar-

tych konkursów ofert wprowadziła 

tegoroczna nowelizacja ustawy o 

działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie?

3 listopada br. weszła w życie no-

welizacja ustawy o działalności po-

żytku publicznego i o wolontariacie 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1244).

Jedna z wprowadzonych zmian 

dotyczy art. 11 ust. 2a ustawy, w 

myśl którego obsługa otwartego 

konkursu ofert może być zlecona 

organizacjom pozarządowym lub 

podmiotom wymienionym w art. 3 

ust. 3 ustawy. Brzmienie tego prze-

pisu było nieprecyzyjne. Ustawa 

nie defi niowała określenia „obsługa 

konkursu” ani też nie ustanawiała 

trybu jej zlecania. 

W związku z powyższym, do-

precyzowano ten przepis wyraźnie 

wskazując jakie czynności nie mogą 

być zlecane w ramach obsługi kon-

kursu. Dodany w wyniku noweli-

zacji ust. 2b w art. 11 ustawy wska-

zuje elementy obsługi konkursu, 

które nie mogą zostać zlecone, czyli 

czynności, które zawsze pozostają w 

obowiązku organu administracji pu-

blicznej. Są to: ogłoszenie otwartego 

konkursu ofert, powołanie komisji 

konkursowej, wybór ofert, ogłosze-

nie wyników otwartego konkursu 

ofert, zawieranie umów o wsparcie 

lub o powierzenie realizacji zadania 

publicznego z wyłonionymi organi-

zacjami, unieważnienie otwartego 

konkursu ofert.

Wprowadzone nowelizacją zmia-

ny dotyczą również składu komisji 

otwartych konkursów ofert. Do-

tychczas, organy administracji miały 

obowiązek powoływania do komisji 

otwartych konkursów ofert przed-

stawicieli organizacji pozarządowych 

lub podmiotów wymienionych w 

art. 3 ust. 3 ustawy. W myśl nowych 

przepisów możliwe jest odstąpienie 

od uczestnictwa przedstawicieli orga-

nizacji pozarządowych w komisjach 

konkursowych. Może to nastąpić, 

jeżeli żadna organizacja nie wskaże 

osób do składu komisji konkursowej 

lub wskazane osoby nie wezmą udzia-

łu w pracach komisji, a także wtedy, 

gdy wszystkie powołane w skład ko-

misji konkursowej osoby podlegają 

wyłączeniu z mocy ustawy.  

Jaki wpływ na budżet projek-

tu ma harmonogram działań? Jak 

„zgrać” budżet z harmonogramem 

przy pisaniu projektu?

Jest to o tyle istotne, że w zależno-

ści od momentu wdrażanego zadania 

może zależeć jego ogólny koszt (np. 

wyjazd szkoleniowy w góry w grud-

niu lub we wrześniu - poza sezonem). 

Jednak sporządzony harmonogram 

działań projektu dla księgowego 

organizacji spełnia ważniejszą rolę. 

Ukazuje on częstotliwość podejmo-

wanych działań, a więc przekłada się 

na konieczność wydatkowania środ-

ków w konkretnych okresach realiza-

cji projektu. To z kolei może wpływać 

na płynność fi nansową projektu, a w 

szczególności w małych organiza-

cjach non-profi t na płynność fi nan-

sową całej organizacji. Dlatego też 

ważnym elementem tworzenia bu-

dżetu projektu jest takie skorelowa-

nie wydatków zaplanowanych w bu-

dżecie z harmonogramem płatności 

transz dotacji, aby uniknąć koniecz-

ności zaciągania kredytu bankowego 

lub przesuwania działań w czasie. W 

tym celu należy dokładnie przeanali-

zować przyszłe przepływy pieniężne 

dotyczące projektu jak i całej orga-

nizacji. W ten sposób można ułożyć 

najbardziej korzystny harmonogram 

płatności transz dotacji. Zapobie-

gnie to utracie płynności projektu. 

Tworzenie harmonogramu płatności 

transz dotacji zazwyczaj wymusza 

zmianę harmonogramu działań a 

nawet może wpłynąć w znaczącym 

stopniu na sam budżet.

Jakie przyjąć jednostki kalkulacji 

przy tworzeniu budżetu projektu?

Tutaj jedynie należy kierować się 

„łatwością” w zarządzaniu budżetem 

i logiką działania. W tym celu należy 

grupować pozycje budżetowe w gru-

py (bloki) wydatków o podobnym 

rodzaju i przeznaczeniu, na przykład 

jednostką określenia materiałów 

szkoleniowych może być zestaw na 

szkolenie lub zestaw na osobę, który 

zawiera długopisy, notesy, fl amastry 

itd. W taki sposób można grupować 

przede wszystkim:

materiały biurowe (określona staw-

ka miesięcznie lub na szkolenie, itd.);

- wyjazdy służbowe personelu 

uwzględniające koszty przejazdu, 

diety, zakwaterowania (ilość wyjaz-

dów w miesiącu x ilość miesięcy lub 

ilość osób x ilość wyjazdów);

- koszty udziału benefi cjentów 

ostatecznych w projekcie tj. koszty 

noclegu, wyżywienia, dojazdu, ubez-

pieczenia, itd. ( ilość benefi cjentów x 

zestaw na osobę);

- materiały promocyjne i kampa-

nie reklamowe;

- drobne wyposażenie biurowe, 

zamiast biurko, krzesło, lampka, 

szafka, itd.;

- sprzęt biurowy, zamiast bindow-

nica, fax, itd.;

- opłaty eksploatacyjne/miesiąc, 

Jakiego rodzaju działania pro-

mocyjne mogę zrealizować w ra-

mach projektu unijnego?

Projekt unijny może być skutecz-

nym narzędziem promocji – naszych  

idei i pomysłów, a przez to naszej 

działalności i samej organizacji.

Jednakże podstawowa zasada 

brzmi: działania promocyjne nie 

mogą stanowić głównego przed-

miotu  projektu, należy je traktować 

jedynie jako środek do osiągnięcia 

założonych celów.

Przygotowując projekt musimy 

odpowiedzieć sobie na podstawowe 

pytanie: co chcemy osiągnąć? Kiedy 

wyznaczymy cel, następnym eta-

pem jest określenie narzędzi jego 

realizacji – jednym z nich jest plan 

promocji. Kroki, jakie należy podjąć 

przy jego opracowaniu to: określenie 

celów, przekazów i kanałów komu-

nikacyjnych, wybór grup docelo-

wych, sporządzenie harmonogramu 

(rozłożenie działań w czasie, oszaco-

wanie kosztów, wyznaczenie osób do 

realizacji poszczególnych zadań). 

Charakter i zakres narzędzi pro-

mocyjnych w projektach unijnych 

zależy od specyfi ki planowanego 

przedsięwzięcia. Działania promo-

cyjne są często łączone z działania-

mi informacyjnymi. Taki duet jest 

zazwyczaj spotykany już na etapie 

rekrutacji. Jeśli planujecie np. re-

alizację projektu szkoleniowego, 

to wówczas działania rekrutacyjne 

warto wesprzeć takimi elementami 

promocji i informacji jak: strona in-

ternetowa projektu, ulotki, plakaty, a 

Dariusz Kondraciuk, 
prawnik, doradca w projek-
cie „Podaj Dalej”

zamiast czynsz, ogrzewanie, energia 

elektryczna, gaz, itd.

W przypadku ustalenia jednostki 

jako sztuki zmuszeni jesteśmy podać 

konkretną liczbę danego produktu np. 

100 długopisów, 5 kartonów papieru. 

Tak ustalona jednostka spowoduje, że 

ważniejsze stanie się pilnowanie ilo-

ści sztuk kupowanych produktów od 

tego, co jest celem zakupu tzn. dostar-

czenie materiałów szkoleniowych dla 

uczestników szkolenia.

Nie ma możliwości dokonywania 

w budżecie rezerw na wydatki nie-

przewidziane czy też na zdarzenia 

losowe. Brak rezerwy budżetowej 

powoduje, że w trakcie realizacji pro-

jektu zachodzi konieczność anek-

sowania umowy, co jest procesem 

długotrwałym i pracochłonnym, lub 

sfi nansowania kosztów niekwalifi ko-

wanych z własnych środków. 

Nie należy „brać liczb z sufi tu” pod-

czas szacowania budżetu, ponieważ już 

w fazie wdrażania projektu spowoduje 

to szereg problemów i konieczność 

aneksowania umowy o dofi nansowanie 

projektu. Wskazana cena usługi czy też 

towaru powinna dokładnie oznaczać 

tyle, ile trzeba – ani mniej ani więcej.

Ważny jest również sam układ bu-

dżetu. Powinien on być dopasowany 

do działań opisanych w części mery-

torycznej wniosku o dofi nansowanie. 

W ten sposób osoba oceniająca wnio-

sek w prosty i szybki sposób będzie w 

stanie powiązać zaplanowane wydatki 

z celami i działaniami projektu.  

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

przy przedsięwzięciach o większym 

zasięgu terytorialnym i szerokiej 

grupie odbiorców – spoty radiowe i 

telewizyjne, ogłoszenia prasowe. Na 

etapie realizacji projektu promocja 

zazwyczaj towarzyszy nam w po-

staci „gadżetów”: notesów, teczek, 

długopisów. Takie „gadżety” są prak-

tycznym narzędziem pracy choćby 

w trakcie szkoleń, a zarazem gwa-

rantują wyraźny przekaz informacji 

o projekcie, ułatwiają jego identyfi -

kację - warto więc pamiętać o nich 

konstruując budżet.

Realizując projekt musimy pa-

miętać, iż Unia Europejska „lubi się 

chwalić”, chce być widoczna jako 

sponsor naszych działań. Stąd też 

niezwykle ważne jest umiejscowienie 

logo Unii Europejskiej i programu, 

z którego fi nansujemy nasze dzia-

łania oraz informacji o źródłach fi -

nansowania projektu na wszystkich 

nośnikach informacji i materiałach 

związanych z realizacją projektu: na 

wspomnianych gadżetach, na prezen-

tacjach i materiałach szkoleniowych, 

czy też na plakatach i ulotkach.  

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

Harmonogram dyżurów doradców: 
www.podaj-dalej.org
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Honorata Ruban, specjalista ds. pozyskiwania 
środków, doradca w projekcie „Podaj Dalej”

Na co trzeba 

zwracać uwagę 

pisząc projek-

ty? Czy są jakieś 

ogólne zasady ich 

tworzenia?

G e n e r a l n i e 

wszystkie pro-

jekty mają taką 

samą konstrukcję. 

Oczywiście każda 

z instytucji organizujących konkursy ma swoje wymaga-

nia, niemniej jednak zasada ogólna jest ta sama. Każdy 

projekt powinien zawierać trzy podstawowe elementy: cel, 

działania i rezultaty, które tworzą spójną całość. Pierwszy 

element – cel , potrzebny nam jest do określenia tego, co 

właściwie chcemy zrobić. Należy więc najpierw zastanowić 

się, jaki mamy problem w danym obszarze i co dokładnie 

w związku z tym problemem chcemy przedsięwziąć. Przy-

kładowo – wiemy, że bezrobotnym trudno znaleźć pracę 

m.in. ze względu na niski poziom wykształcenia (problem). 

Dlatego w projekcie celem może być podwyższenie pozio-

mu wykształcenia wśród określonej liczby bezrobotnych z 

naszego regionu w konkretnym terminie (cel). Formułując 

cel należy pamiętać, aby był on możliwie precyzyjny, mie-

rzalny i jasno określony w czasie. Należy również zastano-

wić się, czy jesteśmy w stanie ten cel osiągnąć. 

Drugim elementem projektu są działania. Musimy prze-

cież wiedzieć, jak założony cel osiągnąć. W podanym powy-

żej przykładzie takimi działaniami mogłyby być szkolenia 

i kursy zawodowe. Określając działania, należy bardzo do-

kładnie zastanowić się, w jaki sposób mają być one przepro-

wadzone. Większość instytucji wymaga, aby szczegółowo 

podać harmonogram, miejsce przeprowadzenia działań, 

opis planowanego przedsięwzięcia (np. program szkolenio-

wy, ilość godzin, ilość osób w grupie szkoleniowej, metodykę 

prowadzenia szkoleń), a także szczegółowy kosztorys.  

Trzecim etapem całej procedury jest opis rezultatów 

projektu, czyli efektów naszych działań. W naszym przy-

kładzie byłoby to z pewnością zdobycie nowych kwalifi ka-

cji przez bezrobotnych, przeprowadzona określona liczba 

szkoleń i godzin szkoleniowych. Nie można również za-

pomnieć o rezultatach mniej namacalnych, jednakże bez-

pośrednio związanych z naszym projektem i na pewno nie 

mniej ważnych. Rezultatem może być więc np. zwiększona 

samoocena lub motywacja uczestników. Przy formułowa-

niu rezultatów należy się bardzo dobrze zastanowić – są to 

efekty, z których będziemy rozliczani przez grantodawcę.  

Na zakończenie należy wyraźnie zaznaczyć, iż wszyst-

kie trzy elementy projektu musza być spójne. Choćby nie 

wiem jak dobrze napisane cele, działania i rezultaty mogą 

zostać źle ocenione tylko i wyłącznie z powodu braku 

wewnętrznej logiki.  

Renata Wcisło, specjalista ds. public rela-
tions, doradca w projekcie „Podaj Dalej”

Słyszałam, że 

organizacje, sto-

warzyszenia or-

ganizują eventy. 

Co to jest i o co w 

tym chodzi?

- Event to z 

języka angielskie-

go wydarzenie/

zdarzenie. Także 

stowarzyszenie 

czy fundacja mogą zorganizować event. To może być 

happening, festyn, festiwal, gra, piknik, wystawa, targi, 

czy inna impreza sportowa, kulturalna, biznesowa…

Dobrym czasem na organizację takich wydarzeń jest 

okres od późnej wiosny do wczesnej jesieni, czyli wtedy, 

kiedy jest ciepło, ale również – zwłaszcza w przypadku 

organizacji pozarządowych – jest to grudzień i okres 

przedświąteczny. Stajemy się wtedy bardziej wrażliwi na 

potrzeby innych, dlatego łatwiej przeprowadzić w tym 

czasie akcję charytatywną, zbiórkę publiczną, zwrócić 

uwagę happeningiem, czy promować organizację po-

przez działania nawiązujące do świąt. Warto do tego 

wybrać miejsce publiczne – galerię handlową, market, 

plac targowy (powinniśmy uzyskać zgodę właścicieli). 

To nie musi być od razu wielkie wydarzenie - może być 

wspólne robienie świątecznych kartek i ozdób, z rów-

noczesną sprzedażą gadżetów zrobionych przez naszych 

podopiecznych, wszystko to połączone z promocją na-

szego stowarzyszenia. 

