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Organizacje pozarządowe istnieją w naszym kraju od lat 

maksymalnie kilkunastu, w wysoko cywilizowanych kra-

jach od lat kilkudziesięciu lub więcej. W Polsce jest około 

60 000 organizacji pozarządowych, z których duża część to 

twory „papierowe”. W Wielkiej Brytanii i w Niemczech liczba 

organizacji pozarządowych wynosi odpowiednio 170 000 i 

560 000. Liczba osób zaangażowanych w działalność sto-

warzyszeń, fundacji i innych 

organizacji pozarządowych wynosi w Polsce 7,7 mln, w 

Wielkiej Brytanii i w Niemczech natomiast odpowiednio 

co najmniej 20 mln i 41 mln. W Polsce co piąta osoba jest 

zaangażowana w działalność NGO, w Wielkiej Brytanii co 

trzecia, a w  Niemczech co druga. Oznacza to, że z jednej 

strony odstajemy od krajów najwyżej rozwiniętych, ale z 

drugiej, dysponujemy w tej materii istotnym potencjałem 

rozwojowym. Według niektórych opracowań Polska plasuje 

się w pierwszej dwudziestce krajów o największej gotowo-

ści do wolontariatu.

Obszar działalności organizacji pozarządowych w woje-

wództwie lubuskim jest bardzo szeroki, a cele realizowane 

są na wiele różnych sposobów. Jednak celem nadrzędnym 

jest aktywizacja mieszkańców lokalnej społeczności, która 

polega na organizowaniu różnego typu imprez środowi-

skowych, atrakcyjnego zagospodarowania spędzania czasu 

wolnego i rekreacji. Ważną formą aktywności dla wielu or-

ganizacji jest wszechstronna pomoc osobom  potrzebują-

cym – niepełnosprawnym, bezrobotnym, wykluczonym, a 

także pomoc osobom chorym, rehabilitacja, oraz szerzenie 

kultury i promocja regionu.

NGO’s wnoszą do życia społecznego wiele wartości. Wszy-

scy wiemy, że organizacje pozarządowe są cenne jak wita-

miny, gdyż:  aktywizują społeczność lokalną  włączają 

mieszkańców w działania, przede wszystkim w charakterze 

wolontariuszy  są ekonomicznie efektywne  zajmują 

się problemami drażliwymi i niepopularnymi  pomagają 

administracji, głównie w terenie, przy tworzeniu społeczeń-

stwa obywatelskiego  poprzez szkolenia i staże kształcą 

liderów społecznych

Siłą napędową organizacji są ludzie. To oni na co dzień 

działają w III sektorze, borykając się z problemami. To oso-

by, które charakteryzuje wrażliwość na potrzeby innych, 

umiejętność reagowania na nowe problemy społeczne w 

środowisku lokalnym, elastyczność, kreatywność, „chęć 

działania”. Krótko mówiąc generatory energii społecznej.



7

Razem możemy więcej
W naszym województwie istnieje współpraca pomiędzy 

organizacjami. Lubuskie NGO’sy realizują wspólne pro-

jekty, wymieniają informacje na temat codziennej dzia-

łalności, starają się rozwiązywać konkretne problemy, 

związane z ich funkcjonowaniem. III sektor integruje się 

poprzez uczestnictwo w różnych imprezach, 

szkoleniach, warsztatach i spotkaniach 

(konferencje, festyny, targi). Przedstawicie-

le lubuskich NGO’sów zadowoleni są jednak 

przede wszystkim z:  możliwości wymia-

ny doświadczeń  możliwości poszerzenia 

kontaktów w środowisku  zaangażowania w 

realizację wspólnych działań  wzajemnej po-

mocy merytorycznej  większych możliwości 

realizowania zaplanowanych przedsięwzięć 

Mimo ogromnych korzyści wynikających z siecio-

wania, zaledwie 7% organizacji współpracuje długo-

falowo i systematycznie. To naprawdę niewiele. Naj-

częściej jest to współpraca okresowa, dotycząca kon-

kretnych projektów lub jedynie okazjonalna. Świadczy to o 

rozdrobnieniu i samodzielności działań, najczęściej na nie-

wielką skalę. Brakuje przede wszystkim działań spajających 

III sektor oraz wspólnych, silnych i kompleksowych aktyw-

ności, skierowanych na konkretne problemy społeczne. 

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum od kilku lat reali-

zuje działania wzmacniające III sektor w lubuskim i podno-

szące kompetencje osób pracujących w NGO’sach. Projek-

ty, które realizowaliśmy i realizujemy, wzmacniają poten-

cjał organizacji z województwa. I warto ten potencjał wy-

korzystać, przygotowując nowe, ciekawe przedsięwzięcia.
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W sieci NGO
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W zasadzie każdy z nas od chwili, kiedy zaczyna się usamo-

dzielniać czuje, iż przy pomocy innych ludzi jest w stanie 

zrobić więcej niż w pojedynkę. Z czasem odkrywa również, 

iż działanie w zorganizowanej grupie daje znacznie lepsze 

efekty, niż gdyby każda z osób poświęciłaby się im indywi-

dualnie. Efekt synergii wpisany jest więc naturalnie w nasze 

działania. 

Tymczasem większość organizacji pozarządowych działa 

incydentalnie – „od projektu do projektu” i bardzo rzadko 

powiązana jest działalnością z innymi jednostkami. Gdy 

projekty są realizowane, organizacje pracują pełną parą. 

Niestety, bardzo często zdarzają się momenty przestoju, 

które prowadzą do ograniczenia ich działalności. Wiele 

NGO’sów nie ma szans na przetrwanie tego typu „dziury”. 

Brak sojuszników w innych organizacjach, wsparcia ze 

strony społeczności lokalnej oraz władz, prowadzi bezpo-

średnio do zmniejszania się roli danej jednostki. Po takim 

okresie marginalizacji organizacja w zasadzie nie ma moż-

liwości odbudowania pozycji i pozostaje niedoceniona w 

swoim środowisku. 

Podstawowe powody, 
dla których warto tworzyć sieci:

 organizacje ułatwiają sobie dostęp do informacji oraz 

wiedzy, przez co podnoszą swoją efektywność; dostęp do 

pełnej informacji wiąże się również z możliwością szybkie-

go i elastycznego reagowania na pojawiające się zmiany 

lub problemy  funkcjonowanie w sieci wiąże się rów-

nież z oszczędnością czasu i energii NGO’s; organizacje 

mogą dzielić się pomiędzy sobą zasobami, przez co obni-

żają koszty związane ze swoją działalnością; istnienie sieci 

powiązań oznacza, iż w znacznie łatwiejszy sposób można 

znaleźć partnerów do realizacji konkretnych zadań lub pro-

jektów  współpraca pomaga przezwyciężać wiele ogra-

niczeń, szczególnie tych, które są związane z efektem skali; 

pozwala także osiągać cele, które indywidualnie nie mogą 

być realizowane – świadczenie nowych usług, zaspoka-

janie specyfi cznych potrzeb, a także poszerzanie swoich 

kompetencji  dzięki współpracy organizacje mogą na-

bywać nowe umiejętności oraz doświadczenie  dzięki 

sieciowaniu można zniwelować problemy związane z du-

blowaniem się określonych działań (realizacja tych samych 

projektów na tym samym terenie) lub cząstkowym rozwią-

zywaniu problemów  sieć posiada zdecydowanie więk-

szą siłę przebicia, przez co jest lepiej rozpoznawalna oraz 

brana pod uwagę jako poważny partner w rozmowach  

organizacje działające w sieci obdarzone są większym za-

ufaniem społecznym  współpraca sieciowa premiowana 

jest podczas realizacji projektów unijnych
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Budowanie sieci
W praktyce tworzenie sieci przekłada się przede wszystkim 

na codzienną działalność organizacji. Działając w licznym 

gronie, znacznie łatwiej jest zrealizować skomplikowane 

projekty, pozyskać darczyńców oraz przychylność mass 

mediów. Wynika to z udziału innych osób – ich zaangażo-

wania oraz poparcia. 

Zdecydowanie najłatwiej zbudować sieć na poziomie lokal-

nym. Zresztą, wiele organizacji tworzy takie sieci, nie za-

wsze do końca zdając sobie z tego sprawę. Organizacje nie 

działają w próżni społecznej. Aby realizować swoje zadania 

niezbędne jest pozyskanie przez nie przychylności innych 

podmiotów. Najczęściej są to samorządy, lokalne fi rmy, 

media, mieszkańcy. W zasadzie każda organizacja prowa-

dzi mniej lub bardziej udaną współpracę z tymi grupami. 

Trwałość działania tych podmiotów zależy od kilku bardzo 

prostych czynników:

 wspólnego celu – za łączeniem instytucji musi kryć 

się konkretny zamysł; konieczne są działania wynikające 

z realnej potrzeby  regularnej współpracy – regularne 

kontakty oraz wspólne działania ze swoimi sojusznikami 

są niezbędne do sprawnego funkcjonowania sieci; two-

rzenie sieci wymaga strategii działania obejmującej przede 

wszystkim kanały komunikacji oraz środki prowadzące do 

osiągania celów  określenia efektów – żadna sieć nie 

będzie funkcjonować sprawnie, jeśli jej członkowie nie 

będą widzieli realnych dla siebie korzyści

 

Przy tworzeniu sieci należy liczyć się ze stereotypami funk-

cjonującymi w odniesieniu do organizacji pozarządowych. 

W tym przypadku najważniejszą sprawą będzie wyjaśnienie 

otoczeniu społecznemu, iż sieć działa profesjonalnie, że nie 

prowadzi „pokrętnych interesów” w imię działań społecz-

nych. Dlatego też w funkcjonowaniu sieci należy zwrócić 

szczególną uwagę na to, aby realizować zadania nakiero-

wane na zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych. Lu-

dzie, widząc efekty działań sieci, znacznie częściej przyłą-

czać się będą do wspólnych przedsięwzięć. W przypadku 

pokonywania stereotypów ważna jest również przejrzy-

stość działań oraz informowanie ogółu o swoich planach 

i realizowanych projektach.
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Zawiązywanie partnerstwa
Decydując się na funkcjonowanie w sieci zazwyczaj nie trze-

ba składać jakiś formalnych zobowiązań. Członkowie sieci 

mogą do niej przystępować i rezygnować bez większych 

trudności, nie wywierając przez to zbytniego wpływu na 

jej istnienie. Organizacje nie rezygnują również w żadnym 

stopniu ze swojej autonomii. Sieci jest trudno dostrzec, gdyż 

nie są zorganizowane wokół żadnej przestrzeni, np. konkret-

nego biura. Ponadto organizacje mogą funkcjonować w róż-

nych sieciach bez angażowania znacznych środków.

