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Dobry człowiek jest jak małe światełko. Wędruje poprzez mroki naszego świata 
i na swojej drodze zapala zgaszone gwiazdy - Phil Bosmans

Przeczytaj 
i podaj 
dalej!

Trwałość i uroda życia

Coraz większy 1%
W ubiegłym roku do organizacji pożytku publicznego trafi ło ponad 400 mln zł z mechanizmu przekazywania 1% podatku 
dochodowego. Z roku na rok z tego uprawnienia korzysta coraz więcej Polaków. Czy jednak rozumiemy ideę funkcjono-
wania 1%?

W tym roku już po raz dziewiąty 

możemy przekazywać część podatku 

organizacjom. Statystyki pokazują, 

że Polacy coraz chętniej korzystają z 

tej formy wsparcia. W 2010 r. zde-

cydowało się to zrobić ok. 10 mln 

podatników, prawie 2 mln więcej 

niż w roku poprzednim. Rośnie też 

przekazywana kwota - wyjątkiem 

był 2009 r. kiedy obniżono staw-

ki procentowe podatku. W 2010 r. 

było to 355,21 mln zł, a w  2011r. - 

400,24 mln zł. Jak wynika z danych 

Ministerstwa Finansów, najwięcej 

podarowali mieszkańcy Mazow-

sza - blisko 92 mln zł, najmniej 

- nieco ponad 8 mln zł - przeka-

zali mieszkańcy lubuskiego, opol-

skiego i świętokrzyskiego.  Szko-

da, że jesteśmy na końcu listy. 

Jaka to kwota?

Spośród 6,5 tys. organizacji, które 

otrzymały 1%, ponad jedna trzecia 

przekazanej przez podatników kwo-

ty, trafi ła do pierwszych dziesięciu 

organizacji. Niekwestionowanym 

rekordzistą jest Fundacja Dzie-

ciom „Zdążyć z pomocą” - 88,80 

mln zł. Od kolejnych na liście: 

Fundacji Pomocy Osobom Nie-

pełnosprawnym „Słoneczko” (9,88 

mln zł) i Fundacji Anny Dymnej 

„Mimo Wszystko” (8,14 mln zł) 

- dzieli ją przepaść. Najmniej - za-

ledwie 40 groszy - otrzymało Sto-

warzyszenie FairPlay z Michałowa-

-Reginowa w woj. mazowieckim. 

W pierwszej setce brakuje orga-

nizacji z lubuskiego. Lubuszanie 

najwięcej pieniędzy przekazali 

Caritas Diecezji Zielonogórsko-

-Gorzowskiej - 546 tys. zł To po-

zwoliło na sklasyfi kowanie na 102. 

miejscu. Stowarzyszenie Hospi-

cjum św. Kamila z Gorzowa Wiel-

kopolskiego uzbierało 471 tys. zł, 

co dało 115. pozycję w skali kraju. 

Idee, a rzeczywistość

Od dawna trwają kontrowersje wo-

kół przekazywania 1% osobom pry-

watnym. Taką możliwość daje wiele 

organizacji. Korzystają one z prawnej 

furtki poprzez tworzenie subkont. 

Wpisanie w zeznaniu w celu szczegó-

łowym danych subkonta, pozwala na 

wykorzystanie 1% do celów prywat-

nych. Tak napędzane są wyniki m.in. 

Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomo-

cą” i wielu innych organizacji oferu-

jących możliwość tworzenia subkont. 

Akcję promocyjną przekazywania 

podatku napędzają w tych przypad-

kach głównie  rodzice chorych lub 

niepełnosprawnych dzieci. Rola ta-

kich organizacji ogranicza się do ad-

ministrowania i rozliczania środków 

- koszty tej działalności pokrywane 

są z 1% przekazanych podopiecznym. 

Wysokość pobieranej „opłaty mani-

pulacyjnej” uzależniona jest często 

od pozyskiwanych środków i wynosi 

od kilku do nawet 30% wpływów. 

Z rozumieniem mechanizmu 1% 

jako fi lantropii, a nie działania na 

rzecz wzmacniania społeczeństwa 

obywatelskiego nie godzi się duża 

część działaczy organizacji. W 2011 

r. wystosowali oni nawet list otwar-

ty w tej sprawie podpisany przez 

25. społeczników. Byli wśród nich 

m.in. Janina Ochojska z Polskiej 

Akcji Humanitarnej, Ewa Kulik-

-Bielińska z Fundacji im. Stefana 

Batorego czy Jan Jakub Wygnań-

ski, współprzewodniczący Rady 

Działalności Pożytku Publicznego. 

Autorzy listu przypominają, że „1%, 

jest częścią daniny należnej państwu, 

a nie prywatną darowizną. Podatnicy 

jedynie wskazują, że „powinien być 

przekazany na działalność prowa-

dzoną na rzecz ogółu społeczności 

lub grup znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej i materialnej, przez 

organizacje pozarządowe, posiadające 

status pożytku publicznego”. Autorzy 

podkreślają również, że część z tych 

organizacji nie prowadzi działań na 

rzecz pożytku publicznego, zajmuje 

się jedynie zbieraniem i przekazy-

waniem środków osobom indywi-

dualnym lub innym organizacjom 

nieposiadającym statusu OPP - w 

tym organizacji pożytku publicznego, 

które z powodu niedopełnienia obo-

wiązku sprawozdawczości utraciły 

możliwość korzystania z 1%. Podej-

mując decyzję o przekazaniu 1% po-

datku warto sprawdzić w jaki sposób 

wydatkuje ona środki – zachęcają 

autorzy listu wszystkich podatnków.

Problemów jest więcej

Z możliwością przekazywania 

pieniędzy za pomocą subkont oso-

bom prywatnym wiąże się również 

problem weryfi kacji, jaką faktycznie 

kwotę wpłacono na dany cel. Nie mo-

Dokończenie > strona 3

W numerze
Warto inwestować 
w partnerstwa 

Jaką rolę pełni, powinien pełnić samo-

rząd w społeczności lokalnej, a jaką 

organizacje pozarządowe? Jak prowadzić 

dialog obywatelski? Jak współpraco-

wać ze sobą, a nie konkurować? Od 

czego zacząć budowanie skutecznych 

partnerstw lokalnych? Na te pytania 

odpowiada Joanna Dauksza, trenerka 

współpracy międzysektorowej i pracow-

nik Urzędu Miasta w Skwierzynie. Str. 4

Opowiedzmy o ludziach
Zajmujemy się działalnością wspierającą, 

dotyczącą wielu dziedzin, ponieważ w 

stowarzyszeniu działają różni specjaliści, 

którzy mają mnóstwo pomysłów. Za-

wsze działali społecznie, ale nie zawsze 

mieli wpływ na to co się dookoła  działo. 

Wspólnie powiedzieliśmy: nie! Nie 

urzędy będą decydowały, co nam jest 

potrzebne. Wzięliśmy trudne, ludzkie 

sprawy w swoje ręce. Więcej o Sowarzy-

szeniu Stolina na str. 6 i 11

Półmetek „Podaj Dalej”
Gdy zastanawiam się nad tym, co dzieje 

się w regionie na skutek naszej pracy, 

dochodzę do wniosku, że działania na 

rzecz III sektora muszą być prowadzone 

w sposób ciągły i regularny. Już teraz 

martwię się tym, że po zakończeniu 

projektu organizacje ponownie zostaną 

pozostawione same sobie. A czas i środ-

ki, które zostały zainwestowane… – no 

cóż, tu zależy wiele od samych organi-

zacji. Podsumowujemy dotychczasową 

realizację projektu. Str. 7-10

Żeby były jeszcze lepsze
Rozmowa z Mirosławem Glazem, dy-

rektorem Departamentu Infrastruktury 

Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubuskiego o tym, jakie 

są lubuskie organizacje. Czego im 

jeszcze brakuje, a co już potrafi ą? W 

tym roku w budżecie województwa 

lubuskiego dla organizacji pozarządo-

wych przeznaczono około 3 mln zł.  

Wszystkie konkursy otwarte zostały 

ogłoszone jeszcze w styczniu b.r. (po-

zostają środki PFRON; które zostaną 

przekazane w późniejszym czasie do 

dyspozycji UM). Str. 13

Pomoc jest konkretna
Poznajcie ich: Stowarzyszenie Pomocy 

Dzieciom Specjalnej Troski działa już 

ponad 10 lat, co jak na rozwijający się 

III sektor w województwie lubuskim 

jest długim stażem. Organizacja 

powstała przy Specjalnym Ośrodku 

Szkolno - Wychowawczym w Strzel-

cach Krajeńskich, głównym celem jej 

działalności jest pomoc wychowankom 

tej placówki. Str. 15
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Sałatka Szefa Kuchni

Trzy pieczenie przy jednym ogniu

dr Krzysztof Wojciechowski, 
Prezes Fundacji na rzecz 
Collegium Polonicum

Pełnomocnicy spotkali się 
w Zielonej Górze
O tym, jak powinna wyglądać współpraca pomiędzy NGO-sami i samorządami, rozmawiano 
24 stycznia podczas I Lubuskiego Forum Pełnomocników ds. Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi.

Spotkanie w starostwie miało 

miejsce w ramach realizowanego na 

terenie powiatu polsko-niemieckiego 

projektu Akcja Człowiek. Wzięli w 

nim udział m.in.:  burmistrzowie i 

wójtowie gmin powiatu międzyrzec-

kiego, przewodniczący rady powiatu,  

prezes ZLOP, dyrektorzy jednostek 

organizacyjnych powiatu, kierownicy 

jednostek organizacyjnych gmin oraz 

organizacje pozarządowe. „Okrągły 

stół” stał się platformą wymiany do-

świadczeń i informacji a także nawią-

zania bliższych kontaktów pomiędzy 

tymi, którzy pracują i działają na rzecz 

osób niepełnosprawnych, uzależnio-

nych od alkoholu oraz zagrożonych 

wykluczeniem społecznym.

Uroczystego otwarcia dokonał 

Wicestarosta Międzyrzecki Remi-

giusz Lorenz. 

Całość prowadził koordynator 

projektu – Włodzimier  Szopinski. 

W atmosferę spotkania wprowadzi-

li uczestników uczniowie Ośrodka 

Dzisiaj coś z pogranicza sztuki 

kulinarnej i zadań NGO. Mamy 

upiec trzy pieczenie. Pierwsza to 

permanentne braki kadrowe organi-

zacji pozarządowych. Zdecydowana 

większość z nich nie ma na pełnym 

etacie nikogo, kto by troszczył się o 

porządnie prowadzone fi nanse, do-

pełnianie formalności wynikających 

z przepisów i rzeczy przyziemne, 

przeciwne do projektowego akcjoni-

zmu. Jak upiec tę pieczeń? To znaczy 

jak zapewnić NGO’som minimalne, 

ale długotrwałe zabezpieczenie per-

sonalne? 

Druga pieczeń to przerost biu-

rokracji rządowej z Polsce. W 1990 

roku było w Polsce 190 tys. urzędni-

ków państwowych (już wtedy narze-

kano na przerosty biurokratyczne!), 

a w 2010 roku – mimo iż wszystkie 

rządy w międzyczasie ogłaszały wal-

kę z biurokracją – Polska administra-

cja centralna i samorządowa liczyła 

560 tys. pracowników. Jak upiec tę 

pieczeń? To znaczy jak pozbyć się 

zbytecznych ludzi, nie dokonując 

jednocześnie rzezi w aspekcie huma-

nitarnym - nie wyrzucając na bruk 

osób które są np. około pięćdziesiątki 

i w życiu nie robiły niczego innego 

niż „obrabianie” papierów zgodnie z 

przepisami?

I  mamy trzecią pieczeń, którą jest 

permanentne „zacofanie” polskiego 

aparatu państwowego, Z wieloletnim 

opóźnieniem reaguje on na trendy 

światowe i osiąga standardy zapew-

niające należytą obsługę obywateli 

oraz rozwiązywanie problemów, 

które nagle wyłania współczesność. 

Jak upiec tę pieczeń? To znaczy za-

pewnić, by w kraju ktoś zajmował 

się problemem podniesienia wieku 

emerytalnego już wtedy, kiedy opu-

blikowane są pierwsze prognozy 

starzenia się społeczeństwa, a nie 

wtedy, kiedy wszystkie kraje zachod-

nie podnoszą wiek emerytalny do 

67 lat i polski rząd bezrefl eksyjnie 

to przejmuje, a świat pracy „staje na 

barykady”? 

Oto przepis na trzy pieczenie 

przy jednym ogniu: bierzesz 150 tys. 

urzędników, oddelegowujesz po jed-

nym do każdego podmiotu trzeciego 

sektora. Gwarantujesz zatrudnienie 

na 3 lata, potem, jeśli podmiot doj-

dzie do wniosku, że ten człowiek 

zupełnie się nie nadaje, dajesz jesz-

cze 3 lata w innej organizacji. Każesz 

urzędnikom dbać w NGO o porzą-

dek organizacyjny i standardy biuro-

we, oraz o odpowiednią transmisję 

pomysłów z NGO do komórek apa-

ratu państwowego, czyli o porządny 

przepływ informacji i współpracy. 

Serwujesz społeczeństwu na pierw-

sze danie redukcję biurokracji o 30 

proc., a na drugie najnowocześniej 

działającą administrację w Europie. 

A na ucztę zapraszasz 38 mln gości! 

Prelegenci forum, od lewej: Romuald Malinowski, prezes ZLOP, Mirosław Glaz, 
Departamentu Infrastruktury Społecznej UMWL, Karolina Dreszer-Smalec, 
członek zarządu Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, dr Krzysztof Wojcie-
chowski, prezes Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, moderator prof. Bog-
dan Ślusarz, członek rady ZLOP, Małgorzata Makowska, koordynator projektu 
„Kuźnia III sektora”. 
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Pełnomocnicy przyjechali do Zie-

lonej Góry na zaproszenie Związku 

Lubuskich Organizacji Pozarządo-

wych. Wśród ok. 60 uczestników, 

oprócz urzędników, znaleźli się 

również przedstawiciele lubuskich 

organizacji pozarządowych. Forum - 

odbywające się pod patronatem mar-

szałek Elżbiety Polak - podzielono 

na dwie części.

W pierwszej zaprezentowano 

m.in. założenia i rezultaty projektu 

„Model współpracy administracji 

publicznej i organizacji pozarzą-

dowych”, wskazano dobre praktyki 

współpracy oraz przedstawiono za-

łożenia projektu dotyczącego eko-

nomi społecznej - „Zielonogórska 

Kuźnia III Sektora”.

Druga część - nazwana panelem 

ekspertów - służyła wymianie do-

świadczeń pełnomocników i zapro-

szonych gości. Swoimi doświadcze-

niami ze współpracy organizacji z 

samorządami dzielili się: Mirosław 

Glaz - dyrektor Departamentu In-

frastruktury Społecznej w Urzędzie 

Marszałkowskim, Eliza Lebedyń-

ska-Maj - pracownik Wydziału Or-

ganizacyjnego i Spraw Społecznych 

Powiatu Wschowskiego, Renata 

Chilarska - przewodnicząca Powia-

towej Rady Organizacji Pozarządo-

wych we Wschowie i Józef Rubacha 

- burmistrz Szprotawy.

Ten ostatni podkreślał odpowie-

dzialność za współpracę jaka ciąży 

na samorządzie: - To miejsce, które 

organizacjom „daje kopa” do dzia-

łania lub je zniechęca - powiedział. 

Nawiązał tym samym do wystąpienia 

dr Krzysztofa Wojciechowskiego - 

prezesa Fundacji na rzecz Collegium 

Polonicum, który w prezentacji do-

tyczącej dobrych praktyk wskazywał 

na błędy najczęściej popełniane przez 

obie strony.

- Mam nadzieję, że za rok spotka-

my się na II forum - powiedział na 

zakończenie prezes ZLOP Romuald 

Malinowski, dziękując jednocześnie 

pełnomocnikom za przybycie. 

Adam Szulczewski

Akcja człowiek
27 stycznia w sali narad Starostwa Powiatowego w Między-
rzeczu odbył się „okrągły stół”. Spotkanie odbyło się pod 
hasłem „nigdy nie jesteśmy tak biedni byśmy nie mogli pomóc 
innym” i będzie ono towarzyszyć nam w codziennej pracy, 
działalności i życiu.

O tym, jak pomagać innym, rozmawiali międzyrzeccy społecznicy i urzędnicy. 

Szkolno-Wychowawczego im. Marii 

Konopnickiej w Międzyrzeczu, któ-

rzy zaprezentowali montaż słowno-

-muzyczny pt. ”Nie bądź pewny, że 

czas masz.” Zaproszeni goście z Nie-

miec i organizacje przedstawili się                        

i zaprezentowali swój dorobek. W. 

Szopinski podzielił się doświadcze-

niami z półrocznego okresu realiza-

cji projektu. Poinformował, że jeden 

z celów projektu został osiągnięty. 

Założeniem projektu było utworze-

nie Ośrodka Doradztwa dla orga-

nizacji pozarządowych w powiecie 

międzyrzeckim i taki ośrodek już 

działa. Prezes  ZLOP Romuald 

Malinowski był mile zaskoczony 

szeroką reprezentacją samorządow-

ców, jednostek organizacyjnych i 

organizacji pozarządowych, którzy 

przyjęli zaproszenie do „okrągłego 

stołu”. Swoje uznanie wyraził rów-

nież przewodniczący rady powiatu 

Lesław Hołownia.  

