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Z rzeczy świata te go zos taną tyl ko dwie, dwie tyl ko: poez ja i dob roć... 
i więcej nic...  Cyprian Kamil Norwid  

Przeczytaj 
i podaj 
dalej!

Równowaga duszy i ciała

Mapa drogowa, a na końcu cel podróży
Społecznicy z organizacji, urzędnicy z urzędów, między nimi przepływająca rzeka papierów, sprawozdań i budżetów. 
Współpraca w większości gmin układa się coraz lepiej, choć widać, że gminy przeżywają kryzys fi nansowy, a organizacje 
chciałyby się rozwijać i robić coraz więcej, tylko środków im brak. Proponuję przyjrzeć się jeszcze głębiej podstawom tej 
współpracy. I papierowemu wyznacznikowi, czyli programom uchwalanym rokrocznie przez rady samorządowe. Co z niego 
wynika, co powinno, a co jeszcze by mogło?

Żeby do czegoś dojść, trzeba wyruszyć w drogę.

Z wrogów przyjaciele

Najpierw krótka lekcja historii. 

Poczynając od średniowiecza, podej-

mowanie działań w sferze społecz-

nej, a zwłaszcza, mówiąc językiem 

współczesnym – z zakresu pomocy 

społecznej, zdrowia i edukacji, nale-

żało do instytucji kościelnych. Wła-

dza publiczna wchodziła w te obsza-

ry stopniowo, osiągając „apogeum” 

w tzw. realnym socjalizmie, kiedy 

to uzyskała w nich monopol. Przy-

pisane sobie zadania organy władzy 

realizowały za pomocą mnożonych 

przez siebie instytucji publicznych. 

Tylko na zasadzie wyjątku koncesjo-

nowały bądź licencjonowały świad-

czenie odpowiednich usług przez 

inne podmioty – komercyjne i nie-

komercyjne. 

Obecnie jest nieco inaczej. 

Chcielibyśmy zbliżyć się w tym 

względzie do krajów anglosaskich, 

które nie przeszły etapu realnego 

socjalizmu. Organizacje pozarzą-

dowe, w szerokim rozumieniu, nie 

wyłączającym instytucji kościelnych 

i związków wyznaniowych, nie są 

tam dodatkiem do instytucji pu-

blicznych, a raczej partnerem wła-

dzy w wywiązywaniu się przez nie 

z nałożonych obowiązków, zgodnie 

z zasadą pomocniczości. Opiera 

się na założeniu, że zadania, które 

mogą być realizowane przez jed-

nostkę nie powinny być realizowane 

przez państwo. Mówiąc w skrócie: 

„tyle wolności, ile można, tyle uspo-

łecznienia, ile jest potrzebne” i „tyle 

społeczeństwa, ile można, tyle pań-

stwa ile jest konieczne”. 

Zapisane w programie

Zasada ta jest jedną z sześciu wy-

mienionych w ustawie o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie, 

na których ma opierać się współpra-

ca „organów administracji publicz-

nej” z „organizacjami pozarządo-

wymi i podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3”. Pozostałe to suwe-

renność stron, partnerstwo, efektyw-

ność, uczciwa konkurencja i jawność. 

Wymienienie zasad współpracy jest 

obowiązkowe w każdym programie. 

Zazwyczaj są zaczerpnięte z ustawy 

i krótko wyjaśnione. 

Po lekturze kilkunastu losowo 

wybranych rocznych programów 

współpracy z całego kraju nasuwa się 

wyraźny wniosek – są one do siebie 

bardzo podobne. Zawierają elementy 

obowiązkowe, ustalone przez usta-

wodawcę, podlegały obowiązkowym 

konsultacjom, najczęściej funkcjonu-

ją bez większych zgrzytów. Regulują 

zasady przyznawania i rozliczania 

środków, a także wsparcia niemate-

rialnego. Co roku zmienia się wpisy-

wana w nie kwota, reszta najczęściej 

pozostaje bez większych zmian. Aż 

nasuwa się pytanie: Czy nie da się 

z tego programu „wycisnąć” więcej? 

Czy trzeba?

Wpisano, nie odebrano

- Zgłosił się do nas pan z jednej 

organizacji i zaproponował wpisa-

nie pewnego obszaru do programu 

współpracy – opowiada jeden z rad-

nych (żeby nie piętnować, zachowa-

my nazwiska i miasto w tajemnicy). 

– Zgodnie z życzeniem, wpisaliśmy 

więc do programu obszar podtrzy-

mywania i upowszechniania tradycji 

narodowej, pielęgnowania polskości 

i rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej. I prze-

znaczyliśmy na to pewne środki 

w konkursie. Jakie było nasze zdzi-

wienie, kiedy okazało się, że orga-

nizacja tego pana nawet w nim nie 

wystartowała – opowiada radny.

Dwa różne cele

Prawo stanowi, że roczny program 

współpracy powinien być przyjęty 

przez radę gminy, powiatu i woje-

wództwa do 30 listopada. Jego przy-

jęcie powinno być poprzedzone kon-

sultacjami z organizacjami. Sposób 

przeprowadzenia konsultacji musi 

być określony w uchwale organu 

stanowiącego jednostki samorządu 

terytorialnego.  

Samorząd może przyjąć wielolet-

ni program współpracy obejmujący 

okres do 5 lat, co jednak nie zwal-

nia go z konieczności uchwalania 

programu rocznego. Po co więc jest 

program wieloletni? 

Dokończenie strona 3

W numerze
Darmowe, rozpoznawalne, 
szybkie…

Czy można serwisy społecznościowe 

wykorzystać w działalności organizacji? 

We współczesnym świecie internet jest 

nie tylko miejscem spotkań z ludźmi , 

ale także wymiany idei i sprzedaży kon-

kretnych produktów. Jak podają staty-

styki, w kwietniu tego roku z Facebooka 

korzystało ponad 900 milionów ludzi.  

W Polsce 8 milionów użytkowników 

sieci posiada konta na FB. Str. 6

Dawać wędkę, nie rybę
Po pół roku działania szkoły w Trzebisze-

wie jako placówki niepublicznej, rodzice 

przysłali do urzędu list pochwalny, choć 

nikt ich do tego nie zmuszał. A rok wcze-

śniej, wcześniej, gdy dowiedzieli się, że 

szkoła ma zostać zlikwidowana, zarządza-

nie nią przekazane innemu podmiotowi, 

niemal szykowali referendum odwołanie 

burmistrza. Mimo wielu rozmów nie udało 

się ich przekonać, dopiero gdy zobaczyli, 

co teraz dzieje się w szkole, przekonali się 

sami. Między innymi tym opowiada To-

masz Watros, burmistrz Skwierzyny. Str. 7

Pięć z plusem
– Praca to otwarcie na świat. Jest 

obowiązek, trzeba iść do pracy, coś zrobić. 

Chłopaków do pionu postawić – śmieje 

się prezeska. - Tak się złożyło, że mam 

pod sobą trzech panów, ale jest fajnie. 

Grzegorz od razu uzupełnia: - Pomagamy 

sobie, możemy na siebie liczyć, każdy daje 

coś z siebie i idziemy do przodu. Widać, że 

tworzą zgrany zespół. Więcej o Odrzań-

skiej Spółdzielni Socjalnej na str. 8-9.

Młode, średnio zamożne…
I w większości zarządzane przez kobiety. 

Taki portret lubuskich organizacji 

pozarządowych wyłania się z badania, 

prowadzonego przez Fundację na rzecz 

Collegium Polonicum w ramach pro-

jektu „Podaj Dalej”. Co jeszcze można 

powiedzieć o nas? Na przykład to, że 

blisko 6% organizacji nie osiąga zupełnie 

żadnych przychodów – ich funkcjo-

nowanie opiera się tylko na zrzeszeniu 

osób wokół pewnego tematu, a jedyne 

podejmowane aktywności polegają na 

organizacji bezkosztowych zlotów, spo-

tkań, biegów czy spacerów. Jak bogaci 

są pozostali? Str. 12

Razem odpoczywali i szkolili się
Od 5 do 15 lipca 2011 r. w Gospodar-

stwie Agroturystycznym „U Marylki” 

wmiejscowości Górka 14 (powiat Milicz), 

odpoczywali członkowie i podopieczni 

Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych 

„Przystanek Nadziei” z Gubina. Stowa-

rzyszenie zdobyło grant na ten wyjazd 

w konkursie „Rodzina – dom budowany 

miłością”, który zorganizowały „Funda-

cja Polsat” i „Fundacja  Przyjaciółka”. Co 

działo się podczas wyjazdu? Str. 14
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dr Krzysztof Wojciechowski, 
Prezes Fundacji na rzecz 
Collegium Polonicum

Ostatnie lata to ogromny rozwój 

organizacji pozarządowych w Polsce. 

Ich liczba nie zmieniła się być może 

drastycznie, ale okrzepły, stały się 

świadome swojej pozycji i potencja-

łu. Przejmują coraz większe zadania 

i „przerabiają” coraz więcej pieniędzy. 

Jeśli nic nie zakłóci tego procesu, 

będziemy mieli za jedną dekadę sto-

sunki jak w Anglii lub Niemczech. 

Czy jednak? 

Zagrożeniem dla pozycji i przy-

szłości NGO’sów nie jest niestabil-

ność polityczna kraju ani niepew-

ność europejskich fi nansów. Jest nią 

niestabilność naszych polskich głów! 

Zdarza się tu i ówdzie, że polity-

cy samorządowi bądź reprezentanci 

państwa na szczeblu lokalnym za-

pominają, iż współdziałanie z orga-

nizacjami pozarządowymi jest takie, 

jak współdziałanie z przedsiębior-

stwami na rynku: raz się może udać, 

a raz nie, raz na nim można bardzo 

skorzystać, a raz niewiele, dziesięć 

razy trafi a się na uczciwego partne-

ra, a raz na krętacza. Współdziała-

nie trzech sektorów zawiera zawsze 

element ryzyka! Co robią czasem 

nasi włodarze w takich sytuacjach? 

Eliminują ryzyko, czyli ustawiają 

konkursy lub przetargi, faworyzują 

partnerów uległych, ale „przewidy-

walnych”, robią negatywny PR tym, 

którzy o coś się kłócą i jakiś praw 

domagają. Nie ma za tym szczegól-

nie nagannych motywów (korupcji 

bądź nepotyzmu), ale jest zwykła 

niedojrzałość obywateli kraju, który 

wciąż jeszcze jest na demokratycz-

nym dorobku. Jak z ową niedojrza-

łością walczyć?

Recepty są stare, niemal banalne. 

Cierpliwość, transparencja działań 

i porządna robota fi nansowa redu-

kują u samorządowych partnerów 

poczucie niepewności i nawroty 

komunistycznego paternalizmu. Ale 

jest jeszcze coś, co właściwie nie 

powinno być uruchamiane: zwykła 

ludzka odwaga! Czasem po naszej, 

pozarządowej stronie przeraża brak 

odwagi… To jest lustrzane odbicie 

owej niegotowości do ryzyka, jaką 

mają lokalni politycy. Zatem: bez 

ryzyka nie ma kołaczy, czyli jeśli nas 

biją – krzyczmy, jeśli ustawiają kon-

kursy, skarżmy się aż do prezydenta 

włącznie, a jeśli tłumaczą, że chcą po 

prostu dobrze, tłumaczmy, że kon-

trola jest dobra, ale zaufanie do in-

nych znacznie lepsze.  

Sałatka Szefa Kuchni

Szklanka pusta 
czy pełna?

Społecznik Roku 2011
Redakcja tygodnika Newsweek Polska rozpoczyna czwartą edycję konkursu o tytuł Spo-
łecznika Roku. Organizatorzy stawiają sobie za cel promowanie osób, którym chce się dzia-
łać na rzecz zmian w społeczności lokalnej lub środowisku.

Równać szanse
Do 10 października można składać wnioski w Regionalnym Konkursie Grantowym Progra-
mu „Równać Szanse” 2012. O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne 
domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich 
i miast do 20 000 mieszkańców.

Obywatelu, 
zdecyduj!
Chcesz, żeby Twój głos się liczył? Podpisz się pod projektem 
ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez 
obywateli. Obecnie trwają jej konsultacje. 

Do dziś 4 580 000 Polaków 

podpisało się pod obywatelski-

mi projektami ustaw, które trafi ły 

do „parlamentarnego kosza” lub 

do „parlamentarnej zamrażarki”. 

Dlatego Instytut Spraw Obywatel-

skich, w ramach inicjatywy „Oby-

watele decydują” przygotowuje no-

welizację ustawy o wykonywaniu 

inicjatywy ustawodawczej przez 

obywateli (OIU), która reguluje 

proces zbierania i rozpatrywania 

społecznych ustaw.

Na stronie moje-ankiety.pl udo-

stępniono ankietę, która ma na celu 

skonsultowanie wstępnych rekomen-

dacji zmian do ustawy. Autorami re-

komendacji są członkowie Komitetu 

Społecznego - zespołu złożonego 

z liderów dotychczasowych inicjatyw 

oraz ekspertów. Więcej informacji 

na ten temat znajduje się na stronie 

www.obywateledecyduja.pl 

Link do ankiety: http://moje-

-ankiety.pl/respond-27996/sec-

-BnO36PCC.html

Hasło do ankiety: VDZHlcWv

Projekt„Obywatele decydują” jest 

współfi nansowany przez Szwajcarię 

w ramach szwajcarskiego programu 

współpracy z nowymi krajami człon-

kowskimi Unii Europejskiej. 

Opr. kbp

Sylwetka i działalność laureata zo-

staną zaprezentowane w artykule na 

łamach tygodnika Newsweek Polska. 

Konkurs jest kontynuacją idei podję-

tej przez Fundację „Pomoc Społęcz-

na SOS” w 1997 roku. Zapoczątko-

wał ją Jacek Kuroń, w odpowiedzi 

na prośbę Wisławy Szymborskiej 

o pomoc w podzieleniu się ze spo-

łeczeństwem pieniędzmi z literackiej 

Nagrody Nobla. Do kapituły należą: 

Tomasz Lis, redaktor naczelny ty-

godnika „Newsweek Polska”, Jerzy 

Koźmiński, prezes Polsko-Amery-

kańskiej Fundacji Wolności, Paweł 

Łukasiak, prezes Akademii Roz-

woju Filantropii w Polsce, Bożena 

Walter, prezes Fundacji TVN „Nie 

jesteś sam”, Przemysław Radwan-

-Röhrenschef, dyrektor generalny 

Stowarzyszenia Szkoła Liderów, Jan 

Kuroń, kucharz, wnuk Jacka Kuro-

nia, Michał Rusinek, wykładowca, 

tłumacz, pisarz, były sekretarz Wi-

sławy Szymborskiej, Renata Kim, 

szefowa działu Społeczeństwo tygo-

dnika „Newsweek Polska”. 

Kandydatów mogą zgłaszać organi-

zacje pozarządowe, instytucje, człon-

kowie kapituły oraz osoby fi zyczne 

(pod warunkiem podania organizacji/

instytucji mogącej udzielić referencji).

Wnioski wraz z regulaminem są do 

pobrania na stronach: www.fi lantro-

pia.org.pl i www.newsweek.pl. Wnio-

ski z nominacjami można przesyłać 

do 23.09.2012 r. (włącznie) na adres 

spolecznikroku@fi lantropia.org.pl. 

Opr. kbp

Celem projektów realizowanych 

w ramach tego programu jest wy-

równywanie szans na dobry start 

w dorosłe życie młodzieży ze szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjal-

nych (13-19 lat) z małych miej-

scowości, przez podnoszenie ich 

kompetencji i rozwój umiejętności 

społecznych – tak, aby młodzież ta 

mogła rozwijać swoje pasje i zain-

teresowania. Projekty mają trwać 

minimum 6 miesięcy, rozpoczynać 

się nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 

r. i trwać nie dłużej niż do 31 lipca 

2013 r. Maksymalna wysokość do-

tacji wynosi 7 tys. zł. 

Informacje dotyczące Regional-

nego Konkursu Grantowego znaj-

dują się na stronie internetowej: 

www.rownacszanse.pl 

Opr. kbp
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Czym różnią się oba dokumenty? 

Przede wszystkim należy potrakto-

wać program wieloletni jako doku-

ment o charakterze strategicznym, 

który powinien zostać wkompono-

wany w całość polityki realizowanej 

w gminie czy powiecie. Na takie uję-

cie pozwala zwiększona perspektywa 

czasowa. 

Kilka porad wyłuskanych z mą-

drych artykułów (m.in. Arkadiusza 

Jachimowicza „Program współpracy 

samorządów lokalnych z organiza-

cjami pozarządowymi). Po pierwsze, 

inicjatywa tworzenia programów 

należy do samorządów. Ich współ-

praca z organizacjami nie powinna 

być przypadkowa czy chaotyczna. 

Chodzi raczej o wypracowanie i 

wdrożenie wieloaspektowej proce-

dury, wypełnionej rozwiązaniami 

odpowiadającymi lokalnym potrze-

bom i możliwościom. Programy nie 

powinny być do siebie podobne - 

tak jak gminy, ich potrzeby i proble-

my różnią się od siebie. Raczej cho-

dzi o to, żeby powstał spójny system 

współpracy samorządu z organiza-

cjami, wkomponowany w strukturę 

podejmowanych w gminie działań, a 

także zgodny z pozostałymi uchwa-

lanymi dokumentami. Program 

powinien być komplementarny z 

innymi strategicznymi dokumen-

tami funkcjonującymi w lokalnej 

społeczności. Na przykład ze strate-

gią rozwoju gminy czy powiatu. A 

także ze strategiami i programami 

wyznaczającymi cele operacyjne, 

np. programem rozwiązywania pro-

blemów społecznych, programem 

rozwiązywania problemów alkoho-

lowych (czyli tych obligatoryjnych), 

ale też innych programów opra-

cowywanych i wdrażanych przez 

samorządy np. program przeciw-

działania bezrobociu czy program 

rozwoju kultury - one zawierają za-

dania, które powinny być realizowa-

ne przez organizacje pozarządowe. 

Taka jest właśnie różnica między 

programem rocznym, a wieloletnim. 

Wieloletni, nazywany inaczej kartą 

zasad, stanowi uszczegółowienie 

strategii rozwoju. W nim krok po 

kroku opisana jest praktyka współ-

pracy. Natomiast program roczny 

to dokument operacyjny określający 

konkretne zadania do wykonania w 

danym roku. 

Ale jest ich niewiele

Duże miasta w Polsce, jak Kraków, 

Toruń, Poznań czy Warszawa prak-

tykują uchwalanie programów wie-

loletnich. Ogłaszają również kon-

kursy na powierzanie zadań na okres 

dłuższy niż rok. Jednak należy dodać, 

że ich partnerami są silne organiza-

cje, o dużym stopniu profesjonaliza-

cji. Na pewno w polepszaniu współ-

pracy pomaga stałe doskonalenie się 

podmiotów trzeciego sektora. 