Pamiętajmy, że jeśli chcemy równocześnie przeprowa-

dzić zbiórkę publiczną – musi ona mieć określony cel i 

musimy na nią uzyskać zgodę odpowiedniego organu (w 

zależności od obszaru, na którym będzie prowadzona– 

może to być burmistrz, prezydent miasta, wójt, starosta, 

marszałek, czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 

Administracji). 

Organizowane przez nas wydarzenie powinno mieć 

jasno określony cel – nie może to być przypadkowa akcja 

typu: zróbmy coś przed świętami. Określmy też jasno 

odbiorcę – czy to będzie impreza zamknięta czy otwar-

ta, masowa, dla danej grupy społecznej, dla dzieci, mło-

dzieży, dorosłych, rodzin. Musimy zadbać o frekwencję, 

promocję imprezy. Eventy mają charakter jednorazowy i 

powinny wykraczać poza codzienną działalność organi-

zacji. Służą też aktywizacji członków. Takie wydarzenia 

mogą edukować, mieć funkcję integracyjną, kształtować 

wizerunek organizacji, motywować, propagować idee¸ 

zmieniać światopogląd na pewne sprawy. 

Jak będzie wyglądał nasz event? Czy będzie wyjątko-

wy, oryginalny, zapadający w pamięć i czy osiągniemy 

zamierzone cele – wszystko zależy od naszej inwencji 

twórczej, celów, planów i konsekwencji.  

Tym razem pytanie skłaniające 

do refl eksji. Zastanówmy się, jakie 

były najważniejsze nauki minione-

go roku?

To był niesamowity rok. Rok ol-

brzymich sukcesów, kilku ekscy-

tujących wyzwań, spektakularnych 

klęsk fi nansowych i gospodarczych, 

rok kolejnej fazy kryzysu lub jak 

kto woli, rok kolejnego kryzysu. 

Jednak jeśli wyłączysz emocje jakie 

ci towarzyszą, kiedy zastanawiasz 

się  nad tymi ważnymi kwestiami, 

przede wszystkim był to rok obfi tu-

jący w nieprzebrane okazje do nauki. 

Po pierwsze, niedawno prowadzi-

łem warsztaty Działalność Gospo-

darcza w NGO. Niby nic wielkiego, 

ale powtórnie uświadomiłem sobie, 

iż wszystkie organizacje, które z 

dobrych stały się wielkie, osiągnęły 

to w wyniku świadomie podjętych 

decyzji, zmierzających do realizacji 

wcześniej ustalonych misji, wizji i 

celów im podporządkowanych.

Nigdy nie było to spowodowa-

ne okolicznościami, osiągnięciami 

techniki, przełomowymi wyda-

rzeniami czy jakimiś czynnikami 

zewnętrznymi. To wewnątrz or-

ganizacji, zespół lub kierownictwo 

podjęło decyzję o zamianie z orga-

nizacji dobrej na organizację wielką.

Wydawało się to proste, ale mu-

siałem zadać sobie pytanie: „Czy 

naprawdę robię wszystko, żeby być 

WIELKIM czy tylko dobrym?”. 

Spojrzałem na siebie jak na trenera, 

doradcę,  właściciela biznesu, lidera, 

pracownika i działacza organizacji. 

Zauważyłem, że istnieje duża róż-

nica pomiędzy byciem dobrym a by-

ciem wielkim. 

Zadaj więc sobie pytania: „Czy je-

stem najlepszy?”, „Czy moje działania 

są najlepsze?”, „Czy moje stosunki 

z benefi cjentami, kolegami z pracy, 

członkami zespołu są najlepsze?”, „Czy 

moja organizacja jest najlepsza?”. Jest 

to świadoma decyzja, o której wielu 

dużo mówi, lecz rzadko kto realizuje.

Po drugie, bardziej niż kiedykolwiek, 

zauważyłem, że różnica pomiędzy 

byciem dobrym a byciem wielkim 

sprowadza się do zbioru norm i zasad, 

którymi kieruje się każdy zespół, w 

celu określenia własnej odpowiedzial-

ności. Jest to swoisty „kodeks hono-

rowy”. Każdy zespół, biznes, rodzina, 

związek i człowiek ma kodeks – nie-

zależnie od tego czy o tym wiemy, czy 

nie. 

Najpierw musimy zastanowić się, 

czy kodeks sprzyja dużej wydajno-

ści, współpracy, jedności, czy raczej 

zasadzie „każdy sobie rzepkę skro-

bie”. Kolejna kwestia to - czy każdy 

kieruje się tym samym kodeksem. 

Niektóre z największych znanych 

mi konfl iktów wewnątrz organizacji 

zaistniały dlatego, że ich członkowie 

kierowali się różnymi zasadami, nie 

zdając sobie nawet z tego sprawy!

Po trzecie, w tym roku udało mi się 

zauważyć, jak to w jaki sposób się ko-

munikuję wpływa na innych, zarów-

no emocjonalnie jak i psychicznie. A 

Ty? Czy zatrzymałeś się na chwilę, 

żeby popatrzeć, poobserwować? Naj-

istotniejszą lekcją było to, że w komu-

nikacji nie chodzi o mówienie!!! 

Prawdziwa komunikacja polega na 

łączeniu się… a nie na mówieniu i 

zajmowaniu stanowiska. ISTNIEJE 

różnica między tymi pojęciami. Ile 

razy fi zycznie byłeś obecny, jednak 

myślowo i emocjonalnie byłeś gdzieś 

indziej? 

Najcudowniejszymi chwila-

mi 2011 roku były momenty, gdy 

zwyczajnie łączyłem się, słysza-

łem i rozumiałem innych. Tak 

więc, gdy świętujemy nasze sukce-

sy i dziękujemy za wszystkie dary 

otrzymane w sferze życiowej i za-

wodowej, sugeruję kilka kwestii, 

nad którymi można się zastano-

wić, gdy spoglądamy w nowy rok.

1. W czym możesz być najlepszy? 

Co tak naprawdę było przyczy-

ną Twoich sukcesów w poprzed-

nich latach, i w jaki sposób możesz 

jeszcze bardziej to wykorzystać?

2. Jakie są normy, które wyzna-

czyłeś swoim zespołom i so-

bie, których chcecie przestrze-

gać i chcecie, żeby od was ich 

wymagano? Jakie są zasady kolej-

nego poziomu gry? Jaki jest kodeks?

3. Jakie tak naprawdę są Two-

je związki z ludźmi w organiza-

cji i wokół niej? Jak bardzo po-

łączony jesteś z tymi, którzy w 

organizacji znaczą dla Ciebie naj-

więcej? Czy naprawdę ich słucha sz 

i czy dajesz im to do zrozumienia?

Gdy wyznaczasz w swojej organiza-

cji cele na rok 2012, gdy świętujesz 

te wspaniałe rzeczy, które osiągnąłeś 

z organizacją i w organizacji w 2011 

roku, gdy wyciągasz wnioski z gorz-

kich czasami lekcji, gdy cieszysz się 

z kolejnego przeżytego roku… ko-

niecznie podziękuj sobie za swoją 

wytrwałość, rzetelność i zaangażo-

wanie w rozwój każdej sfery swojej 

organizacji i jej otoczenia. W końcu, 

zasługujesz na to. 

Zatem, na przekór temu co nas 

otacza, samych sukcesów w 2012 

roku dla ciebie i twojej Organizacji! 

Niech plany i postanowienia działa-

nia, trwają dłużej niż uczucie ciężkiej 

głowy i obolałych nóg po szalonej 

zabawie sylwestrowej. 

Zenon Madej, trener gospodarczy, doradca w projekcie 
„Podaj Dalej”

Organizacjo, przyjdź, zapytaj specjalistę!Organizacjo, przyjdź, zapytaj specjalistę!

Lokalny Ośrodek Organizacji Pozarządowych
Fundacja Inicjatyw Społecznych „Dla Przyszłości”

Ul. 30 Stycznia 12 lok. 4, Gorzów Wielkopolski

Skorzystaj z komputera!
Umów się na spotkanie z doradcą!

Tel. 691 818 979

Harmonogram dyżurów doradców: 
www.podaj-dalej.org
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Biednego nie stać na tanie inwestycje
Rozmowa z Jackiem Sauterem, burmistrzem Bytomia Odrzańskiego

- Skąd czerpie Pan motywację do 

pracy? 

- Kiedy byłem młody w trakcie 

wakacji pracowałem w fabryce me-

bli. Mieliśmy już dziecko i trzeba 

było „stanąć na wysokości zadania”. 

Przez cały dzień wkładałem deski 

do prasy. Chociaż wiedziałem, że jest 

to tylko zajęcie sezonowe, po dwóch 

tygodniach miałem dość monoto-

nii. Ogarniała mnie rozpacz. Wtedy 

zrozumiałem, że takie zajęcie nie 

pasuje do mojej osobowości. Obec-

nie mam to szczęście, że nie muszę 

zajmować się powtarzalnymi rzecza-

mi. Codziennie staję przed nowymi 

zadaniami. 

- Czy po 20 latach piastowania 

jednego stanowiska można nadal 

czerpać radość z pracy?

- Dzisiaj na pewno nie czuję się 

człowiekiem wypalonym. Jedyne 

czego chcę, to zachować energię i 

ograniczyć własną zachowawczość 

w myśleniu, czyli nie ograniczać 

działań w obawie przed utratą 

stanowiska. W mojej pracy są także 

złe dni. Ludzie mają do mnie pre-

tensje, albo zderzam się z własną 

bezradnością, bo nie mogę po 

prostu czegoś zrobić. Gdyby nie 

kilka pięknych momentów, kiedy 

naprawdę odczuwam satysfakcję 

byłoby ciężko, na szczęście pojawiają 

się chwile prawdziwej radości. Na 

przykład - ostatnio oddaliśmy 

do użytku wyremontowaną 

salę widowiskową w domu kul-

tury. Moim zdaniem to jedna z 

najładniejszych sal, jakie widziałem 

w małych miejscowościach. Będzie 

służyła ludziom przez wiele lat.

Mogę stwierdzić z całą pew-
nością, że mam wspaniałą 
pracę zawodową. Wiem jednak, 
że gdyby była taka konieczność 
podjąłbym się każdego innego 
zajęcia, żeby utrzymać rodzinę. 

- Jak w Bytomiu tworzone jest 

społeczeństwo obywatelskie?

- Większość mieszkańców Byto-

mia Odrzańskiego osiedliła się na 

tych ziemiach po II wojnie światowej. 

W procesie tworzenia lokalnej 

tożsamości 60 lat to bardzo mało, 

dlatego dopiero teraz zaczynamy 

budować to, co nazywamy „miłością 

do małej ojczyzny”. Jak to robimy? 

W ramach obchodów 900-lecia 

Bytomia Odrzańskiego posadziliśmy 

dębową aleję. Siedemdziesiąt drze-

wek zostało nazwanych imionami 

i nazwiskami dzieci urodzonych 

w 2009 roku. Jestem pewien, że te 

dzieci za pięćdziesiąt lat przyjadą z 

Kanady, Francji czy Słubic i pokażą 

swoim rodzinom Bytom Odrzański. 

Podobnej tożsamości nie trzeba 

budować chociażby w Polsce cen-

tralnej, gdzie ludzie „są sąsiadami” 

od wielu pokoleń. Takie działania 

spajają społeczność, a mi dają „po-

zytywnego kopa” do działania. Jeżeli 

mówimy o budowaniu tożsamości i 

odpowiedzialności za moje miasto, 

to ogromne znaczenie w tym pro-

cesie mają organizacje pozarządowe.

- Jaką dokładnie rolę „z perspe-

ktywy ratusza” odgrywają one w 

społeczności lokalnej?

- Są dla mnie nie tylko partnera-

mi, ale także podmiotami, które dają 

poczucie bezpieczeństwa. Ważne 

jest, że sfery z którymi państwo 

i samorząd sobie nie radzą, są w 

bardzo dobry sposób przez kogoś 

przejęte. Społecznicy wykonują wiele 

zadań, które spoczywają na barakach 

samorządu, ale urzędnicy nie dają so-

bie z nimi rady. Moim zdaniem pol-

skie społeczeństwo niejednokrotne 

niesprawiedliwe ocenia działalność 

społeczną. Wyrządzamy działaczom 

niebywałą krzywdę wątpiąc w ich in-

tencje, doszukując się „drugiego dna” 

w tym co robią. 

- Jak wygląda współpraca miasta 

z organizacjami pozarządowymi?

- Jeżeli powstaje jakaś inicjatywa 

oddolna, to moim obowiązkiem 

jest przede wszystkim pomagać. 

Uważam jednak, że nie jest do-

brze, kiedy urzędnik wchodzi 

w przestrzeń przeznaczoną dla 

inicjatyw społecznych. Jestem 

miłośnikiem Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy, jednak nigdy 

nie brałem się za zorganizowanie 

fi nału WOŚP, ponieważ nie chcę 

zabić ducha tej akcji. Nie chcę 

żeby ktoś czuł się do czegokolwiek 

przymuszony, bo burmistrz „robi 

imprezę”. Chciałbym pomagać or-

ganizacjom i społecznikom na tyle, 

żeby czuli poparcie gminy. Tak to po-

winno wyglądać w idealnym świecie. 

Ciągle jednak towarzyszy mi odczu-

cie, że tak nie jest. Moja zasada jest 

prosta: pomagać wszędzie tam, gdzie 

nie widzę sprzecznych interesów.

- Ostatnio użyczył Pan Fundacji 

Dom Samotnej Matki budynku po 

byłej przychodni. Skąd bierze Pan 

takie zaufanie do ludzi? 

- Wyczytałem w gazecie, że 

fundacja szuka lokalu, w którym 

mogłaby stworzyć dom samot-

nej matki. Sam zadzwoniłem z 

propozycją. W budynku po dawnej 

przychodni przy ulicy Ogrodowej 

miało wcześniej swoja siedzibę 

Stowarzyszenie na rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „Przystań”, ale 

był on drogi w utrzymaniu. Orga-

nizacja otrzymała wyremontow-

ane pomieszczenia w domu kul-

tury. Oszczędziliśmy pieniądze, bo 

stowarzyszenie i tak przyszłoby z 

prośbą o wsparcie w utrzymaniu bu-

dynku przy Ogrodowej.

Stworzenie domu samotnej matki 

jest inicjatywą większą. Liczymy 

również, że inne samorządy będą 

wspierać jego utrzymanie. Obawiam 

się tylko, że „moje” bite i maltretowane 

mamy mogą nie skorzystać ze schro-

nienia w domu samotnej matki, bo 

zadziała ostracyzm społeczny. W 

naszej mentalności mamy nadal złe 

naleciałości wynikające z wielow-

iekowego patriarchatu. 