Włodzimierz Szopinski

Ujednolicenie przepisów
UE chce, aby został wprowadzony statut europejskiej fun-
dacji pożytku publicznego

Komisja Europejska przedstawiła 

wniosek w sprawie statutu funda-

cji europejskiej, który ułatwi fun-

dacjom wspieranie celów pożytku 

publicznego w całej UE. Wszystko 

po to, by wspierać cenną pracę, jaką 

fundacje wykonują dla obywateli 

Europy i zachęcać do dalszych wy-

siłków. Identyczna forma prawna 

w każdym kraju UE - „fundacja 

europejska” pozwoli na ogranicze-

nie kosztów fundacji prowadzących 

działalność transgraniczną. Obec-

nie część zasobów pochłaniają po-

rady prawne oraz spełnienie praw-

nych i administracyjnych wymogów 

określonych w przepisach poszcze-

gólnych państw członkowskich. 

Uzyskanie tego statusu byłoby 

dobrowolne. Główne wymagania, 

postawione we wniosku KE to ko-

nieczność udowodnienia, że jest się 

jest fundacją pożytku publicznego, 

działającą ponad granicami państw 

oraz posiadanie kapitału założyciel-

skiego o wartości co najmniej 25 

tys. euro. Fundację europejską moż-

na utworzyć od podstaw, poprzez 

przekształcenie fundacji krajowej 

lub poprzez połączenie fundacji 

krajowych. Zyskuje ona osobowość 

prawną w momencie zarejestrowa-

nia w państwie członkowskim. 

Opr. kbp
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Pomoc mamom 
w potrzebie
Było symboliczne przecięcie wstęgi, prezenty na dobry początek, 
obietnice dalszej pomocy i wsparcia. W powiecie nowosolskim 
otwarto Dom Samotnej Matki, prowadzony przez fundację. 

Tym razem przedstawiciele samo-

rządu i organizacji pozarządowych 

zastanawiać się będą wspólnie nad 

zagadnieniami dotyczącymi kwestii 

współpracy organizacji z władzami. 

Jak ona wygląda? A jak wyglądać 

powinna?

Dobre praktyki w tym zakresie 

przedstawi dr Krzysztof Wojcie-

chowski, prezes Fundacji na rzecz 

Collegium Polonicum. Karolina Dre-

szer-Smalec, członek zarządu fundacji 

omówi model współpracy JST-NGO 

– dokumentu wypracowanego w ra-

A. Puszczyńska podczas przecinania wstęgi. Za nią m.in. starosta nowosolski 
Józef Suszyński i burmistrz Bytomia Odrzańskiego Jacek Sauter.

fo
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- Zgromadziliśmy się, żeby uczest-

niczyć w otwarciu niedokończonej 

jeszcze niestety placówki, stworzonej 

dla kobiet i dzieci doświadczających 

przemocy domowej w rodzinie, pod-

danych przykrym doświadczeniom 

życiowym – powiedziała Agnieszka 

Puszczyńska, prezeska fundacji Dom 

Samotnej Matki podczas otwarcia 

placówki prowadzonej przez fundację 

w Bytomiu Odrzańskim (powiat no-

wosolski). W uroczystości, która od-

była się ostatniego dnia stycznia wzięli 

udział również m.in. Józef Suszyński, 

starosta powiatu nowosolskiego, Jacek 

Sauter, burmistrz Bytomia Odrzań-

skiego, proboszcz bytomskiej parafi i, 

przedstawiciele urzędu marszałkow-

skiego, wojewody, policji oraz lokalne-

go OPS-u i PCPR-u. – Najlepiej, żeby 

nie było chętnych do zamieszkania w 

tym domu. Ale niestety tak nie jest. 

Państwo polskie nie radzi sobie 

z tą dziedziną naszego życia, nie 

mamy mechanizmów, które zapew-

niłyby bezpieczeństwo w domach, w 

których jest przemoc – mówił J. Sau-

ter. - Chciałbym, żeby nowo powsta-

ły dom był miejscem, które pokazuje, 

że my jako otoczenie reagujemy na 

ten poważny problem – dodał. 

Gmina budynek ten otrzymała od 

starostwa. Wcześniej mieściła się w 

nim przychodnia. Mogła go sprze-

dać, ale postanowiła przeznaczyć na 

cele społeczne. Dlatego został uży-

czony fundacji. – Planowałam, żeby 

od lutego mogły u nas już zamiesz-

kać mamy, jednak nie udało nam się 

na czas skończyć remontu, a do tego 

„wysiadło” ogrzewanie na piętrze – 

mówi A. Puszczyńska. Wszystkie 

prace wykonywane są społecznie, 

również od ludzi dobrej woli pozy-

skano część wyposażenia pokoi, ale 

niektórych rzeczy jeszcze brakuje. – 

Jutro wracamy do pracy, żeby jak naj-

szybciej do domu mogły wprowadzić 

się lokatorki – dodaje prezeska. 

- Ta inicjatywa jest dlatego tak 

cenna, że jest społeczna. Życie po-

kazuje, że organizacje pozarządowe 

prowadzą różne instytucje taniej. Nie 

powiem, że lepiej, bo nie chciałbym 

obrazić państwowych instytucji, ale 

przede wszystkim taniej, dlatego że 

wkładają w to dużo własnego czasu 

i zaangażowania, którego nie liczą. 

Społecznicy również bardzo angażu-

ją się emocjonalnie w to, co robią, a 

to daje ponadczasowy efekt - mówił 

starosta Suszyński. Obiecał, że powiat 

będzie wspierał inicjatywę fi nansowo, 

ale nie tylko. Na dobry początek prze-

kazał kołdrę, poduszkę i dwa koce. 

W domu ma powstać również 

świetlica socjoterapeutyczna, pro-

wadzona przez wolontariuszki, które 

już czekają na to, kiedy będą mogły 

zacząć działać. Również w „goto-

wości bojowej” są specjaliści, którzy 

będą pomagali podopiecznym stanąć 

na nogi – psychologowie, prawnicy. 

– Zrobimy wszystko, żeby kobietom 

pomagać. Muszą uwierzyć w siebie, 

swoje możliwości – mówi A. Pusz-

czyńska. Schronienie w domu znaj-

dzie 13 kobiet z dziećmi. 

Na razie jednak fundacja sama 

potrzebuje pomocy w remoncie i 

doposażeniu domu. Niezbędna jest 

pomoc hydraulika oraz osoby do 

skończenia ogrzewania węglowego, 

które nie chce poprawnie działać, 

trzeba zamontować jeszcze 4 grzej-

niki. Brakuje zbiornika na wodę cie-

płą z C.O., a także węgla i drzewa. 

Oprócz tego 40 szt. stelaży do płyt 

kartonowo – gipsowych, 6 szt. płyt, 

4 sztuk toalet kompaktów. Z wypo-

sażenia: 6 łóżeczek dla dzieci z po-

ścielą, 5 szaf, garnków, sztućców. To 

są rzeczy najpilniejsze i najbardziej 

potrzebne, po prostu natychmiast. 

Osoby chcące pomóc mogą przeka-

zać ją również osobiście na adres: ul. 

Ogrodowa 28, Bytom Odrzański. 

kbp

Obrady nad Odrą
Pierwsze wyjazdowe posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lu-
buskiego będzie miało miejsce w Słubicach, 17 lutego. Członków rady zaprosiła Fundacja 
na rzecz Collegium Polonicum. 

mach projektu systemowego. Współ-

pracę Urzędu Marszałkowskiego z 

organizacjami zaprezentuje Miro-

sław Glaz, Dyrektor Departamentu 

Infrastruktury Społecznej Urzędu 

Marszałkowskiego. Najważniejsze 

wnioski na temat kondycji lubuskich 

stowarzyszeń i fundacji przedstawi 

Karol Duer, specjalista ds. ewaluacji w 

projekcie „Podaj Dalej”, na podstawie 

badania przeprowadzanego w ramach 

projektu. Romuald Malinowski, Pre-

zes Związku Lubuskich Organizacji 

Pozarządowych streści to, co działo 

się podczas I Lubuskiego Forum Peł-

nomocników ds. organizacji pozarzą-

dowych, które odbyło się 24 stycznia 

w Zielonej Górze. Członkowie Rady 

dostaną również do przygotowania 

„zadania domowe” – opracowanie 

propozycji nowatorskich rozwiązań 

współpracy JST-NGO, wykraczają-

cych poza ramy ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontaria-

cie. Na koniec uczestników czeka wy-

kład niespodzianka, a także spacer po 

Słubicach i Frankfurcie.  

kbp

żemy sprawdzić, ile zebrano na dane 

dziecko i jak te pieniądze zostały wy-

dane. Nie wszystkie organizacje ujaw-

niają te informacje. Łatwo wyobrazić 

sobie również sytuację, w której prze-

kazane środki przewyższają rzeczy-

wiste koszty np. leczenia dziecka. Co 

w takiej sytuacji? Nie wiadomo, co 

wówczas należy zrobić z pieniędzmi. 

Inną kwestią są wysokie nakłady na 

reklamę. Tutaj też nie ma regulacji co 

do tego, ile zebranych środków moż-

na na nią wydać. Co więcej, fundacje 

powstałe przy koncernach medial-

nych korzystają z bezpłatnej pro-

mocji u „swoich” nadawców. Gdyby 

przeliczyć czas antenowy poświęcany 

na reklamę w radiu i telewizji,  oka-

załoby się, że koszty promocji są wy-

sokie w stosunku do wpływów z 1%.

Mimo to warto przekazywać 1%

Termin składania deklaracji po-

datkowych mija 30 kwietnia (z 

wyjątkiem tzw. „ryczałtowców”). 

W tym roku o środki z 1% ubie-

ga się 7014 OPP z całego kraju 

- wśród nich jest 216 organizacji 

z lubuskiego. Komu i czy warto 

przekazać swój procent? Co do 

tego wątpliwości nie mają autorzy 

cytowanego wcześniej listu. „Za-

chęcamy wszystkich podatników 

do przekazywania 1% na rzecz rze-

telnych i przejrzyście działających 

organizacji pożytku publicznego” 

- informują. Bez wątpienia korzy-

ści z działalności OPP jest wię-

cej niż znaków zapytania. Jednak 

przy przekazywaniu naszych kilku 

złotych warto zastanowić się, czy 

chcemy „bawić się” w fi lantropów 

wspomagających konkretne osoby, 

czy wspierać znane i godne zaufa-

nia lokalne organizacje. 

Adam Szulczewski

Jak sprawdzić 
czy organizacja 
ma status OPP?

Wykaz OPP prowadzi i aktu-
alizuje Ministerstwo Pracy i 
Polityki Społecznej. 
Bazę OPP w przejrzystej formie 
m.in. z podziałem na woje-
wództwa i profi l działalności, 
prowadzi Stowarzyszenie Klon/
Jawor - dostępna jest ona pod 
adresem www.bazy.ngo.pl.

Dokończenie ze strony 1

Coraz większy 1%

Każdy grosz się liczy. Bo grosz do grosza...
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A efekty będą większe
Rozmowa z Joanną Daukszą, trenerką prowadzącą szkolenia ze Współpracy Międzysekto-
rowej w ramach projektu „Podaj Dalej”

- Jakie zagadnienia najbardziej 

interesowały uczestników szkoleń?

- Przede wszystkim formy i dobre 

praktyki współpracy międzysektoro-

wej takie jak konsultacje społeczne, 

konkursy ofert na zadania publiczne 

czy też inicjatywy społeczne.

Omawiane przykłady tworzenia 

spółdzielni socjalnych, wiosek te-

matycznych, przejmowania szkół 

wiejskich przez prężnie działające 

NGO pokazały uczestnikom szkole-

nia, że współpraca międzysektorowa 

jest możliwa, sprawdza się i dodat-

kowo przynosi obopólne korzyści 

dla każdej ze stron. Oprócz zakresu 

merytorycznego pojawiły się rów-

nież pytania z obszaru umiejętności 

interpersonalnych, m.in. jak przeko-

nać władze do naszego pomysłu? Jak 

wyegzekwować prawa przysługujące 

NGO? Jak nawiązać współpracę, 

która przerodzi się w długotrwałą 

relację partnerską?

- Nawiązując do tematu szkole-

nia, proszę powiedzieć, jaką rolę 

pełni, powinien pełnić samorząd w 

społeczności lokalnej, a jaką orga-

nizacje pozarządowe?

- Najogólniej rzecz ujmując, sek-

tor samorządowy powinien skupić 

się przede wszystkim na tworzeniu 

i przestrzeganiu prawa, procedur, 

zasad i obowiązków regulujących 

współpracę międzysektorową, a sek-

tor pozarządowy powinien skupić 

się na twórczym i kreatywnym re-

alizowaniu wymienionych zasad na 

rzecz poszczególnych osób lub ogółu 

społeczeństwa. Działalność ta może 

i powinna sprawiać, że ludzie będą 

czuli, że stanowią wspólnotę – czy 

to jako naród, czy jako mieszkańcy 

gminy, czy też jako grupa sąsiadów. 

Dodatkowo warto również podkre-

ślić, że oprócz funkcji wykonawcy 

pewnych działań, organizacje poza-

rządowe mogą się również doskonale 

sprawdzić w obszarze consultingu np. 

poprzez udział w konsultacjach spo-

łecznych oraz monitoringu (udział w 

komitetach monitorujących). 

- Jak prowadzić dialog obywatel-

ski? Jak współpracować ze sobą, a 

nie konkurować?

- Przede wszystkim należy 

wyjść od zrozumienia samej defi -

nicji współpracy, która opiera się 

na dobrowolnym i zorganizowa-

nym współdziałaniu różnorod-

nych podmiotów na rzecz określo-

nej sprawy, w danym środowisku 

lokalnym, przy zachowaniu pełnej 

otwartości i przejrzystości działa-

nia oraz równoprawności wszyst-

kich uczestników.

Kluczem do efektywnej współpra-

cy jest stosowanie w relacjach JST-

-NGO reguły 3 x W czyli: współod-

powiedzialność, współdecyzyjność, 

współorganizacja. 

Tylko tak budowana relacja, do-

datkowo oparta na zasadzie przej-

rzystości, równych praw oraz obo-

pólnych korzyści, będzie efektywna 

i skuteczna. Dodatkowo musimy 

pamiętać jeszcze o jednym aspek-

cie, a mianowicie o tym, iż postawa 

Uczestnicy szkolenia w Ośnie prezentowali swoje pomysły na współpracę.

Również w Dychowie pod okiem trenerki powstały ciekawe ilustracje metod współpracy.

Joanna Dauksza o sobie

Jestem absolwentką politologii oraz studiów podyplomowych 
„Szkoły trenerów Biznesu”, a obecnie słuchaczem „Akademii 
Coachingu” w Collegium Balticum w Szczecinie.
Na co dzień pracuję w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie.  Zajmuję się po-
zyskiwaniem środków UE, promocją oraz współpracą zagraniczną gminy.
Od 2009 r. przeprowadziłam szereg szkoleń specjalistycznych i interper-
sonalnych z zakresu m.in: pozyskiwania środków i rozliczanie środków 
unijnych, zarządzania projektami, zarządzania strategicznego, treningu 
kierowniczego i menedżerskiego, współpracy międzysektorowej. Prze-
pracowałam ponad 500 godzin w sali szkoleniowej, stosując przy tym 
innowacyjne metody i narzędzia szkoleniowe.
Trenerstwo jest dla mnie możliwością przekazywania innym dobrych 
praktyk i wywierania na nich pozytywnego wpływu w kontekście 
rozwoju osobistego i zawodowego.

współpracująca cechuje się stoso-

waniem zasad konstruktywnego 

komunikowania się z otoczeniem. 

- Na czym polega konstruktywne 

komunikowanie?

- Konstruktywna komunikacja 

jest wówczas, gdy obie strony nie 

skupiają się na problemie tylko na 

różnego rodzaju rozwiązaniach tego 

problemu. Czyli, jest to komunikacja 

oparta na poszukiwaniu możliwości, 

a nie ograniczeń.

- Od czego zacząć budowanie 

skutecznych partnerstw lokal-

nych ? 

- Żeby zbudować partnerstwo, 

powinniśmy odpowiedzieć sobie na 

pytania: Jakie są nasze potrzeby i ja-

kie problemy chcemy rozwiązać? Jak 

chcemy to osiągnąć - czyli jakie są 

nasze cele? Za pomocą jakich dzia-

łań chcemy to osiągnąć? Co chce-

my uzyskać, czyli jakich rezultatów 

się spodziewamy? Ile potrzebujemy 

czasu? Należy ustalić harmonogram 

naszych działań. Dalej, czy mamy na 

to środki, czyli jaki jest budżet nie-

zbędny do realizacji celów?

I na koniec, kto za co będzie od-

powiedzialny, czyli ustalenie sposobu 

organizacji. 

- Czy warto podejmować ten trud?

- Powinniśmy pamiętać o tym, że 

im większe będą środki i więcej osób  

zajmie się danym problemem w 

sposób skoordynowany, efekty będą 

większe – a więc WARTO. 