Partnerstwa, w przeciwieństwie do sieci, mają charakter 

wybitnie formalny. Funkcjonują w odniesieniu do realizacji 

konkretnego projektu i wiążą się zazwyczaj z podpisaniem 

umowy. Od poszczególnych partnerów żąda się również 

zaangażowania środków własnych w celu realizacji okre-

ślonych zadań. Partnerstwa nie polegają więc jedynie na 

kultywowaniu codziennych miłych relacji, ale na realizacji 

założeń. W partnerstwie organizacje są ściśle powiązane, 

a więc rezygnacja jednego z partnerów często wiąże się z 

istotnymi zmianami. Partnerzy oddają również część swo-

jej autonomii na rzecz realizacji wspólnych zadań. 

Stąd też współpraca pomiędzy partnerami powinna 

być poprzedzona analizą następujących zagadnień: 

 Czy organizacje partnerskie dążą do realizacji 

wspólnych celów?  Czy grupa odbiorców oraz spo-

soby działania w organizacjach są zbieżne?  Co obie 

organizacje mogą wnieść do partnerstwa?  Co obie 

organizacje zyskają na realizacji wspólnego przedsię-

wzięcia?

Taka analiza pozwoli na ustalenie, czy partnerstwo danych 

organizacji jest spójne i korzystne. Nie warto zawiązywać 

tego typu porozumień w przypadku, gdy organizacje mają 

odrębne wizje celów lub strategii działania. Niewspółmier-

ność oczekiwań co do realizacji projektów oraz ich efek-

tów może spowodować konfl ikty, a nawet doprowadzić do 

rozpadu partnerstwa. Skutki tego mogą być katastrofalne, 

zarówno dla samych organizacji, jak i powodzenia całości 

przedsięwzięcia. 

Przy tworzeniu partnerstwa należy więc przede wszystkim 

określić:  problem, jaki należy rozwiązać  cele, jakie 

należy osiągnąć  sposób realizacji zadań  podział 

obowiązków pomiędzy partnerów  sposób komunikacji 

i podejmowania decyzji  fi nansowanie poszczególnych 

działań  sposób rozwiązywania pojawiających się pro-

blemów

Na podstawie wymienionych punktów, zawierana jest 

umowa partnerska, która sztywno reguluje działania i zada-

nia poszczególnych stron. Aby jednak partnerstwo spełnia-
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ło swoją funkcję, należy pamiętać o zapewnieniu równych 

kompetencji i prawa do decydowania w równym stopniu 

o realizacji danego przedsięwzięcia wszystkim partnerom. 

Współpraca w praktyce 
Fundacja na rzecz Collegium Polonicum (FCP) bardzo czę-

sto nawiązuje partnerstwa lokalne, przystępując do projek-

tów. W ramach przedsięwzięć realizowanych w 2008 roku 

pozyskaliśmy do współpracy kilku partnerów: Towarzy-

stwo Integracji Społecznej z Zielonej Góry, Fundację Dom 

Wspólnoty Barka w Drezdenku, Fundację Alicji z Gronowa 

oraz Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Pomost w Świebo-

dzinie. Organizacje te współpracowały z nami już w 2007 

roku w ramach projektu Acivite Lubuskie. Współpraca 

układała się pomyślnie, dlatego też postanowiliśmy dzia-

łać razem i dzięki temu udało się zrealizować dwa projekty 

„Profesjonalne organizacje społeczne – aktywne lubuskie”, 

„Lubuskie NGO – wspólnie, aktywnie, profesjonalnie”.

Kiedy w marcu 2009 roku zapadła decyzja, że będziemy 

składać kolejny wniosek w ramach Funduszu dla Organi-

zacji Pozarządowych, podpisaliśmy umowę partnerską z 

trzema organizacjami oraz instytucją kultury. Do projektu 

dołączyły: Fundacja Alicji z Gronowa, Fundacja Inicjatyw 

Społecznych dla Przyszłości z Gorzowa Wlkp., Bank Żyw-

ności z Zielonej Góry oraz Słubicki Miejski Ośrodek Kultury.

Zależało nam, żeby partnerzy działali w różnych częściach 

województwa. Umowa w jasny i klarowny sposób określała 

zadania lidera (FCP) i organizacji partnerskich. Dzięki za-

angażowaniu partnerów do projektu dołączyło 26 organi-

zacji z województwa lubuskiego. To ogromny sukces tego 

przedsięwzięcia! 
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Na miarę potrzeb



16

Projekt:  W SIECI NGO

Program: Fundusz dla organizacji pozarządowych 

Komponent: Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie

Wartość projektu: 253 500,00 PLN

Kwota dofi nansowania: 228 000,00 PLN 

Czas trwania: 1.09.2009 – 31.08.2009

Grantodawca: Projekt realizowany przy wsparciu udzielo-

nym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospo-

darczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz 

budżetu Rzeczypospolitej Polskiej 

Operator: FUNDACJA FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

Realizator: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum (FCP)

Skąd pomysł na projekt?
Z badań przeprowadzonych na terenie naszego wojewódz-

twa wynika, że lubuskie cechuje się bardzo niskim stop-

niem rozwoju III sektora, mimo że zagęszczenie organizacji 

pozarządowych jest w regionie bardzo duże. Województwo 

lubuskie to jeden z regionów Polski, w którym zarejestro-

wana liczba organizacji w stosunku do liczby mieszkańców 

jest jedną z największych w kraju. Na 10 tysięcy mieszkań-

ców przypada tutaj aż 19 organizacji pozarządowych.

Wśród badanych organizacji 33% powstało po 2002 roku, 

nie ma statusu pożytku publicznego, działa na obszarze 

miejskim. Lubuskie NGO są „młode” i małe, 19% działa w 

„sieci”, a 53% z nich działa na swoim „podwórku”, tzn. na 

terenie gminy lub powiatu. Tylko połowa z nich jest aktyw-

na, a 95% ma problemy fi nansowe. Czynniki te wpływają na 

niski procent absorpcji środków unijnych, co plasuje nasze 

województwo na jednym z ostatnich miejsc w kraju. W cią-

gu ostatnich 4 lat po środki z funduszy ubiegało się tylko 

11% NGO’s. 

Powyższe dane wskazują, że lubuskie organizacje potrze-

bują wsparcia kompleksowego w postaci szerokiej oferty 

szkoleniowej.

Naszą reakcją na sytuację opisaną powyżej było złożenie 

projektu „W SIECI NGO”. Pomysł pracowników Fundacji spo-

tkał się z uznaniem asesorów i 29 czerwca 2009 projekt zna-

lazł się na liście rankingowej konkursu. Projekt skierowali-

śmy do mieszkańców lubuskiego działających w NGO. Naj-

ważniejszy jego element to podniesienie kompetencji ludzi 

pracujących w organizacjach pozarządowych, w obszarze 

rozwiązywania problemów społecznych oraz zainicjowanie 

działań promocyjnych i komunikacyjnych integrujących III 

sektor w województwie.
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Co udało się osiągnąć?
Cele projektu:  wzmocnić aktywność i skuteczność dzia-

łań organizacji w województwie  podnieść kompetencje 

liderów NGO poprzez przeprowadzenie innowacyjnego cy-

klu szkoleniowego  zwiększyć zdolność organizacji do 

pozyskiwania środków zewnętrznych poprzez naukę pro-

jektowania i zarządzania działaniami  dostarczyć lide-

rom sektora pozarządowego praktycznej wiedzy, umiejęt-

ności z zakresu współpracy wewnątrz sektora, współpracy 

międzysektorowej, animacji zmian lokalnych, budowania 

partnerstw lokalnych  wypromować działania organiza-

cji społecznych w lubuskim  zintegrować NGO z miesz-

kańcami województwa

Organizacjom, które zgłosiły się do projektu, przygotowali-

śmy atrakcyjną ofertę szkoleniową. Uczestnicy mogli wziąć 

udział w warsztatach:  podnoszących kompetencje 

osobiste (doskonalenie umiejętności menedżerskich, efek-

tywna komunikacja interpersonalna, trening kreatywności, 

motywowanie pracowników do efektywnej pracy) 

 z pozyskiwania środków zewnętrznych (źródła pozyski-

wania środków i przygotowywanie projektów, zarządzanie 

projektem metodą PRINCE 2, rozliczenia i monitoring fi -

nansowy)  dotyczących relacji NGO a JST (funkcjono-

wanie administracji publicznej i metody budowania relacji 

między NGO a JST, zadania publiczne skierowane dla NGO)

 wykorzystania PR i współpracy z mediami (PR dla po-

czątkujących,  jak przygotować się do Targów Aktywności 

Społecznej)
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Koordynator projektu: Marzena Słodownik 

m.slodownik@fundacjacp.org, tel. 95 759 2389

Zespół projektu

Asystent merytoryczny: Magdalena Tokarska 

m.tokarska@fundacjacp.org, tel. 95 759 2391
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Księgowa: Wioletta Mazurek 

ksiegowosc@fundacjacp.org, tel. 95 759 2392

Specjalista ds. informacji i promocji: Maria Boratyn

m.boratyn@fundacjacp.org, tel. 95 759 2444
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Potencjał tkwi w nas
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Sportowy Klub Taneczny MEGA DANCE

Sportowy Klub Taneczny działa od 11 lat. Zajmuje się rozpowszechnia-

niem Rock’n’Rolla sportowego -  bardzo efektownego tańca opartego 

na elementach akrobatycznych. Taniec klasuje się na poziomie olimpij-

skiej akrobatyki sportowej.