W województwie lubuskim wie-

loletni program współpracy zdecy-

dowała się uchwalić Rada Miejska 

Gminy Stare Kurowo. Obowiązuje 

on w latach 2012-2016. Zostały w 

nim jasno określone zasady współ-

pracy z organizacjami, w tym np. 

szczegółowo opisano kryteria oceny 

ofert i podziału środków fi nanso-

wych, a także choćby katalog kosztów 

kwalifi kowanych dla klubów sporto-

wych ubiegających się o dotację. Być 

może te regulacje powinny zostać 

raczej wskazane w ogłoszeniu kon-

kursowym, jednak widać wyraźnie, że 

program jest odbiciem tego, co dzieje 

się w gminie. Bo najbardziej dotowa-

nymi podmiotami są kluby sportowe. 

– Dzięki uchwaleniu planu wielolet-

niego, radni nie muszą co roku po-

dejmować podobnego dokumentu. 

A dlaczego tyle jest w nim o sporcie? 

Dlatego, że nasze kluby sportowe są 

aktywne i podejmują konkretne dzia-

łania – wyjaśnia Wiesław Własak, 

wójt gminy Stare Kurowo. 

Wieloletni program miał obo-

wiązywać również na terenie po-

wiatu nowosolskiego, jednak próba 

jego uchwalenia nie powiodła się. 

- Został on uchylony przez organ 

nadzoru ponieważ nie zawierał za-

pisów określających zabezpieczenie 

środków fi nansowych na realizację 

programu – wyjaśnia Małgorzata 

Grotowska, rzeczniczka powiatu. 

A może kontrakt na kilka lat

Jest jeszcze jedna zaleta wielolet-

nich programów, poza ich strategicz-

nym charakterem. Otwiera on drogę 

do szerszej współpracy organizacji z 

samorządem, polegającej na zlecaniu 

lub powierzaniu zadań publicznych 

na czas dłuższy niż rok. Możliwe i za-

sadne jest to zwłaszcza przy powtarza-

jących się co roku tych samych zlece-

niach. To daje organizacjom poczucie 

większej stabilności, a samorząd nie 

musi co roku organizować konkursów 

o podobnej treści. Rzeczniczka nowo-

solskiego powiatu, spytana o perspek-

tywy długoletniego kontraktowania 

usług publicznych przyznała, że wielo-

letnie umowy „byłyby zasadne bo gwa-

rantowałyby organizacjom podjęcie 

długofalowych zadań i zapewniałyby 

ich fi nansowanie”. – Mogłyby one do-

tyczyć takich obszarów zadaniowych 

jak: kultura fi zyczna (corocznie orga-

nizowana „Nowosolada”, olimpiada 

„Radość”), pomoc społeczna (wsparcie 

dla Domu Samotnej Matki), kultura 

i ochrona dziedzictwa narodowego 

(wsparcie corocznie organizowanego 

festiwalu - „Solanin Film Festiwal”). 

Czy faktycznie powiat podejmie się 

zorganizowania konkursu i zlecenia 

zadania na okres dłuższy niż rok, choć 

nie udało mu się uchwalić wielolet-

niego programu współpracy? Czas to 

pokaże. Jeśli same organizacje pokażą, 

że są tego rodzaju kontraktami zainte-

resowane, będzie to podstawa, żeby o 

nich rozmawiać.  

Katarzyna Buchwald-Piotrowska

Mapa drogowa, a na końcu cel podróżyDokończenie ze strony 1

Wszystko co dobre… 
… powoli się kończy. Choć projekt „Podaj Dalej” trwa tylko do końca tego roku, pozostało jeszcze kilka wydarzeń, do udziału w których chcemy Was 
zachęcić. Kilka organizacji zgłosiło do nas „zapotrzebowanie” na warsztaty z konkretnych, niemal podstawowych zagadnień, a jakże ważnych w co-
dziennym funkcjonowaniu. Odbędą się one już wkrótce. Innych również na nie zapraszamy!

Warsztaty dla NGO

Fundacja na rzecz Collegium 

Polonicum przygotowała kolejny 

rodzaj wsparcia dla III sektora – 

warsztaty dla organizacji z powiatu 

gorzowskiego, sulęcińskiego, strze-

lecko-drezdeneckiego. Tematyka 

warsztatów została wybrana przez 

organizacje, które w ramach projektu 

są objęte wsparciem kompleksowym.

- W pierwszej kolejności wsparcie 

będzie skierowane do organizacji ob-

jętych doradztwem kompleksowym, 

ale w przypadku wolnych miejsc 

zapraszane będą pozostałe NGO’sy 

z powiatów sulęcińskiego, gorzow-

skiego i strzelecko-drezdeneckiego 

– wyjaśnia M. Słodownik asystent 

merytoryczny w projekcie „Podaj 

Dalej”.

W każdym warsztacie udział weź-

mie 15 osób, ale jedna osoba będzie 

mogła wziąć udział we wszystkich 

trzech warsztatach. Możliwość wzię-

cia udziału w zajęciach będą miały 

także osoby, które wcześniej skorzy-

stały już z dwóch szkoleń realizowa-

nych w ramach projektu.

Warsztaty odbędą się w Słubicach, 

w Hotelu Horda, i będą to zjazdy 

weekendowe (sobota – niedziela). 

Organizator zapewnia materiały 

szkoleniowe, całodzienne wyżywie-

nie (obiad i kolacja w pierwszym 

dniu, śniadanie i obiad w drugim 

dniu), przerwy kawowe oraz noc-

leg. Każdy uczestnik otrzyma zwrot 

kosztów dojazdu.

Zgłoszenia na warsztaty  są przyj-

mowane do 15 września 2012 roku 

(w formie papierowej, pocztą, lub 

drogą mailową). Karta zgłoszeniowa 

na warsztaty oraz regulamin udziału 

w znajduje się na stronie www.po-

daj-dalej.org

Więcej informacji można uzyskać 

pod numerem telefonu 95 759 2391 

lub mailowo, pisząc na adres k.dre-

szer@fundacjacp.org lub m.slodow-

nik@fundacjacp.org

Wyruszamy w nową trasę 
NGO’busem

Po wakacyjnej przerwie NGO-

’bus  znowu wraca na drogi nasze-

go województwa. Na zaproszenie 

organizacji pozarządowych z całego 

Lubuskiego, pracownicy Fundacji na 

rzecz Collegium przyjadą i przygo-

tują 2-3 godzinne spotkanie infor-

macyjno – promocyjne połączone 

z częścią dyskusyjną, które prowa-

dzone będzie w oparciu o wybrany 

przez daną społeczność jeden z te-

matów: Pisanie projektów i źródła 

grantów, Jak założyć organizację 

pozarządową?, ABC organizacji po-

zarządowej, Współpraca jednostek 

samorządu z organizacjami.   

Opr. hm

Szczegółowe terminy i tematyka szkoleń:
29.09.2012 - 30.09.2012 – PR i marketing w organizacjach pozarządowych
27.10.2012 - 28.10.2012 - Jak napisać dobry projekt?
24.11.2012 - 25.11.2012 – Zarządzanie organizacją pozarządową

NGO’bus wyposażony jest 
w sprzęt multimedialny, któ-
ry służy przeprowadzeniu spotkań 
informacyjno – promocyjnych dla 
społeczności lokalnej. Tematyka jest 
dostosowana do potrzeb. 
Ponadto spotkania i akcje NGO-
’busa służą promocji działalności 
III sektora w lubuskim.

Są jeszcze dwa wolne ter-
miny wyjazdów NGO’bu-
sa (daty do ustalenia). Zadzwoń 
do animatora i zaproś nas do 
siebie lub wypełnij formularz 
online, który jest dostępny jest  na 
stronie www.podaj-dalej.org w 
zakładce NGO’bus.
Wymagania: sala mogąca pomie-
ścić ok. 20 osób, wyposażona w 
stoliki i krzesła, dostęp do prądu.
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Wsparcie dla rodzin
Fundacja Bezpieczne Miasto od wielu lat działa na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym i poprawy bezpieczeństwa w 
Zielonej Górze. W swoich programach angażuje dzieci w edukację na temat bezpieczeństwa drogowego, młodzież uliczną skupia 
w działaniach związanych z Graffi  ti, współpracuje z policją, Uniwersytetem Zielonogórskim, różnymi placówkami i organiza-
cjami pomocowymi, a od niedawna również z zespołem terapeutów z Ośrodka Psychoterapii i Rozwoju w Zielonej Górze. 

Aktualnie jednym z działań, które 

realizuje Fundacja jest innowacyj-

ny program profi laktyczno-tera-

peutyczny pt. „Bezpieczna rodzina 

w bezpiecznym mieście”, skierowany 

do całych rodzin, które chcą praco-

wać na rzecz rozwiązania trudności, 

z jakimi się borykają (problemy wy-

chowawcze, zaburzenia zachowania, 

przemoc, uzależnienia itp.). Pierw-

sza edycja programu zakończyła się 

w czerwcu tego roku i pokazała, jak 

duże zainteresowanie terapią rodzin 

jest wśród mieszkańców Zielonej 

Góry, a co za tym idzie - jak duża 

istnieje potrzeba udzielania tej formy 

pomocy. Ankiety ewaluacyjne zawie-

rały m.in. takie wypowiedzi: „bardzo 

nam pomogła możliwość wypowie-

dzenia wszystkiego, co chcieliśmy, 

bez kłótni i krzyku”, „nauczyliśmy 

się słuchać i słyszeć siebie nawzajem, 

dzięki czemu łatwiej nam zaspokajać 

potrzeby wszystkich osób w rodzinie 

i zbliżyliśmy się do siebie”.

Dlaczego terapia rodzin?

Terapia rodzinna i psychotera-

pia indywidualna według aktual-

nych badań uchodzą za najskutecz-

niejsze ze współczesnych metod 

w psychologii, ponieważ najlepiej 

wyprowadzają ludzi z problemów 

emocjonalnych i społecznych oraz z 

zaburzeń zachowania, uzależnień i 

konfl iktów z prawem. Stanowią też 

najlepszą profi laktykę społeczną. I 

– wbrew pozorom – równocześnie 

jest to metoda najtańsza. Miesięcz-

ny koszt przeznaczany na pobyt 

jednej osoby w pogotowiu opiekuń-

czym, ośrodku socjoterapeutycznym, 

ośrodku wychowawczym, zakładzie 

poprawczym czy karnym, czy choć-

by w rodzinie zastępczej jest niepo-

równywalnie wyższy niż miesięczny 

koszt terapii całej rodziny. Polityka 

społeczna kraju skłania się ku od-

działywaniom rodzinnym jako naj-

bardziej skutecznym w profi laktyce 

społecznej, czego wyrazem jest np. 

ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy 

zastępczej oraz wprowadzenie funk-

cji asystenta rodziny. Jest to szczytna 

funkcja, jednak osoby ją piastujące 

przygotowywane są tylko do pro-

wadzenia psychoedukacji. Nadal są 

potrzebne działania stricte terapeu-

tyczne, które stają się niezbędną al-

ternatywą dla oddziaływań instytu-

cjonalnych.

Co się dzieje w tej sprawie 
w instytucjach publicznych?

W instytucjach publicznych tera-

pii rodzin brakuje lub jest ona pro-

wadzona w bardzo ograniczonym 

zakresie, np. sesje odbywają się raz na 

2 miesiące, co przy tak rzadkich spo-

tkaniach przestaje być terapią. Poza 

tym w instytucjach publicznych, ta-

kich jak np. poradnia pedagogiczno-

-psychologiczna czy ośrodek pomo-

cy społecznej większy nacisk kładzie 

się na samą diagnozę i pomoc inter-

wencyjną niż na systematyczną tera-

pię, co znacznie ogranicza dostęp do 

niej. Terapia rodzin i psychoterapia 

indywidualna w takim wymiarze, 

w jakim są potrzebne, aby mogły 

przynieść pożądane rezultaty (czyli 

odpowiednio 2- i 1-godzinne sesje 

raz w tygodniu przez co najmniej kil-

ka miesięcy), są dostępne w zasadzie 

tylko w gabinetach prywatnych spe-

cjalistów, co niesie ze sobą wysokie 

koszty dla odbiorców. Zdecydowana 

większość mieszkańców Zielonej 

Góry, a w szczególności tych, którzy 

najbardziej potrzebują wsparcia, nie 

jest w stanie tych kosztów ponieść, 

w związku z czym Fundacja Bez-

pieczne Miasto wyszła im naprze-

ciw.

 

Terapia - dla wariatów?

Samo określenie „terapia rodzin-

na” czy „psychoterapia” może budzić 

skojarzenia z „leczeniem”, a przecież 

większość z nas nie czuje się „chora 

psychicznie”. Okazuje się jednak, 

pokonanie pierwszych obawy przed 

skorzystaniem z takiej pomocy (lub 

profi laktyki), przynosi uczucie ulgi. 

Okazuje się, że dzięki terapii można 

znacząco poprawić swoje funkcjo-

nowanie emocjonalne i społeczne. 

Można skutecznie nauczyć się roz-

wiązywania konfl iktów, radzenia 

sobie z trudnymi emocjami, stresem, 

napięciem, agresją oraz komuniko-

wania z ludźmi w taki sposób, aby 

zaspokajać własne potrzeby przy 

zachowaniu szacunku dla innych. 

W życiu nikt nas nie uczy skutecz-

nego dialogu, bycia dobrym małżon-

kiem czy rodzicem, ale można się 

tego nauczyć przy pomocy terapii 

rodzinnej lub psychoterapii. 

Jak wygląda terapia?

Sesje terapeutyczne to cotygo-

dniowe spotkania z terapeutą, który 

pomaga nazwać trudności, obejrzeć 

je z różnych stron, zauważa nasze 

zasoby i towarzyszy w nauce no-

wych sposobów radzenia sobie. Te-

rapia musi trwać przynajmniej kilka 

miesięcy, żeby zmiany mogły być 

stopniowo wprowadzane i ugrunto-

wywane. Terapeuta jest osobą, która 

wiele lat przygotowuje się do wyko-

nywania tego zawodu, czego jednym 

z elementów jest odbycie również 

psychoterapii własnej. Dzięki temu 

rozumie wszelkie trudności, z jakimi 

osoba może borykać się podczas se-

sji, i potrafi  na nie przyjaźnie i profe-

sjonalnie odpowiedzieć.

Jak skorzystać z bezpłatnej 
psychoterapii?

Druga edycja programu pt. „Bez-

pieczna rodzina w bezpiecznym 

mieście” ruszyła w lipcu, mamy na-

dzieję na kolejne edycje w przyszłym 

roku, co zależy od decyzji Prezyden-

ta Zielonej Góry. Z kolei jesienią 

rozpocznie się kolejny program pt. 

„Radzę sobie”, w ramach którego 

będzie można skorzystać z dofi nan-

sowanej psychoterapii indywidualnej 

i grupowej (ze środków Miejskiego 

Programu Profi laktyki i Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych). 

Sesje odbywają się w siedzibie 

Ośrodka Psychoterapii i Rozwoju 

w Zielonej Górze. Do udziału zapra-

szamy wszystkich zainteresowanych. 

Dodatkowe informacje znajdują się 

na stronie internetowej www.konsul-

tacje.zgora.pl, a także pod numerem 

telefonu: 607 349 941. 

Gracjana Pawlak psychoterapeutka 

i koordynatorka zespołu terapeutycznego 

Wspólna pasja integruje
Pod takim hasłem w dniach 26 – 29 lipca odbyły się w Bytomiu Odrzańskim wspólne warsz-
taty modelarskie młodzieży z Saksonii i Bytomia Odrzańskiego. Język i kultura nie są barierą 
tam gdzie spotykają się z ludzie ze podobnymi zainteresowaniami.

Projekt został sfi nansowany 

z  Programu Operacyjnego Współ-

pracy Transgranicznej Polska-Sak-

sonia 2007-2013 Fundusz Małych 

Projektów. Powiat Nowosolski wraz 

ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „Przystań” z By-

tomia Odrzańskiego gościł  grupę 

modelarzy kolejowych z Saksonii  

Wschodniosaksońscy Miłośnicy 

Kolei z Löbau), którzy podzielili się 

swoją pasją z polskimi modelarzami, 

specjalizującymi się w modelarstwie 

szkutniczym. 

W ramach projektu w dniach 25 – 

27 lipca 2012 r. odbyły się  warsztaty 

modelarskie, podczas których mło-

dzież wspólnie budowała modele 

pływające. Oprócz pracy i wymiany 

swoich doświadczeń modelarskich 

był także czas na integrację i przy-

jemności, w tym zwiedzanie jedynej 

działającej w Europie Parowozowni 

w Wolsztynie. – Ta wycieczka zro-

biła na gościach z Niemiec ogromne 

wrażenie, tym bardziej, że ich pasją 

jest modelarstwo kolejowe – wyja-

śnia Katarzyna Zielonka  koordy-

natorka polsko – saksońskiego pro-

jektu.

Punktem kulminacyjnym projektu 

były Zawody Modeli Pływających, 

które zorganizowano 28 lipca 2012r 

na Basenie Miejskim w Bytomiu 

Odrzańskim. Uczestnicy projektu 

zaprezentowali efekty swojej pracy 

biorąc udział w sportowej rywalizacji 

modeli na wodzie wspólnie z innymi 

modelarzami szkutniczymi z Byto-

mia Odrzańskiego, Nowej Soli, Zie-

lonej Góry, Wschowy i Wrocławia. 

Dla wszystkich uczestników Za-

wodów organizatorzy przygotowali 

dyplomy i upominki. Najlepszym 

puchary wręczył Starosta Nowosol-

ski Józef Suszyński.

- Poziom techniczny modeli bio-

rących udział w naszych Zawodach 

z roku na rok jest coraz lepszy! Co 

oczywiście cieszy, ale i stawia po-

przeczkę coraz wyżej także Orga-

nizatorom – podsumowuje Adam 

Marcinkowski, opiekun bytom-

skich modelarzy. Obsługa tech-

niczna Zawodów stanęła na wy-

sokości zadania zwłaszcza, że byli 

to harcerze-wodniacy z 12 HDW 

„BRYG” z Bytomia Odrzańskiego, 

którzy nie pierwszy raz pomagali 

w organizacji.  - Czasy przepłynię-

cia wyznaczonej trasy były często 

tak wyrównane, że o zajętej loka-

cie decydowały dziesiętne sekundy 

– wspólnie dodają Joanna Czyżak 

i Marcelina Stachowiak jurorki  za-

wodów. 

Ostatni dzień projektu upłynął 

uczestnikom również na wspólnym 

pływaniu - tym razem nie mode-

lami, a kajakami. Zorganizowa-

no bowiem Otwarte  Amatorskie 

Zawody Kajakarskie o Puchar 

Starosty Nowosolskiego na kanale 

portowym w Nowej Soli. Puchary 

rozdane były dla najlepszych załóg 

w kategorii transgranicznej (pol-

sko-niemieckiej),  integracyjnej 

(damsko-męskiej) oraz otwartej. 