- Na czym polegała akcja zbi-

erania 1% dla organizacji pożytku 

publicznego w Pana gminie?

- Wykorzystujemy możliwości 

jakie stwarza prawo. Społecznicy po-

winni otrzymywać większe wsparcie 

i „1%” stwarza taką możliwość. W 

2008 roku rozpocząłem promocję 

przekazywania odpisu na bytomskie 

OPP. Wyliczyliśmy wtedy, że gdyby 

każdy mieszkaniec oddał 1 % po-

datku dochodowego, to organizacje 

otrzymałaby 200 tysięcy złotych. 

To jest ogromna kwota. W pier-

wszym roku zebraliśmy 14.793,00 

zł a rok później już 21.437,60 zł. 

W poprzednich latach prosiliśmy 

o wspieranie czterech organizacji 

działających na naszym terenie, do 

nich niedługo dołączy zapewne 

Fundacja Dom Samotnej Mat-

ki. W ramach akcji promocyjnej 

wysyłamy do każdego mieszkania 

ulotkę informującą i zachęcającą 

do przekazywania 1%, oprócz 

tego w mieście wywieszamy baner 

promujący akcję.

Przekonuję ludzi, że po pierwsze 

mogą być dumni z działalności 

tych organizacji a pieniądze, które 

przekażą zostaną wydane na cele 

statutowe. Po drugie działacze 

będą czuć się dowartościowani, bo 

wzrost ilości wpłat świadczy, że 

organizacja jest obdarzana coraz 

większym zaufaniem publicznym. 

Dla mnie jest to także element 

budowania świadomości lokalnej. 

Większe wpłaty w ramach akcji 

„1%” świadczą, że ludzie czują się 

odpowiedzialni za organizacje, które 

działają na naszym terenie. Intencje 

nie mają znaczenia, czy wspieramy 

ochotniczą straż pożarną, bo w ra-

zie pożaru przyjadą z pomocą, czy 

inną organizację. Ważne jest realne 

wsparcie. Warto nadmienić, że OSP 

w zeszłym roku była na trzecim 

miejscu w województwie lubus-

kim w zestawieniu środków otrzy-

manych z 1%.

- Wspomniał Pan o pieniądzach. 

Wasz budżet jest niewielki (około 

15 milionów zł). Jaką strategię 

należy przyjąć w gospodarowaniu 

żeby realizować nowe inwestycje?

-Bytom Odrzański ma być perełką 

w województwie lubuskim i jestem 

pewien, że my do tego doprowadzimy. 

Mam wspaniałych mieszkańców, 

którzy akceptują nasz sposób gospo-

darowania. Najważniejsze są maksy-

malne oszczędności na konsumpcji. 

W urzędzie pracuje tylko 16 osób. 

Moi ludzie mają ręce pełne roboty, 

czasem narzekają, ale jestem prze-

konany, że administracja jest nierefor-

mowalna i zwiększenie liczby etatów 

nie poprawi obsługi mieszkańców. 

Dlatego walczę z nimi o jedno – o 

sympatyczne załatwianie spraw, 

które w wielu przypadkach są bardzo 

trudne. Przychodzą do mnie ludzie z 

różnymi problemami. Mówię im jak 

wygląda ich sprawa w świetle prawa, 

ale oni i tak często wychodzą z prze-

konaniem, że po prostu nie mam do-

brej woli. I jak to zmienić?

Wracając do fi nansów - w gospo-

darowaniu ważna jest zasada małych 

kroków. Moi mieszkańcy pozwolili 

nie palić światła w nocy przez 10 lat. 

W 2003 roku zmodernizowaliśmy 

oświetlenie, w 2006 roku zostaliśmy 

najlepiej oświetlonym miastem w 

Polsce. Ten przykład świetnie poka-

zuje, jak biedny może dochodzić do 

sukcesu. 

Budżet gminy można porównać 

do budżetu domowego. Trzeba 

jasno określać priorytety. Kiedy 

chcemy wyremontować mieszkanie, 

a mamy niewiele środków, rezyg-

nujemy z rozrywek, racjonalizujemy 

wydatki. Podobnie sytuacja wygląda 

w mojej gminie. Ludzie pozwoli mi 

„remontować” Bytom kosztem wielu 

innych bardzo potrzebnych rzeczy. 

Na przykład musiałem pozamykać 

nierentowne biblioteki. Teraz mamy 

jedną wyremontowaną bibliotekę 

publiczno-szkolną i z całą pewnością 

nie mamy się czego wstydzić. 

Przyjęliśmy także zasadę robi-

enia raz a dobrze. Ważna jest dla nas 

jakość. W 2000 roku skończyliśmy 

remont głównych ulic. Zapadła 

decyzja o posadzeniu zieleni. Pier-

wsze drzewka zasadziliśmy w czynie 

społecznym. Niestety, w ciągu kilku 

lat wymieniliśmy ponad 100% drze-

wek. Teraz inwestujemy po prostu w 

lepsze sadzonki. Wiemy, że biednego 

nie stać na tanie inwestycje.  

Rozmawiała Hanna Musiejkiewicz

Biedny musi koncentrować siły i 
środki na wybranych zadaniach, 
bo jak chce zrobić wszystko, to 
nie zrobi nic. 
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- Zawsze wiedziałem, że będę 

mieszkał na wsi. Dlatego zdobyłem 

m.in. wykształcenie rolnicze. Było 

ono czysto teoretyczne, ale przydało 

się, zwłaszcza na początku nasze-

go pobytu tutaj – opowiada Paweł 

Urbanowicz, prezes Fundacji „Nasz 

Dom”. Właśnie ich odwiedziliśmy w 

pewien jesienny dzień, nie spodzie-

wając się zupełnie, kogo poznamy i 

o czym tak naprawdę będziemy roz-

mawiać. 

Zaczęło się od zastępczego 
rodzicielstwa

Jak na warunki polskie, fundacja 

jest starą organizacją – działa od po-

nad 20 lat. W roku 1990, za pienią-

dze prywatne, od przyjaciół z Belgii, 

Holandii, Norwegii , a także holen-

derskiego zakonu benedyktynów. 

Paweł Urbanowicz i jego żona Anna 

kupili ziemie po byłej spółdzielni 

produkcyjnej w Lutolu Mokrym. 

Przyjechali z Poznania. Ich główną 

misją było prowadzenie Rodzinnego 

Domu Zastępczego. Robili to jako 

fundacja w czasie, kiedy w Polsce nie 

istniało jeszcze za bardzo pojęcie ro-

dzicielstwa zastępczego. 

– Mieliśmy dzieciaki, które były 

bardzo trudne. Dziś nie wiem, czy 

podjąłbym się tego zadania. Na pew-

no nie na takich warunkach. Początki 

były trudne, od razu wskoczyliśmy na 

głęboką wodę, a do brzegu było bar-

dzo daleko. Ale tak właśnie było trze-

ba zrobić – wspomina P. Urbanowicz. 

Zdecydował się na taki krok po 

trzyletniej pracy w domu dziecka 

jako wychowawca. Z wykształce-

nia jest prawnikiem. Chciał zaj-

mować się prawną ochroną dzieł 

sztuki. Po studiach zaangażował 

się w „Solidarność” - za co dostał 

zakaz wykonywania zawodu. Po 

kilku latach trafi ł tam, gdzie nikt 

nie chciał pracować, czyli do domu 

dziecka. – Zobaczyłem, że to pla-

cówki bez żadnej przyszłości dla 

nikogo, ani dzieci, ani wychowaw-

ców – mówi. Stwierdził, że dzieci 

powinny trafi ać do rodzin. Wtedy 

był to rewolucyjny pomysł. W 1989 

roku założył pierwsze Towarzystwo 

Przywracania Rodziny (które działa 

do dziś). Komuna upadła, otworzy-

ły się nowe możliwości. Postanowili 

wyjechać...

Młodzi, którym może się nie 
udać

Obecnie fundacja poza prowa-

dzeniem rodzinnego domu dziecka, 

którego rola powoli się kończy, zaj-

muje się pomocą dorastającej mło-

dzieży z rodzin zastępczych. Są to 

głównie ci, którym nie ułożyło się 

ani z rodzicami biologicznymi, ani 

najczęściej z zastępczymi. Sprawia-

li lub sprawiają problemy wycho-

wawcze. Niektórzy mają za sobą 

nieudane próby pracy zawodowej. 

Nie umieją się odnaleźć, są „gorsi”. 

– Młody człowiek, wychowanek 

rodziny zastępczej, po skończeniu 

18 lat powinien się usamodzielnić 

i podjąć pracę. Jednak część z nich 

nie jest gotowa do tego, żeby wejść 

na rynek bez „wspomagania” – wy-

jaśnia Daniel Fąferko, koordynator 

programu „Winda”. Taką właśnie 

nazwę nosi działanie, w którym 

młodzi mogą wziąć udział. Program 

został uruchomiony w 2002 roku. 

Fundacja współpracuje z PCPR-

ami i rodzinami zastępczymi z 

regionu. Przyjmuje młodzież kie-

rowaną w ramach indywidualnego 

programu usamodzielniania. Jego 

koordynator opiekuje się dziećmi i 

młodzieżą nie tylko w ramach pra-

cy. Od 13 lat wraz z żoną Martą 

prowadzą rodzinę zastępczą. Obec-

nie mają dwoje dzieci „zastępczych” 

i czwórkę własnych. Z zawodu jest... 

ekotechnologiem, o specjalizacji go-

spodarka odpadami. - W naszym 

życiu kierowaliśmy się przesłaniem 

z Pisma Świętego, niesienia pomocy 

sierotom i wdowom. W tym nurcie 

trwamy – mówi D. Fąferko. 

Obecny model wsparcia mło-

dzieży zagrożonej wykluczeniem 

społecznym został wypracowany 

w trakcie dwuletniego projektu fi -

nansowanego z Europejskiego Fun-

duszu Społecznego (poddziałanie 

7.2.1), który nazywał się „Przed-

siębiorstwo Społeczne WINDA 

otwarciem drogi zawodowej dla 

młodzieży z rodzin zastępczych”. 

Wygląda to mniej więcej tak: pod-

opieczni mieszkają przez 5 dni w 

tygodniu w osobnym domu (zbu-

dowanym w latach 2002-2005). 

Sami robią zakupy, gotują, sprzątają. 

– Dwa, trzy razy w tygodniu spo-

tyka się z nimi asystent młodzieży 

i rozmawiają o sprawach ważnych, 

życiowych. Pyta: Co ciebie młody 

człowieku boli? Nie rozmawiamy 

o problemach wymyślonych przez 

nas, ale o ich własnych, codziennych 

– wyjaśnia D. Fąferko. – Czasem 

trzeba zacząć od napisania wniosku 

o dodatek mieszkaniowy. Zobaczyć, 

gdzie on mieszka. Może nie ma żad-

nego domu? Często przyjeżdżają do 

nas osoby, którym nic się nie chce 

i nie potrafi ą tego przezwyciężyć. 

Mają bardzo niskie poczucie wła-

snej wartości. Są zupełnie wycofane 

z życia. Staramy się wykrzesać w 

nich motywację wewnętrzną, zapa-

lić iskrę, żeby sami chcieli coś robić. 

Nie inni dokoła, ale oni sami. Zapa-

lić w nich wewnętrzny ogień. Suk-

cesem jest to, aby po powrocie do 

swojego środowiska ich motywacja 

trwała nadal – tłumaczy. Nie trzeba 

mówić, że nie jest to łatwe. Potrzeba 

konsekwencji, stanowczości... opar-

tych o podstawowe wartości.

 
Prosta historia – opowiada 
Daniel Fąferko: - Umówi-
łem się kiedyś z chłopakiem, że 
odbiorę go o 7.15 rano w ponie-
działek z dworca PKP. O 21.45 w 
niedzielę dzwoni telefon. „Proszę 
pana, ja już jestem na stacji”. 
Odpowiadam: „Dobrze, dziękuję” 
i odkładam słuchawkę, choć serce 
się kraje. Okazało się, że on stracił 
pieniądze na bilet, przyszedł 
na piechotę z Zielonej Góry do 
Zbąszynia (70 km!). Niestety, nie 
mógł liczyć na to, że ja będę tak-
sówką. Nie tak się umawialiśmy. 
Raz spędził noc na poczekalni i 
już wie, że tak się nie da. Gdybym 
po niego przyjechał, pokazałbym 
mu, że opłaca się kombinować, 
a wszystkie ustalenia można 
złamać. 

Naucz się pracy, poznasz 
smak życia

Najważniejszą wartością prze-

kazywaną w Lutolu jest praca - 8 

godzin, od 8 do 16 w dni robocze. 

- To, co się dzieje w procesie pracy, 

jest repliką życia. W życiu spotkają 

młodych te same problemy, z któ-

rymi muszą zmierzyć się pracując 

tutaj – wyjaśnia P. Urbanowicz. 

Dlaczego właśnie tak?  - Ci młodzi 

ludzie często nie potrafi ą wchodzić 

w relacje z innymi – co jest konse-

kwencją przeżytego odrzucenia. Są 

wycofani. Unikają problemów, ucie-

kają od nich. Gdy nawarstwi im się 

mnóstwo nie załatwionych spraw, 

najczęściej przemieszczają się w 

inne miejsce, relacje – mówi Paweł 

Urbanowicz. Dlatego codzienne 

systematyczne wstawanie do pracy, 

podejmowanie zadań jest szkołą 

dorosłości.

Podopieczni fundacji często mają 

również w pracy zawodowej proble-

my z podległością. – Każdą uwagę 

przyjmują jako atak na siebie. Dla-

tego często pierwszy kryzys pracow-

niczy eliminuje ich ze stanowiska. 

Po kilku próbach nie są już w stanie 

wejść w normalne relacje zawodowe, 

co może sprawić, że zawsze już będą 

„poza systemem”. Potrzebują czasu, 

żeby nauczyć się układać relacje z 

innymi, wyzwolić od autoagresji czy 

agresji w stosunku do innych. Pobyt 

tutaj im w tym pomaga – wyjaśnia 

prezes. We wspólnocie następuje 

korekcja postaw. Podczas pobytu w 

domu, a zwłaszcza przy wspólnej 

pracy, wszystkie problemy „wycho-

dzą”, zostają przepracowane - i na-

stępuje przemiana. Młodzi podej-

mują walkę ze swoimi problemami 

i zaczynają pod okiem doradców 

planować dalsze życie. I plany te re-

alizować. 