Cele:  propagowanie i organizowanie ćwi-

czeń fi zycznych i zajęć tańca sportowego, re-

kreacji i rehabilitacji ruchowej  organizowa-

nie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych 

w zakresie tańca sportowego  prowadzenie 

działalności szkoleniowej, wychowawczej i pro-

pagandowej  reprezentowanie Polski i regio-

nu w rywalizacji sportowej w ramach różnego 

rodzaju zawodów sportowych

Najważniejsze przedsięwzięcia: 
 coroczna organizacja sześciu turniejów 

klubowych i jednego ogólnopolskiego

Najważniejsze osiągnięcia: 
 piąte miejsce podczas World Masters Paryż 

2003, szóste miejsce podczas Mistrzostw Euro-

py Ingolstadt 2003  dwukrotne Mistrzostwo 

Świata w 2001 i 2004 roku

 Grupy wsparcia: dzieci i młodzież  Prezes: Bartłomiej Kobylański

ul. Dereszowa 27, 65-247 Zielona Góra

tel. 508 197 804, e-mail: bkobylanski@wp.pl

www.megadance.pl
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Bokserski Klub Sportowy SŁUBICE 2000

BKS istnieje od 1999r. Rok później pierwsi słubiccy zawodnicy zaczęli brać udział w walkach turniejowych. Liczne sukcesy na 

arenie krajowej i międzynarodowej motywują kadrę do dalszego rozwoju. Klub realizuje swoje główne cele statutowe, propa-

gując wśród dzieci i młodzieży szeroki rozwój w obszarze kultury fi zycznej, a szczególnie w dziedzinie sportu pięściarskiego.

Cele:  prowadzenie działalności szkoleniowej i wychowawczej  planowanie i organizacja życia sportowego członków 

klubu oraz innych osób uczestniczących w imprezach sportowych

Najważniejsze 
przedsięwzięcia: 

 organizacja treningów, 

zawodów i turniejów bokserskich 

dla dzieci i młodzieży, 

reprezentujących klub 

w kraju i za granicą

 Grupy wsparcia: dzieci i młodzież  Prezes: Daniel Porębski

ul. Staszica 11/1, 

69-100 Słubice

tel. 603 500 574; 

e-mail: daltimisio@o2.pl

www.bks.slubice2000.pl
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Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA

Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „BABA” powstało w 2000 roku. Kilka przyjaciółek zebrało już takie doświadczenie 

życiowe, że postanowiło podzielić się nim z innymi kobietami. Z biegiem czasu do BABY trafi ły kobiety, które chciały bezinte-

resownie pracować dla innych kobiet bądź przyszły po pomoc i zostały, żeby działać na rzecz innych. 

Stowarzyszenie organizuje wykłady, warsztaty, szkolenia i konferencje, wydaje broszury w serii prawnej i zdrowotnej oraz 

ulotki informacyjne. BABA współpracuje z prokuraturą, policją i ośrodkami pomocy społecznej. Świadczy bezpłatne porad-

nictwo prawne, obywatelskie i psychologiczne w kilkunastu punktach w województwie. Lobbuje na rzecz kobiet, wspiera ich 

ambicje polityczne bez względu na reprezentowane przez nie poglądy i światopoglądy. Zachowując pełną apolityczność, 

BABA promuje kobiety i zwraca uwagę na ich codzienne problemy. 

Cele:  poprawa sytuacji kobiet jako grupy spo-

łecznej zagrożonej wykluczeniem i dyskryminacją 

 edukacja dziewcząt i kobiet w zakresie ich praw 

 przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet  

pomoc i interwencja w sytuacjach kryzysowych  

wsparcie ambicji i aspiracji kobiet  promocja po-

staw prozdrowotnych

 Grupy wsparcia: osoby znajdujące się w sytuacjach kryzysowych, ofi ary prze-

stępstw, przemocy seksualnej i domowej  Prezes: dr Anita Kucharska-Dziedzic

Pl. Matejki 3a, 65-056 Zielona Góra

tel./fax:  68 454 9232, 68 457 1045

e-mail: baba@baba.org.pl

www.baba.org.pl

Najważniejsze osiągnięcia i przedsięwzięcia: 
 Nagroda Specjalna Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

za innowacyjność w edukacji, aktywizacji i integracji społecznej 

środowisk wymagających szczególnego wsparcia, w tym zagro-

żonych przemocą  OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB POSZKO-

DOWANYCH PRZESTĘPSTWEM  BABA-BABIE W TERENIE...  

 Bądź bezpieczna…” – ponad 300 tysięcy broszur prawnych 

nt. przemocy domowej, seksualnej, rozwodów, podziału mająt-

ku, alimentacji i prawa pracy  „Twoje ciało, Twoje zdrowie” 

– ponad 50 tysięcy broszur nt. chorób ginekologicznych, onko-

logicznych i urologicznych kobiet
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Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 
przy Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Ośrodek został powołany Dekretem Księdza Biskupa Adama Dycz-

kowskiego w grudniu 1994 r., a w styczniu 2010 r. wszedł w struk-

tury Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Do zadań ośrod-

ka należy: ratowanie poczętego dziecka przed odrzuceniem przez 

naturalną matkę i rodzinę oraz stworzenie dziecku możliwości 

rozwoju w najbardziej korzystnym środowisku; szeroko rozumia-

na chęć pomocy parom, które z różnych przyczyn nie mogą mieć 

dzieci, a także specjalistyczne poradnictwo rodzinne.

Najważniejsze przedsięwzięcia: 
 Ochrona macierzyństwa dla około 130 osób  Dziecko 

czeka – przygotowanie kandydatów do pełnienia roli rodzin 

adopcyjnych, zastępczych, a także pogotowia rodzinnego - 

rocznie szkolonych jest ok. 15 par chętnych do przysposo-

bienia dziecka, w wyniku czego zawiązywanych jest ok. 15 

adopcji  Okno Życia – specjalnie przygotowane miejsce, 

w którym każda matka może anonimowo zostawić nowo-

narodzone dziecko, nie narażając jego, ani siebie na niebez-

pieczeństwo – Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Jezusa 

Miłosiernego w Gorzowie Wlkp., ul. Wyszyńskiego 169 

 Grupy wsparcia: osoby potrzebujące - samotne matki, rodziny wielodzietne oraz te, które 

rozważają możliwość oddania dziecka do adopcji, małżonkowie i osoby samotne chcące adop-

tować dziecko lub utworzyć rodzinę zastępczą, dzieci pozostające bez opieki i oczekujące na 

adopcję, rodziny zagrożone rozbiciem i degradacją  Kierownik: ks. Andrzej Kołodziejczyk

ul. Czereśniowa 15, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 91 92 lub kom. 600 988 632

e-mail: doao@interia.pl, www.doaoyoyo.pl

Cele:
 pozyskiwanie osób gotowych przysposobić, adoptować, 

bądź pełnić funkcję rodziny zastępczej lub prowadzić placówkę 

rodzinną  dobór rodzin adopcyjnych  pomoc rodzinom 

zagrożonym rozbiciem oraz przeciwdziałanie patologiom spo-

łecznym  wspomaganie rodzin naturalnych w sytuacjach 

kryzysu i rodzin niewydolnych wychowawczo  wsparcie 

rodzin adopcyjnych, zastępczych i naturalnych 
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CARITAS Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Cele:  działalność charytatywna i humanitarna 

Najważniejsze przedsięwzięcia: 
 Akcja Wakacyjna – kolonie dla ponad 1000 dzieci rocznie  

Diecezjalna Sieć Klubów Seniora Aktywna Jesień - aktywizacja po-

nad 500 osób  Dwie stołówki w Zielonej Górze – ok. 370 po-

siłków każdego dnia  Magazyn Pomocy Rzeczowej i Żywno-

ściowej w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. koordynuje program 

„Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 

PEAD 2009” – ok. 800 ton żywności dla ponad 56 tysięcy osób  

trzy programy stypendialne – dla ok. 100 dzieci i młodzieży z ro-

dzin ubogich; program SKRZYDŁA  akcje: Wigilijne Dzieło Po-

mocy Dzieciom; Rodzina Rodzinie; Paschalik; Wielkanocna Zbiórka 

Żywności, Z uśmiechem do szkoły

 Grupy wsparcia: osoby potrzebujące, rodziny znajdujące się w sytuacji kryzysowej, dzieci i 

młodzież ze środowisk niewydolnych wychowawczo, niepełnosprawni, chorzy, seniorzy, osoby 

uzależnione oraz ich rodziny, bezdomni, bezrobotni, ofi ary przemocy, więźniowie, migranci, 

uchodźcy, osoby żyjące w ubóstwie, ofi ary klęsk żywiołowych, epidemii i konfl iktów zbrojnych 

 Dyrektor: ks. Marek Kidoń

ul. Kościelna 6, 65-064 Zielona Góra

tel. 68 415 2001, 95 740 2001

e-mail: zielonagora@caritas.pl

www.caritas.zgora.pl

Caritas to jedna z największych organizacji charytatywnych działających w Polsce i na świecie. Udziela pomocy doraźnej i 

długofalowej, materialnej i fi nansowej osobom potrzebującym. W placówkach można uzyskać pomoc żywieniową (stołówki), 

stacjonarną (całodobowa) czy półstacjonarną (dzienna -  kluby seniora, świetlice, kluby młodzieżowe, oddziały przedszkolne). 

Caritas to także opieka pozaszkolna nad dziećmi i młodzieżą w świetlicach (wyżywienie, pomoc w odrabianiu lekcji, realizacja 

programów profi laktycznych, organizowanie wypoczynku). W ramach działalności prowadzone są punkty poradniczo-infor-

macyjne z wolontariatu, poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne i zdrowotne – w tym wypożyczanie sprzętu re-

habilitacyjnego. Realizowane są programy stypendialne dla dzieci i młodzieży. Caritas udziela również pomocy humanitarnej 

ofi arom wojen, kataklizmów i nieszczęść naturalnych poza granicami Polski. 
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FUNDACJA ALICJI

Fundacja Alicji powstała po to, aby pomóc ludziom niesprawiedliwie potraktowanym przez los. Imię zawarte w nazwie fun-

dacji należy do dziewczynki, która po kilku latach spędzonych w domu dziecka nareszcie znalazła swój dom i nową rodzinę. 