Ponadto modelarze niemieccy za-

prezentowali swoje makiety kole-

jowe, a Mistrz Świata w modelar-

stwie kartonowym ze Wschowy 

przedstawił swoje osiągnięcia. 

– Mimo zmiennej pogody impreza 

się udała i zgromadziła sporą liczbę 

widzów w różnym wieku. A teraz 

czas na naszą wyprawę do Saksonii 

– podsumowuje K. Zielonka. 

Hanna Musiejkiewicz

Uczestnicy projektu razem ze  starostą powiatu nowosolskiego Józefem Susz-
czyńskim.
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Co każdy powinien wiedzieć o danych osobowych?
Proszę wypełnić: Imię, nazwisko, PESEL – albo od razu cały formularz PEFS. Podpisać. Ile to już razy nas proszono o podane danych, a potem my, realizu-
jąc projekty prosiliśmy innych… Jednak musimy pamiętać, że tego typu informacje podlegają szczególnej ochronie. 

Nasze dane osobowe krążą po 

świecie i często nie zdajemy sobie 

nawet sprawy, gdzie i kiedy je udo-

stępniliśmy. Czasem dzwoni do 

nas jakiś przedstawiciel handlowy 

i próbuje coś sprzedać. No cóż, ży-

jemy w erze nowych technologii . 

Aby zapobiegać niekontrolowanemu 

rozprzestrzenianiu się naszych da-

nych, stworzono Ustawę o ochronie 

danych osobowych, która ma za za-

danie chronić prywatność każdego 

obywatela. Ustawa skonkretyzowała 

zagwarantowane w Konstytucji RP 

prawo do decydowania o tym komu, 

w jakim zakresie i w jakim celu prze-

kazywane są jego dane osobowe. 

Wyposażyła również w środki służą-

ce w egzekwowaniu tego prawa oraz 

powołała organ kontrolny – Gene-

ralnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych.

Podczas styczności z jakimi-

kolwiek danymi osobowymi np. 

podczas działań projektowych czy 

działań statutowych należy pamię-

tać o tym, że jest to specjalny rodzaj 

danych i trzeba zastosować do nich 

odpowiednie procedury. Aby nie 

łamać Ustawy o ochronie danych 

osobowych należy przestrzegać po-

niższego dekalogu:

1. Należy pamiętać, że każdy ma 
jakieś dane osobowe, które na-
leży chronić.  

Do takich danych podstawowych 

należy oczywiście imię i nazwisko. 

Zalicza się do nich również np. 

PESEL, NIP, adres zamieszkania. 

Ogólnie w rozumieniu Ustawy za 

dane osobowe uważa się wszelkie 

informacje, które pozwalają zidenty-

fi kować daną osobę. Osobą możliwą 

do zidentyfi kowania jest osoba, któ-

rej tożsamość można określić bezpo-

średnio lub pośrednio np. poprzez 

powołanie się na numer identyfi ka-

cyjny albo czynniki określające jej 

cechy fi zyczne, fi zjologiczne, umy-

słowe, ekonomiczne, kulturowe czy 

społeczne. 

2. Niektóre dane osobowe 
należy chronić szczególnie. 

Chodzi o dane wrażliwe, do któ-

rych zaliczamy informacje dotyczące 

rasy, stanu zdrowia, kodu genetycz-

nego,  poglądów politycznych, fi lo-

zofi cznych, religijnych, etnicznych, 

przynależności związkowej, politycz-

nej i wyznaniowej, nałogów, życia 

seksualnego, skazań czy spraw sądo-

wych. Są to dane, których w zasadzie 

zbierać nie można. Oczywiście jest 

sporo wyjątków od tej zasady. Do-

puszcza się zbieranie takich danych 

przykładowo w sytuacji ochrony ży-

cia i zdrowia czy badań naukowych. 

Również kościoły, związki wyzna-

niowe czy organizacje pozarządowe 

mogą zbierać dane wrażliwe, o ile 

związane jest to z ich działalnością 

statutową.  

3. Czasami nie trzeba chronić 
danych osobowych. 

Są przypadki, w których „rezygnu-

jemy” z ochrony danych osobowych. 

Wynika to najczęściej z zapisów in-

nych aktów prawnych. Najlepszym 

przykładem jest tutaj sytuacja, w któ-

rej jakaś osoba zakłada działalność 

gospodarczą. Jeżeli ktoś chce prowa-

dzić fi rmę, nie może żądać od urzędu, 

aby z Centralnej Ewidencji Działal-

ności Gospodarczej wykreślił jej imię 

i nazwisko. Podobną sytuację mamy 

w przypadku organizacji pozarządo-

wych. Zarząd  danego NGO wid-

nieje w Krajowym Rejestrze Sądow-

niczym i każdy ma prawo wiedzieć, 

kto podejmuje decyzje w organizacji. 

Ujawniamy dane osobowe również w 

przypadku Ustawy o dostępie do in-

formacji publicznej. Każdy poseł czy 

dyrektor jednostki publicznej musi 

wypełniać stosowne oświadczenia, 

z którymi każdy może się zapoznać.

4. Zawsze potrzebna jest zgo-
da osoby zainteresowanej na 
przetwarzanie danych osobo-
wych. 

Ta zasada dotyczy wszelkich da-

nych, w tym danych wrażliwych. 

Zgodę taką trzeba zdobyć na piśmie, 

aby w żadnym momencie nie było 

wątpliwości, kto, w jakim zakresie 

i na jakich zasadach udzielił nam 

zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. Zgoda jest dobrowolna, 

jednak stanowi warunek konieczny. 

Bez zgody nie można przetwarzać 

danych osobowych. 

5. Każda operacja na danych 
osobowych to przetwarzanie. 

A więc zbieranie danych, ich 

szeregowanie, udostępnianie i po-

prawianie – to wszystko stanowi 

przetwarzanie. Należy również pa-

miętać, że dane można przetwarzać 

dwojako – w postaci papierowej 

(dane w segregatorach) oraz w sys-

temach informatycznych (dane na 

komputerze). Bez względu na rodzaj 

przetwarzania danych, przy każdym 

z tych sposobów należy zachować 

szczególną ostrożność i w taki spo-

sób zabezpieczyć dane, aby nie miały 

do nich dostępu osoby postronne. 

W przypadku gromadzenia doku-

mentacji papierowej należy pamiętać, 

aby była ona zamknięta w szafi e na 

klucz. W przypadku systemów infor-

matycznych jest dużo więcej wyma-

gań. Należy zabezpieczyć komputery 

hasłami, programami antywiruso-

wymi i innymi, które chronić będą 

dane osobowe przed hakerami czy 

niepożądanym oprogramowaniem.

6. Z przetwarzaniem danych 
osobowych wiąże się wiele obo-
wiązków administracyjnych. 

Pierwszą czynnością  jest powoła-

nie Administratora Bezpieczeństwa 

Informacji (ABI). Jest to zadanie, 

które należy wykonać zanim przej-

dziemy do przetwarzania danych. 

ABI to osoba odpowiedzialna za 

ochronę danych osobowych w da-

nej jednostce. Na początku tylko 

ona ma do nich wgląd. Może ona 

udzielać pozwolenia na wgląd do 

danych osobowych poszczególnym 

pracownikom czy wolontariuszom, 

ale musi to zrobić na piśmie. Kolejną 

procedurą do wykonania jest zareje-

strowanie zbioru danych w General-

nym Inspektoracie Ochrony Danych 

Osobowych (www.giodo.gov.pl). 

Sytuacja ta ma miejsce wtedy, kie-

dy zebraliśmy jakieś dane osobowe 

i uszeregowaliśmy je w sensowny 

zbiór. Typowym zbiorem danych 

jest zestaw informacji o  pracowni-

kach, zgromadzonych w  związku 

z ich zatrudnieniem i świadczeniem 

przez nich pracy. Nie zawsze jednak 

musimy wszystkie zbiory rejestro-

wać. Z rejestracji zwolnione są m.in. 

kościoły i związki wyznaniowe, jed-

nostki świadczące usługi medyczne, 

notarialne, adwokackie, radcowskie, 

rzecznicy patentowi, doradcy po-

datkowi i biegli rewidenci. Nie re-

jestrujemy również zbiorów danych 

związanych z zatrudnieniem (wspo-

mniany powyżej) oraz edukacją (tzn. 

w przypadku przetwarzania danych 

osobowych kursantów, słuchaczy, 

uczniów czy studentów). Organiza-

cje pozarządowe nie zgłaszają także 

baz swoich członków czy wolonta-

riuszy. Z rejestracji bazy zwolnione 

są również podmioty realizujące 

projekty w ramach Programu Ope-

racyjnego Kapitał Ludzki. Ostat-

nim krokiem administracyjnym jest 

stworzenie dokumentów (tzw. poli-

tyka bezpieczeństwa i instrukcja za-

rządzania), które opisywać będą pro-

cedurę ochrony danych osobowych 

w naszej jednostce.

7. Każda zainteresowana oso-
ba ma dostęp do informacji na 
temat swoich danych osobo-
wych. 

Każda osoba ma prawo raz na 

sześć miesięcy do wglądu do swoich 

danych. Administrator w ciągu 30 

dni musi odpowiedzieć na takie za-

pytanie. Każda osoba może również 

poprawiać i w uzasadnionych przy-

padkach usuwać swoje dane. 

8. Przetwarzanie danych oso-
bowych może się wiązać z kon-
trolą Generalnego Inspektora 
Danych Osobowych. 

Taki Inspektor może sprawdzić, 

w jaki sposób przetwarzamy dane 

osobowe i czy zachowujemy pod-

stawowe środki bezpieczeństwa. 

W razie stwierdzenia nieprawidło-

wości może również karać.

9. Jednostki, które przetwarza-
ją dane osobowe w całości od-
powiadają za to, co robią. 

Oznacza to, że osoby decyzyjne 

odpowiadają zarówno za techniczne 

zabezpieczenie danych, spełnienie 

obowiązków administracyjnych wo-

bec GIODO, jak i za zachowania 

swoich pracowników lub innych 

osób zaangażowanych w przetwa-

rzanie danych (np. wolontariuszy). 

Jeśli ktoś z naszej organizacji dopu-

ści się np. nielegalnej sprzedaży bazy 

danych, to za taką nieprawidłowość 

odpowiadamy przede wszystkim 

jako jednostka. Dopiero później 

można wyciągać konsekwencje wo-

bec osoby, która dopuściła się takiego 

nadużycia.

Powyższe zasady mogą wydawać 

się nieco abstrakcyjne, jednakże ich 

znajomość nas chroni - z jednej stro-

ny przed naszym nieuprawnionym 

przetwarzaniem danych, a z dru-

giej - przed wieloma nadużyciami 

ze strony innych instytucji czy fi rm. 

Również w przypadku realizacji pro-

jektów przez organizacje pozarzą-

dowe ważna jest znajomość Ustawy 

o ochronie danych osobowych. War-

to więc pamiętać o powyższych zasa-

dach i stosować je w praktyce. 

Honorata Ruban

Więcej informacji o ochronie 
danych osobowych znajduje 
się na stronie GIODO: 
https://edugiodo.giodo.gov.pl/
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Serwisy społecznościowe w NGO? TAK !
We współczesnym świecie internet jest nie tylko miejscem spotkań z ludźmi , ale także wymiany idei i sprzedaży kon-
kretnych produktów. Jak podają statystyki, w kwietniu tego roku z Facebooka korzystało ponad 900 milionów ludzi.  
W Polsce 8 milionów użytkowników sieci posiada konta na FB. Jak więc wykorzystać potencjał mediów społecznościowych 
w działalności naszej organizacji?

W sytuacjach gdy ludzie pole-

gają na opinii innych angażując się 

w konkretne działania, kiedy kapitał 

społeczny jest zyskiem a nie pienią-

dze (różnego typu organizacje non-

-profi t), serwisy społecznościowe ta-

kie jak Facebook i Twitter mogą stać 

się ważnymi kanałami komunikacji, 

wywierania wpływu, przekazywania 

idei, organizowania i mobilizowania 

wolontariuszy. NGO’sy posiadają 

wyrazisty aspekt społeczny i emocjo-

nalny, przynoszą korzyści społeczne 

i działają dla dobra społecznego. To 

wszystko sprawia, że ludzie identy-

fi kują się z inicjatywami, które od-

powiadają ich przekonaniom mo-

ralnym i uczuciom. Media społeczne 

stanowią wspaniałą platformę do 

kontaktu pomiędzy organizacjami 

i ludźmi chcącymi zmieniać świat.

Publikowanie informacji o or-

ganizacji, jej celach i wydarzeniach 

szerszej grupie odbiorców może 

zwiększyć zainteresowanie i zaanga-

żowanie odbiorców i wspomóc mar-

keting „szeptany” bez względu na to 

co „sprzedajemy”.

Od czego zacząć?

Nie każda organizacja ma środ-

ki fi nansowe, możliwości i wiedzę 

do prowadzenia i utrzymywania 

własnej, profesjonalnej strony in-

ternetowej. Media społecznościowe 

przez swoją dostępność i intuicyj-

ność pozwalają na łatwe i szybkie 

utworzenie strony reprezentującej 

organizację lub inicjatywę. Nale-

ży rozpocząć od pomysłu na siebie 

i opracować planu marketingowy dla 

organizacji w podobny sposób w jaki 

robi się to przy promowaniu komer-

cyjnego produktu usługi lub fi rmy. 

Na swojej (np. facebook’owej) stronie 

można opowiedzieć o wydarzeniach 

/ akcjach które zostały wcześniej  

przeprowadzone oraz opubliko-

wać  zdjęcia i fi lmy z nich. Pozwoli 

to użytkownikom portalu nawiązać 

więź z ideą lub uświadomić sobie 

potrzebę zaangażowania się jako 

wolontariusz. Interaktywny kontakt 

i publikowanie informacji o postę-

pach może zachęcić ludzi do poświe-

cenia swojego czasu i energii na rzecz 

danej inicjatywy i wspomagania dzia-

łalności - jeśli tylko poczują oni że są 

jej częścią i mają na nią wpływ.

W Internecie można znaleźć wie-

le (video)poradników opisujących 

w bardzo przejrzysty sposób jak za-

łożyć fanpage czyli profi l publiczny, 

który został stworzony na facebo-

oku w celu promowania marki fi r-

my, osoby publicznej lub organizacji 

społecznej zamierzającej promować 

i reklamować określoną działalność. 

Jak wykorzystywać 
Facebooka na potrzeby 
NGO? – sprawdzone 
strategie organizacyjne

Organizacja może wykorzystać 

Facebooka do budowania społecz-

ności i pozyskania informacji na te-

mat tego co do powiedzenia mają do 

sympatycy, gromadzenie darczyńców 

lub promowanie inicjatyw. Sprawne 

organizacje wykorzystują sprawdzo-

ne strategie:

1. Otwartość na komunikację

Serwis społecznościowy to miejsce 

gdzie NGO łatwo znajdzie odbior-

ców. Aby to jednak zrobić, trzeba 

stać się częścią tej społeczności i zin-

tegrować go ze swoją działalnością, 

korzystać ze stron facebookowych, 

grup, reklam. Dzięki temu organiza-

cja zacznie rozmawiać z ludźmi, co 

ułatwi aktywizowanie ich sieci zna-

jomości na jej rzecz. Ludzie wchodzą 

na serwisy społecznościowe by mieć 

styczność ze znajomymi, ideami, za-

sobami a nie tylko z markami czy 

instytucjami.

2. Opowiadanie historii

Opisz swój cel i misję, to co chcesz 

zmienić, opowiedz o projektach, wy-

jaśnij jakie efekty przyniosły Twoje 

działania. Publikuj przy tym fi lmy, 

linki i zdjęcia aby Twoja opowieść 

była jasna i pełna.

3. Skoncentrowanie na efektach

Co dzieje się z pieniędzmi 

i czasem ludzi, którzy włączają się 

w działania? Jak jest zdefi niowany 

swój sukces organizacji i kiedy go 

osiąga? Odpowiedz na te pytania da 

ludziom obraz tego jaki pożytek jest 

w działalności organizacji. Można to 

osiągnąć poprzez umożliwienie be-

nefi cjentom działalności organizacji 

wypowiedzenia się w tej kwestii i za-

chęcenia innych do działania.

4. Zdobycie uczestników

Kolejnym krokiem jest popro-

szenie ludzi o wzięcie udziału 

w inicjatywie poprzez umieszczenie 

informacji w publicznych wpisach 

i przez podanie konkretnych sposo-

bów na udzielenie wsparcia organi-

zacji. Istotne jest zachęcenie ludzi do 

przejścia od komentowania postów 

i oglądania treści do pracy w charak-

terze wolontariuszy, podpisywania 

petycji czy wsparcia fi nansowego.

5. Przekazanie części władzy naj-

ważniejszym zwolennikom

Osoby szczególnie aktywne potra-

fi ą zaktywizować znajomych i dzielić 

się swoimi pomysłami. Pewne czyn-

ności na które pracownicy organi-

zacji nie zawsze mają czas można 

pomierzyć osobom szczególnie za-

angażowanym i aktywnym na porta-

lu społecznościowym np. na zasadzie 

„lokalnego oddziału” prowadzącego 

kampanie informacyjne, zbiórki itp. 

Pomocnicy mogą wykonać wiele po-

żytecznych działań dlatego nie moż-

na przeceniać starania internetowych 

działaczy.

Duże organizacje takie jak WOŚP, 

WWF, UNICEF Polska, PAH, SY-

NAPSIS, Fundacja DKMS Polska, 

Fundacja Anny Dymnej, Fundacja 

dzieci Niczyje, PCK już są obecne 

na Facebooku, część z nich również 

na Twitterze.

Serwisy społecznościowe nadal 

bardzo dynamicznie się rozwijają 

i wprowadzają coraz to nowe funk-

cjonalności takie jak różnego rodza-

ju aplikacje dzięki nim np. Facebook 

jest jak pulpit, który można wypełnić 

skrótami do ulubionych programów. 

Istnieją aplikacje takie jak „My Merch 

Store” które pomagają przeprowadzać 

skuteczną i efektywną promocję orga-

nizacji np. poprzez sprzedaż artyku-

łów promocyjnych takich jak koszul-

ki, pocztówki, kubki, plakaty itp.

Pod adresem http://www.facebo-

ok.com/nonprofi ts znaleźć można 

materiały edukacyjne i dostępne do 

pobrania przewodniki (niestety ca-

łość w języku angielskim), która ma 

na celu pomóc NGO’som skutecz-

nie wykorzystywać portal i zwięk-

szyć świadomość na temat działań 

oraz zbierania środków na projekty 

poprzez serwis. W sekcji “Success 

Stories” znaleźć można przykłady 

skutecznych działań wielu organiza-

cji non-profi t na Facebooku.

Na co uważać?

Należy zadbać, aby określić usta-

wienia prywatności na Facebooku 

i Twitterze w taki sposób, by nie 

dzielić się ze zbyt szeroką grupą od-

biorców osobistymi informacjami. 