Weekendy podopieczni spędzają 

w swoich domach. - Tam następuje 

weryfi kacja ich postawy. Najlepiej, 

jeśli pod opieką fundacji pozostają 

od 6 miesięcy do 2 lat – taki czas 

Życie – instrukcja jest ukryta w sadzie
Wieś Lutol Mokry, gdzieś za Trzcielem. Ostro w prawo na  krętą drogę wysypaną piachem. Potem „przy kapliczce w prawo”. Wyobraźcie sobie: dwa 
domy pod lasem. Własna ekologiczna oczyszczalnia ścieków. Stacja uzdatniania wody. Ogród. Młody sad. Stolarnia w stodole, na drzwiach logo 
POKL. Do najbliższego sąsiada pół kilometra. Mentalnie, do świata pełnego pustych słów – jeszcze dalej. Tu mieszkają i pracują ludzie, którzy 
mówią o odpowiedzialności, zaufaniu, szacunku, szczerości. I nie tylko mówią. Stosują je, pomagając młodzieży, która została odrzucona, często 
kilka razy.  Z taką biografi ą raczej nie mającej szansy na „normalne” życie. U nich „wychodzą na prostą”. Czy nie jest to niezwykłe miejsce?

W biurze fundacji. Od lewej: Paweł Urbanowicz, Daniel Fąferko.
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Wśród wielu różnych przedmiotów każdy szuka czegoś wyjątkowego…
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daje szansę na skuteczne usamo-

dzielnienie się – mówi D. Fąferko. 

– Udało nam się odzyskać sporą 

grupę ludzi w wieku 18-25 lat. Wy-

dajność programu to ok. 70-80%. 

Na dziesięciu bardzo trudnych mło-

dych ludzi, dwójce, trójce nie jeste-

śmy w stanie pomóc, lub możemy 

zrobić to tylko doraźnie – dodaje P. 

Urbanowicz. 

- Dobrą okazją, żeby rozmawiać 
z młodzieżą są wspólne prze-
jazdy samochodem, na przykład 
na dworzec kolejowy – mówi D. 
Fąferko. Podczas jednej z nich, 
pewien chłopak zdradził, że 
chciałby założyć własną fi rmę. 
Póki co, miał problem z systema-
tycznym uczęszczaniem do szkoły. 
Ale dalszą część drogi panowie 
spędzili rozważając, co trzeba 
zrobić, żeby marzenie się spełniło. 
Skończyć szkołę. Zrobić kurs 
pilarza. Zdać egzamin. Założyć 
działalność gospodarczą. Ciężko 
pracować. Niemożliwe? Nie, 
wręcz przeciwnie. Marzenia i 
marzycieli trzeba traktować 
poważnie. 

Szalony idealizm na stabil-
nych podstawach

Nie zawsze jest łatwo. – Niektó-

rych trzeba przez rok „wyciągać” z 

modelu, jaki „zaserwował” im ośro-

dek pomocy społecznej: tobie należy 

się zasiłek. Mówię takim - masz dwie 

ręce i dwie nogi, tak jak ja. Zasiłki 

są dla tych, którzy z jakiś powodów 

nie mogą pracować. A tobie nic nie 

brakuje. Więc razem z nami ucz się 

zaradności – mówi D. Fąferko. Nie 

tylko dlatego, że praca daje chleb. 

Odmowa człowiekowi prawa do 

pracy jest, zdaniem P. Urbanowicza, 

największym nieszczęściem czło-

wieka. Dlaczego? – Taki człowiek 

pozbawiony jest możliwości współ-

tworzenia życia, bycia potrzebnym. 

Każdy jest w stanie wykonać jakąś 

najmniejszą rzecz. Robi to, ma-

jąc świadomość, że ktoś inny na to 

czeka. Jest to jego forma bycia z 

innymi. Celem każdego działania 

jest służenie drugiemu człowiekowi 

– wyjaśnia. Praca to również branie 

odpowiedzialności za siebie i za in-

nych. - Zdaję sobie sprawę, że to co 

mówię jest szalenie idealistyczne, ale 

my stosujemy do tego twarde narzę-

dzia ekonomiczne, które są najlep-

szym sprawdzianem – uzasadnia 

dalej P. Urbanowicz i dodaje: – Jeśli 

się tak postawi problem, to broni 

się godności człowieka. Daje mu 

się szansę, żeby był w stanie podjąć 

samego siebie. Godność człowieka 

to odnajdywanie jego możliwości 

i szanowanie go. Dlatego dajemy 

młodym szansę na rozwój poczucia 

własnej wartości, a to jest szalenie 

ważne w życiu osobistym i zawodo-

wym. Nie dostają nic z łaski, pracują 

na to – kończy. Sprawy stawiane są 

jasno: nie ma handlowania zasada-

mi i postawą moralną. A zasady są 

tylko cztery: brak przemocy, uczci-

wość, abstynencja i wspólne roz-

wiązywanie problemów. Wszystko 

oparte na wzajemnym szacunku i 

zaufaniu. 

Pewien osiemnastolatek, który 
bardzo pragnął być dorosły, po 
trzech dniach pobytu w lutolskim 
domu zmienił zdanie.  Miał dość 
dorosłości, chciał wracać do mamy 
i do szkoły. - Odpowiedziałem 
mu, że umówiliśmy się na 5 dni i 
dodałem: chciałeś być dorosły, za-
rabiać pieniądze, więc doświadcz 
tego. Będziesz wiedział, znał, 
pamiętał – opowiada D. Fąferko. 

W sadzie, sklepie i stolarni

Poligonami, na których młodzież 

„trenuje” dorosłe życie są: gospodar-

stwo ekologiczne o powierzchni 42 

h, w tym 10 h sadu, składającego się 

z jabłoni, głównie starych odmian, 

stolarnia, warsztat budowlany i 

sklep Nasz Dom. Obecnie zarzą-

dza nimi Lutolska Spółdzielnia 

Socjalna WINDA, założona przez 

dwie osoby prawne: Fundację „Nasz 

Dom oraz Stowarzyszenie Zastęp-

czego Rodzicielstwa Oddział w 

Żaganiu. Warto dodać, że została 

ona wyróżniona nagrodą w ogól-

nopolskim konkursie na Najlepsze 

Przedsiębiorstwo Społeczne Roku, 

zorganizowanym przez Fundację 

Inicjatyw Społeczno – Ekonomicz-

nych. 

Młodzi mogą także wziąć udział 

w jednym z dwóch programów: 

praktykanta lub asysty. Pierwszy z 

nich wykorzystuje możliwość prak-

tyk absolwenckich, a drugi - staży 

zawodowych, fi nansowanych z po-

wiatowych urzędów pracy. Odby-

wają się one w spółdzielni. – Jeśli 

urzędy mają środki, zazwyczaj znaj-

dujemy zrozumienie – mówi D. Fą-

ferko. Decyzja o przyjściu młodego 

człowieka na staż poprzedzona jest 

kilkutygodniowym wolontariatem, 

w trakcie którego poznaje on zasa-

dy panujące w lutolskiej wspólnocie. 

Po tym czasie podejmuje decyzję – 

wchodzę w to lub nie. 

Jak zarabiać pieniądze

W październiku 2005 roku fun-

dacja otworzyła sklep z używany-

mi rzeczami „Nasz Dom”, który 

mieści się w przedwojennym bu-

dynku dworca w Zbąszyniu, na po-

wierzchni 1100 mkw., wyremon-

towanego przez wychowanków 

fundacji. Wcześniej był nieużyt-

kowaną przestrzenią przez kilka 

lat. Rzeczy przekazywane są przez 

szwedzkie stowarzyszenie Re-

ningsborg. Pracują w nim wolonta-

riusze, a także młodzi podopieczni 

fundacji. Cały dochód przekazy-

wany jest na działalność statuto-

wą organizacji. Nie jest to kolejny 

„lumpeks” z używanymi rzecza-

mi. Jego istnienie legitymuje idea 

pomocy poszkodowanym przez 

los oraz stworzenie warunków do 

integracji społeczności lokalnej - 

czytamy na stronie fundacji. Po-

wstanie sklepu, który jest bardzo 

chętnie odwiedzany przez miesz-

kańców Zbąszynia i nie tylko, było 

wynikiem... poważnego kryzysu fi -

nansowego fundacji. - Przeżyliśmy 

trzy głębokie kryzysy, związane z 

wygasaniem źródeł fi nansowania. 

Po jednym z nich powstał sklep. 

Dzięki temu fundacja może zara-

biać pieniądze – wyjaśnia P. Urba-

nowicz. Ciężarówka pełna ubrań, 

mebli, artykułów kuchennych, ob-

razów, ozdób przyjeżdża średnio 

co 6 tygodni. Towar trzeba posor-

tować, poukładać, wycenić. Towar, 

który nie znalazł kupców zostaje 

rozdany potrzebującym za pośred-

nictwem znajomych nauczycieli 

okolicznych szkół, Caritas Parafi i 

w Trzcielu oraz poprzez Dom Po-

mocy Społecznej w Starej Wsi k/

Wolsztyna. Ceny w sklepie nie są 

wysokie: kanapy od 90 zł, krze-

sła od 20 zł, naczynia kuchenne  i 

ubrania od 50 gr. 

Oprócz sklepu, fundacja utrzy-

muje się ze zleceń. Prowadzi 

szkolenia. Weszła w partnerstwa 

systemowe z powiatowymi cen-

trami pomocy rodzinie w Żaganiu 

i Krośnie Odrzańskim. - Wciąż 

ukierunkowujemy nasze działania, 

opracowujemy strategie. Uczymy 

się, realizując zlecenia – mówi D. 

Fąferko. Fundacja wciąż się roz-

wija. Ma w planach stworzenie 

dwóch, trzech mieszkań chronio-

nych dla młodzieży, którą będzie 

się opiekować. 

I jeszcze... stworzyć praw-
dziwy dom dla autystów 

Jednym z nowych programów 

fundacji – na który m.in. prze-

znaczane są środki zarobione w 

sklepie -  jest Wspólnota Nasz 

Dom. Ma pomagać autystom. Po-

trzeba po raz kolejny wzięła się z 

życia - P. Urbanowicz jest ojcem 

autystycznych dzieci. - W naj-

trudniejszej sytuacji są w naszym 

kraju osoby zależne, wymagające 

opieki. Rodzice takich, często już 

dorosłych dzieci przeżywają dra-

mat, zastanawiając się, co stanie 

się z nimi po ich śmierci. Autyści 

nie przeżywają więcej niż 3 lata w 

państwowych domach opieki spo-

łecznej. Umierają np. na zapalenie 

płuc, bo nie potrafi ą artykułować 

swoich potrzeb, emocji, nawiązać 

kontaktu – opowiada prezes. Stąd 

pomysł na stworzenie wspólnoty, 

składającej się z dorosłych auty-

stów, ewentualnie ich opiekunów, 

wolontariuszy. - Chcielibyśmy, 

żeby nawet osoba bardzo sła-

bo funkcjonująca była włączona 

w życie wspólnoty, miała swoje 

obowiązki itp. To jest możliwe 

– mówi P. Urbanowicz. - Proces 

budowania takiej wspólnoty jest 

długi, wymaga czasu. Nie spieszy-

my się – dodaje. Aż ciśnie się, żeby 

powiedzieć, że dom ten zapewne 

będzie kolejnym działaniem fun-

dacji, które o dobrych kilka lat 

wyprzedzi swój czas... 

Katarzyna Buchwald-Piotrowska

Pracownicy Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej WINDA malują budynki Powiatowego Ośrodka Wsparcia „INTEGRACJA” w Krośnie Odrzańskim i Gubinie, grudzień 2011.
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… a rzeczy do obejrzenia, kupienia jest co niemiara!
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To są informacje od WAS!
Dziękujemy bardzo za przysyłanie do nas tekstów. Chcemy, aby na łamach 
Info NGO obecne były różne organizacje, działania, pomysły, osoby. Dlatego 
bardzo cieszymy się, kiedy w skrzynce e-mailowej znajdujemy Wasze teksty, 
zdjęcia, informacje od i o Was. Jesteśmy pewnie, że nie brakuje w naszym wo-
jewództwie osób zaangażowanych, działających z pasją. Czekamy na więcej!

Katarzyna Buchwald-Piotrowska

Projekt ten jest kolejnym reali-

zowanym przez stowarzyszenie dla 

niepełnosprawnych uczniów. – Jego 

głównym celem jest zwiększenie 

samodzielności społecznej dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnej oraz 

ich rodziców. Również wskazanie 

możliwości  spędzania wolnego 

czasu rozwojem wiedzy kulinarnej, 

przez aktywizację pięciu podsta-

Uczta dla zmysłów
Taki tytuł nosi projekt realizowany przez Stowarzyszenie przy Zespole Kształcenia Specjal-
nego nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim. Od sierpnia do grudnia 2011 roku uczniowie wspól-
nie gotowali, aranżowali stoły, uczyli się co to są dobre maniery, a także odwiedzili m.in. 
skansen w Ochli. To nie jedna, a wiele uczt!

wowych zmysłów. Wszystko to w 

oparciu o estetykę i dobre maniery w 

zachowaniu – wyjaśnia Anna Kobus, 

pedagog specjalny i informatyk zaj-

mująca się realizacją projektu. Oso-

bami, które tworzą i realizują projekt 

są także: Elżbieta Świderska – peda-

gog specjalny, Anna Kałużna – pe-

dagog specjalny, Alicja Borkowska 

– pedagog specjalny,  dyrektor ZKS, 

Ewa Rosicka – pedagog specjalny i 

wicedyrektor ZKS. 

Uczniom najbardziej podoba się 

wspólne gotowanie, połączone oczy-

wiście z degustacją. Uczniowie co 

miesiąc wspólnie przygotowują jeden 

z posiłków: śniadanie, obiad, podwie-

czorek, a przed nimi jeszcze kolacja, 

która będzie tą szczególną – wigilij-

ną. Przed nimi zadanie ugotowania 

12 potraw. Jedna grupa przygotuje 

potrawy, a druga zajmie się przygo-

towaniem dekoracji świątecznej z 

fl orystami z kwiaciarni „Kamelia”. 

Efekt prac podziwiać będą wszyscy 

uczniowie oraz rodzice. Jak wyjaśnia 

A. Kobus, w działania projektowe 

zaangażowanych jest 84 uczniów. 

Młodsi, którzy nie poradziliby sobie 

w kuchni, uczyli się dobrych manier, 

a także podziwiali dekoratorskie i ku-

linarne dokonania starszych. A poza 

gotowaniem odbyły się wycieczki: 

najpierw do AlmiDecor oraz Ikea 

Poznań, żeby obejrzeć piękne aran-

żacje stołów i wnętrz. Później do 

skansenu w Ochli, w którym odbyły 

się warsztaty „Od ziarenka do płó-

cienka”, i lokalu gastronomicznego 

„Etna” w Witnicy. Tam uczestnicy 

projektu wzięli udział w warszta-

tach kulinarnych, razem z szefem 

kuchni przygotowując specjał lokalu. 