Alicja ma wiele koleżanek i kolegów, którzy nie mieli tyle szczęścia. Ich smutne spojrzenia, gesty świadczące o braku ciepła 

i miłości ze strony najbliższych, tak mocno zostały w pamięci nowych rodziców Alicji, że postanowili coś zrobić również dla 

nich. Dlatego wraz z rodziną i przyjaciółmi zdecydowali się założyć fundację i działać.

Cele:  niesienie pomocy dzieciom, które  pozostają w domach dziecka, jak i tym, które mają swoją rodzinę, ale z różnych 

powodów są nieszczęśliwe, chore lub zaniedbane  pomoc młodym ludziom w ich życiowym starcie  wspieranie osób 

starszych, schorowanych, opuszczonych przez najbliższych  integracja międzypokoleniowa  aktywizacja społeczności 

lokalnej  promowanie demokracji w regionie  podniesienie świadomości społecznej w zakresie praw obywatelskich i 

nauka korzystania z tych praw 

Najważniejsze przedsięwzięcia:  program Stypendia Pomostowe – coroczne rekomendowanie oraz dofi nanso-

wywanie stypendiów dla absolwentów szkół średnich terenu powiatu krośnieńskiego  projekt „Profesjonalne organizacje spo-

łeczne – aktywne lubuskie” (jako partner FCP) – wskazanie lepszych metod działania organizacjom pozarządowym w lubuskim   

projekt Działaj Lokalnie – organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wakacji  

współpraca z Bankiem Żywności – zapoczątkowanie akcji dostarczania bezpłatnej żywności mieszkańcom gminy Dąbie

 Grupy wsparcia: osoby starsze i potrzebujące, dzieci i młodzież, wychowankowie do-

mów dziecka, społeczność lokalna, osoby osamotnione, nieszczęśliwe i skrzywdzone przez 

los, dzieci pozbawione rodziny i opieki  Prezes: Magdalena Tokarska

ul. Główna 20, 66-615 Gronów 

tel. 68 415 6809

e-mail: fundacja_alicji@op.pl

www.fundacjaalicji.free.ngo.pl
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Stowarzyszenie Lubuski Ośrodek 

Rozwoju Doradztwa i Szkoleń

LORD`S już od dwóch lat działa na rzecz osób zmargina-

lizowanych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Członkowie Stowarzyszenia to specjaliści z różnych dzie-

dzin, chętnie udzielający wsparcia osobom potrzebującym, 

w ramach informacji, doradztwa i szkoleń.

Organizacja ma siedzibę w Nowej Soli oraz oddziały w 

Wolsztynie i Zielonej Górze.

Cele:
 Zabezpieczenie Społeczne - pomoc społeczna, działal-

ność charytatywna, inicjowanie i realizacja działań na rzecz 

zapobiegania marginalizacji  Integracja i Aktywizacja 

Społeczna - promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa, 

działalność wspomagająca rozwój gospodarczy  Prawa i 

Ochrona Wolności Człowieka i Obywatela - upowszechnia-

nie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywa-

telskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji 

 Nauka, Kultura, Edukacja i Wychowanie - edukacja spo-

łeczno – prawna, upowszechnianie kultury fi zycznej, sportu 

i krajoznawstwa oraz organizacja wypoczynku dzieci i mło-

dzieży  Bezpieczeństwo Publiczne - zapobieganie proble-

mom i patologiom społecznym  działania na rzecz rozwo-

ju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego, wspiera-

nie rozwoju lokalnego, powoływanie podmiotów ekonomii 

społecznej i tworzenie sieci partnerstw

Najważniejsze przedsięwzięcia: 
 „Więcej, lepiej, razem” – sieć partnerstw na rzecz osób 

marginalizowanych (cel: utworzenie czterech partnerstw 

branżowych oraz przygotowanie przez uczestniczące or-

ganizacje po jednym wniosku aplikacyjnym do EFS w ra-

mach w/w Partnerstw)  „Punkty Porad Prawnych i Oby-

watelskich w Sieci Inicjatyw Społecznych” – upowszech-

nianie i ochrona wolności i praw człowieka, pomoc praw-

na, a także działania wspomagające rozwój demokracji 

oraz swobód obywatelskich  „Lokalne partnerstwa na 

rzecz rozwoju ekonomii społecznej”  „W sieci NGO” – 

udział w projekcie

 Grupy wsparcia: organizacje, osoby potrzebujące, dzieci, młodzież, rodziny, osoby uzależnione lub osoby z niepełnosprawnością.  Prezes Zarządu: Beata Bednarek

ul. Wrocławska 2, 67-100 Nowa Sól

tel./faks 68 387 9045 

e-mail: lords@free.ngo.pl

www.lords.free.ngo.pl
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Stowarzyszenie Przyjaciół Skwierzyńskiego 

Zespołu Tanecznego NOWINKA

Skwierzyński Zespół Taneczny „Nowinka” istnieje od 1988 roku. Zadaniem stowarzyszenia jest pomoc tancerzom zespołu w 

zdobywaniu środków fi nansowych na wyjazdy, stroje oraz działalność artystyczną. Aby wypromować zespół, stowarzyszenie 

organizuje festiwale i koncerty, w ramach których tancerze mogą zaprezentować się szerokiej publiczności.

Cele:
 ogólny rozwój dzieci i młodzieży 

poprzez zajęcia taneczne

Najważniejsze przedsięwzięcia: 
 Międzynarodowe Spotkania Taneczne 

w Skwierzynie, Wyjazdy na Mistrzostwa Polski, 

Europy i świata.

 Grupy wsparcia: zespół „Nowinka” i jego tancerze  Prezes: Maria Olesińska

ul. Mickiewicza 26, 66-440 Skwierzyna

tel. 512 499 893, e-mail: manuela03@wp.pl, 

nowinka.skwierzyna@wp.pl

www.nowinka.eu

„Jeżeli w taniec włoży się serce i odda 

z wnętrza to, co się czuje, wtedy to jest 

to, co się chce robić. To miłość. Bo mi-

łością jest to, co się kocha a nie to, co 

trzeba kochać”
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Ochotnicza Straż Pożarna w Słubicach

Jednostka słubicka OSP działa od 2003 roku. Powodem rozpoczęcia 

jej działalności była przede wszystkim wzrastająca liczba zdarzeń dro-

gowych, pożarów, miejscowych zagrożeń na terenie gminy Słubice, 

potrzeba prowadzenia działań ratowniczych i wsparcia Państwowej 

Straży Pożarnej. Obecnie w OSP Słubice działa 38 osób. Dzięki 

podnoszeniu kwalifi kacji i kompetencji strażaków, organi-

zacja jest w stanie obsłużyć różnego rodzaju imprezy pod 

względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego, pierwszej 

pomocy i pomocy w zakresie ratownictwa medycznego. 

Cele:
 szeroko rozumiana pomoc, ratowanie życia 

oraz mienia  propagowanie podstawowych 

zasad bezpieczeństwa i zachowania się w sytu-

acjach zagrożenia

Najważniejsze przedsięwzięcia: 
 polsko-niemieckie projekty we współpracy OSP z 

Frankfurtu nad Odrą w ramach ćwiczeń i szkoleń pro-

wadzących do integracji działań ratunkowych w sytu-

acjach rzeczywistego zagrożenia – aktualnie realizowa-

ny jest projekt „112 – na ratunek, na spotkanie”  pro-

jekt „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na 

terenach wiejskich” w ramach rozwoju kulturalno-oświa-

towego gminy. Utworzone Centrum Kształcenia to w peł-

ni wyposażona, nowoczesna pracownia komputerowa z 

dostępem do Internetu i pakietem programów edukacyj-

nych  szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – w tym 60 

strażaków ochotników z powiatu słubickiego w zakresie po-

mocy kwalifi kowanej  aktywny udział w organizacji Stra-

żackiego Rajdu Gwiaździstego Słubice – Frankfurt 2011.

 Grupy wsparcia: każdy, kto jest w potrzebie, nie tylko w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia.  Prezes OSP: Janusz Michalski

ul. Konstytucji 3 Maja 79, 69-100 Słubice, tel. 792 792 493, e-mail: osp.slubice@op.pl, www.slubice.osp.org.pl



33



34

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji

POMOST w Świebodzinie

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji „POMOST” w Świebodzinie powstało w 

2006 roku i działa na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczności lokal-

nej. Ideą działań jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym i bezrobot-

nym życia bez barier. Stowarzyszenie aktywnie przeciwdziała wykluczeniu 

społecznemu we wszystkich aspektach życia. Z organizacją silnie związana 

jest nieformalna grupa młodzieży ,,Młodzieżowe Studio Talentów”.

Cele:
 promowanie i wspomaganie inicjatyw spo-

łecznych w zakresie: edukacji, sportu, kultury i 

turystyki  działanie na rzecz wszechstronne-

go rozwoju społeczności lokalnej i budowanie 

wzajemnych więzi międzyludzkich  pomoc 

osobom niepełnosprawnym i bezrobotnym   

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  

wspieranie organizacji pozarządowych oraz wo-

lontariatu młodzieżowego  działanie na rzecz 

budowania społeczeństwa obywatelskiego  

działanie na rzecz udziału młodzieży w życiu pu-

blicznym  działania na rzecz rozwoju wsi 

 Grupy wsparcia: młodzież, osoby niepełnosprawne, bezrobotni 

 Prezes: Jan Kostyszak

ul.Moniuszki 5, 66-200 Świebodzin, 

tel. 668 162 295, e-mail: m.j12@wp.pl

www.pomost.lslabs.eu

Najważniejsze przedsięwzięcia: 
 ,,Komunikacja poprzez sztukę” programy: Młodzież – 

Akcja 1, „Brójeckie koziołki na Białorusi”, Młodzież – Akcja 3, 

„Salem Alejkum In Europe”, Akcja 1, Młodzież dla Europy  

szkolenia organizowane we współpracy z Fundacją Eduka-

cja dla Demokracji z zakresu programu RITA  oraz realizacja 

projektu edukacyjnego Comenius

Osiągnięcia:  

 certyfi katy specjalisty d/s funduszy unijnych EURO-

NGO, PAFW oraz Fundacji Batorego  udział w programie 

Liderzy PAFW 2005-2006  duże doświadczenie w pracy 

z młodzieżą oraz współpracy z partnerami europejskimi
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Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 

RANCHO MAJA

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych RANCHO MAJA po-

wstało w 2009 roku. Siedziba organizacji znajduje się w pięk-

nym miejscu, wśród kucyków, koników polskich i pawi. Osoby 

niepełnosprawne uczą się samodzielności i nabierają pewności 

siebie. Ze względu na zapotrzebowanie oferta poszerzona zo-

stała o szkolenia komputerowe, naukę języków obcych, a także 

terapię tańcem i muzyką.