Ważne jest również aby dane oso-

bowe ludzi, które polubiły nasz pro-

fi l nie były przekazywane osobom 

trzecim i rozpowszechniane bez ich 

zgody. W działaniach na serwisach 

społecznościowych kluczowy może 

okazać się odpowiedni targeting, tzn. 

należy je kierować do określonego 

z góry odbiorcy, dlatego np. orga-

nizacje działające lokalnie powinny 

skupiać się przede wszystkim na 

grupie osób ze swojego regionu. Or-

ganizacje edukacyjne powinny skie-

rować swoje działania do ludzi któ-

rzy są zainteresowani kształceniem, 

natomiast szukając wolontariuszy 

warto targetować odpowiednią gru-

pę społeczną np. studentów, którzy 

mimo braku funduszy na wsparcie 

organizacji, mogą poświęcić swój 

czas na wolontariat. Współpracując 

z osobami z zagranicy używajmy ich 

rodzimego języka. Nawet po zakoń-

czeniu projektu lub działania warto 

nadal utrzymywać swoją obecność 

w sieci i kontakt z osobami które 

„nas polubiły”. Dzięki temu w przy-

szłości możemy poinformować je że 

nadal liczymy na ich zaangażowanie 

przy kolejnej inicjatywie.  

Na koniec należy pamiętać, że 

internet społecznościowy jest tylko 

częścią ogólnej strategii rozwoju or-

ganizacji. Nie możemy zrezygnować 

z powszechnej już poczty e-mail, 

materiałów drukowanych, kontaktu 

telefonicznego i oczywiście najważ-

niejszego - bezpośredniego utrzy-

mywania kontaktu z ludźmi.

Więcej informacji na temat wyko-

rzystania sieci społecznościowych do 

promocji, sprzedaży i komunikacji 

można znaleźć m.in. w książce Clary 

Shih „Era Facebooka”.  

 Kamil Musiejkiewicz

FACEBOOK – serwis społecz-
nościowy, w ramach którego za-
rejestrowani użytkownicy mogą 
tworzyć sieci i grupy, dzielić się 
wiadomościami i zdjęciami oraz 
korzystać z aplikacji, będących 
własnością Facebook, Inc. z sie-
dzibą w Menlo Park. W grudniu 
2011 roku liczba użytkowników 
na całym świecie wynosiła ponad 
845 mln, a co miesiąc wgrywa-
nych jest ponad 1 mld zdjęć oraz 
10 mln fi lmów.
TWITTER – darmowy serwis 
społecznościowy udostępnia-
jący usługę mikroblogowania 
umożliwiającą użytkownikom 
wysyłanie oraz odczytywanie 
tak zwanych tweetów. Tweet to 
krótka, nieprzekraczająca 140 
znaków wiadomość tekstowa 
wyświetlana na stronie użytkow-
nika oraz dostarczana pozostałym 
użytkownikom, którzy obserwują 
dany profi l.
SERWIS SPOŁECZNOŚCIOWY 
– to serwis internetowy, który 
istnieje w oparciu o zgromadzoną 
wokół niego społeczność. Tworzy 
tak zwane media społecznościowe 
(ang. social media).
MARKETING SZEPTANY 
(ang. whisper marketing, word of 
mouth marketing) – to działania 
marketingowe mające za zadanie 
dotarcie z informacją marketin-
gową do odbiorcy za pośrednic-
twem bezpośredniego „sponta-
nicznego” przekazu ustnego.
Źródło: Wikipedia, stan na dzień 
02.09.2012
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Dawać wędkę, nie rybę
Rozmowa z Tomaszem Watrosem, burmistrzem Skwierzyny

– W zeszłym roku jedna z ma-

łych podstawówek prowadzonych 

przez gminę, została przekazana 

w zarządzanie stowarzyszeniu (jest 

to szkoła podstawowa w Trzebi-

szewie, prowadzona obecnie przez 

Stowarzyszenie Pracowników 

Służb Społecznych ‚Krąg” z Go-

rzowa – przyp. kbp). Obecnie gmi-

na Skwierzyna planuje przekazać 

zewnętrznemu podmiotowi przed-

szkole (w tej chwili wojskowe). Czy 

Pana zdaniem jest to właściwy spo-

sób zarządzania oświatą?

– Na te decyzje wpływ ma kilka 

istotnych czynników. Nie ukrywam, 

że podstawowym jest argument fi -

nansowy. Na przykład w przypadku 

przedszkola jesteśmy zobligowani 

do przekazania podmiotowi pry-

watnemu na dziecko 70% tej kwoty, 

która trafi a do placówki gminnej. 

W naszym przypadku gminne 

przedszkole to koszt ok. 7 tys. zł na 

rok za każdego wychowanka. Już 

widać, że oszczędność będzie znacz-

na. A czy im się to opłaca? Niepu-

bliczne placówki inaczej dysponują 

pieniędzmi, na przykład mogą zre-

zygnować z zatrudniania nauczy-

cieli w oparciu o Kartę Nauczyciela, 

co daje im dość duże oszczędności. 

Karta Nauczyciela wymaga zmian 

i obecnie wszystkie środowiska około 

oświatowe dostrzegają taką potrzebę.

– Wracając do przedszkoli, 

w mieście będzie działało jedno pu-

bliczne i jedno niepubliczne. Nie 

obawia się Pan konkurencji między 

nimi?

- To może być bardzo ciekawe do-

świadczenie – zobaczyć, które z nich 

będzie funkcjonowało lepiej. Kiedy 

oba prowadzi gmina, standardy są 

podobne - nie mówię przy tym, że 

złe. Ale komuś, kto będzie zarządzał 

drugim przedszkolem będzie bar-

dzo zależało, żeby rodzice i dzieci 

byli zadowoleni z jego usług. Dzięki 

temu podniesie się jakość świadczo-

nej opieki, co będzie korzystne dla 

dzieci. Podobnie stało się w Trzebi-

szewie. Po pół roku działania szkoły 

rodzice przysłali nam list pochwalny, 

choć nikt ich do tego nie zmuszał. 

A przypomnę, że wcześniej, gdy do-

wiedzieli się, że chcę zlikwidować 

szkołę i przekazać jej zarządzanie 

innemu podmiotowi, niemal szyko-

wali referendum o moje odwołanie. 

Mimo wielu rozmów nie udało nam 

się ich przekonać, dopiero gdy zo-

baczyli, co teraz dzieje się w szkole, 

przekonali się sami. 

– Aż tak wiele zmieniło się 

w szkole?

– Bardzo. Na przykład, teraz dzia-

ła od 7 do 16, a nie jak kiedyś, od 

8.10 do 13.50. W placówce jest rów-

nież świadczona opieka przedszkol-

na. Uczniowie mają zapewnione po-

siłki. Lekcje są prowadzone bardzo 

ciekawie - jest realizowanych wiele 

różnych projektów, na które stowa-

rzyszenie pozyskuje środki. Dzie-

ci zaczęły wyjeżdżać na wycieczki. 

A jaką ilość remontów zrobili w cią-

gu tego roku! Gminy nie byłoby na 

to stać. 

– Czyli okazało się, że to był dla 

miasta złoty interes?

- Płacimy mniej niż do tej pory 

i to jest dla nas ważne. W tej chwili 

w szkole uczy się 23 uczniów, plus 

kilkunastu przedszkolaków. Ow-

szem, dokładamy do subwencji 

rządowej, w takich małych szko-

łach trzeba dopłacać, ale myślę, że 

jeśli chodzi o koszty, spotkaliśmy 

się gdzieś w połowie drogi. Nie 

sztuka szkołę zlikwidować. Zresz-

tą, podobny okres w historii już był, 

kiedy zlikwidowano przedszkola, 

żłobki. Wiele z nich to teraz sklepy 

czy restauracje. Ale trzeba myśleć 

perspektywicznie. Wydaje mi się, 

że Skwierzyna jest na tyle dobrze 

położonym miastem, już niedługo 

bardzo dobrze skomunikowanym z 

Gorzowem, że stanie się miejscem, 

gdzie młodzi ludzie będą chcieli bu-

dować domy. Już za rok ze Skwie-

rzyny do Gorzowa będzie można 

dojechać w 15 minut. Myślę, że 

młodzi rodzice, wybierając miejsce 

zamieszkania, będą brali pod uwa-

gę także to, czy ich dzieci dostaną 

miejsca w przedszkolach. W na-

szej gminie wypełniamy dyrektywy 

unijne mówiące, że 95% dzieci po-

winno uczęszczać do przedszkola. 

Średnia krajowa to ok. 60% w mie-

ście, na wsiach jest jeszcze gorzej, bo 

ok. 40%. U nas każde duże sołectwo 

ma przedszkole, często w grupach 

tych jest więcej dzieci niż w szko-

łach, przy których one działają.

– Czy już wiadomo, kto będzie 

prowadził niepubliczne przedszko-

le?

– Ogłosimy konkurs, żeby każde-

mu dać równe szanse. Do zawiąza-

nia stowarzyszenia podobno szykują 

się rodzice i nauczyciele dzieci tam 

uczęszczających. Jeśli przedstawią 

dobry pomysł na funkcjonowanie 

placówki, na pewno dostaną szansę. 

Ale jeśli lepszy pomysł zaprezen-

tuje stowarzyszenie z Gorzowa czy 

Świebodzina, to dla nas najważniej-

sze będzie dobro dzieci. Nikogo nie 

będziemy faworyzować. Nie podlega 

tu dyskusji kwestia pomocy gmi-

ny dla przedszkola, bo ona zostanie 

przekazana. Jednak będziemy chcieli 

wiedzieć, co w zamian za tę pomoc 

zostanie zaoferowane dzieciom, tak, 

aby była to najatrakcyjniejsza z moż-

liwości. 

– Przejdźmy do współpracy gmi-

ny z organizacjami pozarządowy-

mi. W jaki sposób, Pana zdaniem, 

urzędy powinny wspierać organi-

zacje? 

– Żadnej chyba gminy nie stać 

na to, żeby zaspokoić wszystkie po-

trzeby. My mamy organizacje, które 

działają prężnie i robią wiele dobre-

go. Staramy się im pomagać na różne 

sposoby. Oprócz tego, że dostają do-

tacje z miasta, przy pomocy pracow-

ników referatu uczą się pozyskiwać 

środki z innych źródeł (np. POKL), 

piszą projekty i realizują je. Myślę, że 

już w przyszłym roku będą je pozy-

skiwali już bardziej samodzielnie. Je-

śli widzimy, że ktoś dobrze wykorzy-

stuje środki unijne, również dajemy 

więcej, zgodnie z zasadą, że temu kto 

ma będzie dodane. Jeśli ktoś się stara, 

szuka, dotacja z gminy będzie wyż-

sza. Jeśli nic nie robi – nasza pomoc 

również będzie mała. 

– Czy ten sposób myślenia nie 

sprawia, że część organizacji czuje 

się pokrzywdzona?

– Owszem, pojawiło się oburzenie. 

Wcześniej dzielono wszystkim po 

równo. Każdy miał mało, narzekał, 

ale wszyscy coś dostali. Obecnie są 

stowarzyszenia, które mają z różnych 

źródeł ponad 100 tys. zł na bieżącą 

działalność, i wciąż się rozwijają. Ale 

niestety są i takie, które miały po 20-

30 tys. zł, a teraz mają 2-3 tys. zł, albo 

nic. Dwa podmioty poprosiliśmy 

o zwrot dotacji, co również się wcze-

śniej nie zdarzyło. Dlaczego? Z ich 

sprawozdań nie wynikało, że dotacja 

została wydana zgodnie z przezna-

czeniem. A przecież są to pieniądze 

publiczne, należące tak naprawdę do 

nas wszystkich. To uczy porządku 

i poszanowania tych środków. 

– Muszę przyznać, że to dość 

nietypowe podejście. 

– Być może nie zostanę wybrany 

na kolejną kadencję, ale na pewno 

zostawię po sobie porządek. 

– Jeśli mowa o wyborach, w swo-

jej kampanii obiecał Pan pomoc 

w utworzeniu spółdzielni socjalnej 

i słowa Pan dotrzymał. Spółdziel-

nia „Nasz sukces” działa od ponad 

roku, a 5 zatrudnionych w niej pań 

sprząta Urząd Miejski. Nie bał się 

Pan im zaufać?

– Każdy zasługuje na szansę. Nie 

będę jednak ukrywał, że podjęcie 

tej decyzji było spowodowane kwe-

stiami ekonomicznymi. Utrzymanie 

trzech pełnoetatowych sprzątaczek 

kosztowało urząd 9 tys. zł mie-

sięcznie. Obecnie płacimy 3 tys. zł. 

Przemnażając to przez 12 miesięcy, 

otrzymujemy dość poważną kwo-

tę, którą można przeznaczyć np. na 

dotacje dla dwóch stowarzyszeń. 

Spółdzielnia nie utrzymałaby się 

wyłącznie z tych środków, ale panie 

sprzątają również klatki schodowe, 

mają zlecenia z gminy na wycinkę 

krzewów i drzew, pielęgnację ziele-

ni, porządkowanie cmentarzy – czyli 

te prace, za które nikt nie chciał się 

brać. Jednak nie zależy nam na tym, 

żeby ta spółdzielnia stała się dużym 

przedsiębiorstwem. Niech w  niej 

pracuje stale 5 czy 10 osób, które się 

wymieniają. Te, które nauczą się pra-

cować mogą otwierać własne fi rmy 

czy spółdzielnie, lub szukać pracy 

w innym miejscu. W spółdzielni 

można nauczyć się dobrze pracować, 

rano wstawać, szanować pracodaw-

cę. Nie zawsze było łatwo, docho-

dziło do sporów i tarć, ale myślę, 

że ten czas został bardzo dobrze 

wykorzystany – i przez pracownice, 

i przez prezesów. Gmina jest jednym 

z członków założycieli spółdzielni. 

Staram się z paniami pracującymi 

w niej spotykać raz na miesiąc. 

Oprócz tego pomagamy im w pro-

stych czynnościach administracyj-

nych, prawnych, reklamie. Za to 

wszystko komercyjne fi rmy muszą 

płacić. 

– To może już czas powołać ko-

lejną spółdzielnię?

– Tak się chyba niedługo stanie. 

Prawdopodobnie gmina Skwierzyna 

jako pierwsza w województwie lubu-

skim będzie profesjonalnie segrego-

wać odpady, a to dzięki spółdzielni 

socjalnej zrzeszającej osoby niepeł-

nosprawne umysłowo. 

– Czy można zdradzić, jak będzie 

działał ten podmiot?

– Frakcje suche, takie jak papier, 

plastik, aluminium byłyby odbiera-

ne przez pracowników spółdzielni 

prosto spod drzwi mieszkańców, 

głównie domków jednorodzinnych, 

w określone dni tygodnia. Spółdziel-

nia zarabiałaby na sprzedaży tych 

materiałów, a mieszkańcy mogliby 

zaoszczędzić na opłatach za pojem-

niki. Spółdzielcy dawaliby za dar-

mo worki w określonych kolorach, 

segregacja odpadów odbywałaby się 

już na poziomie domów. Myślę, że 

to jest przyszłość. Dzieci od wielu lat 

uczestniczą w edukacji ekologicznej 

i wydaje mi się, ze lepiej od dorosłych 

potrafi ą sobie poradzić z segregacją 

odpadów. Aż 80% odpadów nadaje 

się do ponownego przetworzenia, 

dobrze byłoby, gdybyśmy umieli od-

zyskać 60%. Obecnie wskaźnik ten 

wynosi około 20%. Teraz na terenie 

Skwierzyny trwa akcja ulotkowa, 

mająca za zadanie uświadomienie 

mieszkańcom korzyści, jakie dadzą 

im i nam wszystkim tego rodzaju 

działania. 

– Czy miasto coś zyska na powo-

łaniu spółdzielni?

– Na pewno nie wpłynie to na 

kondycję fi nansową gminy. Są to na 

tyle małe kwoty, że nie mają prze-

łożenia na budżet. Raczej będziemy 

starali się pomagać spółdzielcom. 

Spółka miejska będzie na pewno 

wspierać ich we wszystkich działa-

niach, da miejsce i niezbędną infra-

strukturę. Dzięki temu ludzie dosta-

ną swoją szansę. Jeśli choćby jeden 

z nich „wyjdzie na prostą”, to już bę-

dzie wymierna korzyść.   

Rozmawiała 

Katarzyna Buchwald-Piotrowska
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Pięć z plusem
Jeśli codziennie rano wychodzisz do pracy myśląc, że to chyba za karę, czytaj dalej ten 
artykuł. Dowiesz się o ludziach, dla których zwykła, ciężka praca jest źródłem radości, 
satysfakcji, a „normalne życie” – powodem do dumy. Dostali szansę, i choć nie jest lekko, 
z tego zadania wywiązują się śpiewająco. Pracują ciężko, rozwijają się, a nawet - uczą in-
nych. Ale jeśli nie lubisz pozytywnych tekstów – lepiej nie czytaj. Im się po prostu udało. 

Odrzańska Spółdzielnia Socjalna, 

miejsce: Krosno Odrzańskie. Nie 

wiem, czy jest jakaś spółdzielnia tego 

typu w naszym województwie, która 

w rozmowie ani razu nie narzekała 

na kondycję fi nansową. A u nich nie 

usłyszałam ani słowa na temat kło-

potów tego typu. Nie dlatego, że jest 

aż tak świetnie, że mogą zupełnie nie 

dbać o szukanie nowych nisz, pozy-

skiwanie zleceń, rozwój oferty. Mu-

szą to robić jak każda fi rma, na rynku 

nie jest łatwo. I nie mają taryfy ulgo-

wej. Ale mam wrażenie, że dawno 

nie spotkałam ludzi tak szczęśliwych 

z tego powodu, że pracują, są razem, 

pokonali swoje słabości i coraz lepiej 

sobie radzą. Są pełni optymizmu. 

Skoro tyle się udało, to dalej też bę-

dzie dobrze. 

Kim są spółdzielcy?

Spółdzielnię stworzyło w 2010 

roku pięć niepełnosprawnych osób: 

Justyna Kiwert, pełniąca funkcję 

prezesa, Kamila Ferenc, Grzegorz 

Śleboda, Krzysztof Wieczorek i Ra-

fał Siepielski. 

Powstała ona w ramach projektu 

„Zostań Swoim Szefem”, realizo-

wanego przez Stowarzyszenie Ini-

cjatyw Społecznych „Skarpa” oraz 

Stowarzyszenie „Przystań”, działają-

ce na rzecz osób niepełnosprawnych. 

– Nasze zadanie w tym projekcie 

polegało na tym, żeby w środowisku 

osób niepełnosprawnych dobrać taki 

zespół, który samodzielnie mógłby 

prowadzić spółdzielnię socjalną – 

wspomina Joanna Szymańska, preze-

ska „Przystani”, a także kierowniczka 

Powiatowego Ośrodka Wsparcia 

„Integracja”. – Nabór był otwarty. 