Uczniowie uczestniczyli również w 

pokazach kulinarnych w gorzowskiej 

szkole gastronomicznej.

Produktami projektu są również: 

książka kucharska przygotowana 

przez młodych kucharzy oraz pro-

jektowa gazetka. W placówce dzia-

ła również punkt konsultacyjny, w 

którym swoją pomocą  i radą służą 

psycholog i pedagog szkolny.

Projekt fi nansowany jest przez Fun-

dację PZU w ramach konkursu dota-

cyjnego „Rozwijanie aktywności spo-

łecznej dzieci i młodzieży 2011”.  

kbp

Co to są dobre maniery? Już wiem!Gotowanie obiadu – będzie smacznie i zdrowo. 
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Akademia pełna pomysłów
Nie odkrywamy Ameryki, chcemy działać. Z potrzeby twórczej pracy, z potrzeby tworzenia przyjaznej przestrzeni sprzyjającej odkrywaniu siebie i swoich 
pasji powstało Stowarzyszenie Nowosolska Akademia Rozwoju. Nasza oferta to przede wszystkim warsztaty, wykłady, zajęcia, spotkania realizowane w 
czasie trwania Roku Twórczego Rozwoju.

Program Akademii kierowany jest 

do wszystkich chcących poznawać 

nowe i rozwijać własną osobowość 

bez ograniczeń wieku i płci. Moż-

na wziąć udział w warsztatach psy-

chologicznych, plastycznych, pracy 

z ciałem na zajęciach z jogi i tańca, 

wysłuchać wykładów o zdrowiu, do-

brym zachowaniu, książkach. Będzie 

można spróbować swych sił w jeź-

dzie konnej oraz posiąść tajniki de-

coupage. Pasjonaci zbieractwa wsze-

lakiego zaprezentują swoje zbiory.

Na dobry początek Johann 
Wolfgang Goethe:

„Cokolwiek możesz zrobić lub 
myślisz o tym, że możesz, zacznij 
to robić. Śmiałość zwiera w 
sobie geniusz, magię i siłę”.

Tak się zaczęło

Rozpoczęliśmy działnie w lutym 

tego roku i po dokonaniu formalnej 

rejestracji, przystąpiliśmy do reali-

zacji zapisów statutowych. Pierwsze 

zajecia rozpoczęły się we wrześniu – 

była to joga.

Uroczyste rozpoczęcie Roku Twór-

czego Rozwoju odbyło się 7 paździer-

nika. Życzenia pomyślności otrzy-

maliśmy od prezydenta Nowej Soli 

Wadima Tyszkiewicza. Urzędy wspie-

rają nasze działania i mamy nadzieję, 

że będzie to stała i wymierna pomoc. 

Również w październiku zorga-

nizowaliśmy plener malarsko-foto-

grafi czny w Winnicy Kinga w Starej 

Wsi koło Nowej Soli, a wernisaż 

odbył się w Galerii „Krzywy Komin 

Fabryczna 13” w Zielonej Górze. 

Było to dla nas ogromne przeżycie 

tym bardziej, że po raz pierwszy 

organizowaliśmy tak duże przedsię-

wzięcie. 

Jak się do nas zgłosić?

Rezerwacja udziału w zajęciach 

odbywa się drogą elektroniczną, po-

przez adres dostępny na naszej stro-

nie internetowej, której adres znaj-

duje się na końcu tekstu. W stałej 

ofercie jest joga, warsztat decoupage, 

fl orystyka, warsztat urody. Okazjo-

nalnie zorganizowana fl orystyka 

nagrobna cieszyła się ogromnym 

powodzeniem, a na fl orystykę świą-

teczną wkrótce zabraknie miejsc. 

Na początku grudnia odbył się 

Kiermasz Mikołajkowy, z udziałem 

lokalnych rękodzielników, wytwór-

ców tradycyjnego jadła i prezentacją 

dzieł warsztatów i zajęć w Akademii. 

Imprezę tę organizujemy wspólnie 

z Nowosolskim Domem Kultury, 

skierowana jest ona do wszystkich 

mieszkańców Nowej Soli.

Nasze plany

Dzięki możliwości korzystania z 

pomieszczeń Publicznego Gimna-

zjum nr 3 w Nowej Soli możemy 

oferować ciekawe zajęcia i planować 

kolejne. Planujemy warsztaty teatral-

ne i cykl wykładów pt.”Recepta na 

dobra życie”. 

Robimy coś jeszcze: na stronie 

Akademii, w zakładce, „Zapiski” 

publikujemy wiersze twórców ama-

torów. POLECAMY WWW.NO-

WOSOLSKA-AKADEMIA-RO-

ZWOJU3.WEBNODE.COM  

Wanda Świdzińska, Prezes NAR

Jesteśmy grupą pasjona-
tów, dlatego nasze plany 
sa odważne i chcemy zachęcać 
innych do realizowania wła-
snych marzeń i pasji. Akademia 
ma pomysły na przygotowanie 
dwóch projektów kierowanych do 
szerokiego kregu odbiorców z No-
wej Soli i okolic, a także wspólny 
plener artystyczny z Niemcami. 
Nasz zapał i chęć działania 
postanawiamy wykorzystać mak-
symalnie, bo z wielką przyjemno-
ścią patrzymy na naszą pracę.Wspólna praca nad rękodziełem. Skupienie i radość...

Takie świąteczne cudo można zrobić 
samemu...
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FAKultet dla kobiet
Jak animować kobiety? Co zrobić, aby wyciągnąć je z domu na jakieś zajęcia? Jak sprawić, żeby po pracy zajęły się czymś więcej, nie tylko dziećmi i domem? 
Te i inne pytania zadaliśmy Katarzynie Klonowskiej – prezesce Fundacji Animacji Kobiet z Gorzowa Wielkopolskiego. Organizacja ta jest jednym z 10 lu-
buskich NGO’sów, korzystających z długofalowego wsparcia doradcy w ramach projektu „Podaj Dalej”.

- Czy zadania kierujecie do kon-

kretnej grupy odbiorców, czy ogól-

nie do kobiet?

- Wywodzimy się z „Aktywnej 

Mamy” prowadzonej niegdyś przez 

Fundację Wyższej Szkoły Biznesu, 

gdzie prowadziłyśmy szereg zajęć 

skierowanych do kobiet z mały-

mi dziećmi. Mamy przychodziły, a 

dzieci w tym samym czasie miały 

zapewnioną opiekę. Było to bardzo 

praktyczne, gdyż zajęcia prowadzone 

były w tym samym czasie. Kobiety 

szły na warsztaty psychologiczne, ae-

robik, języki czy trening skutecznego 

rodzica wg Gordona, a dzieci pod 

czujnym okiem opiekuna, zajmowa-

ły się rysowaniem lub uczestniczyły 

w zajęciach aerobowych. Była to 

inicjatywa organizowana całkowicie 

nieodpłatnie. Uczelnia użyczała nam 

salę i wsparcie techniczne. Pomoc 

sponsorów ograniczała się głównie 

do przyniesienia kilku kolorowych 

kartek papieru. Organizacja zajęć 

spoczywała na naszych barkach. 

Organizowałyśmy Lubuską Strefę 

Kobiet i Akademicki Salon Kultu-

ralny. Przez rok szkolny 2009/2010 

regularnie, w każdą środę organi-

zowałyśmy zajęcia. Prowadziłyśmy 

także doradztwo zawodowe dla ko-

biet powracających na rynek pracy 

po urlopie wychowawczym oraz 

dla kobiet po czterdziestym piątym 

roku życia, które mają problemy ze 

znalezieniem pracy. Oferujemy także 

pomoc kobietom po pięćdziesiątce, 

które zastanawiają się, co mają dalej 

ze sobą zrobić. Bo dzieci wyfrunęły 

z gniazda, a one straciły sens życia.

- Czy tylko gorzowianki będą 

miały szansę skorzystać z Waszej 

oferty?

- Oczywiście, że nie. Działamy 

na terenie Gorzowa i w gminach 

ościennych. Współpracujemy z orga-

nizacjami zajmującymi się podobna 

działalnością, m.in. z amazonkami. 

Nasz zespół składa się z sześciu ak-

tywnych pań. Jesteśmy „rozstrzelone 

wiekowo”, stąd i nasza oferta jest róż-

norodna. Wspieramy młode mamy, 

ale nie tylko. Jestem tłumaczem ję-

zyka niemieckiego, dlatego nasze 

działania kierunkowane są także na 

naszych zachodnich sąsiadów. Od 

trzech lat uczestniczę w biwaku dla 

dzieci i młodzieży z gminą partner-

ską z Niemiec. W tym roku impre-

za była skierowana do 265 uczest-

ników, w tym dla 45 osób z Polski. 

FAK otrzymał wsparcie od Polsko 

Niemieckiej Współpracy Młodzie-

ży (PNWM) na przeprowadzenie 

podczas tego biwaku „Dnia polsko-

niemieckiego”. Fundacja pojechała 

na biwak z 15 osobami z Gorzowa. 

- Od kiedy działa FAK? Co robi-

cie aktualnie?

- Formalnie jako FAK działamy 

dopiero od lutego br. Uczestniczy-

my w wielu szkoleniach PNWM. 

Ubiegamy się o kilka grantów, aby 

rozwinąć naszą działalność. Pla-

nujemy wspólnie z WSB akcję 

dotyczącą szerzenia świadomo-

ści z zakresu walki z rakiem szyjki 

macicy wśród kobiet zawodowo 

zajmujących się pomaganiem. W 

najbliższym czasie pragniemy zor-

ganizować seminarium dla kobiet 

zatrudnionych w Centrum Pomo-

cy Rodzinie i  Polityki Społecznej, 

ośrodkach pomocy społecznej oraz 

psycholożek, pedagożek, terapeutek 

pracujących z kobietami w każdym 

wieku, także uczennicami. Spotka-

nie planowane jest na koniec I se-

mestru roku szkolnego 2011/2012. 

W trakcie spotkania chcemy zapro-

ponować referaty lekarzy z dzie-

dziny onkologii i ginekologii oraz 

spotkanie z psychologiem. Myślimy 

również o włączeniu do programu 

warsztatów z socjologiem na te-

mat barier komunikacyjnych. Spo-

tkanie z bibliotekarzem, będącym 

członkiem Polskiego Towarzystwa 

Biblioterapeutycznego, nt. litera-

tury poruszającej tematykę nowo-

tworową oraz związaną z pobytem 

w szpitalu, gdyż problem choroby 

dotyka nie tylko samą kobietę, ale 

również całą rodzinę. Taka akcja 

byłaby wspaniałą reklamą dla regio-

nu i pomocą dla kobiet, które w co-

dziennej pracy stykają się z innymi 

kobietami i służą im pomocą oraz 

często jedyną radą. Przy wsparciu 

ze strony władz lokalnych nasza 

akcja mogłaby przybrać charakter 

powszechny. Do współorganizacji 

seminarium namawiać będziemy 

również ościenne gminny, gdzie 

świadomość profi laktyki u kobiet 

jest niewystarczająca.

- Gdzie można Was znaleźć?

- Nasza siedziba mieści się w 

hotelu „Huzar”, w którym pracuje 

jedna z naszych członkiń. Dzięki 

temu osoby z zewnątrz mogą mieć 

z nami ciągły kontakt. Spotykamy 

się regularnie raz, dwa razy w mie-

siącu. Jesteśmy w ciągłym kontakcie 

mailowym i telefonicznym. Tylko 

w razie prowadzonych akcji nasze 

spotkania bywają częstsze. Zasta-

nawiamy się nad wprowadzeniem 

jakichś zmian w tej sferze. Obser-

wując koleżanki zza zachodniej 

granicy, zrzeszone w podobnej or-

ganizacji, pomyślałyśmy, że można 

by wprowadzić „babskie śniadanka” 

czy „mamusine ploteczki”. Chcia-

łybyśmy także wprowadzić akcję 

„wózkiem przez Gorzów”, której 

pierwowzór obserwuję w Pozna-

niu. Gorzów nie jest przyjazny ro-

dzicom z wózkami, dlatego mamy 

nadzieję, że inicjatywa spotka się z 

aprobatą zarówno lokalnych władz, 

jak i samych uczestników akcji.

- Skąd pomysł, żeby zgłosić się 

do projektu „Podaj Dalej”?

- O projekcie dowiedziałyśmy się 

droga mailową i bez wahania zgło-

siłyśmy naszą fundację. Problemy 

związane z brakiem środków, za-

łożeniem organizacji i wpisem do 

KRS  spowodowały pierwsze kryzy-

sy. Zaczęło się coś psuć i wisiała nad 

nami groźba rozwiązania. Dlatego 

informacja o projekcie pojawiła się 

w idealnym momencie. Pomyślały-

śmy, że ktoś w końcu nas „pozbiera” 

i ukierunkuje. Chciałybyśmy także, 

aby ludzie nie tylko doceniali naszą 

pracę, ale także byli skłonni nam za 

nią zapłacić. W tej chwili nie bardzo 

wiemy jak to ugryźć. Mamy mnó-

stwo pomysłów, jednak niewiele 

można zrobić nie ponosząc kosztów.

-   Jakie są wasze oczekiwania?

- Chcemy jak najbardziej wyko-

rzystać oferowaną nam pomoc, po-

nieważ dopiero raczkujemy jako sa-

modzielna organizacja, a żadna z nas 

nie pracowała wcześniej w III sek-

torze. Zrzeszamy dziewczyny z róż-

nych branż, jednak nikt nie zna się 

na prowadzeniu tego typu inicjatyw, 

a tym bardziej zdobywaniu środków 

zewnętrznych. 

- Pozyskiwanie środków ze-

wnętrznych jest waszym głównym 

problemem?

- W zasadzie tak. Mamy pomysły, 

ale wcześniej nie wiedziałyśmy skąd 

zdobyć środki na ich realizację. Do-

tychczas korzystałyśmy ze wsparcia 

sponsorów, Polsko – Niemieckiej 

Współpracy Młodzieży, od której po 

raz pierwszy udało się pozyskać do-

fi nansowanie. Ze środkami samorzą-

dowymi też jest ciężko. Wszystkim 

podobają się nasze działania, każdy 

chętnie widziałby je w swojej insty-

tucji i wziąłby w nich udział, jednak 

nie idą za tym żadne zobowiązania 

fi nansowe. 

Podczas eventu w LoNGO na-

wiązałyśmy także kontakt z paniami 

z Koła Gospodyń Wiejskich w So-

snach i chcemy rozwinąć współpra-

cę. Nasze pomysły są także powoli 

przelewane na papier i złożyłyśmy 

pierwsze projekty. 

- Jak wyglądają Wasze kontakty 

w ramach doradztwa komplekso-

wego?