Cele:
 zrzeszanie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, re-

prezentowanie ich interesów oraz udzielanie pomocy w 

tworzeniu warunków do fi zycznego i osobowego rozwoju 

niepełnosprawnych, wprowadzania ich w aktywne uczest-

nictwo w życiu społecznym

 Grupy wsparcia: osoby niepełnosprawne ze szczególnym uwzględ-

nieniem osób niewidomych i słabowidzących  Prezes: Piotr Gołdyn 

ul. Nocznickiego 36, 69-100 Słubice

tel. 95 758 2367, 607 314 464, 508 386 311

e-mail: biuro@ranchomaja.pl

www.ranchomaja.pl

Najważniejsze przedsięwzięcia: 
 Komputer dla Homera – szkolenia z obsługi komputera i sprzętu specjalistycznego dla nie-

widomych i słabowidzących  rehabilitacja i aktywizacja osób niepełnosprawnych  hipo-

terapia (terapia z wykorzystaniem koni i kucyków)  onoterapia (terapia z wykorzystaniem 

osłów)  dogoterapia (terapia z wykorzystaniem psów)  sport, turystyka i rekreacja dla 

osób niepełnosprawnych
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Lubuskie Stowarzyszenie Profi laktyki Społecznej

Stowarzyszenie Profi laktyki Społecznej powstało w 

celu promowania zdrowego trybu życia. Organizacja 

pomaga, doradza, wspiera i stale się doskonali. Jest 

otwarta na wszystko, co pomaga lepiej i mądrzej żyć. 

Stowarzyszenie zajmuje się problematyką uzależ-

nienia i współuzależnienia, aktywnie współpracuje 

z innymi jednostkami w zakresie problematyki spo-

łecznej oraz prowadzi programy wsparcia, grupy te-

rapeutyczne i samopomocowe. Ponadto LSPS orga-

nizuje szkolenia i konferencje, szczególnie z zakresu 

promocji zdrowia, edukacji, profi laktyki, rozwiązy-

wania problemów alkoholowych oraz uzależnienia 

od substancji psychoaktywnych. Stowarzyszenie 

opracowuje i realizuje programy profi laktyki uza-

leżnień, prowadzi warsztaty z zakresu komunikacji 

oraz mediacje rodzinne, sesje terapeutyczne z ro-

dzinami, spotkania grup superwizyjnych, zajęcia 

socjoterapeutyczne, doradztwo i konsultacje spe-

cjalistów.Cele:  promocja zdrowego trybu życia  przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie  kształcenie przez całe życie  rozwój 

osobisty jednostki

Najważniejsze przedsięwzięcia:  projekty: „Szkole-

nia pomagają pomagającym”, „Aktywni razem”, „50+ liczą się i już!”, 

„Akcja przedszkolak” oraz „Lubuskie Centrum Ekonomii Społecznej” 

 Grupy wsparcia: wszystkie osoby zainteresowane profi laktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego trybu życia 

 Prezes: Dorota Zubko 

ul. Drzewna 13, 65-060 Zielona Góra

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

www.lsps.org.pl
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NIEZALEŻNE STOWARZYSZENIE ROMÓW 
w Polsce

Stowarzyszenie działa na terenie Nowej Soli od 2007 roku. Romowie 

w dużym stopniu są analfabetami, co utrudnia im egzystencję w śro-

dowisku, pociągając za sobą m.in. trudną sytuację fi nansową. Pomoc 

polega na propagowaniu nauki, podnoszenia kwalifi kacji, co popra-

wia wizerunek Roma w społeczeństwie.

Cele:  stworzenie warunków lokalo-

wych, materialnych i dydaktycznych nie-

zbędnych do wyrównania szans dzieci rom-

skich w społeczeństwie  propagowanie 

kultury romskiej w społeczeństwie

 Grupy wsparcia: społeczność romska, a w szczególności dzieci i młodzież  Prezes: Eugeniusz Siwak

ul. 1-go Maja 9B/25, 67-100 Nowa Sól

tel. 511 517 821, e-mail: traden@wp.pl

Najważniejsze osiągnięcia: 
 nauka w szkołach publicznych – ok. 

20 dzieci  występ dzieci i młodzieży na 

Dniach Nowej Soli  udział w fi lmach „Gli-

na 2” i serialu „Na dobre i na złe”
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Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny ŻAR

Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i rodziny „Żar” jest organizacją non-profi t. Działa od stycznia 2002 roku i liczy 42 członków. 

ŻAR to głównie kobiety, zainteresowane działalnością na rzecz innych kobiet, gotowe zaangażować się w sprawy ważne 

dla naszego społeczeństwa. Bardzo istotną formą działalności jest prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i świetlicy 

środowiskowej, ale także licznych kampanii społecznych, edukacyjnych i kulturalnych. Aktualnie rozpoczęły się starania, aby 

zarejestrować ośrodek adopcyjno – opiekuńczy, który utworzony został przy stowarzyszeniu. 

 Grupy wsparcia: kobiety i rodziny w każdym aspekcie ich życia, samorządy lokalne, lokalny biznes, 

poradnia psychologiczno-pedagogiczna, ośrodki pomocy społecznej  Prezes: Lucyna Hoff mann-Czyżyk

ul. Wrocławska 5, 68-200 Żary, 

tel. 68 470 14 44 

e-mail: lubuskiruch@wp.pl

Cele:  wspieranie inicjatyw kobiecych w regionie lubuskim, celem zwiększenia ak-

tywności kobiet w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym  

prowadzenie działalności informacyjnej oraz edukacyjnej w zakresie prawodawstwa 

dotyczącego problemów kobiet i rodziny  wspieranie rodziny w wypełnianiu jej 

naturalnych funkcji oraz w kryzysach sytuacyjnych i rozwojowych  pomoc oso-

bom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych, osobom bezdomnym, 

ubogim  kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego  promowanie i rozwi-

janie idei wolontariatu

Najważniejsze przedsięwzięcia:  Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ża-

rach – wielopłaszczyznowe wsparcie dla mieszkańców powiatu żarskie-

go   „Radosne Święta dla Wszystkich” wraz z redakcją Gazety Regionalnej 

(2002-2005), paczki świąteczne dla ponad 400 rodzin i dzieci  Program

„Zwalczania i zapobiegania Handlowi Ludźmi” (2007-2008), kampania eduka-

cyjno-informacyjna na temat zapobiegania i przeciwdziałania handlowi ludzi 

 świetlica środowiskowa (2002-2009) - półkolonie i zimowiska dla dzieci  

Kampania Pomocowa „W obronie własnej” (2008)  punkty Interwencji Kryzyso-

wej w Mirostowicach Dolnych i Bieniowie (od roku 2005)  „Tydzień Kobiet” (2009 

i 2010) - różnorodne przedsięwzięcia, głównie z obszaru kultury, edukacji i promocji 

zdrowia  „Porady prawne dla powiatu żarskiego” (2008-2010)
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MCK i PPP w Słubicach
przy Lubuskim Stowarzyszeniu Aktywizacji Młodzieży

Lubuskie Stowarzyszenie Aktywizacji Młodzieży po-

wstało w 2007r. Misją stowarzyszenia jest tworzenie i 

wspieranie systemu edukacyjnego i wychowawczego, 

aktywizacja społeczna, zawodowa i ekonomiczna dzieci 

i młodzieży w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

oraz zagrożonej wykluczeniem społecznym. Młodzie-

żowe Centrum Kariery uwzględnia potrzeby lokalnych 

społeczności oraz nowe uwarunkowania wynikające z 

tendencji europejskiego poradnictwa zawodowego. Są 

one ukierunkowane w głównej mierze na promocję po-

staw przedsiębiorczych w ramach wspierania młodych 

ludzi w procesie planowania kariery zawodowej. Punkt 

Pośrednictwa Pracy to placówka otwarta dla osób po-

szukujących pracy, chcących skorzystać z usług po-

średnictwa pracy i pracodawców zainteresowanych 

zatrudnieniem nowych pracowników. Punkt zajmuje 

się zbieraniem informacji o wolnych miejscach pracy 

i wymaganiach pracodawców oraz przekazuje je oso-

bom zainteresowanym.

Cele:  pomoc pracodawcom w rekrutacji pracowni-

ków  doradztwo zawodowe dotyczące w szczególno-

ści promocji przedsiębiorczości i mobilności pracowników 

na rynku pracy  organizacja giełd, targów pracy i in-

nych inicjatyw mających na celu spotkania pracodawców 

z zainteresowanymi podjęciem pracy  kreowanie postaw 

przedsiębiorczych, mobilnych i aktywnych, nastawionych 

na działanie i samorozwój  zwiększanie świadomości 

społecznej, dotyczącej konieczności racjonalnego planowa-

nia rozwoju zawodowego przez młodych ludzi

 Grupy wsparcia: młodzi ludzie poszukujący własnej drogi, chcący kontynuować naukę, niepełnosprawni, zagrożeni wy-

kluczeniem społecznym, zaniedbani wychowawczo, pochodzący ze środowisk niedostosowanych społecznie  Dyrektor 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Gorzowie Wlkp: Grażyna Grudziecka

ul. Niepodległości 13, 69-100 Słubice

tel. 95 758 3134, e-mail: ohp.slubice@o2.pl

www.lubuska.ohp.pl
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Stowarzyszenie Osób Chorych na Celiaklię 
i Inne Zespoły Złego Wchłaniania

Działania podejmowane przez stowarzyszenie służą rozwi-

janiu społeczeństwa obywatelskiego oraz kreowaniu ludzi 

„pozytwnie zakręconych”. Jest to pierwsza tego typu orga-

nizacja dla celiaków w Polsce, która objęła swoją pomocą 

dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z terenu całego kraju. 