Kierowaliśmy się do ludzi, którzy 

skorzystali już z wszystkich form po-

mocy instytucji wspierających, wy-

korzystali pełny wachlarz możliwo-

ści i byli gotowi żeby pójść dalej. Jako 

ośrodek wsparcia przygotowujemy 

niepełnosprawnych właśnie do pod-

jęcia pracy zawodowej. I jeśli uda im 

się wyjść na otwarty rynek pracy, i na 

nim pozostać, to jest sukces – mówi 

J. Szymańska. Spośród 20 chętnych 

zostało wyłonionych 5 osób, każ-

da z niepełnosprawnością fi zyczną 

lub psychiczną. Zostali przygoto-

wani w procesie szkoleń do funkcji 

i zadań, jakie każda z nich pełni w 

spółdzielni. – Szkolenia ujmowały 

zakres prawny i fi nansowy działania 

spółdzielni, napisanie biznesplanu... 

I nie tylko. Tworząc ofertę, musie-

liśmy bazować na możliwościach 

i umiejętnościach podopiecznych, 

zastanowić się, jakie usługi są oni 

w stanie wykonywać i przede wszyst-

kim, czy w naszym mieście będzie na 

nie popyt – opowiada dalej prezeska 

„Przystani”. 

Startująca spółdzielnia dostała 

dofi nansowanie w wysokości 20 tys. 

na każdego z członków. Zostały one 

wydane na remont pomieszczenia, 

zakup sprzętu, w tym także kompu-

terowego. Jednak niektóre pomysły 

na usługi okazały się „niewypałami”. 

– Wydawało nam się, że jeśli jest 

w naszym mieście tyle instytucji 

zajmujących się pomocą osobom 

niepełnosprawnym, to będzie popyt 

na materiały terapeutyczne, biurowe, 

i że będą one wspierały spółdzielnię 

robiąc w niej zakupy. Chcieliśmy 

bazować na małym sklepiku z mate-

riałami biurowymi, jednak sprzedaż 

nie idzie tak dobrze jak zakładaliśmy 

– mówi J. Szymańska. Podobnie nie 

przyjęły się masaże. A to, co miało 

być działalnością wspierającą, stało 

się głównym źródłem dochodów dla 

spółdzielni. Są to usługi sprzątania 

klatek schodowych oraz mycia tapi-

cerki i dywanów. – Sprzątamy już 9 

wspólnot mieszkaniowych, niedłu-

go podpiszemy 10 umowę – mówi 

z dumą J. Kiwert, prezeska spół-

dzielni. Działają już na własną rękę, 

wsparcie unijne skończyło się dwa 

lata temu. – W tej chwili jest popyt 

na usługi sprzątające. Wolałbym ta-

picerskie, ale te zlecenia pojawiają 

się rzadziej. Krzysztof woli sprzątać, 

a ja wolę prać dywany – opowia-

da Grzegorz Śleboda, pracownik i 

członek spółdzielni. – Myślę, że ja 

będę dowódcą tapicerek, a Krzysiek 

dowódcą klatek – śmieje się. Doda-

je, że od tego sprzątania czasem już 

ma miotły w oczach. Nie zawsze jest 

łatwo. Czasem ktoś potrafi  pod pa-

rapetem przesunąć palcem i pokazy-

wać, że jest brud. Ale Grzegorz za-

pytany, jak zmieniło się jego życie od 

czasu przystąpienia do spółdzielni, 

odpowiada od razu: - Na plus. Nie 

chodzi o pieniądze, ale mam kontakt 

z ludźmi. Nie siedzę w domu - mówi. 

– Praca to takie otwarcie na świat. 

Jest obowiązek, trzeba iść do pracy, 

coś zrobić. Chłopaków do pionu po-

stawić – śmieje się prezeska. - Tak się 

złożyło, że mam pod sobą trzech pa-

nów, ale jest fajnie. Grzegorz od razu 

uzupełnia: - Pomagamy sobie, mo-

żemy na siebie liczyć, każdy daje coś 

z siebie i idziemy do przodu. Widać, 

że tworzą zgrany zespół. 

W tym czasie Rafał z Krzysz-

tofem drukowali plakaty na festyn 

sportowy w jednej z okolicznych 

miejscowości. Układali je równo na 

szafce. Rafał jest grafi kiem. Usługi 

małej poligrafi i, tworzenie i utrzy-

mywanie stron internetowych to 

kolejna z ofert spółdzielni. Zlecenia 

pochodzą głównie od małych pod-

miotów i innych organizacji. Rów-

nież przynoszą dochód. 

Jak rozmawiać z klientem?

Żeby spółdzielnia mogła tak 

sprawnie działać, została wykona-

na olbrzymia praca – przez samych 

spółdzielców, a także przez osoby 

wspierające i szkoleniowców. – Nasi 

podopieczni uczyli się wszystkiego 

od podstaw. Na przykład, jak zacho-

wać się w domu klienta. Że trzeba 

spytać, czy można nalać wody do 

„karchera”. Zimą nie wypada wejść 

do pokoju w zabłoconych butach, 

trzeba je zdjąć. Musimy kupić klap-

ki na zmianę. Należy spytać, gdzie 

Ekipa spółdzielni podczas wspólnej wycieczki w Berlinie.

Rafał i Krzysztof drukują plakaty.

W biurze spółdzielni na stażu pracuje Jadwiga. 
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można postawić brudne buty. I tak 

szczegół po szczególe – wspomina 

J. Szymańska. – Kładliśmy duży na-

cisk na wizerunek i na jakość usług. 

Żeby klienci się nie zrazili. Spółdziel-

cy od razu są identyfi kowani jako 

osoby niepełnosprawne, przez co 

już na starcie mają gorzej. Ale mogą 

być profesjonalistami. Zwłaszcza ja 

bardzo mocno drążyłam te tematy 

podczas szkoleń. Byłam „upierdli-

wa”, aż miewali mnie dość. Ale po 

jakimś czasie chłopaki przyszli do 

mnie i przyznali, że miałam rację. 

Ktoś ich pochwalił, że mają klapki 

na zmianę, docenił ich zachowanie 

i pracę – mówi J. Szymańska. Przy-

znaje, że na początku pochwał było 

mało. Spółdzielcy, zanim się nauczyli, 

popełniali wiele błędów. – Nic nie jest 

takie proste jak się wydaje, zwłaszcza, 

jeśli trzeba zetknąć się z klientami, ich 

opiniami, oczekiwaniami – dodaje. 

Żeby pracownicy byli rozpozna-

wani, mają kupione służbowe ko-

szulki, z imionami z przodu i nazwą 

spółdzielni z tyłu. Baner reklamujący 

spółdzielnię, z panami trzymającymi 

sprzęt sprzątający, wisi w centralnym 

miejscu miasta. I to właśnie pano-

wie stali się twarzami spółdzielni. 

Przyznają, że są rozpoznawalni, 

kojarzeni ze spółdzielnią. Zapytani 

o marzenia, odpowiadają, że przede 

wszystkim to, żeby dalej się utrzy-

mywać. – Mam takie marzenia, że 

ich nie opowiem – mówi ze śmie-

chem Grzegorz. – Na pewno, żeby 

dalej wszystko szło dobrze – mówi 

za wszystkich prezeska. 

Coraz bardziej samodzielni

Najtrudniejszy jest, jak dla 

wszystkich podmiotów gospodar-

czych, początek roku. W grudniu 

jest duże zapotrzebowanie na pra-

nie tapicerek, dywanów, a w stycz-

niu, lutym – prawie nie ma zamó-

wień. Również organizacje dopiero 

piszą projekty i nie napływa zbyt 

wiele zleceń na ulotki, plakaty czy 

wizytówki. Wtedy ratunkiem są 

stałe zlecenia na sprzątanie klatek. 

Ale spółdzielnia wciąż szuka możli-

wości zarabiania i poszerzania ofer-

ty. - Średnio dwa razy w miesiącu 

spotykamy się i pobudzamy swoje 

umysły, robiąc „burze mózgów’”. 

Wymyślamy, czym spółdzielnia 

jeszcze mogłaby się zająć, co popra-

wić, zmienić – mówi J. Szymańska. 

– Bez Asi byłoby ciężko. Jest ona 

taką naszą „mamusią”. Wciąż fru-

wa nad nami jak gołąbek – mówi 

z uśmiechem J. Kiwert. Pomoc 

wciąż się przydaje. – Wydaje mi 

się, że na tym etapie, na jakim 

pracownicy spółdzielni są teraz, 

gdyby zostali pozostawieni sami 

sobie, jednak jeszcze nie daliby  

rady. Dlatego wciąż im pomaga-

my, choć ta pępowina jest coraz 

bardziej odcinana. Oni już sami 

mają pomysły, zabierają głos na 

zebraniach. Widać po nich ogrom-

ną zmianę – mówi J. Szymańska. 

I dodaje, że właśnie dlatego to jest 

takie wspaniałe. Że osoby, które 

były na zasiłkach, nie miały docho-

dów, nie dałyby sobie rady, dzisiaj 

już nie korzystają z pomocy OPS. 

Uczą się odpowiedzialności, za-

radności. Stali się dorośli i samo-

dzielni. – Do tego tak naprawdę 

zmierzają wszystkie formy pomocy 

osobom niepełnosprawnym. Tre-

ningi to jeszcze nie jest prawdziwe 

życie – mówi. Ale od razu dodaje, 

że dużo zależy od rodzaju scho-

rzenia. – Wydaje mi się, że osoby 

niepełnosprawne fi zycznie łatwiej 

znajdują pracę niż z zaburzeniami 

natury psychicznej. Dlatego tym 

większa satysfakcja, jeśli uda im się 

pomóc – wyjaśnia. Jeśli ktoś z pra-

cujących w spółdzielni ma gorszy 

dzień, wciąż może liczyć na pomoc 

i wsparcie. Wiadomo, że mogą po-

jawiać się takie okresy czy sytuacje, 

w których nie będzie łatwo. 

Pracownicy spółdzielni przeszli 

na tyle długą drogę, że sami uczą 

innych. Pod swoją opieką mają trzy 

niepełnosprawne osoby, które odby-

wają u nich staże, zorganizowane w 

ramach współpracy z Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie. Tak 

więc ci, którzy kiedyś sami się szko-

lili, teraz instruują innych. 

To nie jedyne działanie, skiero-

wane na pomaganie innym. Spół-

dzielnia we współpracy z Ośrod-

kiem „Integracja” prowadziła „Klub 

Młodej Sowy”, czyli świetlicę dla 

dzieci. Podczas zajęć z trenerami, 

pedagogami, animatorami dzieci 

miały możliwość poznawania świa-

ta przez zabawę. Zostały kupione 

różne sprzęty i przyrządy, jak małe 

laboratorium, rzutnik gwiazd, chu-

sta Klanzy. Tak narodził się pomysł 

na kolejną usługę spółdzielni – or-

ganizowanie przyjęć urodzinowych 

dla dzieci. Z dzieciakami przez 

dwie godziny bawi się animator, 

a rodzice mają przygotowane osob-

ne miejsce. Spółdzielnia zapewnia 

poczęstunek zgodny z oczekiwa-

niami rodziców. Odbyło się już kil-

ka takich imprez. 

Pracownicy również dla siebie 

organizują ciekawe wyjazdy. – Nie-

dawno pojechali razem na wyjazd 

integracyjny. Tłumaczyłam im, że 

muszą dbać o zespół. Nie można się 

tylko ścierać w pracy. Wyjechali na 

basen do Zielonej Góry – opowia-

da J. Szymańska. Wracając wpadli 

na pomysł, że to za mało. Zapra-

gnęli pojechać gdzieś na cały dzień. 

I pojechali wspólnie na wycieczkę 

autokarową do Berlina. – Fajnie, że 

ich marzenia zaczynają się spełniać – 

dodaje J. Szymańska.

Nie robić nic na chwilę

Trzeba jasno powiedzieć: na po-

czątku była ciężka praca, szkolenia, 

nauka. Sukces spółdzielni nie zjawił 

się przypadkiem. Był wynikiem wy-

siłku włożonego przez realizatorów 

projektu i samych spółdzielców. – 

Rozpoczynając nabór do spółdziel-

ni spotykaliśmy się z opinią, że po 

projekcie wszystko „padnie”. Ale ja 

nigdy nie robię rzeczy, które mają 

być tylko na chwilę. Dlatego doło-

żyliśmy wszelkich starań, żeby po 

okresie wsparcia, spółdzielnia mogła 

się sama utrzymać. Taki był nasz cel 

od początku – wspomina J. Szymań-

ska. Czy się udało?

– Nawet nie zauważyłem, że już 

nie dostajemy wsparcia pomostowego. 

Pewnego dnia Justyna powiedziała, że 

skończyła się pomoc. Nie odczułem 

tego – wspomina G. Śleboda. – Myślę, 

że musimy powiesić w mieście jeszcze 

jeden baner – dodaje, myśląc głośno. 

Bo nie wolno spocząć na laurach, trze-

ba dalej się rozwijać. Z tymi myślami 

zostawiliśmy zapracowany i szczęśli-

wy zespół spółdzielni. Życzymy, żeby 

zleceń było jak najwięcej. Nie tylko na 

sprzątanie klatek schodowych.  

Katarzyna Buchwald-Piotrowska

Justyna i Grzegorz w biurze spółdzielni.

Andrzej przy pracy. W spółdzielni odbywa straż. 

Stażystka Natalia, uczy się pracy pod okiem spółdzielców.

Dokończenie ze strony 8
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Obywatelskość w mikroskali
Piękna wieś położona w naszym województwie, dużo lasów, okoliczne pola już zaorane po żniwach, jeden sklep, przystanek autobusowy, kościół. Przed 
laty funkcjonowało tu Państwowe Gospodarstwo Rolne, które zostawiło po sobie smutek i beznadzieję. Obraz społeczny jest więc znajomy – wysokie 
bezrobocie, stagnacja, brak perspektyw i ludzie, którzy stracili resztki złudzeń. Na szczęście w takich miejscach coraz częściej wyłaniają się lokalni 
liderzy gotowi pociągnąć ludzi za sobą i wyzwolić społeczną energię.

Taka sytuacja miała miejsce 

w Książu Śląskim, małej wsi poło-

żonej w powiecie nowosolskim, 13 

km od Kożuchowa i 15 od Zielonej 

Góry. Rok temu powstało tu Sto-

warzyszenie Czarna Struga, które 

nazwę zaczerpnęło od rzeki przepły-

wającej przez okoliczne wsie. Sto-

warzyszenie tworzą młodzi ludzie 

z przeszłością w trzecim sektorze. 

– Każdy z nas wcześniej otarł się 

o pracę w organizacji pozarządowej, 

albo chociaż wolontariat. Kiedy sam 

na kilka lat zawiesiłem działalność 

społeczną myślałem, że to już ko-

niec. Zaczęło się dorosłe życie. Ale 

to wróciło jak bumerang, ze zdwo-

joną siłą – wyjaśnia Marcin Jelinek, 

prezes stowarzyszenia. Wcześniejsze 

doświadczenia członków organi-

zacji okazały się bardzo przydatne. 

W działaniach cechuje ich racjona-

lizm oraz fakt, że mierzą swoje siły 

na zamiary. Projekty, które piszą są 

skrojone na miarę możliwości ka-

drowych i organizacyjnych stowa-

rzyszenia. Nie porywają się z motyką 

na Słońce, ale stopniowo budują swój 

kapitał jako organizacja.

Dla mieszkańców

– Nasza ekipa, obecnie tworząca 

zarząd stowarzyszenia, próbowała 

robić coś dla naszej wsi już wcze-

śniej. Pisaliśmy projekty, z tym, że 

inne stowarzyszenie użyczało nam 

osobowości prawnej. Było to dobre 

rozwiązanie, ale na krótką metę – 

wyjaśnia M. Jelinek. - Początkowo 

planowaliśmy, aby Stowarzyszenie 

Czarna Struga działało na terenie 

całej gminy. Chcieliśmy, żeby w spe-

cjalnie powołanej radzie stowarzy-

szenia była osoba z każdej wioski. 

Póki co udało nam się zaangażować 

osoby z Książa Śląskiego i Studzień-

ca, ale powoli sieć kontaktów roz-

rasta się o okoliczne miejscowości 

– dodaje. 

Dla młodego stowarzyszenia po-

czątkowo najważniejszym działa-

niem był PEAD (Program Doży-

wania Najuboższych Mieszkańców 

Unii Europejskiej). Założyciele sto-

warzyszenia w 2009 roku rozpoczęli 

współpracę z Bankiem Żywności 

w Zielonej Górze i stworzyli na tere-

nie gminy sieć wolontariatu zajmu-

jącą się pomocą w ramach tego pro-

gramu. Na strukturach wolontariatu 

powstało właśnie Stowarzyszenie 

Czarna Struga. – W porozumieniu 

z zielonogórskim Bankiem Żywno-

ści objęliśmy wsparciem 1500 osób 

w całej gminie Kożuchów – wyjaśnia 

prezes. – Niestety odkąd Bank Żyw-

ności zaprzestał działalności, musie-

liśmy zawiesić naszą pomoc. Ciągle 

szukamy wyjścia z tej sytuacji, bo to, 

że nie możemy pomagać innym jest 

dla nas największa porażką – dodaje 

M. Jelinek.

Program PEAD z jednej strony 

w sposób bardzo namacalny pod-

nosił jakość życia mieszkańców, 

a z drugiej pokazywał, jak drugi 

człowiek – w tym przypadku człon-

kowie SCS – może robić coś dla in-

nych zupełnie bezinteresownie. - Po-

magamy, bo chcemy, nie zajmujemy 

się tym zawodowo. Czasami trudno 

nam wytłumaczyć, że  stowarzysze-

nie to nie opieka społeczna, i zdarza 

się, że ludzie oczekują od nas więcej 

niż możemy im dać.  Chcemy jednak 

pokazywać mieszkańcom, że można 

coś robić dla innych z potrzeby serca 

i czystych pobudek – podsumowuje 

prezes.

Oprócz pomocy żywnościowej 

SCS wśród swoich priorytetów 

wymienia integrację mieszkańców. 

Stowarzyszenie w ciągu roku dzia-

łalności zorganizowało wraz z Radą 

Sołecką dwa festyny pod nazwą 

„Fun for all” w myśl zasady „dla każ-

dego coś miłego”. – Nie wystarczy 

mieszkać obok siebie, ludzie muszą 

poczuć się dobrze ze sobą nawza-

jem – wyjaśnia M. Jelinek. Do po-

mocy przy organizacji imprez udało 

się przekonać lokalnych przedsię-

biorców a nawet Bank Spółdzielczy 

z Kożuchowa. Stowarzyszenie zre-

alizowało także projekt dofi nanso-

wany przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubuskiego „Świą-

teczne zajęcia integracyjne dla 

mieszkańców wsi”, którego celem 

było lepsze poznanie się mieszkań-

ców Książa Śląskiego i Studzień-

ca. – Uczestnicy podzielni na grupy 

tematyczne przygotowywali ozdoby 

świąteczne oraz tradycyjne potrawy. 