- Z doradcą „Podaj Dalej” spo-

tykamy się regularnie, jesteśmy w 

kontakcie telefonicznym oraz ma-

ilowym. Podsuwa nam pomysły, 

poprawia wnioski o dotacje i skrupu-

latnie „rozlicza” z wyznaczonych na 

poprzednim spotkaniu zadań. Bie-

rzemy również udział w szkoleniach 

organizowanych w ramach „Podaj 

Dalej”. Koleżanki, które z nich już 

skorzystały, bardzo je polecają. 

- Co będzie za rok?

- Mamy nadzieję, że za rok 

wszystko będzie działało prężnie, że 

będziemy samodzielnie funkcjono-

wać na rynku funduszy zewnętrz-

nych, i że nasze wizje nie tylko będą 

wizjami, ale także uda nam się je w 

pełni realizować. Obecnie czekamy 

na decyzję prezydenta miasta od-

nośnie wynajmu lokalu dla fundacji. 

Jeśli uda nam się otrzymać lokal, 

to  naszym celem na przyszły rok 

będzie dopasowanie go do naszych 

potrzeb. Lokal wymaga remontu, 

ale to nie osłabia naszego zapału.  

Posiadanie własnego lokalu ułatwi-

łoby nam zorganizowanie klubu dla 

kobiet, gdzie przygotowane będą 

pomieszczenia do zajęć szkolenio-

wo-warsztatowych, miejsce zabaw i 

edukacji małego dziecka oraz warsz-

tat, gdzie będą odbywały się zajęcia 

z rękodzieła. W klubie organizowa-

ne będą różne warsztaty dla mam 

– noszenie w chuście, bajkoterapia, 

trening skutecznego rodzica, zaba-

wy wspomagające rozwój małego 

dziecka, warsztaty dla kobiet w każ-

dym wieku – kobieta 55+, skuteczna 

komunikacja, warsztaty krawieckie, 

fi lcowanie.

- Z tego, co Pani mówi wynika, 

że potrafi cie „zająć się kobietami” 

kompleksowo? Czym nas jeszcze 

zaskoczycie?

- Umiejętności jakie posiadają 

nasze członkinie pozwolą prowa-

dzić zajęcia z języka niemieckiego, 

języka polskiego jako języka obcego, 

terapii pedagogicznej, socjoterapii, 

wczesnego wspomagania rozwoju 

małego dziecka, metody Gordona, 

tutoringu i wielu innych. W trakcie 

ferii zimowych planujemy przepro-

wadzić „Ferie z igłą...”, w trakcie, 

których zorganizowane będą warsz-

taty rękodzieła dla 20 dziewcząt z 

gorzowskich szkół ponadgimna-

zjalnych. W trakcie spotkań dziew-

częta zaznajomią się z kilkoma 

technikami rękodzielniczymi – szy-

ciem, patchworkiem, scrapbookin-

giem, tworzeniem z fi mo i malowa-

niem na tkaninie. Chcemy również 

przygotować duży projekt, który 

będzie kontynuacją warsztatów 

„Aktywna mama” prowadzonych 

przez Lubuską Strefę Kobiet. Będą 

to  zróżnicowane zajęcia dla kobiet 

w ciąży, w trakcie urlopów macie-

rzyński i wychowawczych oraz ich 

dzieci. Kolejnymi projektami, który 

chcemy zrealizować są „Kobieta z 

pasją” i „Praktyczna kobieta”, zało-

żeniem których będzie zachęcenie 

pań do znalezienia sobie nowego 

hobby związanego z rękodziełem, 

gotowaniem, tańcem, turystyką lub 

inną formą spędzania czasu wol-

nego. Chcemy również otworzyć 

weekendowe przedszkole dla dzie-

ci studiujących rodziców. Planu-

jemy rozszerzyć naszą działalność 

o oferty dla seniorów, aby łączyć 

pokolenia. Planujemy organizować 

również spotkania polsko-niemiec-

kie, aby łączyć narody. W czerwcu z 

pewnością weźmiemy udział w pol-

sko-niemieckim biwaku w Briesen, 

a w lipcu będziemy gościć w Gorzo-

wie niemieckie dzieci w partnerskiej 

organizacji z Plauen. Mam nadzieję, 

że wystarczy nam czasu, aby zreali-

zować wszystkie zamierzenia. 

Rozmawiały Maria Boratyn 

i Marzena Słodownik
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- Jak trafi łaś do oratorium?

- Dowiedziałam się o tym od mo-

jego brata, który był już wolonta-

riuszem w oratorium. Zaciekawiły 

mnie jego opowieści. Byłam wtedy 

w pierwszej klasie gimnazjum. Od 

tego czasu minęły już trzy lata. 

- Czym zajmujecie się jako wo-

lontariusze?

- Trzy dni w tygodniu poma-

gamy dzieciom, a czwartego dnia 

spotykamy się jako wolontariusze. 

Obecnie przychodzi do nas oko-

ło 70 dzieci. Na początku były to 

głównie dzieciaki z rodzin najbied-

niejszych, teraz są bardzo różne. 

Nasze imprezy, takie jak np. An-

drzejki ogłaszaliśmy w całym mie-

ście i tak napływało do nas coraz 

więcej podopiecznych. Pomagamy 

w nauce, tłumaczymy zadania, ale 

także bawimy się. W środy prowa-

dzone są różne koła zainteresowań, 

Kropelka miłości to morze radości

gdzie dzieci mogą rozwijać swoje 

pasje, talenty. 

- Przychodzisz do oratorium 

trzy razy w tygodniu?

- Staram się, ale powiem szcze-

rze, że nie zawsze mi to wychodzi. 

Szczególnie teraz, kiedy mam dużo 

nauki. Ale staram się rezygnować 

z mniej ważnych rzeczy. Mniej dla 

mnie, więcej dla dzieci. Wiem, czuję 

to, że pomoc jest dla nich naprawdę 

ważna. Wiele z nich ma naprawdę 

trudną sytuację w domu. Oratorium 

jest dla nich odskocznią od rzeczy-

wistości. Bardzo się cieszę, że mogę 

uczestniczyć w przekazywaniu im 

radości, dzielić ją z nimi.

- Co najbardziej lubisz robić z 

dziećmi?

- Najbardziej jednak bawić się z 

nimi. Lekcje lekcjami, dzieci trudno 

zagonić do nauki… W zabawę anga-

żują się całkowicie. Musimy wymy-

ślać takie zabawy, żeby jak najwięcej 

z nich mogło brać udział. Fajnie 

patrzeć, jak się cieszą, kiedy wygrają. 

Gdy przegrają, jedno drugie pocie-

sza, tłumacząc: nie przejmuj się… 

- Czy Twoi rówieśnicy chętnie 

angażują się w dobrowolną dzia-

łalność?

- Mamy w oratorium dużo wo-

lontariuszy. Kiedy przyjdą, widzą 

sami jak to jest, czują od dzieci tą ra-

dość… Bo od nich wręcz bije radość 

i ciepło. To jest prawda, że im więcej 

dajesz, tym więcej dostajesz. Kiedy 

dzieci przyjdą, uśmiechną się, przy-

tulą, od razu robi się cieplej na sercu 

i nic innego nie jest ważne. Zdarza 

się, że kiedy wracam ze szkoły z ko-

leżankami, spotykam „swoje dzieci”, 

które rzucają mi się na szyję. Wiem, 

że warto to robić. 

Rozmawiała 

Katarzyna Buchwald - Piotrowska

Paczki pełne serca
Szlachetna Paczka jest akcją świątecznej pomocy o zasięgu ogólnopolskim. Realizowana 
jest od roku 2001 przez wolontariuszy Stowarzyszenia WIOSNA. Głównym założeniem pro-
jektu jest przekazywanie mądrej, przemyślanej pomocy.

- Jaka była Pani motywacja do 

podjęcia wolontariatu przy akcji 

Szlachetna Paczka? 

- O „Paczce” usłyszałam 4 lata 

temu i zgłosiłam się jako wolon-

tariusz - zostałam wtedy liderem 

rejonu. Zorganizowałam  pierw-

szy raz Szlachetną Paczkę w gmi-

nie Bytom Odrzański, w kolejnym 

roku także w Nowej Soli.  Widząc 

jak wiele rodzin żyje w skrajnym, a 

przede wszystkim niezawinionym 

ubóstwie, każdego roku chciałam 

dotrzeć do większej ilości potrze-

bujących, pośredniczyć w tym, aby 

mogli otrzymać wsparcie. Wolonta-

riat w Szlachetnej Paczce daje mnó-

stwo satysfakcji i poczucia, że to co 

się robi ma sens. Efekty są ogromne, 

zwłaszcza dla obdarowanych rodzin, 

W naszym województwie wolon-

tariusze w 13 lubuskich rejonach 

odwiedzili najbardziej potrzebują-

ce rodziny oraz osoby schorowane, 

niepełnosprawne, żyjące w skrajnej 

biedzie. Podczas spotkań wolonta-

riusze spisywali co w danej chwili 

jest największą i najpilniejszą po-

trzebą w danej rodzinie. Najczęściej 

jest to żywność, środki czystości, 

odzież, lekarstwa. 

19 listopada wystartowała in-

ternetowa baza danych na stronie 

www.szlachetnapaczka.pl, w której 

zamieszczano potrzeby poszczegól-

nych rodzin, wraz z krótkim opisem 

sytuacji. Dzięki takiej formie działa-

nia możliwa jest realna pomoc skie-

Rozmowa z Martą Golinowską, wolontariuszką w Oratorium ks. Bosko we Wschowie, 
wyróżnioną w ramach konkursu „Moja obywatelska aktywność”

Marta Golinowska i s. Lucyna Gocyła, kierownik oratorium
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To ma sens!
Rozmowa z Mają Nowak - zastępcą koordynatora woje-
wódzkiego w Lubuskiem

które dzięki wsparciu innych  widzą 

szansę dla siebie, chcą zmienić swoje 

życie a także pomagać innym!

- Czy wyróżnia się Szlachetna 

Paczka spośród innych akcji po-

mocowych? 

- Jest wyjątkowa, ponieważ dar-

czyńca wie, komu pomaga, zna sy-

tuację rodziny i jej potrzeby. Dzięki 

temu, że otrzymuje listę potrzeb 

rodziny, pomoc jest mądra, celowa 

i konkretna. Darczyńca otrzymuje 

ankietę zwrotną od obdarowanych 

dzięki czemu ma świadomość jakie 

znaczenie ta paczka ma dla rodziny, 

której pomógł. Jest to cały system, 

w którym liczy się każdy człowiek, 

który swoim działaniem pomnaża 

dobro. 

Rozmawiała Hanna Musiejkiewicz

rowana do konkretnych osób.

Paczkę można przygotować wraz 

z przyjaciółmi, rodziną, współpra-

cownikami.  

hm

Rodziny otrzymują najpotrzebniejsze rzeczy: jedzenie, ubrania, przybory szkolne, trochę zabawek, o których marzą dzieci. 

Szlachetna Paczka to 
największy i najbardziej 
skuteczny program pomoco-
wy w Polsce. W 2009 roku 
pomoc o łącznej wartości 
ponad 6 mln zł otrzymało 
8 tysięcy ubogich rodzin z 
całej Polski. W wojewódz-
twie lubuskim pomoc w 
2008 otrzymało 210 rodzin, 
a w 2009 już 500 rodzin 
o wartości ok. 400 tys. zł. 
W ubiegłym roku pomoc 
dotarła do 292 rodzin w co 
zaangażowanych było 300 
wolontariuszy
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W następnym numerze relacja z 
fi nału akcji Szlachetna Paczka w 
województwie lubuskim.
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- Jak wyglądała droga do założe-

nia fundacji?

- Fundacja działa od marca 2011 

r., jednak pomysł narodził się w mo-

jej głowie kilka lat temu, ponieważ 

sama doświadczyłam przemocy do-

mowej. Dwa razy przebywałam w 

Domu Samotnej Matki i wiem jak 

takie instytucje są ważne w sytu-

acjach kryzysowych. Jednak najpierw 

musiałam się zająć sobą i córką. Do 

moich marzeń powróciłam jak tylko 

stanęłam na nogach. Długo szuka-

łam możliwości organizacyjnych dla 

funkcjonowania Domu Samotnej 

Matki, aż wpadłam na pomysł po-

wołania fundacji.

- Kto razem z Panią stworzył or-

ganizację?

- Zaraziłam swoim pomysłem 

koleżanki. W miarę możliwości po-

święcają swój czas, pomagają w zbie-

raniu darów, jednak nie ukrywam, że 

na mnie spoczywa największa część 

obowiązków.

Fundacja została powołana w celu 
utworzenia i utrzymania pla-
cówki zapewniającej całodobową 
opiekę nad kobietami i ich dziećmi 
oraz kobietami w ciąży pozostają-
cymi w trudnej sytuacji życiowej 
spowodowanej przemocą domową, 
pozbawionych materialnych środ-
ków do życia, bezdomnych.
Statut Fundacji Dom 
Samotnej Matki 

- Jak doszło do przekazania fun-

dacji budynku przez Urząd Miejski 

w Bytomiu Odrzańskim?

- Na początku byłam zdania, że 

jeżeli dom ma działać na terenie po-

wiatu, powinien powstać na terenie 

miasta powiatowego, czyli w centrum 

Wyciągać mamy za uszy
Rozmowa z Agnieszką Puszczyńską - prezeską i założycielką 
Fundacji Dom Samotnej Matki z Nowej Soli

Nowej Soli, względnie bardzo blisko 

np. na Starym Żabnie (dzielnica No-

wej Soli - przyp. red). W trakcie ne-

gocjacji ze starostwem zadzwonił do 

mnie pracownik urzędu w Bytomiu i 

umówiliśmy się na oględziny budyn-

ku. Zakochałam się od razu. Szcze-

rze mówiąc, spodziewałam się ruiny 

bez okien. A tu piękny dom z 1915 

r., otoczony zielenią z cudownym 

ogrodem, w całkiem dobrym stanie. 

Burmistrz Jacek Sauter przyjął mnie 

bardzo gorąco i zaoferował fundacji 

swoją pomoc. Budynek użytkujemy 

w oparciu o umowę użyczenia.

- Z czego fi nansowany jest jego 

remont?

- Materiały budowlane otrzymali-

śmy od hurtowni i sklepów, wspierają 

nas darczyńcy. Oczywiście wyłożyłam 

dużo moich własnych pieniędzy, ale te 

przestałam już liczyć. Prace remonto-

we w ramach zajęć praktycznych wy-

konuje 21 uczniów z Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 3 „Odlew-

niak” w Nowej Soli i zaprzyjaźniony 

właściciel fi my budowlanej.

- W jaki sposób będzie utrzymy-

wana działalność placówki?