To także jedyna organizacja, która prowadzi zorganizowa-

ne formy wypoczynku i rehabilitacji dla osób cierpiących 

na alergie pokarmowe. 

Stowarzyszenie pomaga poprzez bezpośrednią pomoc 

charytatywną i żywnościową, a także wsparcie fi nan-

sowe, szkolenia, warsztaty edukacyjne, wydawanie 

poradników, broszur, gazetek dotyczących proble-

mów osób na diecie bezglutenowej, turnusy rehabi-

litacyjne, kolonie i obozy profi laktyczno-zdrowotne, 

prowadzenie punktów konsultacyjnych i świetlic 

środowiskowych. 

Cele:  Szeroko rozumiana pomoc osobom 

chorym na celiakię i ich rodzinom

Najważniejsze przedsięwzięcia: 
 ok. 1000 egzemplarzy poradnika 

dla osób na diecie bezglutenowej i bezmlecznej 

 Grupy wsparcia: osoby chore na celiakię lub inne zespoły złego wchłaniania i ich rodziny  Prezes: Wiesława Rzeczyńska

ul. Chrobrego 28/547, skr. poczt. 547, 

66-400 Gorzów Wlkp., 

tel. 95 749 3044, 509 454 254

e-mail: biuro@celiakia.nom.pl, www.celiakia.nom.pl
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Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych MROWISKO

Stowarzyszenie działa od kilku miesięcy, jednak już od daw-

na funkcjonuje jako grupa nieformalna. Mrowisko to przede 

wszystkim aktywność i aktywizacja społeczności lokalnej. 

Stowarzyszenie pragnie pomagać wszystkim grupom wie-

kowym – poprzez świetlice środowiskowe czy Uniwersy-

tet III wieku. Planowane są również zajęcia dla niepełno-

sprawnych oraz wycieczki rowerowe.

Cele:  integrowanie i aktywizacja mieszkańców Lub-

ska  przygotowywanie oferty kulturalnej dla młodzieży 

i uchronienie młodych ludzi przed destrukcyjną bez-

czynnością  integracja międzypokoleniowa poprzez 

wspólne działania

 

 Grupy wsparcia: mieszkańcy Lubska i okolic, ludzie młodzi, osoby w średnim wieku i seniorzy  Prezes: Tomasz Ostrowski

ul. Nowa 1/5, 68-300 Lubsko
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Stowarzyszenie Edukacyjne 
w Gorzowie Wielkopolskim

Stowarzyszenie Edukacyjne powstało w 1990 roku. Jego podstawowym zadaniem jest prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej, 

a od 1999 roku również gimnazjum. Do Stowarzyszenia Edukacyjnego może przystąpić rodzic, którego dziecko uczęszcza do jednej ze 

szkół prowadzonych przez organizację.

Cele:   organizacja i prowadzenie Społecznej Szkoły Podstawowej oraz Społecznego Gimnazjum w Gorzowie Wlkp., 

a ponadto:  prowadzenie przedszkola  podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych w dziedzinie oświaty i wy-

chowania, mających na celu pełny rozwój intelektualny i fi zyczny dziecka w warunkach poznawania jego godności oraz 

wolności światopoglądowej i wyznaniowej  organizowanie działalności edukacyjnej

 Grupy wsparcia: dzieci, młodzież, szkoły i placówki edukacyjne  Prezes: Katarzyna Pawłowska

ul. Kazimierza Wielkiego 65b

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 721 4076 

e-mail: sekretariat@se.edu.pl

www.szkola.gorzow.pl
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Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
oddział terenowy w Gorzowie Wielkopolskim

Towarzystwo działa na polu profi laktyki i przeciwdziałania 

uzależnieniom. W związku z pogłębiającym się w woje-

wództwie lubuskim problemem kontaktów młodzieży ze 

środkami psychoaktywnymi, zdecydowano o powołaniu 

Oddziału Terenowego. 

Najważniejsze przedsięwzięcia: 
 PUNKT KONSULTACYJNY - udzielanie porad dla osób uza-

leżnionych i ich rodzin, pedagogów szkolnych, wolontariu-

szy, innych organizacji, prowadzenie Forum Internetowego 

dla wszystkich zainteresowanych problemem uzależnień. 

Współpraca ze szkołami pod hasłem „Czerwone sygnały”–

jak rozpoznać, że dziecko sięga po narkotyki; szkolenie dla 

kuratorów sądowych „Jak pracować z osobą uzależnioną i 

jej rodziną?”; program „Decyzja należy do ciebie” dla klas 

pierwszych szkół ponadgimnazjalnych; „Szkoła dla Rodzi-

ców” – warsztaty organizowane dla różnych grup; biuletyn 

„Labirynt” dotyczący problematyki uzależnień i walki z nimi 

 zespół świetlicowy „GNIAZDO” - Świetlica Młodzieżo-

wa, Klub Wolontariusza, program liderów młodzieżowych 

„Piramida”, projekt „Wakacje z pomysłem” – coroczny bi-

wak połączony ze szkoleniem, Święto Aniołów – impre-

za dla mieszkańców miasta z okazji Dnia Wolontariusza, 

„Wybieram Zdrowie” – przegląd Małych Form Teatral-

nych, czasopismo „Wszyscy Razem”  program „FENIX” 

– program pomocy postrehabilitacyjnej kontynuowany 

od 2004 roku

 Grupy wsparcia: osoby uzależnione lub zagrożone uzależnieniem oraz ich rodziny, dzieci i młodzież  Prezes: Jolanta Serbakowska

ul. Okrzei 42, 66-400 Gorzów Wlkp. 

tel. 95 723 1999, e-mail: biuro@tzngorzow.com 

www.tzngorzow.com

Cele:
 przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków, alkoho-

lu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych  prze-

ciwdziałanie skutkom ich używania, w tym również niepełno-

sprawności  edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zdro-

wego stylu życia
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Towarzystwo Integracji Społecznej

Początki organizacji sięgają 1985 roku. Towarzystwo Integra-

cji Społecznej powstało jako stowarzyszenie Klub Abstynentów 

„Krokus” i skupiało się tylko na pomocy osobom uzależnionym. 

Stopniowo zwiększając zakres działań, w 1993 roku rozszerzono 

statut oraz zmieniono nazwę na „Towarzystwo Integracji Spo-

łecznej”. Organizacja cały czas się rozwija i doskonali w swoich 

działaniach, tak aby kolejne podejmowane akcje były trafną 

odpowiedzią na potrzeby społeczne. 

Najważniejsze przedsięwzięcia: 
 projekt „Więcej Lepiej Razem” - koalicja organizacji po-

zarządowych, działających w obszarach pomocy na rzecz 

osób marginalizowanych  Integracyjna Spółdzielnia 

Socjalna - aktywizowanie poprzez prowadzenie wspólne-

go przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków 

  projekt „Bank Drugiej Ręki” -  pozyskiwanie sprzętu 

komputerowego wraz z oprogramowaniem i przekazywa-

nie instytucjom działającym na rzecz pożytku publicznego 

  „Punkty Porad Prawnych i Obywatelskich w Sieci Ini-

cjatyw Społecznych” - upowszechnianie i ochrona wolno-

ści i praw człowieka  Masz Głos Masz Wybór  „Silni 

Duchem – aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepeł-

nosprawnych”  „Lubuskie Centrum Ekonomii Społecz-

nej” - wsparcie podmiotów sektora ekonomii społecznej z 

terenu województwa lubuskiego  „Wsparcie Na Starcie” 

- rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia

 Grupy wsparcia: różne grupy społeczne, głównie osoby 

zagrożone wykluczeniem społecznym (niepełnosprawni, bez-

robotni, uzależnieni) oraz organizacje 

 Prezes: Krzysztof Sardakowski

ul. Drzewna 13, 65-060 Zielona Góra, tel. 68 327 1863 

e-mail: TIS.biuro@gmail.com, t-i-s@wp.pl, www.pomoc.org.pl

Cele:
 wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecz-

nym  rozwój społeczeństwa obywatelskiego i wolon-

tariatu  animacja lokalnej społeczności i miejscowych 

organizacji oraz ich zrównoważony rozwój
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Fundacja BANK ŻYWNOŚCI

Bank Żywności w Zielonej Górze (pierwotnie Zachodni Bank Żywno-

ści) powstał w 2003 roku, aby zaradzić niedożywieniu, w szczególno-

ści dzieci. Organizacja prowadzi zbiórki żywności, korzysta również z 

rezerw Unii Europejskiej oraz wsparcia prywatnych przedsiębiorstw.

Bank Żywności prowadzi także działania na rzecz osób niepełno-

sprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, promuje 

zatrudnienie i aktywizację zawodową osób pozostających bez pra-

cy lub zagrożonych utratą pracy. Organizacja działa na rzecz upo-

wszechnienia i ochrony praw konsumentów, integracji europejskiej 

oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. BŻ 

wspomaga technicznie, szkoleniowo, informacyjnie, rzeczowo lub fi -

nansowo organizacje działające w sferze pożytku publicznego i małe 

fi rmy. Promuje i organizuje wolontariat.

Cele:
 wspieranie najuboższych mieszkańców woje-

wództwa lubuskiego  zapobieganie marnotra-

wieniu żywności  prowadzenie działalności roz-

wijającej wolontariat

Najważniejsze przedsięwzięcia: 
 pomoc ponad 20 000 osobom  Punkty Porad 

Obywatelskich – objęcie pomocą ok. 900 osób  

projekt „Euro-wieś” w partnerstwie z Fundacją Roz-

woju Demokracji Lokalnej  „Potrafi ę Pomagam!” 