Rozmawiał Adam Szulczewski

Harmonogram dyżurów doradców 
Inkubator NGO Słubice

Ul. T. Kościuszki 1 (budynek biblioteki I piętro)

Spytaj specjalistę!

 14.02.2012, godz. 16.00-18.00
Honorata Ruban
Pozyskiwanie środków, pisanie i 
realizacja projektów

 23.02.2012 godz. 16.00-18.00
Maciej Marycki
Księgowość organizacji pozarzą-
dowych

 29.02.2012, godz. 15.00-17.00
Kamila Szwajkowska
Pisanie projektów, pozyskiwanie 
środków

 6.03.2012, godz. 16.00-18.00
Honorata Ruban
Pozyskiwanie środków, pisanie i 
realizacja projektów

 8.03.2012, godz. 12.15-14.15
Dariusz Kondraciuk
Prawne aspekty działania orga-
nizacji, współpraca trójsektorowa

 13.03.2012, godz. 16.00-18.00
Honorata Ruban
Pozyskiwanie środków, pisanie i 
realizacja projektów

 15.03.2012, godz. 16.00-18.00
Maciej Marycki
Księgowość organizacji pozarzą-
dowych

Umów się na spotkanie: 
95 75 92 444
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Pytanie od jednej z organizacji: 

Jesteśmy przed pierwszymi rozmowa-

mi z przedsiębiorstwami w sprawie 

przekazywania dla nas darowizn. 

Nie wiemy jak to jest do końca z ulgą 

w podatkach dotyczącą darowizny. 

Mamy kilka pytań w tym zakresie. 

Jesteśmy organizacją pozarządową 

nie mającą statusu organizacji pożyt-

ku publicznego, nie jesteśmy jednostką 

z sektora fi nansów publicznych. Czy 

fi rmy (osoby prawne) i „zwykli ludzie” 

(osoby fi zyczne) wpłacając na naszą 

organizację darowiznę, mogą to sobie 

jakoś rozliczyć w podatkach? Czy z ta-

kiej ulgi można skorzystać jeśli wpłaci 

się darowiznę na  rzecz organizacji 

pożytku publicznego? 

Darowizny przekazywane przez 

fi rmy - osoby prawne.

Przedsiębiorstwa (osoby prawne), 

tak samo jak organizacje pozarzą-

dowe rozliczają się z urzędem skar-

bowym tzw. CIT-em. W zeznaniu 

rocznym (CIT-8,CIT-8/O) można 

odliczyć od dochodu m.in. darowizny 

przekazane na cele wskazane w usta-

wie o działalności pożytku publicz-

nego i wolontariacie   organizacjom 

wymienionym w tej ustawie, realizu-

jącym te cele. Wśród tych organizacji 

zostały wymienione m.in. organizacje 

pozarządowe o charakterze non pro-

fi t. Nic nie wspomniano o tym czy 

dana organizacja musi mieć charakter 

organizacji pożytku publicznego.

Jednak określono kilka warunków 

kiedy taka darowizna może zostać 

rozliczona w zeznaniu rocznym 

składanym przez przedsiębiorcę. 

Oto najważniejsze z nich:

Warunek 1

Organizacja pozarządowa musi 

realizować co najmniej jeden z celów 

pożytku publicznego wymienionych 

w ustawie o działalności pożytku pu-

blicznego i wolontariacie (patrz art. 

4 tej ustawy).

Warunek 2

Osoba prawna (przedsiębiorca) 

może odliczyć tą darowiznę w zezna-

niu rocznym, składanym za rok po-

datkowy, w którym darowizna została 

Renata Wcisło, specjalista 
d.s. public relations, dorad-
ca w projekcie „Podaj Dalej”faktycznie przekazana (wpłata daro-

wizny w 2012 roku - to możliwość jej 

odliczenia w CIT za 2012 rok składa-

nym do 31 marca 2013 roku). 

Warunek 3

Darowizna pieniężna – to tylko 

przelewem bankowym. Z przepisów 

ustawy o podatku od osób prawnych 

wynika, że jeśli darowizna ma charak-

ter pieniężny, to należy ją udokumen-

tować dowodem wpłaty na rachunek 

obdarowanego. Jest to wystarczający 

dowód przekazania darowizny w 

tej formie, gdyż dane na przelewie 

bankowym zawierają wszystkie in-

formacje niezbędne do identyfi kacji 

obdarowanego w razie ewentualnej 

kontroli, a ponadto wynika z niego 

jednoznacznie wysokość kwoty prze-

kazanej tytułem darowizny.

W przypadku darowizn innych 

niż pieniężne wymagany jest doku-

ment określający wartość darowizny 

np. umowa darowizny oraz oświad-

czeniem obdarowanego o jej przyję-

ciu lub protokół zdawczo-odbiorczy.

W sytuacji odliczania od dochodu 

darowizn w postaci towarów które są 

opodatkowane podatkiem VAT za 

kwotę darowizny uznaje się wartość 

towaru wraz z VAT, który nie podlega 

odliczeniu w ramach rozliczeń VAT.

Warunek 4

Po spełnieniu powyższych warun-

ków darczyńca może odliczyć prze-

kazane darowizny od dochodu, jeżeli 

nie zostały one zaliczone do kosztów 

uzyskania przychodów. Można zazna-

czyć, że nie ma tutaj znaczenia czy da-

rowizna była przekazana na konkretny 

cel (darowizna z polecenia np. na kon-

kretne działanie stowarzyszenia) czy 

po prostu wpłacona tyt. „darowizna”.

Limit odliczenia

Osoba prawna ma możliwość od-

liczenia darowizny od dochodu po-

datkowego w maksymalnej wartości  

10% tego dochodu. Wyjaśniam na 

przykładzie:

roczny dochód do opodatkowania 

100.000 zł

limit 10% x 100.000 zł = 10.000 zł

Jeśli darczyńca przekazał w danym 

roku podatkowym np. 1.000 zł, ma 

Wlkp. Dziewczyny działają dopiero 

parę miesięcy, ale od początku były 

świadome tego, że muszą zaistnieć 

w świadomości lokalnego społeczeń-

stwa. Że muszą pracować na zaufanie 

ludzi i instytucji przez kształtowanie 

wizerunku, dotrzeć do jak najszersze-

go grona osób - inaczej nie pomogą 

zwierzętom. Z jednej strony potrzeb-

ne są pieniądze na wyżywienie urato-

wanych zwierzaków, leki, transport, 

z drugiej strony poszukiwani są ich 

nowi opiekunowie. Dlatego tak waż-

ne są tu kwestie medialne. 

Od kilku miesięcy „Anaconda” 

ma cotygodniowy program w TVP 

Gorzów, od dwóch miesięcy ściśle 

współpracuje z Gazetą Lubuską – cy-

klicznie ukazują się nie tylko infor-

macje o potrzebujących zwierzętach, 

ale także teksty edukacyjne. Jeszcze 

zanim fundacja uzyskała wpis do 

KRS-u, już miała ulotki i pisma do 

sponsorów. Ruszyła niedawno strona 

internetowa – zrobiona za darmo, po 

znajomości, wciąż jest uzupełniana. 

Polecam, zajrzyjcie na nią: http://

www.anaconda-fundacja.pl/, sama 

jestem pod wrażeniem. Dziewczyny 

są aktywne na forach, portalach inter-

netowych, wciąż pukają do kolejnych 

instytucji i urzędów. I… ciągle nie są 

do końca zadowolone ze swojej pracy. 

Główkują: czy to logo jest dobre? A ta 

ulotka? Co w niej ulepszyć? A strona?

Wszystkie ich działania są prze-

myślane. I trzeba tu podkreślić, że 

prężnie działają na wielu frontach. 

Od czasu powstania organizacji, in-

terweniowały już ponad 100 razy w 

sprawie poszkodowanych, potrzebu-

jących zwierząt. 

Ciekawe jest to, że prawdziwa 

kampania „pijarowska” ma dopiero 

ruszyć. „Anaconda” pracuje nad pro-

jektem i kampanią promocyjno – in-

formacyjno - edukacyjną na szerszą 

skalę. Ale na tym etapie obowiązuje 

mnie tajemnica służbowa…  

- PR w organizacji – czy to na-

prawdę istotne działanie? Przykład 

Fundacji „Anacondy” z Gorzowa 

Wlkp. pokazuje, jak bardzo ważne. 

- Wydaje mi się, że wiele organiza-

cji traktuje PR jako mało ważne dzia-

łanie. Pozyskiwanie pieniędzy – przez 

sponsorów, dotacje – to jest to, na 

czym fundacjom i stowarzyszeniom 

przede wszystkim zależy. Ale często 

zapominamy, że skuteczność w po-

zyskiwaniu środków i na działalność i 

„pijar” są ściśle ze sobą powiązane. 

Nikt nie da pieniędzy organizacji, 

o której niewiele wiadomo – nie ma 

ulotek, strony internetowej, nigdzie w 

Internecie nie można znaleźć infor-

macji o niej, ani w gazetach…

W grudniu, w Zielonej Górze 

uczestniczyłam w spotkaniu doty-

czącym Funduszu Inicjatyw Oby-

watelskich. Ekspert, który prowadził 

konferencję wyraźnie podkreślił, że 

niejednokrotnie – oceniając projekt – 

szuka informacji o organizacji, która 

go złożyła: w Internecie, przegląda 

portal… Po prostu chce dowiedzieć 

się więcej o wnioskodawcy i jego do-

tychczasowych działaniach. 

Czytelna strona internetowa, za-

mieszczanie informacji o naszym sto-

warzyszeniu czy fundacji na portalach 

dla NGO, na stronach innych insty-

tucji, samorządów powoduje, że ro-

śnie do nas zaufanie. W gąszczu prze-

różnych organizacji ludzie chcą mieć 

pewność, że pomagają – materialnie 

czy fi nansowo – tej odpowiedniej. 

Organizacje często odkładają pracę 

nad swoim wizerunkiem na później 

– tłumacząc, że nie mają na to cza-

su, pieniędzy. I tak mijają miesiące, 

lata…. Słyszę, że jak robić stronę in-

ternetową, to z rozmachem, a taka jest 

kosztowna. I tworzy się błędne koło: 

nie ma pieniędzy - nie ma PR-u, nie 

ma PR-u – nie ma pieniędzy. 

A przecież ważne, by strona w ogó-

le była, prosta, czytelna, estetyczna… 

Najważniejsze by były tam podstawo-

we informacje o nas i o naszej dzia-

łalności. 

Takim bardzo dobrym przykładem 

prężnego PR-u jest Fundacja Obro-

ny Zwierząt „Anaconda” z Gorzowa 

możliwość odliczenia od dochodu 

pełną wartość tej darowizny. Jego 

korzyść podatkowa wyniesie 19% 

z pomniejszonego dochodu (19% x 

1.000 zł = 190 zł) – ta kwota, to po-

datek którego nie musi już wpłacać 

do urzędu skarbowego. 

Jeśli w danym roku podatkowym 

przedsiębiorca obdarował organiza-

cje pozarządowe na kwotę 20.000 

zł, to maksymalnie może odliczyć 

od dochodu tylko 10.000 zl (do wy-

liczonego wcześniej limitu). Jego ko-

rzyść podatkowa w tym przypadku 

wyniesie 19% z 10.000 zł.

Darowizny przekazywane przez 

osoby fi zyczne.

Osoby fi zyczne rozliczają się z do-

chodów zeznaniem rocznym PIT.

W zasadzie wszystkie warun-

ki które zostały przedstawione na 

gruncie ustawy o podatku docho-

dowym od osób prawnych są iden-

tyczne jak w ustawie o podatku do-

chodowym od osób fi zycznych, po za 

jednym - limitem do odliczenia da-

rowizny. Nie może on przekroczyć 

6% dochodu do opodatkowania.

Darczyńcą może być każdy, także 

obcokrajowiec lub fi rma położona za 

granicą Polski.

Czy dana osoba bądź fi rma zagra-

niczna będzie mogła sobie taką da-

rowiznę rozliczyć podatkowo, to już 

zależy od uregulowań podatkowych 

w konkretnym państwie darczyńcy. 

We wszystkich państwach  należą-

cych do Unii Europejskiej uregulo-

wania w tym zakresie są podobne, co 

nie oznacza, że są takie same. Przed 

rozmową z takim potencjalnym dar-

czyńcą należałoby się zapoznać z re-

gulacjami prawnymi w tym zakresie 

w konkretnym państwie. 

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

Czy majątek początkowy wnie-

siony do fundacji może być uznany 

za darowiznę?

Zgodnie z zapisami art. 3 usta-

wy o z dnia 6 kwietnia 1984r. fun-

dacjach (j. t. Dz.U. z 1991r. Nr 46 

poz. 203 ze zm.), do powołania do 

życia fundacji niezbędne jest złoże-

nie przez fundatora w formie aktu 

notarialnego oświadczenia o po-

wołaniu fundacji (akt fundacyjny). 

Możliwe jest również ustanowienie 

fundacji w testamencie (wówczas 

nie musi być zachowana forma aktu 

notarialnego).

Akt fundacyjny powinien zawierać 

przynajmniej następujące elementy:

1. Cel fundacji,

2. Składniki majątkowe przeznaczone 

na realizację celu fundacji (np. pienią-

dze, ruchomości, nieruchomości).

Majątek wniesiony do fundacji 

nie może być uznany za darowiznę 

w rozumieniu przepisu art. 18 ust. 1 

pkt 1 lit a) ustawy z 1992 r. o podat-

ku dochodowym od osób prawnych. 

Akt fundacyjny towarzyszący powo-

łaniu każdej fundacji jest jednostron-

ną czynnością prawną o charakterze 

zobowiązującym. Wskazanie więc 

w akcie fundacyjnym składników 

majątkowych rodzi zobowiązanie 

po stronie fundatora do przeniesie-

nia ich na rzecz fundacji z chwilą 

zarejestrowania. Z kolei stając się 

podmiotem majątku określonego w 

akcie fundacyjnym, fundacja uzy-

skuje roszczenie o jego wydanie (por. 

wyrok z dnia 19 lutego 2009 r. Wo-

jewódzkiego Sądu Administracyj-

nego w Warszawie syg. akt II FSK 

1767/06). 

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

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

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

lat działali w harcerstwie. - Od 1972  

roku jesteśmy instruktorami harcer-

skimi, prowadziliśmy hufi ec przez 

wiele lat, żona była komendantką, ja 

komendantem – mówi S. Michalski. 

Pani Bogumiła z zawodu jest na-

uczycielką klas 1-3, pedagogiem, so-

cjoterapeutą. Obecnie na emeryturze. 

Pracuje na ½ etatu  jako pedagog w 

gimnazjum. Wcześniej w szkole pi-

sała i realizowała projekty. - Widzie-

liśmy, że na wsi są wielkie potrzeby. 

Chcieliśmy skorzystać ze środków 

unijnych, żeby pomagać ludziom. 

Tak narodził się pomysł powołania 

stowarzyszenia – opowiada S. Mi-

chalski. Poprzez Internet znaleźli 

szkolenia prowadzone przez jedną z 

fi rm, dotyczące m.in. powoływania i 

działania organizacji pozarządowych. 

Na nich zaczął rodzić się statut. 

Dlaczego Stolina?
Jest to skrót od nazwy Stowa-
rzyszenie Liderów Nadnoteckich 
(nazwa wymyślona przez Kry-
stynę Krzyżanowską członkinię  
Zarządu). Swoją siedzibę ma w 
Zwierzynie, ale, jak podkreśla 
prezes, działać może na terenie 
całej Polski. 

W swoje ręce

- Zebraliśmy grupę 18 osób, któ-

re zobowiązały się do tego, że będą 

działały w stowarzyszeniu. Pochodzą 

one z trzech gmin: Strzelec Kraj., 

Starego Kurowa, Zwierzyna. Są to 

przedstawiciele różnych środowisk: 

przedsiębiorcy, położna, weterynarz, 

pracownicy administracji, pracowni-

ca i kierowniczka opieki społecznej, 

dyrektorka domu kultury, pani sołtys, 

policjanci, nauczyciele – wylicza pre-

zes. - Tacy ludzie, którym się chciało 

chcieć – dodaje B. Michalska. - Zaj-

Opowiedzmy o ludziach
Stowarzyszenie Stolina. Zwierzyn. Zrealizowali  8 projektów (9 właśnie realizują) z EFS dla ponad 200 osób, na łączną kwotę niemal 450 tys. zł. To dużo 
jak na organizację, która została zarejestrowana w sierpniu 2009 roku. - Musimy iść jak burza, dopóki są środki, bo mamy bardzo dużo rzeczy do zro-
bienia. Bardzo dużo do zrobienia – podkreśla Bogumiła Michalska. - Moja żona była główną prowodyrką tego, że stowarzyszenie powstało – uważa 
Stanisław Michalski, prezes Stoliny. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę na 3 mkw ich starego domu. Segregatory z dokumentacją trzymają w starym, prze-
pięknym kredensie, zamykanym na trzy klucze. 

mujemy się działalnością wspierają-

cą, dotyczącą wielu dziedzin, ponie-

waż w stowarzyszeniu działają różni 

specjaliści, którzy mają mnóstwo po-

mysłów. Zawsze działali społecznie, 

ale nie zawsze mieli wpływ na to co 

się dookoła  działo. Wspólnie po-

wiedzieliśmy: nie! Nie urzędy będą 

decydowały, co nam jest potrzebne. 