Zwieńczeniem projektu były spotka-

nia wigilijne, w których wziął udział 

m.in. burmistrz Kożuchowa – wyja-

śnia M. Jelinek. Stowarzyszenie staje 

także w obronie praw mieszkańców 

i ich interesów – składa petycje oraz 

interweniuje w Urzędzie Gminy. 

Stowarzyszenie próbowało wy-

walczyć plac zabaw dla swojej miej-

scowości w ramach konkursu „100 

placów zabaw na 100 lat nivea”. 

Mimo że nie udało się,  są ze swo-

ich działań w tym zakresie dumni, 

ponieważ otrzymali ponad 25 tys. 

głosów przy zaangażowaniu ok. 350 

mieszkańcach.

SCS pomaga również dzieciom 

przygotować się do roku szkolne-

go, organizując akcję „Zaczarowany 

Ołówek” , w ramach której przeka-

zano artykuły szkolne 40 dzieciom 

ze wsi.

Dla najmłodszych

Dla członków Stowarzyszenia 

Czarna Struga ważną grupę odbior-

ców działań stanowią dzieci i mło-

dzież. W tym roku stowarzyszenie 

zrealizowało dwa duże projekty skie-

rowane do najmłodszych mieszkań-

ców. Na początku roku dzięki dotacji 

z Fundacji Dzieci Niczyje z Warszawy, 

najmłodsi z całej gminy Kożuchów 

wzięli udział w zajęciach poświęco-

nych bezpieczeństwu w sieci. Oprócz 

tego chętni wystartować w konkur-

sie plastycznym na plakat promujący 

świadome korzystanie z internetu.

Największym sukcesem stowarzy-

szenia, jest projekt „Sportowakacje” 

dofi nansowany z Programu Operacyj-

nego FIO. W ramach „Sportowakacji” 

w sierpniu 26 dzieci z Książa Śląskie-

go, Studzieńca, Mirocina Dolnego 

i Mirocina Górnego wyjechało na ty-

godniowy obóz do Nowego Dworku 

koło Świebodzina. – Pierwszeństwo 

udziału w projekcie miały dzieci 

z rodzin w trudnej sytuacji materialnej 

oraz mających problemy wychowaw-

cze. Nie zamknęliśmy projektu tyl-

ko i wyłącznie dla dzieci z tej grupy, 

w celu lepszej integracji zaprosiliśmy 

dzieci i młodzież o „lepszym” statusie 

materialnym czy bez problemów wy-

chowawczych – wyjaśnia prezes sto-

warzyszenia i autor projektu.

Podczas obozu dzieci zwiedzi-

ły najbliższe okolice Świebodzina, 

w tym Paradyż i bunkry Między-

rzeckiego Rejonu Umocnionego. 

Wzięły udział w wielu imprezach, 

dyskotekach i konkursach. – Dla 

wielu z nich był to pierwszy taki 

wyjazd w życiu – stwierdza M. Je-

linek. – Planujemy już kolejne tego 

typu przedsięwzięcia, i być może na 

ferie zimowe uda się również zorga-

nizować taka formę aktywnego spę-

dzenia czasu wolnego przez dzieci 

i młodzież. Tym bardziej, że po oko-

licy rozeszła się informacja, że wy-

jazd był naprawdę udany – dodaje.

Dla III sektora

SCS podejmuje także działania ma-

jące na celu wzmocnienie roli i pozycji 

organizacji pozarządowych w swojej 

gminie. – Nie udało nam się powołać 

gminnej rady działalności pożytku 

publicznego. Burmistrz jednak za-

powiedział powołanie w najbliższej 

przyszłości w magistracie pełnomoc-

nika ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi – wyjaśnia prezes. 

Sukcesem stowarzyszenia jest fakt, że 

jako pierwsi w gminie złożyli wniosek 

na inicjatywę lokalną (taką możli-

wość stwarza znowelizowana ustawa 

o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie – przyp. red.), a ponie-

waż dotychczas nie było żadnych re-

gulacji prawnych, Rada Gminy Kożu-

chów przyjęła uchwałę w tej sprawie. 

– Niestety nie jest ona dokładnie taka 

jak chcieliśmy. Zgodnie z jej treścią 

burmistrz decyduje jaka inicjatywa 

i gdzie otrzymuje dofi nansowanie, ale 

cieszy nas, że przynajmniej powstało 

konkretne narzędzie – podsumowuje 

M. Jelinek. 

Plany na przyszłość

Na pytanie o plany na przyszłość 

prezes stowarzyszenia odpowiada, że 

pierwsze trzy lata są czasem na zbudo-

wanie silnej pozycji i tworzenia marki 

ich organizacji. – Chcemy przekony-

wać ludzi do naszych pomysłów oraz 

pokazać, że stowarzyszenie tworzą lu-

dzie stąd, którzy razem z nimi miesz-

kają i  że razem możemy coś wspólnie 

zrobić – wyjaśnia. – Oprócz tego za-

leży nam na zbudowaniu silnej kadry, 

aby móc realizować większe projekty. 

Jednak największym marzeniem jest, 

żeby społeczeństwo było obywatelskie. 

Chcemy, żeby ludzie wspólnie decy-

dowali o tym, co dzieje się w ich naj-

bliższym otoczeniu, a przede wszyst-

kim interesowali się tym. Na początek 

w mikroskali – tutaj u nas  – dodaje. 

Hanna Musiejkiewicz

Uczestnicy Sportowakacji wszyscy razem.

Zajęcia świąteczne w Studzieńcu.

Festyn dla mieszkańców „Fun for all” .
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Nasz potencjał to partnerstwa
Rozmowa z Przemysławem Maksymów, wiceprezesem Fundacji Porozumienie Wzgórz Dałkowskich z Nowego Miasteczka

– Jesteście organizacją, która 

od początku istnienia świadomie 

buduje swoją niezależność eko-

nomiczną. Skąd wzięła się taka 

postawa? 

– Jako Fundacja powstaliśmy 

w ramach programu LEADER 

i od razu w naszej działalności 

ważną rolę odgrywały partnerstwa. 

Zarówno z gminami (swoim zasię-

giem obejmujemy 12 gmin w tym 6 

z województwa lubuskiego i 6 z 

dolnośląskiego), jak i przedsię-

biorcami. To oni odegrali bardzo 

ważną rolę w budowaniu świado-

mości, że jako organizacja poza-

rządowa musimy również opierać 

się na świadczeniu usług i prowa-

dzenia działalności statutowej od-

płatnej, a nie tylko na realizowaniu 

projektów. Wiele dały nam także 

wizyty studyjne u innych organi-

zacji m.in. w Irlandii. Pierwszy raz 

widzieliśmy jak organizacje po-

zarządowe prowadzą porty, mają 

swoje statki, wypracowują zysk, 

a jednocześnie realizują cele spo-

łeczne. Poza tym nasze funkcjono-

wanie przy jednym źródle fi nan-

sowania było zagrożone. Bardzo 

szybko musieliśmy zadbać o to, aby 

dywersyfi kacja środków potrzeb-

nych na naszą działalność była 

możliwie najszersza.

– Jakie kroki podjęliście w tym 

celu?

– Pierwszą inwestycją, która 

wszystko ruszyła, było nawiąza-

nie współpracy z jednym z lokal-

nych przedsiębiorców. Zakupił on 

od ARMiR gospodarstwo wraz 

z pięknym parkiem w Dalkowie, 

na którego zagospodarowanie nie 

miał pomysłu. Natomiast nasza 

Fundacja realizuje program „Lek-

cje w przyrodzie”, w ramach któ-

rego, co roku 1600 uczniów korzy-

sta z darmowych zajęć z edukacji 

ekologicznej. Od dłuższego czasu 

szukaliśmy bazy, z której uczniowie 

mogliby korzystać. Udało nam się 

pozyskać  120 tysięcy, przy wkła-

dzie własnym Fundacji  80 tys.  

na budowę pięknej wiaty edukacji 

ekologicznej właśnie w tym parku. 

Ziemia stała się własnością Funda-

cji a nasz darczyńca korzysta z za-

budowań na weekendy i dba o nie. 

Jest to taka symbioza, jednak istot-

ne jest to, że my od początku mie-

liśmy pomysł na to miejsce. Zysk 

jaki osiągamy pochodzi z komer-

cyjnych wycieczek wykupywanych 

przez szkoły. 

Druga nasza długofalowa inwe-

stycja to nawiązanie współpracy 

ze stowarzyszeniem „Nasz Dom” 

z Głogowa, które zajmuje się po-

mocą osobom niepełnosprawnym. 

Stowarzyszenie otrzymało od 

Agencji Nieruchomości Rolnej 

4,5 ha ziemi w Potoczku (powiat 

Jerzmanowa), gdzie chcą stwo-

rzyć park integracji i rekreacji dla 

swoich podopiecznych. Szybko 

jednak zauważyli, że ta inwestycja 

ich przerasta i poszukiwali partne-

ra, który im pomoże. Podpisaliśmy 

umowę o współpracy i notarialnie 

została przekazana nam poło-

wa ziemi, ponieważ nasz Zarząd 

podjął decyzję, że musimy być 

współwłaścicielem tego terenu. W 

ramach Programu Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich udało się złożyć 

wniosek na pół miliona złotych na 

kolejny etap inwestycji. Projekt jest 

bardzo ambitny. Planujemy wybu-

dować salę konferencyjną na 100 

osób, stworzyć bazę noclegową i 

świadczyć usługi cateringowe. Jest 

to dla nas początek budowania ka-

pitału, który w przyszłości pozwoli 

nam fi nansować wkład własny do 

projektów, opłacać koszty kredy-

tów, a nawet przetrwać trudne lata, 

czyli okresy przejściowe pomiędzy 

programami. Przeżyliśmy już taki 

jeden czas i obiecaliśmy sobie, że 

nigdy więcej nie dopuścimy do ta-

kiej sytuacji. 

– Jako Fundacja świadczycie 

wiele usług – prowadzicie szkole-

nia i kursy, pod waszą opieką jest 

kilka przedszkoli, od września tak-

że szkoła i trzy żłobki. Startujecie 

w przetargach. Planujecie uru-

chomienie spółdzielni socjalnych. 

Czy Waszym zdaniem organiza-

cje pozarządowe są konkurencyj-

ne wobec fi rm komercyjnych?

– Moim zdaniem podmioty eko-

nomii społecznej, bo nim także je-

steśmy, są zawsze konkurencyjne. 

Nie zakładają zysku, lub zakładają, 

ale minimalny, w przeciwieństwie 

do przedsiębiorców, których ce-

lem jest maksymalizacja zysku. Nie 

oznacza to, że nie nic nie zysku-

jemy, utrzymujemy miejsca pracy, 

zdobywamy doświadczenie, budu-

jemy kapitał społeczny. Ewentual-

ną nadwyżkę środków przekazuje-

my na programy stypendialne lub 

wkłady własne do projektów. W 

przypadku spółdzielni zysk będzie 

przekazywany na realizację progra-

mu reintegracji zawodowej i spo-

łecznej jej członków.

 – Jesteście jedną z niewielu or-

ganizacji pozarządowych w woje-

wództwie lubuskim, która świad-

czy wsparcie innym NGO’som. 

Co oznacza dla Was bycie organi-

zacją infrastrukturalną?

– Nasza działalność w tym ob-

szarze nierozerwalnie wiąże się z 

Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. Z założenia małe pro-

jekty w ramach PROW-u to pula 

środków dla małych organizacji. 

Szybko przekonaliśmy się, że tylko 

podmioty posiadające osobowość 

prawną będą mogły aplikować o te 

pieniądze. Zaczęliśmy więc rozma-

wiać z ludźmi i przekształcać koła 

gospodyń wiejskich, rady sołeckie 

i inne grupy nieformalne w stowa-

rzyszenia. W ten sposób powsta-

ło 36 organizacji pozarządowych. 

Wzmocniliśmy kapitał ludzki na 

tych terenach. Czujemy się odpo-

wiedzialni za te organizacje, dlatego 

nadal służymy im wsparciem i do-

radztwem, kiedy tego potrzebują. 

 – Czy widzicie kierunek, w 

którym chcecie iść jako organiza-

cja infrastrukturalna? 

– Regranting jest naszym marze-

niem od momentu kiedy zobaczy-

liśmy, że małe projekty w ramach 

PROW-u nie spełniają naszych 

oczekiwań. Organizacje miały 

duże problemy z formalnościami 

związanymi z umowami na dofi -

nansowanie. Poczuliśmy, że w pew-

nym sensie wyprowadziliśmy je na 

manowce. Najpierw zachęcaliśmy 

do aplikowania, a potem tylko 17 

na 40 podpisało umowy. Dlatego 

od kilu lat próbowaliśmy stworzyć 

lokalny fundusz regrantingowy w 

porozumieniu z gminami. 

– Z jakimi trudnościami wiąże 

się tworzenie takiego funduszu?

– Mimo otwartości wójtów i rad 

blokowali nas urzędnicy, którzy 

nie wiedzieli w jaki sposób mogą 

przekazać środki naszej Fundacji, 

tak abyśmy mogli dalej je rozdawać 

innym NGO’som. Stworzone roz-

wiązanie okazało się niekorzystne 

dla nas jako Fundacji, bo wiązało się 

z niekończącymi się formalnościa-

mi. Ciekawy pomysł zapropono-

wały gminy dolnośląskie zrzeszone 

w Związku Gmin Zagłębia Mie-

dziowego. Chciały przekazać nam 

100 tys. zł jako jedna organizacja, 

przy czym formalności zostałyby 

ograniczone do minimum. Jednak 

z związku z nowymi inwestycjami, 

ZGZM musiał póki co odstąpić od 

realizacji tego projektu. 

W międzyczasie pojawiał się 

Program Działaj Lokalnie realizo-

wany przez Polsko Amerykańską 

Fundację Wolności. W tegorocznej 

edycji wzięły w nim udział organi-

zacje z terenu gmin dolnośląskich. 

Od przyszłego roku programem 

obejmiemy także 6 gmin lubuskich. 

Wójtowie złożyli już pierwsze de-

klaracje współpracy. W gminach, 

z którymi współpracujemy można 

zaobserwować stabilizację władz, 

dzięki czemu nie musimy od nowa 

tłumaczyć, przekonywać wójtów 

i rad do naszych pomysłów. Mają 

do nas coraz większe zaufanie. 

Wójtowie powoli widzą efekty – 

wolą dołożyć się do wspólnej puli, 

z której „ich” organizacje mogą 

pozyskać większe pieniądze. Tak 

jak w tym roku w Gaworzycach 

organizacje otrzymały w ramach 

Działaj Lokalnie  15 tysięcy przy 

wkładzie gminy pięć tysięcy.

Teraz możemy realizować regran-

ting dzięki projektowi „Lubuskie 

Centrum Wspierania  Organizacji 

Pozarządowych” realizowanemu 

z PO FIO. Łącznie w ciągu dwóch 

lat rozdamy młodym organizacjom 

w całym województwie lubuskim 

pulę 450 tys. zł. 

– Czy macie dalsze plany zwią-

zane z regrantingiem?

– Chcielibyśmy napisać projekt 

innowacyjny wypracowujący w po-

rozumieniu z Regionalnymi Izba-

mi Obrachunkowymi model prze-

kazywania środków budżetowych 

na regranting. Potrzebny jest taki 

model, który uprości procedury i 

sprawi, że skarbnicy nie będą bali 

się przekazywania pieniędzy or-

ganizacjom pozarządowym. Wie-

rzymy, że regranting to przyszłość 

fi nansowania polskich organizacji. 

Rozmawiała Hanna Musiejkiewicz

Misja Fundacji
Misją Fundacji jest 
dążenie do zrówno-
ważonego rozwoju obszarów 
wiejskich i podnoszenia jakości 
życia mieszkańców. Jesteśmy 
zintegrowaną grupą liderów 
reprezentujących obszar Wzgórz 
Dalkowskich. Swoje działania re-
alizujemy w oparciu o wzajemne 
zaufanie, otwartość na innowa-
cyjne rozwiązania i wiarę w ich 
powodzenie. Podstawą skuteczne-
go rozwoju naszej małej ojczyzny 
jest oddolne i partnerskie podejście 
wyzwalające w pełni nasz 
społeczny potencjał do realizacji 
lokalnych inicjatyw.

 Historia Fundacji

W latach 2005-2006 r. powstały 
dokumenty umożliwiające zało-
żenie  Fundacji „Porozumienie 
Wzgórz Dalkowskich” w ramach 
projektu pn. „Opracowanie stra-
tegii rozwoju obszarów wiej-
skich” oraz utworzona została 
Lokalna Grupa Działania na 
obszarze Wzgórz Dalkowskich. 
Projekt ten realizowany był 
przez Gminę Nowe Miasteczko 
w ramach Schematu I Pilota-
żowego Programu LEADER+. 
Do inicjatywy założenia Fun-
dacji „Porozumienie Wzgórz 
Dalkowskich” wysuniętej przez 
Gminę Nowe Miasteczko 
przystąpiło łącznie 11 gmin: 
5 z terenu południowej części 
województwa lubuskiego i 6 z 
północnej części województwa 
dolnośląskiego. Fundacja została 
założona 1 lutego 
2006 r.  



12 Info NGO Miesięcznik Lubuskich Organizacji Pozarządowych  nr 7 (11)/2012  10 września

Młode, zarządzane przez kobiety, średnio zamożne
Dobiega końca badanie kondycji lubuskiego III sektora, prowadzone w ramach projektu „Podaj Dalej”. Jego efektem będzie raport, który zostanie opubli-
kowany w październiku. Pierwsze wnioski już wyłaniają się z gąszczu cyfr, wykresów i tabel. 

Kogo zbadaliśmy?

Celem zespołu badawczego było 

dotarcie do jak największej liczby lu-

buskich organizacji. Udało się prze-

badać ich łącznie 350. Podstawą do 

badania były ogólnodostępne bazy 

danych na serwerach ngo.pl. Z aż 

60% zarejestrowanych w nich orga-

nizacji nie udało się nawiązać kon-

taktu. 4 organizacje odmówiły udzia-

łu w projekcie, 21 ofi cjalnie przestało 

istnieć (6%). - Ostatecznie uzyskali-

śmy odpowiedzi na pytania zadane 

w ankiecie od 90 organizacji. Dwie 

z tych organizacji musieliśmy wy-

kluczyć z badania, ponieważ okazało 

się że są nieuprawnione do wzięcia 

w nim udziału ze względu na status 

prawny, ujawniony dopiero podczas 

wypełniania ankiety – wyjaśnia Ka-

rol Duer, specjalista ds. ewaluacji, 

odpowiedzialny za przeprowadze-

nie badania. Dodatkowo do udziału 

w diagnozie zostało zaproszonych 80 

organizacji sportowych, jednak tylko 

12 z nich wypełniło ankiety. Podział 

terytorialny jest niemal równy: 53% 

organizacji pochodziło z północy 

lubuskiego (byłe województwo go-

rzowskie) oraz 47% z południa (byłe 

województwo zielonogórskie). 