Klub Wolontariatu przy Banku Żywności w Zielonej 

Górze  Program Przeciwdziałania Niedożywieniu 

„DOKŁADKA”  partner w projekcie „Silni Duchem 

– warsztaty psychologiczno-aktywizujące dla osób 

niepełnosprawnych”  projekt „PPPiO – Punkt 

Porad Obywatelskich w sieci”   Klub Integracji 

Społecznej w Świdnicy  od 2004 roku BŻ bierze 

udział w programie PEAD („Dostarczenie żywności 

dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”)

 Grupy wsparcia: najbardziej potrzebujący mieszkańcy województwa lubuskiego  Prezes: Wojciech Lutowski

ul. Drzewna 10/6 , 65-060 Zielona Góra

tel. 607 808 069, e-mail: bz@bz.yum.pl

www.bz.yum.pl



49

Stowarzyszenie SKARPA GOSTCHORZE

Stowarzyszenie działa ofi cjalnie od tego roku, 

jednak dzięki zaangażowaniu pani prezes cele 

organizacji realizowane są od dawna na tere-

nie wsi. Aktualnie w organizacji działa 27 osób. 

Przy współpracy z lokalną OSP, Kołem Gospodyń 

Wiejskich i jedynym średniowiecznym teatrem 

w Lubuskiem – Teatrem Goskar, stowarzyszenie 

działa na rzecz mieszkańców i promuje urokliwy 

charakter wsi Gostchorze.

Gostchorze to niewielka, wyjątkowo malowni-

cza wieś pod Krosnem Odrzańskim. Niegdyś na 

wzgórzu odkryto pozostałości średniowieczne-

go grodu. Pielęgnując tradycje średniowiecz-

ne, wieś odbudowuje urządzenia, które stały 

tu przed setkami lat. Na starym grodzisku po-

wstało także pole namiotowe, które również 

nawiązuje do okresu średniowiecza i nie po-

siada ujęcia wody. Biwakowicze nie zrażają 

się tym faktem, gdyż bezpośredni dostęp do 

Odry i swojskie jadło u okolicznych gospo-

dyń, rekompensuje wszelkie niewygody.

 Grupy wsparcia: wszystkie grupy społeczne z terenu wsi i całego powiatu 

oraz województwa lubuskiego  Prezes: Ewa Klepczyńska

Gostchorze 49, 66-600 Krosno Odrzańskie

„Dom Barkarza”, tel. 601 276 061

Cele:  szeroko rozumiany rozwój wsi Gostchorze  promocja i rozwój tury-

stycznych walorów rzeki Odry i sportów motorowodnych  aktywizacja społeczno-

ści lokalnej  promocja przedsiębiorczości – wspieranie oddolnych inicjatyw pro-

biznesowych 

Najważniejsze osiągnięcia:  tytuł Niezwykłej Polki dla Ewy Klep-

czyńskiej za działania na rzecz wsi Gostchorze (2007r.) 

Najważniejsze przedsięwzięcia:  przywitanie Flisu Odrzańskiego 

 coroczne Święto Piwa i Golonki połączone z Międzynarodowym Zlotem Olimpijczy-

ków i Mistrzów Sportu 
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Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Kolsko

Ofi cjalnie SRRGK działa od kwietnia 2006r. Utworzenie Stowarzyszenia było potrzebą chwili, 

jednak kolejne działania sprawiały, że organizacja stawała się coraz bardziej zaangażowana i zaczęła odgrywać coraz większą 

rolę w życiu miejscowej społeczności. Z czasem okazało się, że Stowarzyszenie zmienia lokalną rzeczywistość. Potrzeba cią-

głej zmiany determinuje Stowarzyszenie i jego działania. Sukcesem organizacji jest wygrana w Lidze Inicjatyw Obywatelskich 

2008 oraz wyróżnienie w LIO 2009. Jest to stowarzyszenie otwarte, w którym działa wiele młodych osób. SRRGK promuje 

rozwój małych ojczyzn i walczy z negatywnym stereotypem obszarów wiejskich.

Cele:  szeroko rozumiany rozwój gminy  wspieranie demokracji i kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego w 

lokalnej rzeczywistości Najważniejsze przedsięwzięcia:  Lokalny Fundusz Młodych – aktywizacja młodych 

ludzi  Świetlica wiejska w Lipce – projekt wspierający działalność świetlicy  Język angielski – wiedza i klucz do przy-

gody – niekonwencjonalne nauczanie j. angielskiego dla młodzieży  Mamy Parasol – powstanie miejsce do spotkań mam 

i ich dzieci  Kolsko – Perspektywa 2.0 – utworzenie lokalnej telewizji internetowej  Kobiet@ – kursy komputerowe dla 

kobiet  Zachowanie dziedzictwa kulturowego (cmentarz ewangelicki) – grodzenie terenu dawnego cmentarza ewange-

lickiego  A jak Aktywność – pierwszy kurs komputerowy dla kobiet, kurs j.niemieckiego, Akademia Piękności  Kiedy 

babcia dzieckiem była w co właściwie się bawiła? – dzieci nauczały się zabaw swoich dziadków   Aby wspiąć się ku 

wyżynie dzisiaj gram na mandolinie II – rozwinięcie działalności Orkiestry Mandolinowej  a także kampanie społeczne: 

„Dyskryminacja? Działam przeciw!”, „Zmień kraj. Idź na wybory.”, „Krewniacy”, „Masz głos. Masz wybór.”

 Grupy wsparcia: wszystkie grupy społeczne z terenu gminy  Prezes: Przemysław Puchalski

ul. Piastowska 39, 67-415 Kolsko

tel. 68 352 4112

e-mail: stowarzyszenie@kolsko.com

www.kolsko.com
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Stowarzyszenie TWÓJ GŁOS

TWÓJ GŁOS uczy postaw obywatelskich i bezinteresownej pracy na rzecz społeczeństwa. 

Stowarzyszenie stara się pośredniczyć w wymianie informacji pomiędzy mieszkańcami a samorządem lokalnym.

 Grupy wsparcia: mieszkańcy Słubic i okolic, wyborcy i osoby uprawnione do głosowania, społeczność lokalna  Prezes: Ryszard Potorski

ul. Nadodrzańska 5/10, 69-100 Słubice

tel. 516 144 622, e-mail: twoj_glos@free.ngo.pl

www.twoj_glos.free.ngo.pl

Cele:  budowanie społeczeństwa obywatelskiego i 

rozwój demokracji w regionie  popularyzacja wartości 

rodzinnych, tradycji kulturalnych, naukowych, gospodar-

czych i sportowych na pograniczu  promowanie róż-

nych form aktywności obywatelskiej

Najważniejsze przedsięwzięcia: 
 prowadzenie akcji zachęcających do brania czyn-

nego udziału w wyborach: „Wyborcze Lato”, „Twój głos 

się liczy”, „Głosuj w Słubicach”, „Ogórkowa czy pomido-

rowa”, udział w ogólnopolskiej akcji „Masz Głos – Masz 

Wybór”  akcje rozwijające samorządność lokalną: 

wyjazdowy dyżur radnych w Nowym Lubuszu i połą-

czone z nim, Święto Pieczonego Ziemniaka, Pawilon 

Obywatelski „Twój Głos” - mobilne centrum komu-

nikacji społecznej  promocja demokracji: Czerwiec 

Miesiącem Demokracji, partycypacja społeczna poprzez 

czynny udział w procesie powstawania dokumentów stra-

tegicznych gminy (Program Ochrony Środowiska Gminy 

Słubice, Lokalny Program Rewitalizacji) 
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Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych SKARPA

Stowarzyszenie powstało w kwietniu 2004 roku jako swoisty hol-

ding aktywistów z różnych dziedzin. SKARPA jest nietypową or-

ganizacją pozarządową, ponieważ nie ma określonego profi lu i 

kierunku działalności. Do organizacji może się zgłosić każdy, kto 

chce działać wspólnie i zrobić coś pożytecznego. 

Stowarzyszenie prowadzi szkolenia, spotkania kulturalne, promu-

je zajęcia sportowe i teatralne, szkoli bezrobotnych, wspierając 

ich jednocześnie doradztwem psychologicznym. Udziela dotacji 

na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkoli pracowników 

pomocy społecznej, używając niestandardowych metod, poma-

ga małym lokalnym organizacjom pisać wnioski o dofi nanso-

wanie lub szukać źródeł dofi nansowania.

Cele:
 inspirowanie i wspieranie wszelkiej aktywności 

mieszkańców gminy, powiatu, regionu  wspieranie 

grup nieformalnych, poprzez użyczanie osobowości 

prawnej oraz pomoc merytoryczna i organizacyjna

 Grupy wsparcia: mieszkańcy powiatu krośnieńskiego i okolic, w szczególności dzieci, 

młodzież, lokalne grupy artystyczne, bezrobotni, lokalne organizacje pozarządowe

  Prezes: Janusz Marciniak 

ul. Ogrodowa 1c/1, 66-600 Krosno Odrzańskie

tel. 68 383 5018, 505 361 899

e-mail: sis-skarpa@o2.pl, www.skarpa.org.pl

Najważniejsze przedsięwzięcia: 
 wspomaganie lokalnych grup artystycznych i umożliwie-

nie im występu na corocznej scenie QULTURALNEGO KRO-

SNA  „Zostań swoim szefem” – wsparcie dla osób rozpo-

czynających prywatną działalność gospodarczą  „Kobieta 

idzie do pracy” szkolenia i warsztaty dla bezrobotnych kobiet 

 udział w wydaniu i dystrybucji polsko-niemieckiej książki 

o historii Krosna Odrzańskiego  FALA UDERZENIOWA jako 

element powiatowego programu prewencyjnego „Bezpiecz-

ne Gimnazjum”  Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym
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Fundacja Inicjatyw Społecznych DLA PRZYSZŁOŚCI

Fundacja Inicjatyw Społecznych 

„Dla Przyszłości” powstała w 2008 roku. Łączy twarde zasady bizne-

sowe z wrażliwością społeczną, dzięki wykorzystywaniu zasad eko-

nomii społecznej. Ważnym aspektem działań członków organizacji 

jest pobudzania inicjatyw społecznych, w tym przedsiębiorczych. 