Wzięliśmy trudne, ludzkie sprawy 

w swoje ręce – mówi B. Michalska. 

Zaznacza, że zna potrzeby miesz-

kańców swojej wsi – dlatego, że jest 

stąd. - Ja z tymi ludźmi żyję, chodzę 

z nimi do kościoła, spotykam na uro-

czystościach. Dbam o to, żeby wieś 

się rozwijała, więc nikt mi nie może 

powiedzieć, co jest dla mojej wsi naj-

lepsze – mówi zdecydowanie. 

Jak tu jest?

- Ten teren jest specyfi czny. Mamy 

mnóstwo fantastycznych ludzi, 

których sytuacja ekonomiczna jest 

tragiczna. Dom od domu daleko, 

o Internecie zapomnij, przyłącze 

do wodociągu pojawiło się w kilku 

wsiach dopiero w ubiegłym roku. 

Niektórzy musieli zrezygnować z 

działalności rolniczej, ponieważ nikt 

nie przyjmował od nich mleka, gdyż 

nie spełniali warunków sanitarno-hi-

gnienicznych – opisuje B. Michalska 

i dodaje: - Ci ludzie są wykluczeni 

nie dlatego, że są nieporadni, czy 

dlatego, że nie chcą, ale ponieważ los 

ich zaskoczył. Zmiany zachodziły 

tak szybko, że zostali bezpardonowo 

wyrzuceni „z pociągu”. Mówię o lu-

dziach mających po trzydzieści kilka 

lat. Mają życie przed sobą, dlatego 

trzeba im pomóc. A żeby to zrobić, 

trzeba pozyskać środki. 

Trzy osoby ze stowarzyszenia, 

wyszkolone przez panią Bogumiłę, 

stworzyły zespół zajmujący się pi-

saniem projektów. - Wybłagaliśmy 

krótszy termin rejestracji w KRS, żeby 

zdążyć w terminie ze złożeniem pro-

jektów do Urzędu Marszałkowskiego. 

Wtedy złożyliśmy ich 8 i wszystkie 

uzyskały dofi nansowanie – mówi B. 

Michalska. Powstały na podstawie 

spotkań, rozmów z ludźmi. Były to 

tzw. małe projekty o budżecie do 50. 

tys. zł, fi nansowane z POKL. 

– Nadal piszemy i realizujemy 

projekty według potrzeb jakie widzi-

my wszędzie tam, gdzie nasza obec-

ność jest wskazana – wyjaśnia krótko 

„strategię” działania Stoliny jej pre-

zes. Osoby, które wyrabiają po 300, 

500 a czasem i 1000 procent normy 

w stowarzyszeniu to: Ewelina Sulej, 

Angelika Jaworska, Joanna Sokol-

nicka, Bogumiła Michalska.

Stolina nie pozyskuje środków z 

urzędu gminy, gdyż nie chce „zabie-

rać” ich innym. – W naszej gminie 

jest 14 organizacji, a budżet przezna-

czony dla nich wynosi około 50 tys. 

zł. Niektóre bez tych pieniędzy nie 

będą w stanie działać. My możemy 

sięgnąć gdzie indziej – tłumaczy S. 

Michalski. 

Anka - niespodzianka

Dwa ze zrealizowanych z unij-

nych pieniędzy projektów odbywały 

się w Bieniowie, w powiecie żarskim. 

Dlatego, że ludzie stamtąd poprosili 

o pomoc. - Powiedzieli, co ich boli. 

Zostawaliśmy po kościele, a oni 

przynieśli dokładną diagnozę środo-

wiska – wspomina B. Michalska. 

Jeden projekt był edukacyjny, dru-

gi integracyjny. Uczestnicy zajęć in-

tegracyjnych przygotowali przepięk-

ny festyn dla kilkuset osób. Impreza 

nazywała się „Kartofl ada”. Wszyst-

kie potrawy zostały przygotowane 

z ziemniaków z niespodziankami, 

którymi były małże, krewetki – czyli 

różne dziwne rzeczy. Każda z potraw 

miała swoją nazwę, nadaną przez 

autorkę, np.: „Szalona Zosia” , Sen 

proboszcza”, „Bajka na dobranoc”, 

„Anka niespodzianka”. 

Sekcja malarska, pracująca pod 

okiem lokalnego artysty pana Henry-

ka Domaradzkiego, zaprezentowała 

swoje obrazy, wyroby z gliny.  – Cuda! 

– opowiada B. Michalska. Odbyła się 

loteria, z której dochód przeznaczono 

na remont zabytkowego kościoła. Im-

preza została przygotowana w całości 

przez mieszkańców. Oprócz tego 

grupa z nich wyjechała do Torunia, 

do pracowni restauracji zabytków. - 

Wycieczka była konieczna, ponieważ 

na ich terenie znajduje się wiele sta-

rych kościołów, jeszcze z XIII wieku. 

Muszą wiedzieć, jak pielęgnować sta-

re ławki, ołtarze… Tego uczyli się pod 

okiem pani doktor ze specjalistycznej 

pracowni – mówi B. Michalska. 

W podziękowaniu za pomoc, pod-

czas spotkania kończącego projekt, 

państwo Michalscy otrzymali swoje 

karykatury namalowane przez gru-

pę artystyczną. - Spłakałam się jak 

głupia – przyznaje pani Bogumiła. - 

Ludzie są fajni, warto im pomagać, 

jak się patrzy na ich uszczęśliwione 

twarze. Widać, kiedy zaczynają mó-

wić, inaczej zachowywać… - dodaje. 

Wędka na kółkach

Dewizą Stoliny jest dawać wędkę, 

a nie rybę. Zmieniać myślenie ludzi. 

Stąd pojawił się projekt edukacyjny 

dla mieszkańców popegeerowskich 

wiosek, w ramach którego odbywały 

się warsztaty komputerowe,  z agro-

turystyki, przedsiębiorczości, komu-

nikacji interpersonalnej, umiejętno-

ści społecznych... 

Dokończenie > strona 11

Projekt „Dogonić świat”. Na górze wygasłego wulkanu - śląskiej Fudżijamie. „Dogonić świat”. W gospodarstwie agroturystycznym. 

Projekt „Zacznij od zaraz”. Wizyta w pracowni renowacji zabytków w Toruniu. Projekt „Zacznij od zaraz”. Potrawy z ziemniaków, różne, dziwne i bardzo smaczne.
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Zdaniem koordynatora
Mamy półmetek, a ja mam poczucie, że projekt dopiero 
teraz zaczyna nabierać pędu.  

Zacznę standardowo: wszystkie działania są realizowane zgodnie z 

założeniami. Wiele z nich spotkało się z bardzo dużym zainteresowa-

niem ze strony organizacji pozarządowych. Inne przysparzają nam – 

organizatorom – ogromnej satysfakcji. Tak jest z gazetą i NGO’busem, 

które angażują wiele osób związanych i nie związanych z projektem. 

Wyzwalają też przy okazji mnóstwo pozytywnej energii w III sektorze. 

Jak później nie kontynuować takich działań?

Wśród tych, którzy korzystają z działań projektowych zaczyna na-

wiązywać się sieć wzajemnych relacji. Nie możemy jeszcze mówić o 

współpracy, ale myślę, że jesteśmy na dobrej drodze ku integracji III 

sektora. 

Gdy zastanawiam się nad tym, co dzieje się w regionie na skutek 

naszej pracy, dochodzę do wniosku, że działania na rzecz III sektora 

muszą być prowadzone w sposób ciągły i regularny. Już teraz martwię 

się tym, że po zakończeniu projektu organizacje ponownie zostaną po-

zostawione same sobie. A czas i środki, które zostały zainwestowane… 

– no cóż, tu zależy wiele od samych organizacji. Może chwycą bakcy-

la i zaczną się dalej rozwijać, kształcić, podnosić swoje kompetencje i 

wspólnie wzmacniać społeczeństwo obywatelskie.

Jakie dostrzegam wyzwania na nowy rok „projektowy’? To może 

bardziej moja wizja przyszłości. Marzy mi się prężny III sektor, kom-

petentny, zintegrowany, którzy stanowi przeciwwagę dla polityki, który 

wnosi inne spojrzenie do ustanawianych przepisów prawnych, który 

staje się doskonałym miejscem na rozwój zawodowy i który jest dowo-

dem na to, że inwestowanie w kapitał ludzki się opłaca. 

Magdalena Tokarska

Projekt skrojony na miarę 
Wspieramy organizacje, te małe, i te większe. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Atrakcyjne szkolenie, pomoc doradcy, wizytę NGO’busa, prenumeratę 
InfoNGO. Pomoc techniczną Inkubatora i LoNGO. 

Fundacja zrealizowała wiele 

przedsięwzięć dla NGO w lubu-

skim. Ten projekt jest najbardziej 

kompleksowy, a zarazem różnorod-

ny. – Chcemy, aby organizacje, któ-

re otrzymają wsparcie, mogły swoją 

wiedzą dzielić się z innymi - mówi 

Marzena Słodownik, asystentka me-

rytoryczna w projekcie.

Wyszliśmy do ludzi…

Ludzie lubuskiego sektora chłoną 

to, co oferuje Fundacja i chcą wię-

cej. – Kilka razy dzwoniłam do na-

szych benefi cjentów, którzy zapraszali 

NGO’bus. Oczywiście w pozyskaniu 

informacji do gazety. I to były bardzo 

niezwykłe rozmowy. Wszyscy podkre-

ślali, że pierwszy raz ktoś przyjechał 

do nich, i dostosował temat spotka-

nia do potrzeb lokalnych – opowiada 

M. Słodownik. – To bardzo budujące 

dla nas, jako realizatora projektu. Ta-

kie rozmowy sprawiają, że nie żal mi 

czasu włożonego w pisanie kolejnych 

wniosków konkursowych. Wiem, że 

Fundacja nie będzie miała problemów 

z rekrutacją członków organizacji. 

Podczas wizyty NGO’busa w Niegosławicach, Natalia i Amelia namalowały 
nowe logo projektu. Bardzo nam się podoba.

Podaj dalej
www.podaj-dalej.org

Numer i nazwa priorytetu V. Dobre rządzenie

Numer i nazwa działania 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora

Numer i nazwa poddziałania 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego

Operator Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Numer konkursu DWF_5.4.2_4_2010

Tytuł projektu Podaj dalej 

Okres realizacji projektu 1.09.2010 – 31.12.2012

Obszar realizacji projektu Województwo lubuskie

Benefi cjent Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

Partner Fundacja Inicjatyw Społecznych „Dla Przyszłości”

Wartość projektu 1 606 680,00 PLN

Cel główny Rozwój potencjału III sektora w lubuskim

Grupa odbiorców Przedstawiciele lubuskich organizacji pozarządowych 

Działania 1. Szkolenia dla FCP i FIS, XI.2010 – VI.2011
2. Utworzenie i działalność Longo, III.2011 – IX. 2012
3. Utworzenie i działalność Inkubatora NGO, III.2011 – IX. 2012
4. Rekrutacja NGO do projektu, III.2011 – III.2012
5. Badanie ewaluacyjne, V.2011 – IX.2012
6. Gazeta, VI.2011 – VI.2012
7. Szkolenia i doradztwo dla NGO, VII.2011 – IX.2012
8. NGObus, VII.2011 – VI.2012
9. Targi Aktywności Społecznej, VI.2012 – VII.2012
10. Publikacja, VII.2012 – IX.2012
11. Konferencja, X.2012 – XII.2012

Na przestrzeni kilku lat zmieniła 

się świadomość w organizacjach. Lu-

dzie chcą się uczyć i podnosić kwa-

lifi kacje, i zależy im coraz bardziej. 

Potrafi ą wybierać w gąszczu ofero-

wanych bezpłatnie szkoleń i wyłu-

skać to, co jest najbardziej korzystne 

dla rozwoju osobistego i rozwoju or-

ganizacji, w której działają. Bo dzisiaj 

już wiedzą, że mądrzy i kompetentni 

członkowie, to sprawnie działająca 

organizacja. 

NGO’sy intensywnie się roz-
wijają, powstają nowe

To się sprawdza. Na zasadzie Po-

daj Dalej, informacje o projekcie do-

cierają do każdego powiatu, każdej 

gminy, miast, miasteczek i wsi. Dużą 

rolę odrywa tutaj gazeta, która jest 

prawdziwym nośnikiem informacji. 

– Wiem, że czytają ją prawie wszy-

scy, którym działalność społeczna 

jest bliska. Zawsze marzyło mi się 

takie narzędzie, „ngo’sowa gazeta”, 

która z dobrą nowiną będzie docie-

rać w najmniejsze zakamarki lubu-

skiego – wyjaśnia M. Słodownik. 

– Warto marzyć, bo marzenia jak 

widać się spełniają. 

Widać, że ludzie chcą działać. Przy-

jeżdżają na szkolenia i chłoną wiedzę. 

Proszą o więcej. Na spotkaniach z 

doradcami pojawia się coraz więcej 

zainteresowanych. Chociaż początki 

były trudne, w tej chwili dyżury są ob-

łożone. Szczególnie w obszarze księ-

gowości i fi nansów oraz pozyskiwania 

środków zewnętrznych. Doradcy mają 

pełne ręce roboty, a społecznicy co raz 

odważniej sięgają po pomoc. 

Co dalej sektorze?

Przed lubuskim III sektorem jesz-

cze wiele do zrobienia. Trzeba nadal 

pozyskiwać fundusze, aby działania 

nie kończyły się wraz z zamknięciem 

projektu. Uczyć i zachęcać do aktyw-

ności. To także wyzwanie dla Funda-

cji na rzecz  – Nie możemy spocząć 

na laurach. Marzy nam się stabilny i 

zintegrowany III sektor w lubuskim 

a jeden, nawet bardzo dobry projekt, 

nie jest w stanie rozwiązać wszyst-

kich problemów – podsumowuje 

Marzena Słodownik. 
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Doradzamy organizacjom

Prywatny tre-
ner NGO’sów
Dziesięć organizacji pozarządowych z obszaru 
powiatów: sulęcińskiego, gorzowskiego oraz 
strzelecko – drezdeneckiego przez czternaście 
miesięcy spotyka się z doradcami, specjalista-
mi ds. trzeciego sektora. Efektem ich wspólnej 
pracy będzie strategia, wytyczająca ścieżkę roz-
woju organizacji na kolejne trzy lata. 

– Rolą doradcy jest wspieranie, zachęcanie, motywowanie 

członków organizacji do samodzielnego, świadomego kiero-

wania swoimi działaniami – wyjaśnia Karolina Dreszer-Sma-

lec, współpracująca z doradcami w ramach projektu „Podaj 

Dalej”. Doradcy spotykają się regularnie dwa razy w miesiącu 

z członkami organizacji. „Przepracowują” na bieżąco zadania, 

potrzeby, odpowiadają na pytania. Obecnie wszystkie orga-

nizacje są w trakcie tworzenia strategii rozwoju, zawierającej 

konkretne cele, plany, kierunki. 

– Doradca pomoże napisać ten dokument, pomoże wyty-

czyć drogę, ale nie będzie niczego robił za organizację. Jego 

rolą jest wspomaganie, zachęcanie i uczenie – wyjaśnia K. 

Dreszer-Smalec. Celem doradztwa jest pomoc w zbudowaniu 

silnej, stabilnej organizacji, świadomie realizującej swoją misję, 

zmotywowanej do działania, umiejącej wytyczać sobie ambit-

ne i realne do osiągnięcia cele. 

O tym, jak wygląda współpraca doradców z organizacjami, 

opowiadają Kamila Szwajkowska i Renata Wcisło. 

W ramach projektu „Podaj Dalej”, organizacje mogą rów-

nież skorzystać z porad fachowców, udzielanych w siedzibie 

Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach oraz w 

Lokalnym Ośrodku NGO w Gorzowie. Doradcy odwiedzają 

także organizacje w ich siedzibach, odpowiadając na pytania z 

zakresu pozyskiwania środków, fi nansów, księgowości, prawa, 

pisania i rozliczania projektów, PR – i wielu, wielu innych. 

Kilka zdań o tym, o co pytają organizacje, mówi najbardziej 

„oblegana” osoba – księgowy, Maciej Marycki.  

kbp

Zagospodarować pomysły
Kamila Szwajkowska – doradztwo kompleksowe i specjalistyczne 

Pierwsze półrocze mojej współpracy z organizacjami 

- Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski 

ze Strzelec Krajeńskich oraz z Fundacją Dom Wspólnoty 

Barka w Drezdenku - oceniam bardzo pozytywnie. Dla 

powodzenia współpracy kluczowe jest zawsze pierwsze 

spotkanie – uważam, że z członkami obu organizacji uda-

ło nam się szybko porozumieć, poznać wzajemne ocze-

kiwania oraz ustalić zakres i charakter naszej współpracy. 