Jesteśmy młodzi

Prawie trzy czwarte lubuskich 

organizacji powstało nie wcześniej 

niż 10 lat temu. Nie oznacza to jed-

nak dynamicznego wzrostu ogólnej 

liczby organizacji pozarządowych, 

ponieważ procesowi „narodzin” to-

warzyszy równolegle proces „wy-

mierania”, który nie jest dokładnie 

badany ani rejestrowany. Średni 

wiek organizacji pozarządowej na 

naszym terenie zależy od rodzaju 

gminy w jakiej ona działa. W gmi-

nach miejskich wynosi on 14 lat, 

w gminach miejsko wiejskich jest to 

o połowe mniej, czyli 7 lat, natomiast 

najmłodsze są wiejskie organizacje 

pozarządowe, których średnia wieku 

wynosi zaledwie 5 lat.

Ach, te kobiety

Najliczniejszą grupę działaczy 

organizacji pozarządowych w wo-

jewództwie lubuskim stanowią ko-

biety w wieku 34-45 lat. To ponad 

16% wszystkich osób, które działają 

w III sektorze. Najmniej jest męż-

czyzn w wieku 18-24 (zaledwie 

3,6%). Co ciekawe, najrzadziej do 

organizacji pozarządowych trafi ają 

kobiety i mężczyźni w wieku 18-

24 lata. - Brak młodych, aktywnych 

obywateli stanowi pewien problem, 

ale wynikać może z faktu, iż oso-

by w tym wieku często wyjeżdża-

ją do większych miast na studia. 

W związku z tym nie mogą fi zycz-

nie angażować się w działalność 

miejscowych organizacji pozarządo-

wych – wyjaśnia K. Duer. Te wnioski 

potwierdza to, że przy zestawieniu 

danych tylko z gmin miejskich oka-

zuje się, że działa w nich więcej osób 

z najmłodszej grupy wiekowej. Ko-

biet i mężczyzn w przedziale 18-24 

w zespołach miejskich organizacji 

jest 13,94%, podczas gdy w zesta-

wieniu ogólnym ten odsetek wynosi 

9,11%. Największa zmiana wzglę-

dem danych ogólnych a danych 

z miasta zachodzi w przedziale dru-

gim (25-33 lat), gdzie odsetek wzra-

sta z 17,57% do 26,06%.

Jakie mamy komputery?

Nie każdy komputer ułatwia pra-

cę. Posługując się sprzętem, którego 

prędkość działania pozostawia wiele 

do życzenia, można stracić mnóstwo 

cennego czasu. Jak się okazuje, blisko 

90% organizacji posiadających kom-

puter pracuje na sprzęcie średniej lub 

niskiej klasy, a tylko 11% ma szanse 

na komfort pracy na niezawodnym, 

szybkim sprzęcie. Wnioski prezen-

tuje diagram zamieszczony obok.  

Skąd pozyskujemy pieniądze?

Najczęściej organizacje próbu-

ją uzyskać dofi nansowanie w jed-

nostkach samorządu terytorialnego. 

Z tego aż 85,45% prób zakończy-

ło się sukcesem, co czyni samorząd 

również „najskuteczniejszym” źró-

dłem fi nansowania działalności lu-

buskich NGO.

Przy tym zaledwie 27,27% orga-

nizacji próbowało uzyskać dofi nan-

sowanie swoich działań w świecie 

biznesu. Zdecydowana większość  

tych prób (aż 79,17%) nie poszła 

na marne. Lubuscy przedsiębiorcy 

okazują się chętni do wspierania ini-

cjatyw społecznych. – Jednak trzeba 

zaznaczyć, że jednostkowe wartości 

każdego udzielonego wsparcia są 

z pewnością najniższe spośród wy-

mienionych źródeł, choć ten aspekt 

wymaga dalszych szczegółowych 

badań. Trudno jednak wyobrazić so-

bie sytuację, w której lubuska orga-

nizacja otrzymuje wsparcie od fi rmy 

na realizację projektów społecznych 

w wysokości zbliżonej do średnich 

wartości projektów unijnych. Należy 

też przypomnieć, że przedmiotem 

rozważań nie są pieniądze przyzna-

wane klubom sportowym – komen-

tuje K. Duer.

9% organizacji korzystało z kre-

dytów i pożyczek na sfi nansowanie 

bieżącej działalności swojej orga-

nizacji.  Wszystkie takie przypad-

ki związane były z koniecznością 

opłacenia działań w ramach realizo-

wanych projektów „z góry” i ocze-

kiwaniem na refundację wydatków. 

Przedstawiciele organizacji podkre-

ślali, że w podobnych przypadkach 

stabilność fi nansowa organizacji 

została zachwiana. – Przedłużające 

się procedury weryfi kacji wniosków 

o płatność stawiają benefi cjentów 

przed trudnym zadaniem „przetrwa-

nia” okresu bez pieniędzy. Nie jest 

to model przyjazny funkcjonowaniu 

organizacji pozarządowych, które 

z natury nie dysponują pokaźnym 

budżetem własnych (nie projekto-

wych) środków, którymi mogłyby fi -

nansować się w okresach przestojów 

w płatnościach – uważa K. Duer.

Ile mamy do dyspozycji?

Większość organizacji prowa-

dzi działalność na niewielką skalę 

– 53,41% z nich osiąga przychody 

mieszczące się w przedziale do 50 

tys. zł (przychód to wpływ nie po-

mniejszony o koszty). Sumą przy-

chodów braną pod uwagę w badaniu 

są zatem wszystkie pieniądze, które 

w ciągu roku budżetowego wpłynęły 

na konto lub do kasy organizacji. 

Blisko 6% organizacji nie osiąga 

zupełnie żadnych przychodów – ich 

funkcjonowanie opiera się tylko na 

zrzeszeniu osób wokół pewnego te-

matu, a jedyne podejmowane aktyw-

ności polegają na organizacji bez-

kosztowych zlotów, spotkań, biegów 

czy spacerów. Tylko 27% organizacji 

z naszego województwa osiąga przy-

chody wyższe niż 50 tys. zł. 

Sami wiemy lepiej

Lubuskie organizacje pozarządo-

we cenią indywidualizm, kreatyw-

ność i innowacyjność. W planowa-

niu działań najczęściej posługują 

się własnymi pomysłami nie zasta-

nawiając się nad powodzeniem czy 

niepowodzeniem wcześniej realizo-

wanych podobnych przedsięwzięć. 

Okazuje się, że tylko 28% organi-

zacji przyznaje się do skorzystania 

z doświadczeń lub pomysłów in-

nych. 9% skorzystało z pomysłu na 

projekt, natomiast 19 z doświad-

czeń zaprzyjaźnionych organizacji. 

Własne pomysły to źródło dzia-

łań blisko czterech piątych sektora 

(77%). Dobrą praktyką jest z pew-

nością włączanie odbiorców dzia-

łań w ich kreowanie – blisko 90% 

organizacji przyznaje, że zwraca na 

grupy docelowe uwagę podczas pla-

nowania działań, z czego 32% ko-

rzysta z możliwości bezpośrednich 

rozmów z potencjalnymi benefi -

cjentami, natomiast pozostałe 58% 

przeprowadza diagnozę potrzeb 

w inny sposób.

Opr. Katarzyna Buchwald-Piotrowska

Lubuski sektor kobietami stoi. 
Tylko w 21,88% organizacji 
funkcjonujących w województwie 
lubuskim przeważają mężczyź-
ni. Oznacza to, że w blisko 4/5 
organizacji przewagę liczebną 
stanowią kobiety (78,12%).
Udział kobiet zależy również od 
wielkości miejscowości. W orga-
nizacjach z terenów wiejskich 
załogi składają się w 61,33% 
z kobiet, mężczyzn jest 38,67%. 
W miastach natomiast przewaga 
kobiet jest minimalna – 52% do 
48% dla mężczyzn. Ciekawostką 
jest fakt, że przewaga kobiet ma-
leje wraz z wiekiem organizacji. 
W NGO zarejestrowanych przed 
2001 rokiem mężczyźni 
stanowią 51,72% zespołów.
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Piknikowo – pozarządowo
1 września przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu słubickiego i Brandenburgii spotkali się w Sądo-
wie podczas wspólnej imprezy, której organizatorem było Starostwo Powiatowe w Słubicach. 

„Poznajmy się – transgraniczny 

piknik wolontariuszy i przedsta-

wicieli organizacji pozarządowych” 

miał służyć przede wszystkim in-

tegracji przedstawicieli III sektora, 

którzy działają na pograniczu pol-

sko-niemieckim. Cześć animacyjną 

moderowali przedstawiciele Funda-

cji na rzecz Collegium Polonicum. – 

Każda z organizacji przedstawiła na 

forum swoją działalność, umieściła 

na mapie regionu fl agę, zaznaczając 

nią symbolicznie swoją obecność, 

a także wpisała na tablicy dokoń-

czenie zdania: „Działam społecznie 

ponieważ...” – opowiada Adam Szul-

czewski, współprowadzący spotkanie. 

Po prezentacji organizacji przy-

szedł czas na pozarządowy tur-

niej. Siedem drużyn rywalizowało 

w konkurencjach, których motywem 

przewodnim było pozyskiwanie 

środków i realizowanie projektów – 

traktowanych z przymrużeniem oka. 

Konkurencje poległy m.in. na ukła-

daniu puzzli z banknotów, losowaniu 

pliku fałszywych lub prawdziwych 

banknotów z pudełka, szukaniu nie-

ścisłości wysokości 1 gr w budżecie 

projektowym, rzucie do celu segre-

gatorem pełnym dokumentów. Zwy-

cięzcy odebrali nagrody ufundowane 

przez Starostwo Powiatowe. 

Na pikniku nie zabrakło także 

atrakcji kulturalnych i sportowych. 

Na scenie od godz.13.00 do późnych 

godzin wieczornych prezentowali 

się artyści z organizacji i nie tylko. 

Były śpiewy, tańce, pokaz karate, 

pieśni poleskie i biesiadne. Oprócz 

tego chętni mogli wziąć udział 

w wycieczce rowerowej, spływie 

kajakowym, zawodach sportowych 

i wędkarskich. O 19.30 rozpoczęło 

się integracyjne ognisko. 

Projekt, w ramach którego odbył 

się piknik, był współfi nansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu 

Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Współpracy Transgra-

nicznej Polska (Województwo Lubu-

skie) – Brandenburgia 2007 – 2013, 

Fundusz Małych Projektów i Projek-

ty Sieciowe Euroregionu „Pro Europa 

Viadrina” oraz budżetu państwa.  

kbp

Dlaczego działamy 
społecznie?

- czujemy taką potrzebę, 
- lubimy pracować na rzecz 

naszej gminy,
- z miłości do własnej historii,
- ponieważ żyjemy wśród ludzi 

i nic co ludzkie nie jest nam obce,
- działamy z wszystkimi, którzy 

posiadają inicjatywę, pomysł, 
czas, pracę, pieniądze na rzecz 
społeczności lokalnej,

- aby zachęcić młode pokolenie do 
aktywności społecznej, a głów-
nie do podtrzymywania tradycji 
i ocalić od zapomnienia nasze 
korzenie,

- bo nie chcę spokoju przed 
wiecznym spokojem.

 Przedstawiciele organizacji spotkali się w namiocie. Oj, trudno było układać pocięte banknoty… To chyba najtrudniejsza z konkurencji.

Przed namiotem i w namiocie było tłoczno.Archiwizacja nie jest łatwa – podczas tej konkurencji należało trafi ć wypełnionym segregatorem do skrzynki.

Jedna z konkurencji podczas turnieju. Obrazki różnią się 5 szczegółami…Zwycięska drużyna odbiera nagrodę za I zajęcie miejsca w turnieju pozarządowym.
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Kim 
jesteśmy?

Stowarzyszenie Rodzin Zastęp-

czych „Przystanek Nadziei” to or-

ganizacja wspomagająca rodziny 

zastępcze – opiekunów i dzieci. 

W jej skład wchodzą Pogotowia 

Rodzinne w Gubinie, Kadłubi 

i w miejscowości Chlebów (Gmina 

Maszewo), Rodzinne Domy Dziec-

ka w miejscowościach Wojnowice 

i Wądroże Wielkie oraz rodziny za-

stępcze w Żaganiu, Żarach, Zielo-

nej Górze. Stowarzyszenie liczy 30 

członków. Zostało zarejestrowane 

17.12.2009 r., status OPP otrzy-

mało 25.02.2010 r. W 2011 r. sto-

warzyszenie osiągnęło przychody 

z działalności statutowej w wyso-

kości 24.262,34 zł, z czego składki 

brutto określone statutem wyniosły 

3.784,60 PLN, a inne przycho-

dy określone statutem oraz dotacje 

i subwencje 20.477,74 zł. Aktualnie 

na konto Stowarzyszenia wpływają 

środki fi nansowe pozyskane z tytułu 

1% odpisu od podatków za rok 2011. 

 

Najważniejsze działania 
stowarzyszenia

W pierwszą niedzielę czerwca 

2011 r. nasza organizacja wspólnie 

z PCPR i partnerem niemieckim 

(Familie Haus) realizowała imprezę 

promującą ideę rodzicielstwa zastęp-

czego i pozyskiwania kandydatów na 

rodziny zastępcze. Był to Festyn Ro-

dzinny, przeprowadzony w Gubinie 

w ramach „50 Wiosny nad Nysą”.

W styczniu i lutym 2012 r. stowa-

rzyszenie w ramach swojej działalno-

ści statutowej (promowanie wartości 

rodziny wśród lokalnej społeczności, 

organizowanie imprez rodzinnych, 

integracja środowiska polskiego 

i niemieckiego) zrealizowało projekt 

pod nazwą „Transgraniczna Choin-

ka 2012”. Projekt współfi nansowa-

ny był ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego 

Współpracy Transgranicznej Polska 

(Województwo Lubuskie) – Bran-

denburgia 2007 – 2013, Fundusz 

Małych Projektów i Projekty Siecio-

we Euroregionu „Nysa – Sprewa – 

Bóbr” oraz budżetu państwa – 10%”.

Realizowany był pod hasłem: „Po-

konywać granice poprzez wspólne 

inwestowanie w przyszłość”. 

Na początku 2012r. nasza orga-

nizacja została zaproszona przez 

PCPR w Krośnie Odrzańskim 

Razem odpoczywali i szkolili się

Stowarzyszenie zdobyło grant na 

ten wyjazd w konkursie „Rodzina 

– dom budowany miłością”, który 

zorganizowały „Fundacja Polsat” 

i „Fundacja  Przyjaciółka”. Dotację 

w wysokości 10.000 zł zdobył pro-

jekt pt. „Integracja, nauka i wypoczy-

nek w Dolinie Baryczy”, opracowany 

przez Włodzimierz Tomsia, prezesa 

stowarzyszenia.

Projekt  ten przewidywał  wyjazd 

integrujący środowisko ludzi prowa-

dzących Pogotowia Rodzinne, Ro-

dziny Zastępcze i  Rodzinne Domy 

Dziecka wraz z podopiecznymi, 

dziećmi biologicznymi i adoptowa-

nymi do gospodarstwa agrotury-

stycznego. Celem projektu oprócz 

wypoczynku, poznawania okolicz-

nych atrakcji turystycznych, ode-

rwania się od bieżących problemów, 

było również dzielenie się swoimi 

doświadczeniami w sprawowaniu 

pieczy nad powierzonymi dziećmi, 

wzajemne wspieranie się, lepsze po-

znanie podopiecznych oraz ich inte-

gracja.

Podczas wyjazdu odbyły się 

warsztaty szkoleniowe prowadzone 

przez psychologa, z tematów takich 

jak: „Granice w życiu dziecka”, „Jak 

pomóc dziecku, aby radziło sobie ze 

swoimi uczuciami”, „Jak wspierać, 

a nie wyręczać”,„Nagradzać czy ka-

rać swoich podopiecznych”, „Nie-

właściwe postępowanie rodziców 

przyczyną wypaczenia się uczuć 

dziecka”, „Być rodzicem zastępczym 

– jak uchronić się przed błędami”, 

„Plusy i minusy oglądania telewizji 

przez dzieci”.

Ponadto miały miejsce spotkania 

z kuratorem Sądu Rodzinnego. Plan 

wyjazdu przewidywał również na-

ukę jazdy konnej, wycieczki bryczką 

po okolicy, zwiedzanie miejscowych 

atrakcji turystycznych, wędkowanie 

w okolicznych wodach, gry i zabawy 

sportowe dla dzieci, a wieczorami 

kolacje przy ognisku dla opiekunów.

Wyjazd został dofi nansowany 

również przez burmistrza Gubina 

ze środków Urzędu Miasta (600 

zł), starostę i radnych starostwa 

krośnieńskiego (750 zł) oraz mar-

ket Intermarche, który przekazał 

pomoc w naturze - sprzęt sporto-

wy, artykuły spożywcze itp. Pod-

czas wypoczynku, 14.07.2012r., 

dziennikarze TV Polsat przygoto-

wali reportaż, który zostanie wy-

emitowany we wrześniu na antenie 

Polsatu.  

Opr. kbp

Od 5 do 15 lipca 2011 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym „U Marylki” wmiejscowości Górka 14 (powiat Milicz), odpoczy-
wali członkowie i podopieczni Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Przystanek Nadziei” z Gubina.

– jako przedstawiciel organizacji 

o podobnym profi lu działalności - 

do opracowania wspólnie z PCPR 

dokumentu o nazwie „Program roz-

woju pieczy zastępczej w powiecie 

krośnieńskim na lata 2012 – 2014”. 

Dokument  ten został przyjęty do 

realizacji Uchwałą Rady Powiatu 

Krośnieńskiego podczas jednego 

z jej posiedzeń.

Ponadto zorganizowaliśmy kilka 

wyjazdów wypoczynkowych i inte-

grujących członków naszego Stowa-

rzyszenia prowadzących Pogotowia 

Rodzinne i Rodziny Zastępcze wraz 

z naszymi podopiecznymi. Pozwoli-

ły one na psychiczny i fi zyczny od-

poczynek, jak również umożliwiły 

podzielenie się swoimi doświadcze-

niami, obserwacjami.

Od trzech lat jesteśmy organiza-

torem Zabaw Choinkowych dla na-

szych podopiecznych i zaproszonych 

gości – połączonych z występami 

teatrzyku dla dzieci i wręczaniem 

paczek przez Św. Mikołaja.

Stowarzyszenie – jako jedna 

z 70 organizacji z województwa 

lubuskiego - zostało  zakwalifi ko-

wane do projektu którego liderem 

jest  F.H.U. ”JAR – MAR” i bierze 

w nim udział. Projekt nosi nazwę 

„Kompleksowe wsparcie organizacji 

sektora ekonomii społecznej” i jest 

współfi nansowany przez Unię Eu-

ropejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  W ramach 

tego projektu członkowie stowarzy-

szenia  i wolontariusze biorą udział 

w szkoleniach organizowanych dla 

przedstawicieli organizacji, a nasza 

organizacja otrzymała zwrot kosz-

tów na usługi księgowe w wysokości 

1.800,00 PLN oraz usługi marketin-

gowe i prawne w podobnej kwocie.