Fundacja realizuje swoje cele, prowadząc działania edukacyjne, 

poradnictwo, informację, promocję, rzecznictwo, wspieranie fi nan-

sowe i techniczne oraz działania animujące aktywność społeczną. 

Zespół kieruje się profesjonalizmem, przejrzystością, wolnością oraz 

zasadą empowerment.

Cele:  upowszechnianie 

zasad demokratycznego państwa prawa  działanie 

na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich  

działanie wspierające rozwój społeczności lokalnej, 

samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych 

oraz innych instytucji i podmiotów działających na 

rzecz dobra publicznego

Najważniejsze przedsięwzięcia: 
 program „Tak, na dobry początek, czyli  z Ekono-

mią Społeczną za pan brat”  sygnatariusz Lubu-

skiego Paktu Na Rzecz Zatrudnienia  cykliczne 

szkolenia we współpracy z Centrum Informacji i 

Planowania Kariery Zawodowej WUP w Gorzowie 

- „I Ty możesz zostać Rockefellerem”  doradz-

two i szkolenia dla instytucji i NGO w zakresie 

zarządzania, planowania strategicznego i opera-

cyjnego  partnerstwo w projektach: „Aktyw-

ne Lubuskie” i „W sieci NGO”

 Grupy wsparcia: podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, a także gru-
py nieformalne, liderzy, samorządy, oraz przedsiębiorcy, osoby bezrobotne, zagrożone wy-
kluczeniem i wykluczone społecznie   Prezes: Sławomir Giżycki

ul. 30 stycznia 12/4, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 600 317 736; e-mail: fi s_dlaprzyszłości@wp.pl

www.fi sdlaprzyszlosci.ngo.org.pl
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Nowosolskie Stowarzyszenie Amazonek TĘCZA

Nowosolskie Stowarzyszenie Amazonek „Tęcza” już od 8 lat pomaga kobietom dotkniętym rakiem piersi i ich rodzinom, a 

także kobietom z innymi problemami onkologicznymi. Działalność samopomocowa sprawia, że nie czują się samotne w cho-

robie, a opieka psychologa i rehabilitanta poprawia kondycję psychiczną i fi zyczną. „Tęcza” oferuje anonimowe poradnictwo 

telefoniczne, prowadzi akcje uwrażliwiające społeczeństwo na tematykę profi laktyki chorób nowotworowych oraz terapię 

poprzez wspólne spędzanie czasu, imprezy integracyjne i wycieczki.

Cele:  wszechstronne działanie na rzecz kobiet dotkniętych ra-

kiem piersi  integracja niepełnosprawnych kobiet  integracja 

członków stowarzyszenia ze wspólnotą regionalną i zagraniczną  po-

moc rodzinom z problemami wynikającymi za skutków choroby no-

wotworowej  wspieranie działań przeciw dyskryminacji i nierów-

nemu traktowaniu osób niepełnosprawnych i starszych  promocja 

zdrowia 

Najważniejsze przedsięwzięcia: 
 rehabilitacja fi zyczna i psychiczna kobiet dotkniętych rakiem piersi, 

ułatwiająca powrót do pracy zawodowej, życia rodzinnego i małżeń-

skiego  reprezentowanie interesów kobiet dotkniętych rakiem piersi 

 informowanie i szerzenie idei wczesnego wykrywania chorób no-

wotworowych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób kobiecych  

nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z onkologicznymi 

klubami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą  tworzenie warunków 

sprzyjających wzajemnemu wsparciu, pomocy i samopomocy  organizowanie 

samopomocowej rehabilitacji w formie akcji „Ochotniczki”

 Grupy wsparcia: kobiety dotknięte rakiem piersi lub innymi chorobami onkologicznymi oraz ich rodziny  Prezes: Jolanta Frąckiewicz

ul. Parafi alna 4/8, 67-100 Nowa Sól

tel. 68 387 7100, 608 670 648

e-mail: amazonki@amazonki.net.pl

www.amazonki.net.pl
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Klub Taneczny HIT

Klub Taneczny „HIT” powstał w 2004 roku z inicjatywy Hanny Barskiej – mistrzyni Polski oraz fi nalistki mistrzostw Europy 

i świata w Rock and Roll’u akrobatycznym. W 2005 roku klub został zarejestrowany jako Stowarzyszenie Taneczne „HIT”. 

Początkowo zajęcia prowadzone były w Czerwieńsku i Nietkowie. Dziś odbywają się także w Zielonej Górze. Obecnie do 

klubu należy około 100 osób w wieku od 3 do 16 lat. Klubowicze mogą się rozwijać tańcząc disco, Rock and Roll oraz taniec 

towarzyski.

Najważniejsze przedsięwzięcia:  organiza-

cja treningów, obozów tanecznych i turniejów, promowa-

nie tańca i aktywności fi zycznej, nauka tańca  coroczny 

Mikołajkowy Turniej Tańca oraz wakacyjne obozy taneczne 

dla klubowiczów i wszystkich zainteresowanych nauką tań-

ca w kraju i za granicą

 Grupy wsparcia: dzieci, młodzież, osoby zainteresowane tańcem 

i aktywnym spędzaniem wolnego czasu  Prezes: Janina Barska

ul. Spokojna 16, 66-016 Czerwieńsk

tel. 68 327 8397, e-mail: biuro@klub-hit.pl, www.klub-hit.pl

Cele: 
 promocja tańca  aktywiza-

cja dzieci i młodzieży  organiza-

cja wolnego czasu
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Fundacja na Rzecz Collegium Polonicum

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum to pomost 

między placówką uniwersytecką a regionem. Poma-

ga, rozwija, kształci. To inwestycja w region i zarazem 

w przyszłość placówki.  Fundacja jest jedną z najpręż-

niej rozwijających się organizacji pozarządowych w 

województwie lubuskim. Swoją działalność rozpo-

częła w październiku 2002 roku, opierając się na ak-

tywnej współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mic-

kiewicza w Poznaniu i Europejskim Uniwersytetem 

Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Celem inicjatorów 

Fundacji było rozwijanie działalności edukacyjnej 

Collegium Polonicum i jego promocja w środowisku 

lokalnym. Program organizacji został wypracowany 

w procesie podejmowania różnych działań. 

Cele:  działanie na rzecz współpracy między Rzeczpospo-

litą Polską a Republiką Federalną Niemiec, jako warunku roz-

woju Collegium Polonicum w Słubicach  praktyczne realizo-

wanie idei zjednoczonej Europy oraz podejmowanie działań w 

celu szybkiego osiągnięcia przez Polskę optymalnego miejsca 

w europejskich strukturach  działanie na rzecz transgranicz-

nych form wymiany naukowej, promowanie i inicjowanie no-

watorskich form współpracy w dziedzinie dydaktyki i organiza-

cji życia akademickiego  wspieranie rozwoju regionalnego 

na terenie środkowej Odry przez inicjowanie współpracy kul-

turalnej, podnoszenie kompetencji zawodowych i językowych 

mieszkańców, ułatwienie współpracy gospodarczej, promowa-

nie ochrony środowiska, wspieranie osób niepełnosprawnych i 

społecznie marginalizowanych  wspieranie fi nansowe i or-

ganizacyjne Collegium Polonicum

 Grupy wsparcia: organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, dzieci, 

młodzież, przedsiębiorcy, pracownicy samorządów, społeczność lokalna  

Prezes Zarządu: dr Krzysztof Wojciechowski

ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice, tel./fax 95 759 2444, e-mail: sekretariat@fundacjacp.org, www.fundacjacp.org

8 lat działalności Fundacji to: 
 ponad 30 zrealizowanych projektów  blisko 9 milionów złotych otrzymanych dotacji  100 współpracowników  

200 wydanych życiorysów  1500 osób uczących się języków obcych  ok. 8600 osób biorących udział w działaniach pro-

jektowych  3 edycje Targów Aktywności Społecznej  około 20 konferencji tematycznych  600 egzemplarzy książki 

„Wartość życia”  700 egzemplarzy poradnika dla NGO „Aktywne Lubuskie – potencjał tkwi w nas”
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Najważniejsze przedsięwzięcia:  obecnie Fundacja realizuje 8 

projektów na łączną kwotę blisko 4.500.000,00 złotych:  „Przyjazny Urząd 

– szkolenia podwyższające kwalifi kacje pracowników samorządów”  „Super 

Szef Super Firmy, czyli jak wystartować w biznesie” - w ramach przedsięwzięcia 

19 osób otrzymało dotację na założenie własnej fi rmy  „Szkolenia dla pra-

cowników przedsiębiorstw” - kształcenie pracowników w regionie  „Eko – 

uniwersytetu dla dzieci” - rozwijanie postaw proekologicznych wśród uczniów 

szkół podstawowych  „Mentoring dla kobiet – projekt dla województwa lu-

buskiego” - nowoczesna forma wspierania rozwoju kadr na rynku pracy  „W 

sieci NGO” - rozwijanie potencjału organizacji pozarządowych w lubuskim  

„Działaj Lokalnie” - wspieranie rozwoju społeczności lokalnych  „Trwałość i 

uroda życia” - aktywizacja starszych mieszkańców regionu i łączenie pokoleń

Od kilku lat Fundacja pełni rolę organi-

zacji infrastrukturalnej. Pomaga małym 

organizacjom w pozyskiwaniu funduszy, 

pokazuje w jaki sposób realizować pro-

jekty, a także jak zakładać organizacje 

pozarządowe. FCP od 2006 roku jest też 

Lokalną Organizacją Grantową w ra-

mach programu Działaj Lokalnie. Dzięki 

temu wspiera i współfi nansuje działania 

małych instytucji i organizacji. W ciągu 

czterech lat przekazała na ten cel prawie 

140 tysięcy złotych.

wprawiamy w ruch społeczną energię
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