Ze Stowarzyszeniem ze Strzelec Krajeńskich postawili-

śmy na projekty – nasze spotkania często przypominają 

istną „burzę mózgów”, członkowie stowarzyszenia to niezwykle kreatywne osoby, mają 

mnóstwo pomysłów, do których staram się znaleźć właściwy program. Z kolei z Fundacją 

Barka – na czoło wysunęliśmy aktywną promocję, nasze działania zmierzają do wzmoc-

nienia pozytywnego wizerunku Fundacji,   a zarazem do wzrostu świadomości mieszkań-

ców naszego regionu na temat wykluczenia społecznego. 

Jak ugryźć tę księgowość?
Maciej Marycki – doradztwo specjalistyczne 

Organizacje pytają najczęściej: Czy musimy mieć pełną 

księgowość? Oznacza to, że organizacje pozarządowe nie 

wiedzą, czy muszą prowadzić księgi rachunkowe zgodnie 

z ustawą o rachunkowości,  ewentualnie według Rozpo-

rządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych 

zasad rachunkowości.

Odpowiedź jest jedna. Organizacje pozarządowe mają 

obowiązek prowadzenia tzw. pełnej księgowości, i nie ma 

tutaj znaczenia kwota przychodu czy wartość bilansowa danej organizacji pozarządowej. 

Organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej mogą prowadzić księgi rachunko-

we według  Rozporządzenia Ministra Finansów, ale nadal jest to pełna księgowość. 

Kolejnymi bardzo często pojawiającymi się pytaniami, problemami, z którymi borykają 

się organizacje pozarządowe, są kwestie dotyczące podatku dochodowego CIT. Tutaj dla 

organizacji bardzo trudnym tematem jest rozliczenie przychodów i kosztów w zeznaniu 

rocznym CIT-8 oraz wykazanie kwot wolnych od podatku w załączniku CIT-8/O. Inter-

pretacja naszego prawa podatkowego na tle uregulowań w innych krajach Unii Europej-

skiej nie jest prosta a zawiłość przepisów sprawia, że w wielu sprawach musi rozstrzygać 

Naczelny Sąd Administracyjny. Mogę jedynie pocieszyć „niewielkie” organizacje poza-

rządowe, że Urząd Skarbowy czy Urząd Kontroli Skarbowej bardzo rzadko kontroluje 

takie organizacje z prostego powodu – to im się nie opłaca. Małe organizacje nie generują 

dużych wpływów, podatków do urzędu, a tym samym nie są na „celowniku” organów 

kontrolujących prawidłowość stosowania przepisów podatkowych. 

Promocję trzeba zaplanować!
Renata Wcisło – doradztwo kompleksowe i specjalistyczne 

Na doradztwo w zakresie PR-u zgłaszają się zwykle 

organizacje, które chcą wypromować organizowaną przez 

siebie imprezę. Chcą wiedzieć, jak to zrobić. Jednak mało 

kto bierze pod uwagę kompleksową pracę nad wizerun-

kiem. Dlatego po siedmiu miesiącach doradztwa nasuwa 

się smutny wniosek: wiedza dotycząca PR-u w wielu or-

ganizacjach jest znikoma, temat uznawany jest za mało 

istotny i traktowany „dorywczo”. Hasła: kampania pro-

mocyjna, strategia PR są już raczej czymś abstrakcyjnym. 

Z drugiej strony zastanawia mnie brak śmiałości, a na-

wet bierność w działaniach promocyjnych. Często z mojej strony pada pytanie: z jakimi 

mediami pracujecie? Odpowiedź równie częsta: No, chcielibyśmy współpracować, ale ktoś 

się tym zainteresuje? A co ze stroną internetową? Też chcielibyśmy, ale to kosztuje…

Z mojego doświadczenia wynika, że media chętnie napiszą o nas, o naszych działaniach, 

ale zabiegajmy o to! Próbujmy dotrzeć do nich telefonicznie, e-mailowo, osobiście… Są 

też darmowe szablony do tworzenia stron. Poza tym często w naszym otoczeniu są ludzie, 

którzy  pomogliby nam – za niewielkie pieniądze, a nawet za darmo – stworzyć ładną, 

prostą witrynę. A to od nas zależy, jakie informacje, zdjęcia, grafi ki będziemy potem na 

niej zamieszczać, czy nasz portal będzie „żył”.

W ciągu tych siedmiu miesięcy doradzania w projekcie „Podaj dalej” spotkałam się tylko 

z jedną organizacją, która od początku swojego istnienia (a powstała w II połowie 2011 r.) 

poważnie, profesjonalnie i konsekwentnie podeszła do kwestii PR-u. To Fundacja Obrony 

Zwierząt „Anaconda” z Gorzowa Wlkp. 

Zapraszam na spotkanie organizacje zainteresowane obszarem PR-u. By skutecznie się 

promować, naprawdę nie trzeba mieć wielkich pieniędzy. Wystarczy zaangażowanie, upór 

i dobry, przemyślany pomysł.  

Co nas 
czeka w 
2012?
Wszystko się kręci – szko-
lenia, doradztwo, gazeta, 
a NGO’bus kręci się to tu, 
to tam. Przed nami jeszcze 
wiele atrakcji w projekcie 
„Podaj Dalej”. 

Przede wszystkim Targi 
Aktywności Społecznej 

Pomysł targów dla organizacji 

społecznych zrodził się w Fun-

dacji na rzecz Collegium Poloni-

cum w 2005 roku i od tego czasu 

ewoluuje. Do Słubic zjeżdżały 

organizacje pozarządowe z całe-

go województwa. Z roku na rok 

impreza się rozrasta. Celem jest 

promocja działalności społecz-

nej w lubuskim, forum wymia-

ny doświadczeń i informacji. W 

tym roku przygotujemy 20 stoisk 

wystawienniczych, aby organi-

zacje  promowały swoją działal-

ność. Targi będą stanowić okazję 

do zintegrowania III sektora, 

nawiązania nowych kontaktów. 

Program targów przygotowany 

będzie w oparciu o wcześniejsze 

doświadczenia Fundacji.

Publikacja 

Publikacja zawierać będzie ra-

port z diagnozy lubuskich orga-

nizacji pozarządowych. Znajdą 

się tam wyniki badania, a także 

porady dla ngo, informacje o pro-

jekcie, działaniach, rezultatach, 

czyli wszystko to, co udało nam 

się zrobić w ciągu 28 miesięcy. 

Chcemy, żeby publikacja dotarła 

do wszystkich organizacji w lu-

buskiem oraz samorządów. Za-

prezentujemy ją na konferencji 

podsumowującej projekt.

A na koniec konferencja 

Zaplanowaliśmy, że odbędzie 

się w listopadzie. Przedstawimy 

wszystkie działania i rezultaty. 

Omówimy raport z diagnozy III 

sektora. Konferencję poprowadzi 

moderator, a poszczególne czę-

ści sesji plenarnej – prelegenci. 

Zaprosimy wszystkie organizacje 

biorące udział w projekcie „Po-

daj Dalej”, władze wojewódzkie 

i samorządowe oraz wszystkich 

zainteresowanych działalnością 

społeczną i przyszłością III sek-

tora w lubuskim.

Więcej na temat tego, co nas 

czeka w kolejnych numerach In-

foNGO oraz na stronie projektu 

www.podaj-dalej.org 

Oj, dzieje się 
i robi się
Każdy projekt to cyferki, papiery, dokumenty, 
podpisy… Spójrzmy na to z przymrużeniem oka. 
Z kilkunastu liczb zebranych w biurze, wyła-
nia się nieco abstrakcyjny obraz półmetku re-
alizacji projektu. „Podaj Dalej” w liczbach to:

- 10 wyjazdów NGO’busa,

- około 2000 tys. km przejechanych NGO’busa po na-

szym województwie,

- 250 godzin doradztwa w Słubicach, Gorzowie i w sie-

dzibach organizacji,

- 7500 wydanych egzemplarzy gazety,

- 100 osób przeszkolonych podczas 10 szkoleń,

- 46 organizacji, które zgłosiły się do projektu,

- około 70 organizacji, które uzyskały pomoc,

- 41 segregatorów wypełnionych dokumentacją,

- 17 osób zaangażowanych w realizację projektu,

- 135 osób, które wzięły udział w spotkaniach NGO’busa,

- 49  wypełnionych ankiet ewaluacyjnych,

- 344 listy wysłane z badaniem ewaluacyjnym,

- tysiące maili do organizacji, urzędów, szkół.

- tysiące przybitych pieczątek i podpisów!
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Po ulicach lubuskiego mknie
Ruszył w trasę we wrześniu. Przez pięć miesięcy odwiedził 10 miejscowości w lubuskim. Promuje 
aktywność społeczną, wspiera lokalne inicjatywy, animuje mieszkańców, zachęca do brania ak-
tywnego udziału w życiu swoich społeczności.

Od września do stycznia NGO-

’bus odwiedził Sosny (gm. Witnica ), 

Gronów (gm. Dąbie), Kostrzyn nad 

Odrą, Bytom Odrzański, Maszewo, 

Letnicę (gm. Świdnica), Szprotawę, 

Krosno Odrzańskie, Broniszów (gm. 

Kożuchów) oraz Niegosławice.

Łącznie w spotkaniach informa-

cyjno-aktywizacyjnych udział wzięło 

135 osób. Najbardziej popularnym 

tematem spotkań, wybieranym przez 

organizatorów aż 7 razy, było „Pi-

sanie projektów i źródła grantów”. 

Dwukrotnie tematem spotkań była 

„Współpraca JST – NGO”, a na 

ostatnim spotkaniu w Niegosławi-

cach rozmawialiśmy o tym „Jak za-

łożyć organizację pozarządową?” 

Zapraszają, to jedziemy!

W większości przypadków ini-

cjatorami spotkań byli przedstawi-

ciele lokalnych organizacji poza-

rządowych bądź lokalni liderzy. W 

dwóch przypadkach, w Kostrzynie 

nad Odrą i w Krośnie Odrzańskim, 

spotkania zainicjowali przedsta-

wiciele jednostek samorządu te-

rytorialnego odpowiedzialni za 

współpracę z organizacjami poza-

rządowymi. 

Każde ze spotkań podzielone było 

na dwie części: informacyjną i szko-

leniową. W pierwszej, prezentowane 

były założenia projektu. Pracownicy 

Fundacji informowali uczestników 

o możliwościach udzielanego w 

ramach projektu wsparcia. Druga 

część, poświęcona była wybranemu 

tematowi spotkania. 

Waszym 
zdaniem – 
organizacje 
o projekcie
Kamila Kurczak, Stowarzy-
szenie Grupa Lokalna Gminy 
Gubin GLG Gubin

Jesteśmy młodym stowarzysze-

niem i zgłosiliśmy się do projektu 

„Podaj Dalej”, aby zdobyć wiedzę na 

temat funkcjonowania organizacji 

pozarządowych. W tym momencie 

mogę powiedzieć, że najwięcej dało 

nam jako stowarzyszeniu szkolenie 

z zakresu fi nansów i księgowości. 

Jesteśmy bardziej świadomi tego co 

się dzieje w kwestiach fi nansowych i 

wiemy na co zwracać uwagę. Dużo 

obiecuję sobie po szkoleniu z zakresu 

pisania projektów, na które wybierają 

się osoby z naszej organizacji. Chcia-

łabym, żeby cały zespół orientował 

się w tej dziedzinie.  

Julita Szkudlarek, Fundacja 
Alternatywa z Kostrzyna

W  Kostrzynie nad Odrą poma-

gam organizacjom, które mają siedzi-

bę w Centrum Europejskim. O pro-

jekcie „Podaj Dalej” dowiedziałam 

się ze strony Fundacji na rzecz Col-

legium Polonicum. Dużym zaintere-

sowaniem wśród działaczy z naszego 

miasta cieszyła się wizyta NGO’bu-

sa. Natomiast ze szkoleń skorzystały 

panie zajmujące się obsługą księgową 

organizacji. Chcieliśmy, żeby pozna-

ły różnice w rozliczaniu organizacji 

i zwykłych fi rm komercyjnych. W 

najbliższym czasie chciałabym zgłę-

bić temat prowadzenia spółdzielni 

socjalnych, więc na pewno będziemy 

jeszcze korzystać ze wsparcia mery-

torycznego specjalistów.

Agnieszka Liśkiewicz, Sto-
warzyszenie na rzecz Dzieci 
Niepełnosprawnych Samo-
-dzielność ze Strzelec Kra-
jeńskich

Do projektu trafi łyśmy dzięki pra-

cownikowi Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie, który powiedział 

nam o rekrutacji do „Podaj Dalej”. 

Był to okres, kiedy dopiero zaczy-

nałyśmy swoją działalność, a do tego 

rozpoczęłyśmy realizację pierwszego 

naszego projektu z PO KL. 

Teraz chciałybyśmy dowiedzieć 

się, w jaki sposób można uruchomić 

placówkę wspierającą osoby niepeł-

nosprawnie intelektualnie w stopniu 

znacznym. Zależy nam także, żeby 

uruchomić wolontariat, aby jeszcze 

bardziej wspierać takie osoby. Oczywi-

ście, wszystko rozbija się o pieniądze, 

więc chciałybyśmy również dowie-

dzieć jak fi nansować takie działania. 

ODA DO 
DORADCÓW
Kto pracuje w NGO’sie,

ten wie o tym doskonale,

że to ciężki kawał chleba,

że główkować trzeba stale.

Po co robić to samemu

i popadać w wielką trwogę?

- Ja na dyżury doradców

lecę, kiedy tylko mogę!  

Oni zawsze mi pomogą,

wszak praktyczną służą wiedzą.

Nad różnymi pytaniami

godzinami ze mną siedzą.

Kiedy złożyć sprawozdanie?

Gdzie można dostać dotację?

Co to znaczy „generator”?

Jak reklamować fundację?

- W głowie pytań co niemiara,

zawsze jest jakaś potrzeba.

Inkubator jest otwarty,

więc korzystać z niego trzeba!

Kiedy piszę jakiś wniosek,

u Kamili się melduję.

- Razem z nią obliczę budżet

i harmonogram zbuduję!

Cele, grupy i działania,

wskaźniki i rezultaty,

- tego ułożyć nie zdołam

bez ekspertki Honoraty!

W księgowości rządzi Maciek

i to wcale nie jest mit!

Na przedostatnim dyżurze

pomógł mi wypełnić PIT!

W głowie pytań co niemiara,

zawsze jest jakaś potrzeba.

Inkubator jest otwarty,

więc korzystać z niego trzeba!

Bo a nóż pomysł jak pisklę

ze skorupki się wykluje

i twój NGO’s nieśmiały

potencjał swój rozbuduje.

Więc zachęcam NGO’sy,

przyjdźcie i zobaczcie sami,

jak to fajnie i wesoło

jest pogadać z doradcami! 

Słubice, 07.02.2012, godz. 0:33

Autor: jk

Kogo jeszcze odwiedzimy?

Za nami półmetek, a przed nami 

kolejne 10 przystanków. Większość 

terminów została już zabukowana. 

Zostały trzy wolne, jeden w maju i 

dwa czerwcowe. – Chętnych zapra-

szamy do kontaktu z nami – zachęca 

Adam Szulczewski, animator w pro-

jekcie Podaj Dalej. – Bardzo budujące 

jest to, że spotkania cieszą się dużym 

zainteresowaniem. Ludzie co raz bar-

dziej angażują się w działalność spo-

łeczną i chcą pozyskiwać fundusze na 

rzecz swoich społeczności. Dla nas 

ważne jest, że możemy im pomóc i 

wskazać kierunek – podsumowuje.  

Marzena Słodownik
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Karol Duer
W Fundacji pojawiłem się 1,5 roku 

temu. W „Podaj Dalej” pełnię funk-

cję, która odpowiada moim anali-

tycznym zainteresowaniom - zaj-

muję się diagnozą stanu lubuskich 

NGO. Układanie planów i wsze-

lakich strategii, należy do moich 

ulubionych, dających mi najwięcej 

frajdy, zajęć. Jestem życiowym opty-

mistą, ale też twardo stąpającym po 

ziemi ekonomistą. Interesują mnie 

zagadnienia ekonomii behawioralnej 

i rynków kapitałowych.

Beata Małachowska
W Fundacji pracuję jako księgowa. 

Dodatkowo jestem księgową projek-

tu „Podaj Dalej”. 

Czuwam nad fi nansami. Przypo-

minam o rezultatach fi nansowych 

naszych działań, ujawniam bilans i 

pokazuję perspektywy. Moja praca 

w projekcie polega na wspieraniu 

działań koordynatora w aspekcie 

fi nansowym, obsłudze fi nansowej 

projektu, a także przygotowywaniu 

wniosków o płatność do rozliczenia 

projektu.  

Wioletta Mazurek
W Fundacji pracuję od początku jej 

powstania. W projekcie „Podaj Dalej”, 

tak jak w Fundacji pełnię funkcję spe-

cjalisty ds. personalnych. Na co dzień 

jestem specjalistą prawa pracy i za-

gadnień z zakresu ubezpieczenia spo-

łecznego i zdrowotnego oraz podatku 

dochodowego od osób fi zycznych. 

W projekcie sporządzam umowy cy-

wilnoprawne, naliczam i rozliczam 

wynagrodzenia, podatek dochodowy, 

składki ubezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych, rozliczam czas pracy.  

Beata Szydlik
Pracuję w Fundacji od września 2011 

r. W „Podaj Dalej” pracuję jako asy-

stentka zarządu oraz informatyczka. 