- Na terenie powiatu nowosol-

skiego będziemy jedynym miejscem, 

w którym udzielane będzie wsparcie 

kobietom z dziećmi. Samorządy mają 

obowiązek zapewnienia miejsca dla 

kobiet dotkniętych przez przemoc 

domową, dlatego liczymy na wsparcie 

gmin i starostwa. Planujemy przystę-

pować do konkursów z urzędu mia-

sta, gmin i Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubuskiego. Już teraz 

pukam do urzędów, przedstawiam 

plan działania fundacji, prezentuję 

naszą działalność. Gdy tylko oddamy 

Dom do użytku, planujemy zrobić 

uroczyste otwarcie, aby urzędnicy, 

pracownicy ośrodków pomocy spo-

łecznej czy powiatowego centrum 

pomocy rodzinie zobaczyli, jak wy-

gląda nasza placówka.

- Jak będzie wyglądała organiza-

cja domu?

- W Domu Samotnej Matki 

mama z dziećmi może przebywać 3 

miesiące, w uzasadnionych przypad-

kach czas ten można wydłużyć do 12 

miesięcy. Planujemy zacząć przyj-

mować kobiety od stycznia 2012 r. 

Chcemy swoją opieką objąć kobiety 

z powiatu nowosolskiego, ale oczy-

wiście jeżeli będziemy miały miejsce, 

nie odmówimy pomocy nikomu.

- Ile mam znajdzie schronienie u 

Was?

- Mamy miejsca dla trzynastu 

mam z dziećmi. Planujemy przy-

gotować sześć pokoi jednorodzin-

nych - to znaczy dla jednej mamy 

z dziećmi. Będą również dwa po-

koje przeznaczone dla dwóch ko-

biet z jednym dzieckiem oraz jeden 

pokój dla trzech kobiet w okresie 

okołoporodowym. Nie chcemy 

skupiać się tylko na zabezpieczeniu 

pomocy doraźnej. Naszym celem 

jest wsparcie kobiet na wszystkich 

możliwych płaszczyznach. Chcia-

łabym, żeby kobiety mogły uczest-

niczyć w warsztatach psychologicz-

nych, kursach kwalifi kacyjnych, po 

to żeby poczuły się samodzielne i 

odpowiedzialne za życie swoje i 

swoich dzieci. Niestety często jest 

tak, że napisanie podania, życio-

rysu czy listu motywacyjnego jest 

problemem. 

- Na co wydałaby Pani milion do-

larów?

- Zrobiłabym wszystko w domu, 

tak jak bym chciała. Teraz muszę 

ograniczać się do niezbędnego mi-

nimum, ze względów fi nansowych. 

Chciałabym także maksymalnie 

pomóc kobietom, które będą u nas 

mieszkać. Przede wszystkim kupi-

łabym im mieszkania, bo pobyt w 

domu to tylko początek, a własne 

cztery kąty to szansa na normalne 

życie.

- Czy jest coś, czego się Pani boi?

- Problemów fi nansowych. Z 

tym związane są moje największe 

lęki, bo w głowie mam wszystko 

poukładane i nie boję się, że za-

braknie mi sił lub chęci.  

Rozmawiała 

Hanna Musiejkiewicz

Agnieszka Puszczyńska na tle zabytkowej kamienicy w Bytomiu Odrzańskim – siedziby Domu Samotnej Matki. 

Trwa remont pomieszczeń - już niedługo będą mogły z nich korzystać mamy z calego powiatu nowosolskiego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- zapewnienie bezpośredniej ochrony przed przemocą, czyli redukcja i 
likwidacja bezpośredniego zagrożenia życia i/lub zdrowia osób doznają-
cych przemocy w rodzinie poprzez udzielenie im bezpiecznego schronienia 
i kompleksową pomoc nad odzyskaniem ich bezpieczeństwa fi zycznego i 
psychicznego.
- zapewnienia schronienia kobietom w ciąży w okresie okołoporodowym.
- zapewnienie pomocy psychospołecznej, wsparcia psychologicznego, porad-
nictwa prawnego dla osób zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.
- zapewnienie doraźnej pomocy materialnej w postaci m.in. odzieży, arty-
kułów spożywczych, środków higienicznych.
- treningi samoobrony i zachowań asertywnych.
- zajęcia socjoterapeutyczne i reedukacyjne dla dzieci.
- aktywizację społeczno-zawodową.
Statut Fundacji Dom Samotnej Matki 

Konto Fundacji BANK BP: 
55 1020 5402 0000

0402 0253 8916

Fundacji Dom Samotnej Matki do wykończenia budynku potrzeb-
ne są materiały budowlane wszelakiego rodzaju – farby, gips itp. 
Zamówiony został piec na paliwo stałe, na który potrzebne są środki 
fi nansowe. Do wykończenia łazienek potrzeba 4 brodzików i wannę. Funda-
cję można również wspomóc przekazując ubranka dziecięce, zabawki, talerze, 
garnki, sztućce, sprzęt AGD, meble. Potrzebna jest pralka, lodówka, łóżeczka 
dla dzieci, wanienka, przewijaki, dywany lub wykładziny. 
W imieniu Fundacji i wszystkich Mam, którymi się zaopiekuje DSM 
dziękujemy za wsparcie. 
Kontakt: Fundacja Dom Samotnej Matki  Agnieszka Puszczyńska 797 502 660
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Vademecum spółdzielni socjalnych

Podstawowe akty prawne - ustawa

3+2=6 czyli jak współpracować z biznesem
Trzy pytania do Aleksandry Kiełczewskiej, wiceprezes Zarządu Fundacji Anioły Filantropii

Ustawa o spółdzielniach socjal-

nych jest podstawowym aktem 

prawnym, regulującym zasady za-

kładania, prowadzenia działalności, 

łączenia oraz likwidacji spółdzielni. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 

o spółdzielniach socjalnych została 

opublikowana w Dzienniku Ustaw z 

2006 r. Nr 94, pozycja 651. Zmiany 

do tej ustawy zostały wprowadzone w 

Dz. U. z 2009 r. Nr 91, poz. 742. W 

sprawach nieuregulowanych w niniej-

szej ustawie do spółdzielni socjalnej 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 

września 1982 r. – Prawo spółdzielcze 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 

2004 r. Nr 99, poz. 1001 oraz z 2005 

r. Nr 122, poz. 1024). Art. 2 pokazuje 

podmiot i cele działalności spółdziel-

ni socjalnej. Ważną informacją jest 

fakt, iż spółdzielnia realizuje swoje 

cele poprzez prowadzenie działalno-

ści gospodarczej. Oczywiście, chodzi 

tu o fi nansowanie celów głównych 

w sferze społecznej i oświatowo kul-

turalnej, które spółdzielnia socjalna 

powinna realizować na rzecz swoich 

członków oraz ich środowiska lokal-

nego. W tym obszarze spółdzielnia 

socjalna jest tożsama z organizacja-

mi pożytku publicznego (OPP) i 

obowiązuje ją wymieniona w ust. 3 

ustawa o działalności pożytku pu-

blicznego i o wolontariacie. No i to co 

bardzo ważne – spółdzielnia socjalna 

prowadzi działalność gospodarczą. 

Jest przedsiębiorcą, obowiązują ją 

wszystkie przepisy dotyczące przed-

siębiorców. Art. 3 mówi, że nazwa 

spółdzielni musi zawierać wyrażenie 

„spółdzielnia socjalna”, w przeciw-

nym razie nie będzie możliwości jej 

zarejestrowania. Natomiast zaprze-

stanie używania zwrotu w nazwie, jest 

podstawą do likwidacji. 

Kto może powołać spół-
dzielnię socjalną?

Mogą ją powoływać osoby prawne 

typy stowarzyszenia lub fundacje oraz 

jednostki samorządu terytorialnego. 

W takim przypadku ustawodawca 

nakłada obowiązek zatrudniania osób 

wymienionych w art. 4. ust. 1-3, któ-

re po roku pracy mogą stać się peł-

noprawnymi członkami spółdzielni. 

Pełnoprawny członek spółdzielni 

socjalnej ma prawo do współdecydo-

wania w sprawach spółdzielni, i ma 

prawo do jednego głosu – równego 

w mocy z innymi członkami spół-

dzielni. Głos ten wykorzystywany 

jest podczas podejmowanych decyzji 

przez walne zgromadzenie członków, 

które jest organem nadrzędnym. 

Wziąć odpowiedzialność za 
swój los

Spółdzielnię socjalną może po-

wołać  także grupa minimum 5 

osób, które są bezrobotne, zagrożo-

ne wykluczeniem społecznym, bądź 

wykluczone społecznie. Dowodem 

przynależności do w.w grup są urzę-

dowe zaświadczenia potwierdzane 

przez powiatowe urzędy pracy, centra 

integracji społecznej, ośrodki pomocy 

społecznej, powiatowe centra pomocy 

rodzinie, zakłady opieki zdrowotnej,  

wojewódzkie komisje ds. inwalidz-

twa, itp.

Pamiętajmy, że spółdzielnia socjalna 

nie jest dla wszystkich. Jest jednym ze 

sposobów na wyrównanie szans oraz 

godziwe życie dla osób, które z różnych 

powodów znalazły się w trudnej życio-

wo sytuacji, chcą się z niej wydostać i 

wziąć odpowiedzialność za swój los.

Co zrobić z zyskiem?

Art. 10 ustawy mówi, że nad-

wyżka bilansowa spółdzielni, czyli 

czysty zysk po opłaceniu wszelkich 

kosztów i wynagrodzeń dla pra-

cowników, nie może zasilić kieszeni 

członków spółdzielni - nie podle-

ga podziałowi, ani wypłacie. Może 

być przeznaczony na cele statuto-

we spółdzielni, fundusz zasobowy 

(portfel bieżący spółdzielni) lub 

na inwestycje w proporcjach ściśle 

określonych. Oczywiście można 

tworzyć inne fundusze celowe, ale 

proporcje trzeba zachować.

Każdy członek spółdzielni so-

cjalnej powinien być zatrudniony w 

spółdzielni i pobierać z tego tytułu 

wynagrodzenie. Spółdzielnia może 

również zatrudniać inne osoby pod 

warunkiem, że przynajmniej w 50% 

będą to osoby określone w art. 4. Przy 

zatrudnieniu na pełen etat wynagro-

dzenie nie może być niższe niż okre-

ślone minimalne wynagrodzenie. W 

2011 r. jest to kwota 1386 zł brutto. 

Górnej granicy nie ma. Zatem wyso-

kość wynagrodzeń pozostaje w gestii 

spółdzielni i  jej członków. 

Czesław Olejniczak

Spółdzielnia – wspólna, ciężka praca na sukces. 

- Pani Aleksandro, w ostatnim 

numerze mówiłyśmy o darczyńcach 

indywidualnych. Dzisiaj chciała-

bym zapytać o relacje z biznesem. 

Powinno się to wydawać takie proste 

– fi rmy mogą odpisywać darowizny 

od podatku, a przy tym działalność 

społecznie użyteczna dobrze wpły-

wa na PR. Czy tak jest w istocie?

- Gdyby pozyskiwanie funduszy 

z biznesu było takie proste każda 

organizacja pozarządowa czyniła-

by to na wielką skalę i z powodze-

niem. Tymczasem tylko co trzecia 

organizacja uzyskuje jakiekolwiek 

wsparcie od fi rm, zaś co piąta ocenia 

swoją sytuację fi nansową jako złą. 

Pamiętajmy, że biznes nie zajmuje 

się działalnością społeczną z powodu 

odpisu od podatku. Wiele fi rm, od 

początku swojego istnienia, bierze 

odpowiedzialność za swoje otocze-

nie, wytwory, skutki działalności. 

Bardzo dobrym przykładem takiego 

podejście jest fi rma Patagonia, ini-

cjator programu „1% dla Planety”. 

Relacje pomiędzy public relations a 

działalnością społecznie użyteczną 

są o wiele bardziej skomplikowane. 

Zauważmy, że dotychczasowy model 

CSR (społeczna odpowiedzialność 

biznesu) jest obecnie bardzo kryty-

kowany. Szuka się innych rozwiązać, 

np. CSV (tworzenie wspólnej warto-

ści społeczne i ekonomicznej), a od 

fi rm wymaga systemowego podej-

ścia, precyzyjnej strategii, mierzal-

nych efektów. Działania społecznie 

użyteczne nie mogą mieć charakteru 

fasadowego, albo co gorsze być na-

rzędziem niewyszukanych sztuczek 

promocyjnych. Nawet jeśli część 

fi rm wypacza ideę CSR, organiza-

cje pozarządowe nie powinny takich 

rozwiązań popierać ani proponować. 

- Podam przykład współpracy z 

biznesem z naszego podwórka. Kilka 

miesięcy temu przygotowywaliśmy 

wyjazd na obóz artystyczny dla dzie-

ci, młodzieży i seniorów z regionu, 

którzy wykazali się podczas realizacji 

musicalu BIAŁY, CZERWONY, 

CZARNY, i chcieli nadal działać 

artystycznie. Musical powstał w ra-

mach projektu i obejrzało go wielu 

ludzi. Gdy projekt się skończył, nasi 

artyści chcieli działać dalej. Stąd 

pomysł zorganizowania im obozu 

artystycznego, jako podwaliny pod 

kolejne przedsięwzięcia. Na wyjazd 

chcieliśmy pozyskać środki od lokal-

nego biznesu. Napisaliśmy do ok. 30 

fi rm. Listy wręczane były osobiście, 

prezesom, dyrektorom, właścicie-

lom. Pozyskaliśmy wpłaty od 4 fi rm. 

Dlaczego to nie zadziałało?

- Jeżeli 13% poproszonych fi rm 

przekazało państwu pieniądze to jest 

to bardzo dobry wynik. Nie wiem jaki 

był koszt akcji i wysokość wpłat oraz 

poziom wpłat w stosunku do oczeki-

wanej sumy. Jeśli w tych liczbach ukry-

te jes t źródło państwa niezadowolenia 

w przyszłości można poprawić wyniki. 

Przede wszystkim nie wręczamy ta-

kiego samego listu wszystkim fi rmom, 

tylko wcześniej poznajemy ich historię, 

obszar działania, strategię CSR i two-

rzymy projekt specjalnie dla jednego 

podmiotu. Warto zaangażować part-

nera w projekt, dać możliwość współ-

tworzenia, a nie tylko fi nansowania. 

Być może w listach nie była podana 

konkretna kwota, której państwo ocze-

kują, tylko sformułowanie ogólne typu 

„liczy się każda złotówka”. Być może 

w niektórych fi rmach był pracownik 

oddelegowany do tego typu spraw i 

z nim należało prowadzić rozmowy, 

a może fi rmy otrzymują zbyt wiele 

takich apeli. W fundraisingu zawsze 

należy pamiętać, że darowizna jest do-

browolna. Każdy darczyńca ma prawo 

wybrać obszar, który będzie wspierał i 

niekoniecznie musi być to obszar dzia-

łania naszej organizacji. 