Obecnie Stowarzyszenie bierze 

udział w projekcie „Lubuskiej Aka-

demii Ekonomii Społecznej” reali-

zowanym przez Telewizję Polską od-

dział w  Gorzowie Wielkopolskim 

w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 

Pracowników Służb Społecznych 

„Krąg”, który polega na udziale 

przedstawicieli naszego stowarzy-

szenia w serii bezpłatnych szkoleń 

mających na celu wzmocnienie Pod-

miotów Ekonomii Społecznej. 

Prezes Stowarzyszenia

Włodzimierz TomsiaWielkie bańki, wielka atrakcja. 

Była i jazda bryczką…

Za wsparcie fi nansowe wyjazdu, 
w imieniu naszych podopiecz-
nych i członków Stowarzyszenia 
serdecznie dziękuję: Burmistrzo-
wi Miasta Gubin Bartłomiejowi 
Bartczakowi, Pełnomocnikowi 
burmistrza ds. uzależnień Izabeli 
Ratajczak, Staroście krośnieńskie-
mu Robertowi Pawłowskiemu 
i Radnym Powiatu Krośnień-
skiego, a także dyrektor PCPR 
Zofi i Mielcarek oraz państwu 
Pieczyńskim, prezesom marke-
tu Intermarche za wsparcie w 
naturze - sprzęt sportowy oraz 
artykuły spożywcze itp. 
Prezes Stowarzyszenia
Włodzimierz Tomsia
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Inicjatyw 
Społecznych 
„Dla Przyszłości” 

Zabytki nie muszą być nudne!
Rozmowa z Joanną Kopczyńską, prezeską Fundacji Dobro Kultury ze Słubic

– Jako młoda Pani prezes udo-

wadniasz, że niewiele jest rzeczy 

niemożliwych dla osób upartych 

i zdeterminowanych. Piszesz pro-

jekty, prowadzisz fundację, zapra-

szasz wolontariuszy… Jak rozpo-

częła się Twoja przygoda z trzecim 

sektorem?

– Fundacja „Dobro Kultury” poja-

wiła się w moim życiu dokładnie wte-

dy kiedy poszukiwałam pracy. Bardzo 

chciałam znaleźć zajęcie zgodne 

z moim wykształceniem, najlepiej 

na pograniczu polsko-niemieckim. 

W 2010 r. rozpoczęłam studia po-

dyplomowe „Ochrona Europejskich 

Dóbr Kultury” prowadzone w Colle-

gium Polonicum i poznałam dr Iza-

bellę Parowicz, która była wówczas 

prezesem zarządu Fundacji DK. Do-

wiedziałam się od niej, że Fundacja 

powstała w 2003 r. i na początku jej 

istnienia grupa absolwentów Via-

driny intensywnie angażowała się w 

jej działalność. Niestety z biegiem 

czasu tych osób było coraz mniej, aż 

nadszedł moment, gdy zupełnie nic 

się nie działo. Pani Izabella była już 

bliska wykreślenia Fundacji z Krajo-

wego Rejestru Sądowego. Wówczas 

pomyślałam, że skoro taka organiza-

cja już istnieje, jej profi l pokrywa się 

idealnie z moimi zainteresowaniami 

i do tego ma swoją siedzibę w mie-

ście, w którym mieszkam, nie ma się 

nad czym zastanawiać, tylko trzeba 

zrobić wszystko, aby przywrócić ją do 

życia! Pani Izabella i pozostali fun-

datorzy pozytywnie zareagowali na 

moją koncepcję prowadzenia Funda-

cji i wkrótce zaczęliśmy załatwiać for-

malności związane ze zmianą statutu 

i składu zarządu. Moim zastępcą jest 

Marzena Słodownik, która pracuje 

dla sąsiadującej z nami Fundacji na 

rzecz Collegium Polonicum i w prze-

ciwieństwie do mnie posiada wielo-

letnie doświadczenie w pisaniu i ko-

ordynacji projektów. Jestem jej bardzo 

wdzięczna za wszelką pomoc i wspar-

cie w prowadzeniu Fundacji, tak jak 

i pozostałym pracownikom FCP! 

– Właśnie rusza Wasz pierwszy 

duży projekt…

– Od sierpnia 2012 r. razem 

z FCP realizujemy projekt „Uniwer-

sytet Obywatelski dla dzieci”, który 

dla Fundacji „Dobro Kultury” jest 

pierwszym dużym projektem, a dla 

FCP kolejnym działaniem skiero-

wanym do najmłodszych. Projekt 

ten jest dla nas również możliwością 

rozszerzenia kontaktów ze stroną 

niemiecką, ponieważ kolejnym part-

nerem projektu jest Centrum Wo-

lontariatu we Frankfurcie nad Odrą. 

– Co jeszcze dzieje się w Fundacji?

– Oprócz „Uniwersytetu” staramy 

się rozwinąć kilka innych pomysłów, 

które są ściśle związane z ochroną 

lokalnego dziedzictwa kulturowe-

go. Naszym dążeniem nie jest sama 

rewitalizacja, czy konserwacja za-

bytków (takie projekty są niezwykle 

trudne i kosztowne), lecz pogłębianie 

świadomości społecznej w stosun-

ku do otaczających nas dóbr kultury. 

W najbliższym czasie chcemy skupić 

się na projektach edukacyjnych skiero-

wanych do różnych grup docelowych: 

w szczególności do dzieci, ale także 

do nauczycieli, regionalistów, kon-

serwatorów zabytków, archiwistów, 

historyków, itp. Nasza działalność i 

wszystkie idee projektowe opierają się 

na współpracy polsko-niemieckiej. Nie 

chcę na razie zdradzać naszych pomy-

słów, żeby nie zapeszyć! Aby je jednak 

w odpowiedni sposób wcielić w życie, 

trzeba poświęcić wiele czasu i energii! 

Do tego brakuje nam współpracowni-

ków. Wiadomo, że w momencie, kiedy 

projekt jest na etapie przygotowania, 

nie możemy zaproponować wyna-

grodzenia osobom, które są zaintere-

sowane danym tematem. W związku 

z tym ciężko jest zachęcić kogokol-

wiek do dłuższej współpracy na za-

sadzie wolontariatu.  Do jakiegoś 

czasu było to dla mnie największym 

zmartwieniem. Aż tu nagle dostałam 

maila z Centrum Wolontariatu w 

Warszawie z zaproszeniem do udziału 

w programie „Wolontariat długoter-

minowy”! Jest to program wzorowany 

na niemieckim programie „Freiwilliges 

Jahr” i polega na tym, że osoba, która 

przez dłuższy czas chciałaby zaanga-

żować się na rzecz jakiejś organizacji 

pozarządowej poza swoim miejscem 

zamieszkania, otrzymuje dofi nan-

sowanie na swoje zakwaterowanie, 

wyżywienie oraz drobne, miesięcz-

ne kieszonkowe. Jest to doskonałe 

rozwiązanie dla obu stron! Z jednej 

strony organizacja może zaprosić wo-

lontariusza do dłuższej współpracy, 

czerpać z jego pomysłów i doświad-

czeń, a dzięki temu wzmocnić swój 

zespół. Z drugiej strony wolontariusz 

pogłębia swoje kompetencje, uczy 

się nowych rzeczy w nowym miejscu 

i robi coś pożytecznego nie tylko dla 

siebie, ale również dla społeczności lo-

kalnej lub danej organizacji.

– Czy zgłosiły się już jakieś osoby 

zainteresowane podjęciem wolon-

tariatu w FDK?

– Po napisaniu listu intencyjne-

go rozpoczęła się faza rekrutacji. 

W przeciągu kilku tygodni zgłosiło 

się do mnie ponad 10 osób z różnych 

stron Polski, które były zaintereso-

wane wolontariatem w naszej Fun-

dacji. Po wielu rozmowach i długich 

przemyśleniach zostały wyłonione 3 

kandydatki. Obecnie czekamy na roz-

strzygnięcie konkursu wniosków, któ-

re wspólnie złożyłyśmy. Jeśli wszystko 

ułoży się pomyślnie, od października 

będą ze mną współpracować dwie 

osoby: Agnieszka (z woj. małopol-

skiego) i Monika (z woj. mazowiec-

kiego), natomiast od listopada dołą-

czy do nas jeszcze Beata z Warszawy. 

Będzie to niezwykłe wsparcie dla 

Fundacji! Dziewczyny będą pomagać 

nam w realizacji bieżących projek-

tów, a także w rozwijaniu pomysłów, 

o których wspomniałam wcześniej.

– Jakie działania Fundacja już 

zrealizowała? Czym może się po-

chwalić?

– Jednym z sukcesów FDK jest 

udział w międzynarodowym projek-

cie partnerskim w ramach programu 

Grundtvig. Jest to projekt fi nanso-

wany przez Komisję Europejską, 

a jego tytuł to „Parks and Gardens 

in Europe. Paths towards Enviro-

mental Education”. Projekt właśnie 

się rozpoczyna, potrwa do września 

2014 r. i oprócz naszej Fundacji, biorą 

w nim udział organizacje pozarzą-

dowe z Niemiec, Austrii, Litwy, Es-

tonii i Chorwacji. Podczas spotkań 

partnerskich będziemy wymieniać się 

doświadczeniami i pomysłami na te-

mat edukacji nieformalnej dorosłych 

w parkach i ogrodach. Nasza Fundacja 

będzie występować w roli „eksperta ds. 

historycznych parków i ogrodów”, a to 

dlatego, że od roku współpracujemy 

z niemiecką instytucją zajmującą się 

rewitalizacją założeń pałacowo-par-

kowych. W sierpniu udało nam się 

nawet znaleźć osobę chętną do odby-

cia wolontariatu w tej organizacji – jest 

to Ewa z Bydgoszczy, która pomiędzy 

studiami germanistyki I-ego i II-ego 

stopnia postanowiła zrobić sobie prze-

rwę i wyjechać na rok do Niemiec. Po-

średniczenie w poszukiwaniu i wysyła-

niu młodzieży z Polski do Niemiec na 

roczny wolontariat na rzecz dziedzic-

twa kulturowego to kolejny, bardzo 

ważny obszar naszej działalności. 

– Jakie masz marzenia, plany, 

pomysły? Od racjonalnych, po naj-

bardziej szalone... 

– Moim marzeniem (tym raczej 

racjonalnym) jest aby Fundacja pręż-

nie się rozwijała i aby projekty, które 

będziemy realizować przyczyniły się 

do zachowania cennych obiektów 

zabytkowych. Stara stodoła w Ko-

walowie, pomnik w dąbroszyńskim 

parku, czy też znalezisko arche-

ologiczne z pola bitwy pod Kuno-

wicami – wszystkie te elementy są 

warte zachowania i zawierają nie-

zwykłe informacje na temat regionu, 

w którym obecnie żyjemy. Jak mówi 

cytat umieszczony na stronie głów-

nej naszej Fundacji: „Tradycja nie 

jest zachowywaniem popiołu, lecz 

przekazywaniem płomienia”. Mam 

nadzieję, że uda nam się kiedyś udo-

wodnić, że ochrona zabytków wcale 

nie musi być nudna! Moim zdaniem 

drzemie w niej potencjał dla wielu 

kreatywnych działań!

Jeśli chodzi o szalone marzenia, 

chciałabym, aby Fundacja doczekała 

się kiedyś służbowego pojazdu (naj-

lepiej, gdyby był to zielony Volkswa-

gen Scirocco, moc silnika 150 KM), 

na którym będzie widniało nasze 

logo! Więcej szalonych marzeń nie 

przychodzi mi do głowy – jesteśmy 

dopiero na początku drogi, podejrze-

wam, że z biegiem czasu będzie ich 

przybywać! 

Rozmawiała 

Katarzyna Buchwal-Piotrowska

Wolontariusze przy pracy Malowanie szablonow Symbol
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Czy rozliczać za efekty, czy za rachunki?
Do 14 września trwają konsultacje propozycji zmiany sposobu rozliczania realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. 

Jak dobrze skończyć?
We wrześniu ubiegłego roku zastanawiałam się jak zacząć. Teraz, po roku pracy nad gaze-
tą, musimy kończyć. Ponoć prawdziwego mężczyznę poznaje się po tym jak kończy, nie jak 
zaczyna. Ale jak poznać prawdziwą kobietę?

Jest to już prawdopodobnie ostatni numer Info NGO, przynajmniej w takim 
kształcie, w jakim miesięcznik ukazywał się do tej pory. Kończy się projekt 
i dofi nansowanie… Redakcja dziękuje wszystkim za współpracę, pomoc 
i życzliwość. Pracowali dla Was – od lewej: Piotr Korski, Tomasz Stefański 
(skład), Marzena Słodownik, Katarzyna Buchwald-Piotrowska, Hanna Mu-
siejkiewicz (dziennikarki). 

Sprawozdania OPP w Internecie
Departament Pożytku Publicznego informuje, że w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego udo-

stępniona została możliwość przeglądania sprawozdań organizacji pożytku publicznego za 2011 rok. Każda or-

ganizacja ma obowiązek zamieścić sprawozdanie w bazie do 15 lipca (jeśli jej rok obrotowy jest zgodny z rokiem 

kalendarzowym). 

Do bazy może mieć dostęp każdy. Każdy z nas może więc odszukać organizację na liście i dowiedzieć się, jakie 

działania podjęła w 2011 roku, jakie miała przychody, wydatki itp. 

Baza dostępna jest na stronie www.pozytek.gov.pl w BAZIE SPRAWOZDAŃ ORGANIZACJI POŻYTKU 

PUBLICZNEGO bądź bezpośrednio pod adresem: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/  

Opr. kbp

Społeczniczki na start!

Podczas tego roku poruszaliśmy 

tematykę przywództwa kobiet, ka-

riery zawodowej, oraz godzenia ról 

życiowych. Czyli wszystko to, co jest 

dla współczesnej kobiety najważniej-

sze. Jestem pewna, że kobiety będą 

sobie co raz lepiej radzić we wszyst-

kich dziedzinach życia społecznego. 

I bardzo trzymam za nie kciuki.

Fakty świadczą same za siebie

Zachęcam do lektury tekstu, 

który dotyczy przeprowadzone-

go w ramach projektu Podaj Dalej 

badania NGO (strona 12). Tam 

dokładnie widać, że lubuski III sek-

tor „kobietami stoi”. A mnie cieszy, 

i to bardzo zaangażowanie kobiet 

w działalność użyteczną społecz-

nie. I chyba w tym wypadku dobrze 

byłoby, gdyby te kobiety „nie koń-

czyły” , tylko chciały działać więcej, 

i więcej. W nas siła drogie Panie 

i tego się trzymajmy.

Marzena Słodownik

PS. Ja niestety skończyć muszę, bo 

szpalty się już bardziej nie rozrosną, 

i kolejnego wydania InfoNGO nie 

będzie. Trochę mi smutno, że to już 

ostatni numer, bo jeszcze parę sza-

lonych pomysłów mam w zanadrzu 

Propozycja ta została przygoto-

wana przez zespół ekspertów, którzy 

na zaproszenie Kancelarii Prezyden-

ta RP i Rady Działalności Pożytku 

Publicznego pracowali w ramach 

warsztatów prowadzonych przez 

Fundację Badań i Innowacji Spo-

łecznych Stocznia.

Jak informują autorzy nowych za-

pisów, głównym założeniem zmiany 

jest przesunięcie akcentów związa-

nych z formalno-rachunkowym roz-

liczaniem zadań na rozliczanie opar-

te w większym stopniu o rezultaty.

W ramach warsztatów przygoto-

wano nowy formularz oferty, umowy 

oraz sprawozdania z realizacji zada-

nia publicznego, które udzielane są 

w trybie Ustawy o działalności po-

żytku publicznego i o wolontariacie. 

Są one dostępne na stronie www.

mamzdanie.org.pl

Poza zapoznaniem się z wypra-

cowanymi nowymi rozwiązaniami 

i ich uzasadnieniem, każdy może 

wziąć udział w konsultacjach, wyra-

żając swoją opinię na forum. Póki co, 

w omawianym temacie pojawiły się 

tylko 4 wypowiedzi. 

Mam zdanie

Kilka słów o samym serwisie, któ-

ry warto poznać. MamZdanie.org.pl 

to pierwszy ogólnopolski serwis de-

dykowany otwartym konsultacjom 

społecznym.   Powstał w odpowiedzi 

na potrzebę większej przejrzystości 

tworzenia aktów prawa i innych 

dokumentów określających polity-

ki publiczne (zarówno na poziomie 

krajowym jak i lokalnym).  Ogólną 

zasadą jego funkcjonowania jest 

powszechna dostępność projektów 

dokumentów,   określenie czasu 

w jakim są one przedmiotem kon-

sultacji oraz możliwość wyrażania 

opinii na temat dokumentów (po 

uprzednim zarejestrowaniu się 

w serwisie).   Dzięki serwisowi 

wszystkie tak wyrażone opinie są 

dostępne nie tylko dla instytucji, 

konsultującej dokument, ale dla 

wszystkich zainteresowanych - od-

wiedzających  serwis. Po zakończe-

niu konsultacji instytucja zaprasza-

jąca do konsultacji ma możliwość 

(a często wręcz obowiązek)   usto-

sunkowania się do zgłoszonych 

uwag.   Po zakończeniu konsultacji 

danego dokumentu zarówno doku-

ment jak i wszystkie sformułowane 

i chętnie napisałabym kilka dobit-

nych tekstów. Nie będę jednak ronić 

łez, gdyż przed nami kolejne wy-

zwania, i nowe projekty do realiza-

cji. I jak sądzę wśród benefi cjentów 

ostatecznych na pewno znajdzie się 

mnóstwo mądrych i zaangażowa-

nych społecznie kobiet.

Piszę, i myślę co jeszcze mogła-

bym w tym ostatnim tekście Wam 

przekazać. Tak naprawdę mogłabym 

pisać jeszcze kilka godzin, ale naczel-

na czeka na ten ostatni tekst do ga-

zety.  Mam tylko nadzieję, że dobrze 

skończyłam. Bo zdecydowanie czuję 

się prawdziwą kobietą. 

w ramach jego konsultacji wypo-

wiedzi automatycznie przenoszone 

są do ogólnodostępnego archiwum 

konsultacji.

  Serwis został przygotowany 

wspólnie przez Pracownie Badań 

i Innowacji Społecznych STOCZ-

NIA oraz Firmę Pretius  i  jest 

przedsięwzięciem całkowicie apo-

litycznym (został sfi nansowany ze 

środków własnych wymienionych 

wyżej instytucji).

Aktualnie przy pomocy serwisu 

Mam zdanie można wziąć udział 

w konsultacjach 4 aktów prawnych, 

zgłoszonych przez Ministerstwo 

Pracy i Polityki Społecznej, Kance-

larię Prezydenta RP (opisane powy-

żej zmiany w rozliczaniu), Fundację 

Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa.  