Pilnuję, żeby wszystkie informacje 

ukazywały się na stronie projektu na 

bieżąco. Wspieram fundację również 

w obszarze spraw niezależności eko-

nomicznej. Obszar tej działalność 

doskonale pasuje do mojego wy-

kształcenia, dzięki czemu potrafi ę się 

odnaleźć i działać zgodnie z własny-

mi - i marketingowymi - zasadami.

Hanna Musiejkiewicz
W Fundacji zajmuję się sekretaria-

tem, czyli krótko mówiąc, obsługuję 

I front. W tzw. międzyczasie popeł-

niam teksty do Info NGO. Praca w 

gazecie to nie tylko wyzwanie, ale 

także ogromna lekcja aktywnego 

obywatelstwa i korzystania z demo-

kracji. Najbardziej lubię spotkania 

z ludźmi. Nie wszystkie usłyszane 

historie są łatwe, ale płynie z nich 

jedno przesłanie - warto działać w 

III sektorze. 

Katarzyna Buchwald-
Piotrowska
W Fundacji pojawiłam się w 2007 

roku. Obecnie łączę to co lubię z 

tym, co bardzo lubię, czyli tworzenie 

gazety z działaniem w organizacji 

pozarządowej. Świadomość, że to 

co robię służy celowi większemu i 

lepszemu niż powiększanie bilansu 

czyichś zysków, dodaje mi sił i moty-

wacji do działania. Spotkania z wie-

loma osobami poznanymi w trakcie 

pisania tekstów pozostaną na długo 

w mojej pamięci.  

Marzena Słodownik
W Fundacji wyrosły mi skrzydła. Ale 

nie tylko w kontekście „Podaj Dalej” 

i logotypu w kształcie samolotu. W 

Fundacji się spełniam - wciąż piszę 

nowe projekty, w ramach których 

staram się realizować swoje marze-

nia i rozwijać się. Uwielbiam wyzwa-

nia, swoją pracę, i ludzi, których tu 

spotkałam i spotykam. W projekcie 

jestem asystentem merytorycznym i 

robię to, co lubię - wspieram lubu-

skie NGO’sy.

Karolina Dreszer-Smalec
Z Fundacją jestem związana od 2005 

roku, początkowo jako studentka i 

wolontariuszka, później jako pracow-

nik, a obecnie jako członek zarządu. 

Zajmuję się pisaniem projektów oraz 

prowadzeniem szkoleń. W projekcie 

„Podaj dalej” jestem odpowiedzialna 

za promocję i rekrutację oraz asystu-

ję w prowadzeniu badania III sekto-

ra w lubuskim. Cieszę się, że dzięki 

temu projektowi lubuskie NGO’sy 

mają szansę wzmacniać swój poten-

cjał i rozwijać kompetencje. 

Czesław Olejniczak
Z Fundacją Inicjatyw Społecz-

nych – partnerem w projekcie 

„Podaj Dalej”,   jestem związany 

od początku jej istnienia. Jako 

manager Lokalnego Ośrodka 

Wspierania NGO   w Gorzowie 

jestem odpowiedzialny za prawi-

dłową organizację i funkcjonowa-

nie LoNGO. Dbam o to, aby każ-

dy kto się do nas zgłosi otrzymał 

wsparcie. 

Magdalena Tokarska
W Fundacji pracuję od 5 lat. W pro-

jekcie „Podaj Dalej” jestem koordy-

natorem. Pomimo, że jest to funkcja 

administracyjna, nie sposób pozosta-

wać z dala od działań merytorycz-

nych. Dlatego śledzę losy organi-

zacji, które korzystają  z doradztwa 

i szkoleń, obserwuję zmiany jakie 

zachodzą w środowiskach lokalnych, 

tam  gdzie pojawia się NGO’bus, je-

stem dumna z gazety, o którą dopy-

tują kolejne organizacje. Ten projekt 

nabiera pędu w oczach!

Adam Szulczewski
W „Podaj Dalej” zajmuję się organi-

zacją wyjazdów NGO’busa. Opraco-

wuję i przygotowuję materiały, uma-

wiam wizyty, ustalam trasę wyjazdu. 

Stare porzekadło głosi, że: „podróże 

kształcą”. Każde spotkanie – mimo 

narzuconego z góry schematu – jest 

inne. Z każdego wyjazdu wracam 

z bagażem nowych doświadczeń i 

przemyśleń. Przy okazji coraz moc-

niej utwierdzam się w przekonaniu, 

że lubuskie organizacje robią mnó-

stwo fantastycznych rzeczy!

Zespół „Podaj Dalej” w komplecie.
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Dla uczniów jednej z miejscowości 

gminy Zwierzyn – takiej, gdzie, jak to 

mówią jej mieszkańcy, „ptaki zawra-

cają” zorganizowano zajęcia pozalek-

cyjne. Rodzice zwrócili się do Stoliny 

o pomoc, gdyż ich dzieci osiągały 

bardzo niskie wyniki podczas spraw-

dzianu kończącego szkołę podstawo-

wą. Powstał projekt. Potem rodzice 

bardzo pilnowali, żeby dzieci cho-

dziły na wszystkie zajęcia, traktując je 

jako darmowe korepetycje. - Świetnie 

współpracowało się z dyrekcją i kadrą 

pedagogiczną szkoły. Dzięki wspól-

nym działaniom stowarzyszenia, 

szkoły i środowiska, projekt odniósł 

sukces – podsumowuje B. Michalska.

Cztery ze zrealizowanych przez 

Stolinę projektów dotyczyły zdoby-

wania nowych kwalifi kacji zawodo-

wych. Z tego trzy były połączone z 

kursem prawa jazdy (w tym również 

na Kat. C). - Między niektórymi 

wsiami w naszych gminach nie ma 

żadnej komunikacji oprócz szkolnej. 

Ludzie są skazani na odcięcie od 

świata. Jak ktoś ma dojechać, do leka-

rza, do pracy, do szkoły ponadgimna-

zjalnej? Do wioski obok czy do miasta 

nie będzie chodził na piechotę, 14 czy 

15 km. Prawo jazdy jest potrzebne 

jako narzędzie do pracy – wyjaśnia B. 

Michalska. Oprócz tego uczestnicy 

projektu uczyli się podstaw przedsię-

biorczości i komunikacji. 

Osiem osób ukończyło kurs ma-

larza-glazurnika. - Była potrzeba, 

żeby połączyć te dwie specjalności, 

na rynku brakowało fachowców 

umiejących kłaść kafelki i malować. 

Ten kurs ukończyły również panie. 

Cieszyły się, że po pierwsze, odno-

wią swoje własne domy – opowiada. 

I  dodaje, że do nauki kładzenia ka-

felków udostępnili pomieszczenia w 

swoim starym domu, czekającym na 

remont. Inaczej uczestnicy nie mie-

liby gdzie ćwiczyć. Uczestnicy  tego 

kursu pomalowali również wszystkie 

pomieszczenia kaplicy na cmentarzu 

w Zwierzynie. Koordynatorem pro-

jektu była Angelika Jaworska.

Wiaterek w skrzydełkach

Państwo Michalscy cieszą się, że 

widać efekty ich działań. – Bardzo je-

steśmy dumni z tego, że ludzie mają 

dodatkowe kwalifi kacje, to raz, ale też 

z tego, jak się zmieniło ich myślenie. 

Dostali takiego „wiaterku w skrzydeł-

ka”. Już nie mają kompleksów. Zrozu-

mieli, że jak się uprą, to mogą coś zro-

bić. A jak czegoś nie wiedzą, nie boją 

się pójść i spytać – mówi B. Michal-

ska. Niemal jednym tchem wymienia 

największe sukcesy „podopiecznych”: 

Jedna z dziewczyn założyła fi rmę 

sprzątającą w Niemczech. Mężczy-

zna, który ukończył kurs glazurnika-

-malarza wystąpił o środki na założe-

nie działalności pozarolniczej na wsi i 

starał się o100 tys. zł. Chce utworzyć  

dla siebie stanowisko pracy. – Dla tych 

ludzi to są ogromne sukcesy – mówi B. 

Michalska. Wielu z nich pracuje do-

rywczo lub sezonowo. - W naszej wsi 

istnieje również fi rma cateringowa, 

fi rma sprzątająca. Dzięki funduszom 

pozyskanym przez gminę Zwierzyn 

kilkanaście osób z okolicznych wiosek 

otworzy własną działalność i otrzyma 

wsparcie fi nansowe – dodaje. 

Obecnie trwa projekt pt. „Super-

niania na kółkach” w gminie Stare 

Kurowo, obejmujący m.in. kurs pra-

wa jazdy, zajęcia z przedsiębiorczości 

i zdobywanie nowych kwalifi kacji 

zawodowych przez bezrobotne ko-

biety w zakresie opieki domowej nad 

dzieckiem. Koordynatorką projektu 

jest Ewelina Sulej. 

Tysiące stron dokumentacji

Pani Bogumiła przyznaje, że bar-

dzo trudno im jest pozyskiwać środki. 

Mimo tego, że potrafi ą pisać projekty. 

– Zauważamy ogromną niekonse-

kwencję w ocenianiu poszczególnych 

wniosków. Nie ma jednego klucza. Nie 

jesteśmy fi rmą produkującą rzemieśl-

niczo projekty, a organizacją, która 

tworzy je w odpowiedzi na społeczne 

problemy – mówi. Przyznaje, że czyta 

tysiące stron dokumentacji. Stara się 

dojść, dlaczego projekt odpadł. – Je-

stem umysłem analitycznym i pracuję 

na matrycy logicznej. Ale trudno mi 

czasem zrozumieć, dlaczego naprawdę 

dobry projekt odpada na celach hory-

zontalnych. Czytam go na wszystkie 

strony i nie rozumiem – dodaje. 

Natomiast jeśli chodzi o ich re-

alizację, Stolina jest wzorowym be-

nefi cjentem. Podczas wszystkich 

projektów, w trakcie kontroli zakwe-

stionowano wydatki na… 29 groszy. 

Było to wynikiem różnicy między 

umową na wynajem sali a fakturą, 

która wzięła się z dokładniejszego 

wyliczenia podatku VAT.  

O społecznikach – 
myśl druga

- Trzeba chcieć pomagać, trzeba 
to czuć i lubić ludzi. Jak się 
lubi ludzi, to się wie, co jest im 
potrzebne. Ale przy tym nie 
należy oczekiwać wdzięczności. 
Wtedy będzie dobrze – uważa B. 
Michalska. 

Remont, świetlica i dobra 
władza

- Marzy mi się impreza dla na-

szych członków – mówi prezes Mi-

chalski, zapytany o aspiracje związa-

ne ze stowarzyszeniem. – Przez te 

dwa lata nic nie zrobiliśmy dla siebie. 

Ciągle zmuszamy się nawzajem do 

pracy, odkładając na później plany 

napisania projektu dla nas. Chcie-

libyśmy zaprosić do siebie inne sto-

warzyszenia i pokazać nasze „dobre 

praktyki” – planuje. Przyznaje, że 

stowarzyszenie ogromnie troszczy 

się o ludzi, a mało o wizerunek. Że 

on sam nie ma czasu, żeby porządnie 

zająć się stroną internetową. – Kra-

dlibyśmy czas dla ludzi, zajmując się 

własną promocją – uzupełnia jego 

żona. Raz jeszcze wspomina o człon-

kach stowarzyszenia. – Jesteśmy z 

nich dumni. Są to świetni, pracowici 

fachowcy, nie liczący godzin społecz-

nej pracy. Nie ma dla nich znaczenia, 

czy jest sobota, niedziela, czy inny 

wolny dzień – mówi. – Nas nie trze-

ba pilnować, ani rozliczać z godzin. 

Od siebie trzeba wymagać najwięcej, 

choćby inni nie wymagali – podsu-

mowuje. 

B. Michalska, zapytana o ma-

rzenia, opowiada o tych bardziej 

prywatnych i przyziemnych – przy-

dałyby pieniądze na remont starego 

domu, do którego wkrótce się prze-

prowadzą. Do ich obecnego miesz-

kania wprowadzi się córka z rodziną, 

uciekająca z dużego miasta. Zamia-

na taka jest konieczna ze względu na 

silną alergię wnuczka. 

- Myśleliśmy, żeby w starym domu 

otworzyć domową świetlicę dla dzie-

ci. By był tam dobry klimat. Taka do-

mowa opieka ze wsparciem terapeu-

tycznym, dla różnych dzieci, również 

z autyzmem czy zespołem Asperge-

ra, ale nie tylko. Także tych, których 

rodzice chcą pojechać na zakupy i nie 

mają co z nimi zrobić. Wynajmowa-

libyśmy na przykład babcie, wiele tu 

dookoła fantastycznych babć, które 

czytałyby bajki, opowiadały wierszy-

ki, uczyły rymowanek. Tego obecnie 

brakuje w dzieciństwie – marzy B. 

Michalska. 

- Tak bardzo chcielibyśmy pomóc 

strażakom OSP z Pławina (gm. Sta-

re Kurowo). Są oni bardzo aktywni 

i naprawdę zasługują na wsparcie. 

Niestety - pech chce, że projekty 

pisane dla nich odpadają  z powodu 

kryteriów horyzontalnych. Podobnie 

rzecz ma się z seniorami z 3 gmin- 

staraliśmy się i niestety … nie wyszło 

z tych samych powodów – dodaje 

autorka projektów.

Ważne dla Stoliny jest również 

wsparcie samorządu. To kolejne 

marzenie. – Żeby chociaż władza 

powiedziała tak: macie pomysły, 

chcecie coś robić, dobrze, róbcie. Nie 

mamy pieniędzy, ale może pomoże-

my wam w inny sposób, na przykład 

udostępnimy pomieszczenia, uży-

czymy drukarki, itp…– mówi. – No i 

może od czasu do czasu dobre słowo 

na jakimś zebraniu… – dodaje. Nie 

jest jednak tak źle. Pani Bogumiła 

dodaje: Cieszy nas dobra współpraca 

z gminą Stare Kurowo- może kiedyś 

podobnie będzie gdzie indziej….?

Spełnienia wszystkich marzeń – 

życzymy gorąco.  

Katarzyna Buchwald-Piotrowska

Dokończenie ze strony 6

Opowiedzmy o ludziach

Uczestniczki projektu „Kobiety w drodze po sukces”.

Kolorowa i kaloryczna „Nadzieja na kółkach”.

Grupa artystyczna działająca w ramach projektu „Zacznij od zaraz”. 

Harcerze na zlocie w Krakowie. Projekt „Architekci marzeń”. 

O społecznikach – myśl pierwsza
- Społeczni myślą inaczej. W odmienny sposób odliczamy czas. Nie jesteśmy 
na czasie, który można nazwać „urzędniczym”. Rozumiemy na przykład, że 
dla bezrobotnego każdy dzień, kolejny miesiąc to ogromna ilość czasu bez środ-
ków do życia. Dlatego jako ograniczenie postrzegam struktury samorządowe, 
urzędowe. To, co „pachnie” urzędem, nie jest dla nas – uważa B. Michalska.
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- Jak zaczęła się Wasza przygoda 

ze Szlachetną Paczką?

- O istnieniu Szlachetnej Paczki 

dowiedziałam się cztery lata temu z 

Teleexpresu. 

Zainteresowałam się, poszukałam 

informacji w internecie i postano-

wiłam zachęcić swoich uczniów 

żeby wspólnymi siłami przygotować 

paczkę dla potrzebujących.

Zanim jednak zdecydowaliśmy się 

na udział w akcji z internetowej bazy 

„zniknęły” rodziny z Wielkopol-

ski tzn. zostały już zarezerwowane 

przez innych darczyńców. Pomyśla-

łam więc, że możemy przygotować 

paczki dla rodzin z województwa 

lubuskiego. Jedynym kryterium wy-

boru była odległość, ponieważ pacz-

Szkoła ludzi szlachetnych
12 stycznia w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego odbyła się gala podsumowująca akcję Szlachetna Paczka w województwie lubuskim. Spotkanie 
było okazją do wyróżnienia osób szczególnie zaangażowanych w akcję. Wśród nich znalazła się Danuta Bilicka – nauczycielka biologii z Zespołu Szkół 
Komunikacji z Poznania, która od 4 lat wraz z uczniami przygotowuje paczki dla rodzin z województwa lubuskiego.

ki trzeba dostarczyć do wskazanego 

magazynu.

Otworzyłam stronę z wojewódz-

twem lubuskim i wybrałam Witnicę. 

Motywacja była dosyć błaha - spodo-

bała mi się nazwa miejscowości. Te-

raz jednak widzę, że był to bardzo 

dobry wybór. Skontaktowałam się 

z liderem regionu Ryszardem Mig-

dałem z pytaniem czy jest szansa, że 

odbiorą paczki od nas z Poznania i 

usłyszałam „ róbcie paczki, a my po-

myślimy jak je przetransportować”. 

I tak się zaczęła nasza czteroletnia 

współpraca z Witnicą.

- Wasza szkoła liczy 21 klas. Ile 

paczek udało się wam przygoto-

wać?