-  Z tego, co Pani mówi wynika, 

że nie przygotowaliśmy bazy pod 

relacje z biznesem. Ale było to na-

sze pierwsze doświadczenie w tym 

obszarze. Czy możemy ten proces 

rozpocząć jeszcze raz? Czy mamy 

szansę stać się wiarygodnym part-

nerem dla fi rm i instytucji?

- Oczywiście, że tak. Dobry fun-

draiser praktycznie non stop pracuje 

nad budowaniem i poprawą relacji z 

darczyńcami. Akcja będzie skutecz-

niejsza jeśli określą państwo czy szu-

kacie fi lantropa, który przekaże środki 

bezinteresownie, czy też sponsora, któ-

remu organizacja przekazuje równo-

warte świadczenia np. promocyjne. W 

drugim przypadku należy oszacować 

możliwości rekompensaty świadczeń 

ze strony organizacji, policzyć ich war-

tość rynkową, ustalić progi i zwracać 

się z propozycjami konkretnych kwot, 

analogicznych do wielkości i budżetu 

fi rmy. Warto wcześniej przeczytać ra-

port CSR fi rm, do których zamierzają 

się Państwo zwrócić, i przyjrzeć się ich 

sytuacji na giełdzie. Bardzo przydatne 

będzie skorzystanie z kalkulatora da-

rowizn http://giftrangecalculator.com/, 

który pokaże najbardziej prawdopo-

dobny rozkład procentowy poszcze-

gólnych wpłat. Warto, aby utrzymywali 

państwo kontakt ze swoimi darczyń-

cami nie tylko wtedy, gdy organizacji 

potrzebne są pieniądze. Trzeba ich po 

prostu poznać i wzajemnie się polubić. 

Więcej na temat relacji III sektora 

z biznesem w następnym numerze. 

Zapraszam organizacje do zadawa-

nia pytań i dzielenia swoim doświad-

czeniem w tym zakresie. Piszcie do 

nas: redakcja@podaj-dalej.org  

Marzena Słodownik

Żaden darczyńca nie chce być anoni-
mowy

Bardzo ważne! W spółdzielni 
socjalnej nikt nie da pieniędzy na 
wynagrodzenia. Trzeba je wypra-
cować tak samo, jak w każdym 
innym przedsiębiorstwie.
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Człowiek najlepsza inwestycja

Wydano w ramach projektu „Podaj Dalej” współfi nansowanego 
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Fundacja 
Inicjatyw 
Społecznych 
„Dla Przyszłości” 

W piątkowe popołudnie 18 listo-

pada NGO’bus odwiedził Maszewo. 

Na spotkanie w Urzędzie Gminy 

przyszło 14 osób, wśród nich repre-

zentantki koła gospodyń, sołectw i 

właśnie rejestrowanego stowarzysze-

nia. – Podczas niemal trzygodzinne-

go spotkania uczestniczki zapoznały 

się z założeniami projektu „Podaj 

Dalej” oraz podstawowymi zagad-

nieniami związanymi z pisaniem 

25 listopada NGO’bus zawitał 

do malowniczej Letnicy w gmi-

nie Świdnica. W wiejskiej świetlicy 

spotkaliśmy się z przedstawicielami 

stowarzyszeń z terenu gminy. - Spo-

tkanie przerodziło się długą dyskusję 

na temat konkretnych problemów i 

potrzeb organizacji. Reprezentanci 

stowarzyszeń mieli wiele pytań, po-

cząwszy od pozyskiwania środków 

na konkretne działania, aż po sprawy 

1. Pisanie projektów i źródła 
grantów

Czym są projekty? Czemu służą? 

Jak napisać wniosek? Projekt a pro-

blemy społeczności? Warsztat wpro-

wadzający w podstawy tworzenia 

projektów. Prezentacja możliwości 

pozyskiwania środków na realizację 

lokalnych przedsięwzięć.

2. Jak założyć organizację 
pozarządową?

Dzięki temu warsztatowi poznacie 

odpowiedzi na pytania: Czym są or-

ganizacje pozarządowe? Po co się je 

zakłada? Czym się zajmują? Jaka jest 

różnica między stowarzyszeniem a 

fundacją? Jak wygląda procedura za-

kładania NGO?

3. ABC organizacji pozarzą-
dowej

Możliwości fi nansowania dzia-

łalności organizacji. Jak rekrutować 

wolontariuszy? Czym są Organiza-

cje Pożytku Publicznego? Jak zostać 

OPP? Czym jest 1%? Public Rela-

tions - czyli dlaczego dziennikarze 

nie chcą pisać o naszych działaniach?

4. Współpraca JST - NGO

Warsztat odpowiada m.in. na py-

tania: Czym są programy współpra-

cy z organizacjami pozarządowymi? 

Jakie zadania samorządy mogą zle-

Zaproś NGO’bus!

Przygotujemy ciekawą prezentację i 2-3 godzinne spotkanie 
połączone z częścią dyskusyjną i warsztatową. Wsiądziemy 
w kolorowy i oznakowany NGO’bus i przyjedziemy do Was. 
Spotkanie poprowadzimy w oparciu o wybrany przez daną 
społeczność jeden z tematów

cać organizacjom? Jakie są korzyści 

współpracy samorządów z NGO? 

Czym jest inicjatywa lokalna? Jak 

działają fundusze sołeckie? 

Przystanek 5 – Maszewo 

Jak widać na zdjęciu – kobiety to siła i przyszłość NGO

projektów – mówi Adam Szulczew-

ski, animator NGO’busa. – Krok 

po kroku omówiliśmy kolejne eta-

py przygotowywania i wypełniania 

przykładowego wniosku – dodaje.

W Maszewie powstaje właśnie Sto-

warzyszenie Miłośników Wsi „Trady-

cyjni i nie tylko”. – Chcemy połączyć 

tradycję z nowoczesnością, młodzież i 

osoby dojrzałe – mówi Wanda Stań-

czyk, jedna z inicjatorek powstania 

stowarzyszenia. – Spotkanie z anima-

torami NGO’busa, pozwoliło spojrzeć 

na działalność społeczną z nowej per-

spektywy. Pierwszy raz ktoś przekazał 

nam tak praktyczne informacje. Jeste-

śmy bardzo zadowolone z warsztatów. 

Z entuzjazmem podchodzimy do no-

wych wyzwań. Mam nadzieję, że uda 

nam się zebrać pomysły i przygotować 

pierwszy projekt. 

ms

Przystanek 6 – Letnica

związane z kwestiami fi nansowymi i 

prawnymi – relacjonuje animator. 

Osoby, które wzięły udział w 

warsztatach, opowiadały, że był to 

dla nich bardzo konstruktywnie 

spędzony czas. – Cel, jaki sobie za-

łożyliśmy, został osiągnięty. Spo-

tkanie zorganizowane było pod nas, 

tzn. pod potrzeby organizacji, które 

zgłosiły swój udział – mówi Tomasz 

Lehman, zastępca Prezesa Zarządu 

Stowarzyszenia Wspólna Letnica. – 

Animatorzy aktywnie włączyli się w 

spotkanie, odpowiadali na zadawane 

pytania. Dzięki temu uczestnicy bar-

dzo dużo wynieśli. Gdy warsztaty 

dobiegły końca, rozmawialiśmy jesz-

cze w gronie przedstawicieli organi-

zacji. Byliśmy zadowoleni z tego, że 

to do nas ktoś w końcu przyjechał i 

zrobił spotkanie na miejscu.  

ms

Na warsztatach w Letnicy było bardzo twórczo i konstruktywnie

Więcej informacji można
uzyskać u animatora 
NGO’busa 
Kontakt:

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

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

Wolne terminy:
24.02.2012
16.03.2012
23.03.2012
25.05.2012
15.06.2012
22.06.2012
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Harmonogram dyżurów doradców Inkubator NGO
Siedziba Fundacji na rzecz Collegium Polonicum
Ul. T. Kościuszki 1 (budynek Biblioteki CP, I piętro), Słubice

Spytaj specjalistę!

Znani śpiewają, innym 
pomagając
Zielonogórskie Stowarzyszenie „Warto jest pomagać” już po raz siódmy zaprasza na wspól-
ne śpiewanie, z którego dochód zostanie przeznaczony na pomoc ich podopiecznym. Obec-
nie stowarzyszenie pomaga 18 osobom, głównie dzieciom, fi nansując koszty leczenia i re-
habilitacji. 

Współczynnik 
feminizacji 
Wiadomo, że nas kobiet jest więcej niż mężczyzn. Średnio w 
Polsce na 100 mężczyzn przypada 106 kobiet. Czy tylko dla-
tego powinniśmy zakładać, że w projektach przeszkolimy 
więcej pań niż panów? 

W projekcie „Podaj Dalej” zało-

żyliśmy objęcie wsparciem 70 pro-

cent kobiet i 30 procent mężczyzn. 

Skąd wzięły się te liczby? Przede 

wszystkim z danych statystycznych, 

dotyczących III sektora, a także z 

wniosków wyciągniętych z poprzed-

nich projektów, realizowanych przez 

Fundację. Bo to kobiety są siłą sek-

tora, chcą się uczyć, zdobywać wie-

dzę, chcą być pewne swojej sytuacji 

w społeczeństwie. A wiedza jest im 

potrzebna, aby to społeczeństwo bu-

dować i wzmacniać.

Czasem zastanawiam się, czy sytu-

acja kiedyś się odwróci i na szkolenia 

przyjeżdżać będzie więcej panów? 

Dzisiaj jednak trudno to ocenić.

I jeszcze jedno - żeby jakoś pod-

sumować i dobrze zakończyć w tym 

roku. Skoro III sektor to głównie 

kobiety, proponuję wprowadzić za-

sadnicze zmiany w organizacji po-

zarządowej o nazwie Polski Związek 

Piłki Nożnej. Weszłam na stronę 

www.pzpn.pl, chcąc sprawdzić, czy 

zachowują parytet we władzy (sic!). I 

pewnie domyślacie się, co tam znala-

złam, cała lista płac to faceci. I jak w 

PZPN ma być dobrze.....

Marzena Słodownik

P.S. Nasz kolega Karol, kiedy jedzie 

na jakiekolwiek szkolenie lub spotka-

nie, liczy współczynnik feminizacji. 

Muszę mu podpowiedzieć, że chyba 

łatwiej wyliczyć będzie współczynnik 

maskulinizacji, bowiem zazwyczaj 

wynosi on kilka procent. 

16 grudnia w Lubuskim Te-

atrze będzie można posłuchać, 

jak znane osobistości radzą sobie 

ze śpiewaniem bożonarodzenio-

wych kolęd. Będą to m.in. Sasza 

– z kabaretu Jurki, Robert Cze-

chowski - Dyrektor Lubuskiego 

Teatru, żużlowiec Piotr Protasie-

wicz, Agata Miedzińska - Dy-

rektor Zielonogórskiego Ośrodka 

Kultury, Wioleta Haręźlak - Za-

stępca Prezydenta Miasta Zielona 

Góra, Elżbieta Polak - Marszałek 

Województwa Lubuskiego, Jarek 

Marek Sobański – z kabaretu Słu-

chajcie. 

Drugą częścią imprezy będzie 

rozstrzygnięcie plebiscytu na „lu-

buskie oskary” pomagania. Zostaną 

nimi nagrodzone osoby fi zyczne, 

instytucje i fi rmy, które zajmowa-

ły się pomocą w mijającym roku. 

Przewodniczącą jury jest Magdale-

na Różczka. Impreza zakończy się 

koncertem Eweliny Flinty. Całość 

poprowadzą: Joanna Brodzik i Le-

szek Jenek. 

kbp

Gdy na niebie Gwiazda świeci,
cieszą się nie tylko dzieci.
Pracowników NGO
Gwiazdka cieszy, że ho ho!
Nowy Rok już jest za pasem,
może gwiazda spadnie czasem
a wraz z nią marzenia nowe
i pomysły nietypowe!
Gwiazd w kosmosie jest bez liku
- więc każdemu gwiazdkę z nieba
śle Fundacja na rzecz Collegium 
Polonicum
…a… dziękować nam nie trzeba!

Co? 
VII edycja akcji „Warto jest pomagać” 

Gdzie? 
Teatr Lubuski w Zielonej Górze

Kiedy? 
16 grudnia 2011 r. godz. 19.00
Biletem wstępu jest cegiełka w 
cenie 25 zł (dostępna w kasie 
teatru)

Więcej informacji: 
www.wartojestpomagac.pl 

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

 13.12.2011 godz. 16.00-18.00
Honorata Ruban
Pozyskiwanie środków, pisanie i 
realizacja projektów

 14.12.2011 godz. 16.00-18.00
Maciej Marycki
Księgowość organizacji pozarzą-
dowych

 16.12.2011 godz. 12.00-14.00
Zenon Madej
Zarządzanie organizacją, dzia-
łalność gospodarcza NGO’sów, 
przedsiębiorczość

 20.12.2011 godz.13.30-15.30
Renata Wcisło
Public relations w organizacji, 
dziennikarstwo obywatelskie

 21.12.2011 godz. 15.00-17.00
Kamila Szwajkowska
Pisanie projektów, pozyskiwanie 
środków

 3.01.2012 godz. 16.00-18.00
Maciej Marycki
Księgowość organizacji pozarzą-
dowych

 10.01.2012 godz. 16.00-18.00
Honorata Ruban
Pozyskiwanie środków, pisanie i 
realizacja projektów

 11.01.2012 godz. 16.00-18.00
Honorata Ruban
Pozyskiwanie środków, pisanie i 
realizacja projektów

 12.01.2012 godz. 12.15-14.15
Dariusz Kondraciuk
Prawne aspekty działania orga-
nizacji, współpraca trójsektorowa

 13.01.2012 godz. 12.00-14.00
Zenon Madej
Zarządzanie organizacją, dzia-
łalność gospodarcza NGO’sów, 
przedsiębiorczość

 17.01.2012 godz. 13.30-15.30
Renata Wcisło
Public relations w organizacji, 
dziennikarstwo obywatelskie

 18.01.2012 godz. 16.00-18.00
Maciej Marycki
Księgowość organizacji pozarzą-
dowych

Harmonogram dostępny
również na 
www.podaj-dalej.org

„Dopóki jesteśmy zdrowi to 
powinniśmy pomagać innym, 
nigdy nie wiadomo czy za jakiś 
czas to my właśnie nie będziemy 
potrzebowali pomocy” 
Grzegorz Hryniewicz, 
Prezes stowarzyszenia