- W pierwszym roku tylko 3, po-

nieważ akcja już trwała i mieliśmy 

niewiele czasu. Zaangażowały się 

dwie klasy w tym moja, w której 

byłam wychowawczynią. Od in-

nych klas i nauczycieli otrzymałam 

jednak sygnał, że za rok chętnie 

włączą się do akcji. Rok później za-

angażowało się 14 klas i powstało 

15 paczek, w tym jedna od samych 

pracowników szkoły. Trzeci rok był 

dla nas rekordowy, ponieważ na 

21 klas w szkole, 20 włączyło się 

do akcji i powstało 18 paczek. W 

2011 udało nam się obdarować 14 

rodzin.

- W jaki sposób dokonujecie 

wyboru rodzin z bazy Szlachetnej 

Paczki? 

- Wszystko zależy od młodzieży. 

Czasami wyboru dokonuje wycho-

wawca, ale ja osobiście wolę, kiedy 

decydują uczniowie. Dzięki temu 

czują, że wybór nie jest im narzuco-

ny, są bardziej zaangażowani. Wie-

dzą, że są odpowiedzialni za rodzinę, 

którą wybrali, bo nikt inny nie przy-

gotuje dla niej paczki. 

- Taka ilość paczek to duże zobo-

wiązanie, ale także wyzwanie „logi-

styczne”. W jaki sposób organizują 

Państwo powstawanie paczek?

- Umawiamy się, że czekamy do 

ostatniej chwili z przynoszeniem rze-

czy, szczególnie dotyczy to przedmio-

tów wielkogabarytowych takich jak 

łóżka, kuchenki, lodówki. Tak duże 

wsparcie nie byłoby możliwe, gdyby 

nie zaangażowanie rodzin naszych 

uczniów. Można powiedzieć, że Szla-

chetna Paczka żyje wśród nas przez 

cały rok, np. w zeszłoroczne wakacje 

remontowałam kuchnię. Meble, któ-

re zmieniałam były w dobrym stanie, 

więc odłożyłam je i czekały do grud-

nia, żeby przekazać je potrzebującej ro-

dzinie. Gromadzimy rzeczy z myślą, że 

na święta będziemy mogli przekazać je 

dalej. Oprócz tego nauczycielki, które 

lubią robótki ręczne, przygotowują 

ozdoby świąteczne. Są one następnie 

sprzedawane podczas zebrań z rodzi-

cami, a zarobione pieniądze wspierają 

Szlachetną Paczkę. Dzięki nim można 

zakupić brakujące rzeczy do paczek.

- Co najbardziej urzeka Panią w 

tej akcji?

- Najważniejsze są relacje z prze-

kazywania paczek rodzinom i emocje, 

jakie temu towarzyszą. Pamiętam jak 

klasa, składająca się z samych chłop-

ców, przygotowywała paczkę dla ro-

dziny, w której ojciec uległ ciężkiemu 

wypadkowi i leżał całkowicie sparali-

żowany. Chłopcy oprócz wszystkich 

potrzebnych rzeczy z listy, złożyli się i 

kupili nowe DVD, żeby ten pan mógł 

oglądać fi lmy. Widać było, jak moc-

no przejęli się jego sytuacją. Podczas 

przekazywania paczki wszyscy pła-

kali. Można powiedzieć, że „Paczka” 

pomaga potrzebującym rodzinom, ale 

przede wszystkim uczy nas mądrego i 

szlachetnego pomagania.  

Rozmawiała Hanna Musiejkiewicz

Jak działa Szlachetna 
Paczka – schemat 
pomagania dla darczyńcy

1. Wybór rodziny z bazy interne-
towej na stronie www.szlachet-
napaczka.pl
2. Kontakt z wolontariuszem 
opiekującym się rodziną
3. Przygotowanie Paczki we-
dług listy potrzeb opracowanej 
wcześniej przez wolontariusza 
- pomoc jest odpowiedzią na 
konkretne potrzeby rodziny
4. Dostarczenie Paczki do maga-
zynu
Każdy darczyńca otrzymuję an-
kietę zwrotną z informacją o tym 
jak rodzina przyjęła wsparcie.

1 paczka = wsparcie 
dla jednej rodziny 
(może liczyć wiele kartonów)

W przygotowanie paczek co roku angażują się nauczyciele i uczniowie 
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Paczki gotowe do drogi

SuperW z Zespołu Szkół Komunikacji 

Danuta Bilicka
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Harmonogram porad specjalistów Lokalny Ośrodek NGO
Gorzów Wielkopolski, Ul. 30 stycznia 12 lok. 4

Żeby dobre było jeszcze lepsze
Rozmowa z Mirosławem Glazem, dyrektorem Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

- Nowy rok to nowy budżet. Na 

jakie wsparcie ze strony Urzędu 

Marszałkowskiego w 2012 roku 

mogą liczyć NGO’sy z naszego wo-

jewództwa?

- W tym roku w budżecie woje-

wództwa lubuskiego dla organizacji 

pozarządowych przeznaczono oko-

ło 3 mln zł.  Wszystkie konkursy 

otwarte zostały ogłoszone jeszcze 

w styczniu b.r. (pozostają środki 

PFRON; które zostaną przekazane 

w późniejszym czasie do dyspozycji 

UM). Najwięcej środków, ponad 1,6 

mln zł, zostało przeznaczonych na 

wsparcie organizacji działających w 

dziedzinie kultury fi zycznej. Wynika 

to m.in. z faktu, że kluby sportowe 

działają w trybie ciągłym. Wyszcze-

gólniona została także pula na tzw. 

tryb pozakonkursowy, który szcze-

gółowo określa ustawa o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie. 

Zgodnie z ustawą, tego typu dofi -

nansowanie nie może przekroczyć 

20% środków przeznaczonych na 

realizację zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe w danym 

roku. W tym roku będzie to od 5 do 

10% budżetu w poszczególnych ob-

szarach wsparcia. 

- Wspomniał Pan o trybie po-

zakonkursowym, taką możliwości 

stworzyła nowelizacja wspomnia-

nej ustawy o d.p.p. Dla kogo i na co 

przeznaczona jest ta ścieżka pozy-

skiwania wsparcia fi nansowego?

- Idea trybu pozakonkursowego 

polega na tym, aby móc wesprzeć 

działania, których organizacjom 

pozarządowym nie udało się wcze-

śniej zaplanować. W ustawie o d.p.p 

wymienione są działania, na które 

NGO’sy mogą ubiegać się o dotację. 

Jednak nie może być tak, że orga-

nizacje celowo nie biorą udziału w 

konkursach a zgłaszają się po środki 

w trybie uproszczonym. Chciałbym, 

żeby organizacje lepiej planowały 

swoje poczynania i określały swoje 

cele, dzięki temu więcej projektów 

będzie przemyślanych. Oczywiście 

żeby wniosek złożony w trybie po-

zakonkursowym otrzymał dofi nan-

sowanie, musi również przejść pro-

cedurę oceny tak jak w otwartym 

konkursie. Powinien wpisywać się w 

obszar wsparcia jakie dofi nansowu-

je województwo lubuskie, a przede 

wszystkim powinien być innowa-

cyjny i bardzo dobry od strony me-

rytorycznej.

- Według jakich kryteriów ocenia-

ne są oferty składne przez NGO’sy?

- Najważniejsze jest kryterium 

merytoryczne, które stanowi aż 

60% łącznej punktacji. Kryterium 

fi nansowe to 25%, a organizacyjne 

- 15%. W tym roku wnioski, które 

nie otrzymają 60% punktów, tracą 

prawo do dofi nansowania. Moim 

zdaniem procedury muszą być ja-

sne, ale i wymagające. Projekty, które 

otrzymują dofi nansowanie muszą 

być po prostu dobre i wpisywać się 

w zadania wynikające z programu 

współpracy. Jako urząd odchodzi-

my od powierzania zadań (czyli 

ich całkowitego fi nansowania) do 

wspierania zadań publicznych, co w 

praktyce oznacza udzielenie dotacji 

na dofi nansowanie ich realizacji. Or-

ganizacje nie muszą wykazywać się 

wkładem fi nansowym, ale liczy się 

zaangażowanie ludzi, praca społecz-

ników i świadczenia wolontariuszy 

które również mogą być przeliczane 

na wkład fi nansowy.

- Z perspektywy pracy w Depar-

tamencie Infrastruktury Społecz-

nej, jakie widzi Pan mocne strony 

organizacji pozarządowych?

- Jest wiele organizacji, które po-

siadają duże zasoby i wykwalifi ko-

waną kadrę. Moim zdaniem w tej 

kwestii bardzo mocne są kluby spor-

towe (stowarzyszenia kultury fi zycz-

nej). Mają wieloletnie doświadczenie 

w pisaniu wniosków konkursowych. 

Równie „dobre” są organizacje zaj-

mujące się pomocą osobom niepeł-

nosprawnym. Ich atuty to potencjał, 

który tkwi w ludziach, świetne pomy-

sły i bezinteresowność. Szczególnie 

widać to po składanych wnioskach 

konkursowych – cała pula pienię-

dzy przeznaczana jest na konkretne 

działanie, a nie na wynagrodzenia 

dla ludzi. Oczywiście najważniejsze 

jest nastawienie organizacji pozarzą-

dowych na niesienie bezinteresownej 

pomoc innym osobom. 

- A słabe strony NGO’sów? 

- Niektóre organizacje mają małe 

doświadczenie w pisaniu wniosków. 

Nie czytają umów, zapominają o 

zasadzie proporcjonalności w pro-

jektach. Określam to jako słabość 

administracyjną. Organizacje muszą 

zrozumieć jak działa pomoc publicz-

na i że z otrzymanej dotacji trzeba 

się rozliczyć. Można powiedzieć, że 

w III sektorze panuje swoista dwu-

biegowość – są mocne organizacje i 

nie tyle słabe, ile takie, które trzeba 

szkolić, żeby do tych bardzo dobrych 

doszły.

- Niedawno minął rok odkąd 

sprawuje Pan urząd dyrektora 

Departamentu Infrastruktury 

Społecznej. Wcześniej pełnił Pan 

funkcję wiceburmistrza Krosna 

Odrzańskiego. Czy doświadczenie 

na tym stanowisku pomaga w pracy 

w Urzędzie Marszałkowskim?

- Zakres działań mojego de-

partamentu jest bardzo szeroki od 

edukacji, kultury, sportu po pomoc 

społeczną. Realizujemy obecnie trzy 

duże projekty fi nansowane ze środ-

ków UE, w tym jeden systemowy 

dla pracowników opieki społecznej, 

jeden badawczy oraz projekt Obser-

watorium Integracji Społecznej. Do-

świadczenie zdobyte w Krośnie Od-

rzańskim pomaga mi na pewno w 

zarządzaniu ludźmi. Gmina, powiat 

czy urząd wojewódzki pracują na 

tych samych aktach prawnych, zmie-

nia się jedynie skala podejmowanych 

działań. Szeroki  zakres działalności 

sprawia, że muszę mieć całościowe 

spojrzenie na ogół spraw które re-

alizujemy w ramach Departamentu 

Infrastruktury Społecznej. 

- Jest Pan osobą bardzo aktywną 

także na polu działalności społecz-

nej. Działa Pan czynnie w klubie 

sportowym Ju Jitsu Satori Krosno 

Odrzańskie, trenuje młodzież i po-

zyskuje środki na realizację działań 

klubu. Jak doświadczenie w organi-

zacji wpływa na Pana pracę zawo-

dową?

- Wiele lat działałem w Polskim 

Czerwonym Krzyżu, a od 20 lat 

angażuję się w prowadzenie klu-

bu sportowego, który jest jednym z  

najdłużej funkcjonującym stowarzy-

szeniem kultury fi zycznej w Krośnie 

Odrzańskim. Dzięki temu wiem, ile 

satysfakcji daje praca na rzecz innych 

szczególnie dzieci i młodzieży. Wiem 

także, ile energii trzeba włożyć w pla-

nowanie, pozyskiwanie środków i ich 

rozliczanie, dlatego mam duży szacu-

nek dla wszystkich społeczników z 

którymi przychodzi mi się spotykać 

jako Dyrektorowi Departamentu. 

Rozmawiała Hanna MusiejkiewiczKlub sportowy Ju-jitsu Satori podczas tegorocznego fi nału WOŚP.
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 15.02, godz. 13.00-15.00
Kamila Szwajkowska
Pisanie projektów, pozyskiwanie 
środków

 17.02.2012, godz. 15.00-17.00
Maciej Marycki
Księgowość organizacji pozarzą-
dowych

 21.02.2012, godz. 16.00-18.00
Honorata Ruban
Pozyskiwanie środków, pisanie i 
realizacja projektów

 22.02.2012, godz. 10.00-12.00
Dariusz Kondraciuk
Prawne aspekty działania orga-
nizacji, współpraca trójsektorowa

 29.02.20112, godz. 10.00-12.00
Dariusz Kondraciuk
Prawne aspekty działania orga-
nizacji, współpraca trójsektorowa

 2.03.2012, godz. 15.00-17.00
Maciej Marycki
Księgowość organizacji pozarzą-
dowych

 7.03.2012, godz. 10.00-12.00
Dariusz Kondraciuk
Prawne aspekty działania orga-
nizacji, współpraca trójsektorowa

 7.03.2012, godz. 13.00-15.00
Kamila Szwajkowska
Pisanie projektów, pozyskiwanie 
środków

 14.03.2012, godz. 13.00-15.00
Kamila Szwajkowska
Pisanie projektów, pozyskiwanie 
środków

Zadzwoń i umów się na 
spotkanie: 
691 818 979
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 1% podatku – co zrobić, aby kampania się udała?
Rozmowa z Aleksandrą Kiełczewską, wiceprezes Zarządu Fundacji Anioły Filantropii

- Pani Aleksandro zacznijmy od 

rzeczy najważniejszej: czy warto 

starać się o środki z 1% podatku, 

czy to możliwość tylko dla dużych 

organizacji?

- Zdecydowanie warto. W ze-

szłym roku podatnicy przekazali 

organizacjom pożytku publicznego 

ponad 400 mln zł, co statystycznie 

dawało jednej OPP przychód w wy-

sokości 61 tys. Oczywiście kwoty te 

rozłożyły się nierównomiernie. Naj-

lepsza organizacja zebrała 88 mln. 

Przypomnijmy jednak, że średni 

budżet roczny organizacji pozarzą-

dowej w Polsce to 20 tys. zł. Nawet 

jeśli przychód z 1% podatku miałby 

stanowić kilka tysięcy, czy nawet kil-

kaset złotych i tak przyda się małej, 

lokalnej organizacji. 

- Dlaczego niektóre organizacje 

zbierają aż tak wielkie sumy? 

- Zadziałały tu prawa ekono-

mii: 20% organizacji zebrało 80% 

wszystkich kwot. Tego nie da się 

uniknąć, ale można postarać się, aby 

być pośród nich. 

- Czy wiadomo, komu Polacy 

chcą przekazać 1% podatku? Czy 

to prawda, że pomagają tylko dzie-

ciom? 

- Z badań, które przeprowadziła 

Fundacja Anioły Filantropii wyni-

ka, iż dla 33% respondentów wiek 

benefi cjentów nie ma znaczenia, zaś 

obszary działania organizacji, które 

podatnicy wesprą najchętniej to: po-

moc niepełnosprawnym, pomoc nie-

uleczalnie chorym oraz pomoc zwie-

rzętom. Organizacje, które pomagają 

dzieciom są chętniej wspierane przez 

kobiety, z kolei zaś mężczyźni są 

bardziej wrażliwi na pomoc osobom 

starszym. Obszary wspierania zależą 

też od wykształcenia podatników: im 

wyższe, tym większa chęć wspierania 

osób nieuleczalnie chorych. 

- Co roku Ministerstwo Finan-

sów publikuje listę z wynikami 1%. 

Co należy z niej wywnioskować?

- Duże przychody osiągają or-

ganizacje, które zbierają 1% na tzw. 

subkonta – wówczas podatnik ma 

możliwość wskazania, do jakiej kon-

kretnej osoby lub podmiotu 1% ma 

trafi ć. Rozpoznawalność marki orga-

nizacji też ma wpływ na wynik 1%, 

ale nie jest to przełożenie bezpośred-

nie. Lepsze wyniki osiągają organi-

zacje, które zajmują się „defi cytami” 

np. chorobami, brakami, niepełno-

sprawnością niż te, które inwestują 

w „nadwyżki” np. najzdolniejszych. 

W pierwszej dwudziestce znajdu-

je się wiele organizacji zajmujących 

się ratowaniem zdrowia i życia. Ilość 

przekonanych podatników nie za-

wsze zależy od skali kampanii. 

- Załóżmy, że nie mamy żadnych 

pieniędzy na kampanię, ale został 

nam jeszcze marzec i kwiecień. Co 

da się zrobić? 

- Proszę wyobrazić sobie trójkąt, 

którego wierzchołki naszywają się: 

Dobrze, Szybko, Tanio. W przygo-

towywaniu kampanii mogą Pań-

stwo wybrać tylko dwa z nich. Jeśli 

ma być to zrobione dobrze i szybko, 

to trzeba będzie zapłacić za usługę. 

Jeśli szybko i tanio – nic dobrego z 

kampanii nie wyjdzie. Pozostaje nam 

wersja: dobrze i tanio, ale ona wyklu-

cza szybkie tempo. Można zaplano-

wać skuteczną kampanię z naprawdę 

niewielkimi wydatkami, ale do pracy 

trzeba zabrać się już lipcu, sierpniu 

poprzedniego roku. 

- Jak to zrobić? Co możemy pora-

dzić organizacji, która pierwszy raz 

stara się o 1%?

- Przede wszystkim nie można 

robić kampanii „do wszystkich”. Do 

wszystkich to niestety znaczy do ni-

kogo. Warto zacząć od zastanowie-

nia się, kto z najbliższego otoczenia 

organizacji może przekazać jej 1%: 

rodziny benefi cjentów, pracowni-

cy zaprzyjaźnionych fi rm, rodziny 

wolontariuszy, mieszkańcy danej 

miejscowości itp.? Trzeba te grupy 

starannie wybrać i zaplanować, kie-

dy i jak skontaktujemy się z każdą z 

nich. Warto zebrać cały zespół orga-

nizacji i zrobić burzę mózgów. Jakie 

mamy zasoby, które pomogą nam 

w kampanii? Może zaprzyjaźniony 

dziennikarz napisze o nas artykuł 

w lokalnej gazecie? Może mamy 

drukarnię, która pro bono wydru-

kuje nam ulotki? A może dyrektor 

lokalnej szkoły zwróci się z takim 

apelem do wszystkich rodziców? 

Możliwości jest naprawdę wiele. 

Wszystkie pomysły trzeba od razu 

spisać. Warto, aby w organizacji jed-

na osoba była dopowiedziana tylko 

za kampanię 1% i miała do pomocy 

inne osoby z zespołu. Nie popełniaj-

my też typowego błędu, który polega 

na przechodzeniu do działań bez za-

stanowienia się nad ich sensem, albo 

mechanicznego kopiowania tego, co 

zrobiły inne organizacje. Jeśli orga-

nizacja ma kłopoty z zaplanowaniem 

kampanii, warto jest skorzystać z 

pomocy doradcy w zakresie fundra-

isingu. Więcej informacji na stronie: 

www.aniolyfi lantropii.org  

Rozmawiała Marzena Słodownik

www.ngo.pl
Wszyscy pewnie znamy ten internetowy adres (jeśli nie, to czym prędzej warto 
go poznać!). To najstarszy i największy portal internetowy, poświęcony w cało-
ści zagadnieniom trzeciego sektora. Skupia wiele treści: od elementarza uczą-
cego krok po kroku, jak założyć i prowadzić organizację, poprzez ogłoszenia o 
konkursach, po dyskusje na tematy dotyczące rozwiązań systemowych. 

Portal powstał na przełomie 2000 i 2001 

roku z inicjatywy Polsko-Amerykańskiej Fun-

dacji Wolności i Stowarzyszenia Klon/Jawor. 

Od tego czasu jest kopalnią wiedzy i informacji 

dla większości organizacji w Polsce. Wszystko 

dzięki serwisom tematycznym, poświęconym 

chociażby zagadnieniom takim jak: fundusze, 

wolontariat, zarządzanie organizacją, prawo-

dawstwo, Unia Europejska czy ludzie sektora. 

Istotną wartością są praktyczne porady udzie-

lane przez specjalistów w ramach podserwisu 

poradnik.ngo.pl czy największa baza ogłoszeń 

związanych z trzecim sektorem. Dziś to także 

miejsce licznych polemik i jedyne liczące się 

pozarządowe medium prezentujące stanowisko 

NGO’sów w ważnych sprawach.

Administrowaniem serwisu zajmuje się war-

szawskie Stowarzyszenie Klon/Jawor. W jego 

tworzeniu uczestniczy kilkadziesiąt organizacji 

i instytucji rozsianych po całej Polsce. Każdego 

dnia zasilają serwis w około setkę nowych in-

formacji. 

W ramach portalu funkcjonuje również 16 

serwisów regionalnych, skupiających wiadomo-

ści z każdego z województw. Serwis wojewódz-

twa lubuskiego był jednym z niewielu, który do 

niedawna nie posiadał swojego „opiekuna”, czyli 

regionalnej organizacji, współpracującej z admi-

nistratorem i odpowiedzialnej za dostarczanie 

nowych, aktualnych treści. Od stycznia 2012 

roku zadania tego podjęła się Fundacja na rzecz 

Collegium Polonicum. – Na ngo.pl zaglądamy 

codziennie. Było nam przykro, że na stronie na-

szego województwa pojawiało się tak niewiele 

aktualnych informacji. Przecież w samym regio-

nie dzieje się bardzo wiele. Zaczęliśmy się do-

wiadywać, jak można to zmienić – mówi Mag-

dalena Tokarska, dyrektor fundacji. 

Tym, który „przeczesuje” Internet w poszuki-

waniu treści ważnych, ciekawych dla lokalnych 

NGO’sów jest Adam Szulczewski. - Staramy się 

informować o istotnych wydarzeniach w lubu-

skim dotyczących działalności sektora. Chcemy 

promować organizacje, ich działania i liderów. 

Lubuskie.ngo.pl ma być swoistą wizytówką 

działalności społecznej naszych NGO’sów. Do 

tego jednak potrzeba zaangażowania lubuskich 

stowarzyszeń i fundacji. Czekamy na Wasze 

zdjęcia i opisy! – zachęca A. Szulczewski.  

kbp, as

Jesteśmy na bieżąco!
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Człowiek najlepsza inwestycja
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Fundacja 
Inicjatyw 
Społecznych 
„Dla Przyszłości” 

Ważna jest konkretna pomoc
Czasem zapominamy, jakim problemem może być wykupienie recepty albo wizyta u lekarza specjalisty. Nauczyciele ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej 
Troski ze Strzelec Krajeńskich mają oczy i serca otwarte na potrzeby swoich podopiecznych. Cechuje ich zrozumienie, że czasem najprostsze rzeczy są najtrud-
niejsze.

Stowarzyszenie działa już ponad 

10 lat, co jak na rozwijający się III 

sektor w województwie lubuskim jest 

długim stażem. Organizacja powsta-

ła przy Specjalnym Ośrodku Szkol-

no - Wychowawczym w Strzelcach 

Krajeńskich, głównym celem jej 

działalności jest pomoc wychowan-

kom tej placówki. - Chcieliśmy za-

łożyć organizację, która mogłaby 

wspierać materialnie nasze dzieci. 

Mają one często ogromny problem 

z dostępem do rzeczy takich jak 

okulary niezbędne do nauki, czy wy-

kupienie leków w aptece. 185 zł za 

nowe okulary to dla wielu rodziców 

naszych podopiecznych bariera nie 

do przeskoczenia - wyjaśnia Roman 

Cisowski, prezes stowarzyszenia i je-

den z inicjatorów jego powstania.

Do pomocy dzieciom włączyli się 

nie tylko nauczyciele, którzy two-

rzą jego rdzeń, ale także wielu „faj-

nych” ludzi jak nieżyjący burmistrz 

Strzelec Tadeusz Feder i nadleśni-

czy Hubert Jurczyszyn, czy senator 

Władysław Dajczak – dodaje R. 

Cisowski.

Obecnie Stowarzyszenie skupia 

46 członków, jednak grupa sympa-

tyków i osób wspierających działania 

jego jest znaczenie większa.

Wsparcie rzez cały rok

W ciągu 10 lat działalności Sto-

warzyszeniu udało się zyskać zaufa-

nie społeczne. - Nie mamy problemu 

z uzbieraniem 2 tys. zł potrzebnych 

na paczki bożonarodzeniowe dla na-

szych uczniów. Wszędzie tam gdzie 

pójdą nauczyciele nikt nie odmawia 

pomocy – wyjaśnia prezes.

Budżet roczny organizacji to za-

ledwie około 12 tys. zł. Pieniądze te 

jednak wystarczają na zaspokojenie 

najpilniejszych potrzeb wychowan-

ków SOSW. Większość środków 

fi nansowych pochodzi ze składek 

członkowskich, około 2 tys. zł sto-

warzyszenie otrzymuje od Fundacji 

Muszkieterów, która w ten sposób 

wspiera dzieci ze Strzelec od 4 lat.

Stowarzyszenie we współpracy z 

Bankiem Żywności, udziela pomocy 

żywnościowej najuboższym uczniom 

i ich rodzinom. Korzysta z nich re-

gularnie około 150 osób.

Oprócz tego członkowie organizacji 

trzy razy do roku sami zbierają żyw-

ność, za każdym razem gromadząc 

około 500 kg, co daje 1, 5 tony rocznie. 

– Dzięki temu wiele rodzin otrzymu-

je wsparcie na Boże Narodzenie czy 

Wielkanoc. Co roku na święta przy-

gotowujemy także paczki ze słody-

czami dla wszystkich wychowanków 

SOSW – wymienia R. Cisowski.

Oswoić niepełnosprawność

Drugim równie ważnym fi larem 

działalności stowarzyszenia jest in-

tegrowanie uczniów niepełnospraw-

nych z dziećmi ze szkół masowych. 

- Co roku organizujemy Dzień 

Dziecka i zapraszamy zaprzyjaźnio-

ne szkoły. Zauważyliśmy potrzebę 

włączania naszych dzieci w życie spo-

łeczności lokalnej. Nie chcemy żeby 

stały gdzieś z boku – wyjaśnia prezes.

Podczas festynów z okazji Dnia 

Dziecka dzieci pełnosprawne oswa-

jają się z niepełnosprawnością, mogą 

popchać wózek, wziąć za rękę nie-

dowidzącego rówieśnika. To uczy 

wrażliwości i burzy bariery przede 

wszystkim te, mentalne, bo para-

doksalnie choć niewidoczne są naj-

silniejsze.

Nowy rozdział

Członkowie stowarzyszenia zgło-

sili się do doradztwa kompleksowe-

go w ramach projektu „Podaj Dalej”, 

ponieważ jak sami stwierdzili po-

trzebują merytorycznego wsparcia, 

zwłaszcza w zakresie pozyskiwania 

środków zewnętrznych. – Nie mo-

żemy od jakiegoś czasu „wstrzelić 

się” w projekty, chcielibyśmy się na-

uczyć sięgać po środki pozabudże-

towe, unijne. Potrzebujemy takiego 

„kopa” – wyjaśnia R. Cisowski. W 

rozwoju wspiera stowarzyszenie Ka-

mila Szwajkowska. - Moim zdaniem 

to, co robią jest bardzo konkretne i 

Zajęcia z lepienia w glinie podczas imprezy z okazji „Dnia Dziecka”

Rywalizacja podczas zajęć sportowych – każdy to potrafi !

Wspólna zabawa „w kulkach” integruje dzieciaki!
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bezpośrednio wpływa na podnie-

sienie jakości życia dzieci. Mocną 

stroną tego stowarzyszenia jest fakt, 

że tworzą prawdziwy zespół. Z do-

świadczenia wiem, że jest wiele or-

ganizacji, w których „spala” się jedna 

osoba. Tutaj jest inaczej. Wszyscy 

są faktycznie zaangażowani i z mo-

bilizowani od działania – wyjaśnia 

K. Szwajkowska. Największym ma-

rzeniem prezesa stowarzyszenia jest 

to, aby mogło ono oferować wspar-

cie uczniom niepełnosprawnym, 

zwłaszcza w stopniu lekkim, którzy 

opuszczają szkołę i startują w samo-

dzielne życie. – Są oni pozostawie-

ni sami sobie i często skazani „na 

pożarcie” już na starcie – uważa R. 

Cisowski. - Chcielibyśmy, żeby byli 

traktowani inaczej. Nie chodzi o 

pomoc z opieki społecznej. To jest 

wyjście najgorsze z możliwych, im 

bardziej potrzebne jest wsparcie ko-

goś mądrego i wrażliwego, tak, aby 

mogli odnaleźć swoje miejsce w spo-

łeczeństwie.  

Hanna Musiejkiewicz
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Konkurs plastyczny 
dla uczniów szkół podstawowych;

dwie kategorie wiekowe;
przesyłanie prac do 16 marca 2012 r.

Wyzwalamy społeczną energię!

Temat konkursu: 

Dzisiejszemu światu jest potrzebna nie tyle energia termojądrowa, 

ile raczej energia zamknięta w ludzkim sercu, którą trzeba wyzwolić

(Albert Einstein)

Ruchoma 
ulotka na 
schodach
Jak poinformować innych o swojej 
działalności? Jak zmienić myślenie 
ludzi? Nad tym głowił się już nieje-
den specjalista. I jeszcze najlepiej, 
żeby było tanio...

Portal www.kampaniespoleczne.pl pre-

zentuje różne przykłady kampanii społecz-

nych, mniej lub bardziej udanych. Tańszych i 

droższych. Z Polski i zza granicy. Niektóre są 

szokujące, inne obrzydliwe, śmieszne lub wy-

śmiane. Poruszają mniej lub bardziej ważne 

problemy społeczne. Wiele przykładów jest 

ciekawych, nawet inspirujących. Wśród nich 

na pewno wyróżnia się jeden z pomysłów 

WWF, zrealizowany przez wolontariuszy z 

Węgier. 

Ich kampania była bardzo tania, niemal 

bezkosztowa i  ekologiczna  - wydrukowano 

tylko jedną ulotkę. No i spektakularna pod 

względem liczby osób, do których dotarła. 

Na czym polegała? Zużyto tylko jedną kartkę 

papieru, sporządzając jedną ulotkę. Dwóch 

wolontariuszy, przebranych za pandy, symbo-

le WWF, ustawiło się przy schodach rucho-

mych w centrum handlowym. Jeden z nich 

wręczał ulotkę osobie jadącej do góry. Drugi, 

znajdujący się na szczycie schodów, odbierał 

kartkę i wręczał ją kolejnej osobie jadącej w 

dół. Tam czekała druga „panda”, która od-

bierała ulotkę i wręczała ją osobie jadącej do 

góry. Klienci nie mieli szansy wyrzucić jej do 

śmieci, jak zapewne stałoby się z większością 

tego typu ulotek przy tradycyjnym ich roz-

dawaniu. Oczywiście, kartka papieru nie jest 

wieczna. Ale z  akcji został nakręcony fi lm, 

który trafi ł do Internetu, na blogi, portale 

społecznościowe. Przedstawiciele WWF sza-

cują, że w ten sposób, za pomocą jednej ulotki 

udało im się dotrzeć do 285 142 tys. ludzi. 

Sukces, prawda?

Nie wszystkie tanie kampanie są równie 

proste i równie udane. Ale warto popatrzeć, 

poczytać.  

kbp

GENDER – z czym to się je?
Jestem naiwna, gdyż myśla-
łam że wszyscy wiedzą, co 
oznacza słowo GENDER. 
Ostatnio byłyśmy na szko-
leniu organizowanym przez 
MPiPS pt. „Gender mainstre-
aming – jako narzędzie na 
rynku pracy” . Okazało się, 
że 90% obecnych na sali 
osób, nie zna tego pojęcia. 
Więc jak tu mówić o równo-
ści szans, skoro nie znamy 
podstawowych pojęć?

GENDER, czyli płeć kulturowa 

Słowo „gender” pochodzi z języ-

ka angielskiego i w zasadzie nie  ma 

polskiego odpowiednika. Oznacza 

tworzony w sposób performatywny 

zespół cech i zachowań, ról płcio-

wych i stereotypów przypisywanych 

kobietom i mężczyznom przez spo-

łeczeństwo i kulturę. Inaczej, gender 

nazywa się społeczno-kulturową 

tożsamością płciową. Tak podaje 

Wikipedia. Prościej można po-

wiedzieć, że gender to zespół cech, 

atrybutów, postaw, ról społecznych, 

przypisanych kobietom i mężczy-

znom  przez szeroko rozumianą 

kulturę.

Równość płci

To stan, w którym kobietom i męż-

czyznom przypisuje się taką samą 

wartość społeczną, równe prawa i 

równe obowiązki, a także wtedy, kiedy 

mają oni równy dostęp do zasobów, 

Performatywność płci (inaczej: performatywność rodzajowa) (ang. 
gender performativity) – termin wprowadzony do socjologii przez 
fi lozofkę i teoretyczkę kultury Judith Butler w książce „Uwikłani w 
płeć” (ang. gender trouble), oznaczający sposób konstrukcji płci spo-
łeczno-kulturowej poprzez jej nieustanne powtarzanie i odgrywanie.

środków fi nansowych i szans rozwo-

jowych, z których mogliby korzystać. 

Co to oznacza? Chodzi o to, aby i 

kobiety, i mężczyźni mieli możliwość 

wyboru drogi życiowej bez ograniczeń 

dotyczących stereotypów związanych 

z płcią. Przyznacie, że ta defi nicja bar-

dzo ładnie brzmi. Ale w praktyce bywa 

niestety bardzo różnie. Więcej na ten 

temat w kolejnym numerze. 

Marzena Słodownik

PS: Ten tekst różni się od pozostałych, 

które napisałam. Wybaczcie, ale cza-

sem trzeba się wziąć z problemem za 

bary. A myślę, że problemem jest to, że 

tak mało wiemy genderingu i równo-

ści szans. Nawet WORD wie za mało, 

gdyż cały czas podkreśla mi słowo gen-

dering, lub zmienia je na rendering. A 

co oznacza „rendering” podpowie wam 

Wikipedia. Ja dodałam tylko wyjaśnie-

nie do zwrotu „performatywność płci”.


