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Sprawozdanie merytoryczne  

z działalności 

Fundacji na rzecz Collegium Polonicum  

w Słubicach 

za rok 2007 
 

 

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum dalej rozwijała swoją działalność w roku 

2007 r. Jej głównymi kierunkami były – zgodnie ze statutem – wspieranie Collegium 

Polonicum oraz działanie na rzecz społeczności stanowiącej otoczenie placówki, czyli 

na rzecz rozwoju regionu. W tym ostatnim chodziło głównie o rozwój edukacji 

regionalnej, rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie tożsamości 

mieszkańców regionu. 

Za miarę skoku ilościowego w pracy Fundacji może służyć fakt, iż jej „przerób” 

finansowy zwiększył się w 2007 r. do niemal 4,5 mln zł.  

W organizacji zaszły również zmiany personalne. Zarząd opuścili Dariusz Patoleta i 

Krzysztof Brosz, na ich miejsce weszła Magdalena Tokarska.  

A oto informacje o działalności Fundacji przedstawione w sposób systematyczny: 

 

 

I Opis organizacji 
 

1) Nazwa organizacji: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum  

2) Adres: ul. Kościuszki 1; 69-100 Słubice 

� Data wpisu w KRS: 18 grudnia 2002 

� Numer KRS: 0000143477 

� Numer REGON: 211 249064 

� Imiona i nazwiska członków Rady Fundacji wg aktualnego wpisu w 
rejestrze sądowym: 

Stanisław Lorenc – Przewodniczący 

Gesine Schwan –Wiceprzewodnicząca 
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Ryszard Bodziacki – Członek 

Jacek Robak - Członek 
 

6) Imiona i nazwiska członków Zarządu Fundacji wg aktualnego wpisu w 
rejestrze sądowym: 

Krzysztof Wojciechowski – Prezes Zarządu 

Cezary Trosiak – Członek  Zarządu 

     Magdalena Tokarska – Członek Zarządu 
 
� Pracownicy i współpracownicy: 

� pracownicy: 

Błażej Kaźmierczak, Maciej Marycki, Wioletta Mazurek, Grzegorz Cholewczyński, 

Beata Małachowska, Dariusz Patoleta, Krzysztof Brosz, Karolina Dreszer, Irmina 

Szmidt, Katarzyna Buchwald-Piotrowska, Monika Kononowicz, Anna 

Prażanowska, Susanne Maletzki, Magdalena Tokarska, Karolina Lachowicz, 

Aleksanda Ziomko, Krzysztof Karwatowicz, Radosław Wróblewski, Maria Furtak, 

Barbara Benyskiewicz, Monika Kowalska, Katarzyna Pastuszka, Marek Kłodnicki, 

Sławomir Małyszek, Magdalena Piencek, Karol Siwiec, Marzena Słodownik, 

Cezary Trosiak, Monika Wojciechowska. 

 

� współpracownicy: 

Magdalena Abraham-Difenbach, Zofia Banaszak, Melanie Barsch, Zbigniew 

Barski, Marcin Kowalski, Artur Kopka, Małgorzata Jażdżewska, Iwona Juraszek, 

Wojciech Golubski,  Jolanta Gambuś, Bartłomiej Cieśluk, Sylwia Cor, Adam 

Czerneńko,  Grzegorz Duda, Tomasz Bielańczyk, Ewa Bielewicz-Polakowska, 

Aleksandra Budniak, Agata Berezyńska, Olimpia Kozłowska, Dorota Kułakowska-

Turek, Zygmunt Lach, Sylwia Lendzion, Piotr Lorkowski, Zofia Małek, Piotr 

Nowak, Jadwiga Olech, Czesław Olejniczak, Maja Padewska, Aleksandra 

Pawełczak, Renata Pigan, Mieczysław Różycki, Aleksandra Rzeźnik, Joanna 

Rzeźnik, Joanna Sadłowska, Jolanta Skowronek, Benona Skrzypek, Karolina 

Stęplowska, Joanna Szłapka, Adam Szulczewski, Joanna Tuchajska, Karol 

Waldmann, Ryszard Waldun, Natasza Wierchowicz, Andrzej Winiszewski, 

Krzysztof Zawadzki, Dariusz Żywalewski. 
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� wolontariusze/praktykanci/stażyści: Bartosz Pytlas, Marta Kot, Justyna 

Nowak, Piotr Wilczewski, Roksana Weber 

 

II Działalność statutowa 

Wspieranie Collegium Polonicum 
 
Jednym z działań statutowych Fundacji jest wspieranie Collegium Polonicum. 

W tym celu Fundacja pomaga wydziałom, organizacjom społecznym, studenckim, 

działającym na Collegium Polonicum poprzez: 

� umożliwienie dostępu do bezpłatnych usług 

� wspieranie uczelnianych przedsięwzięć finansowanych 

� oferowanie opieki instytucjonalnej 

� organizacji wydarzeń związanych z Collegium Polonicum np. pomoc w złożeniu 

projektu 

� coroczne przeznaczanie środków finansowych, które później mogą być 

przeznaczone na remont, wyposażenie i rozwój Collegium Polonicum  

W 2007 r. Fundacja wspierała: 

• Akademickie Biuro Karier (pomoc w złożeniu 2 projektów). We współpracy z 

ABK Fundacja realizuje 2 projekty stypendialne. Jeden z nich dofinansowany 

został ze środków Fundacji kwotą 1140 zł, co pozwoliło na objecie stypendium 6 

studentów przez 10 miesięcy. W ramach drugiego z projektów, stypendium 

otrzymuje 1 studentka.  

• Prowadzenie Archiwum Karla Dedeciusa (opieka archiwistyczna) 

• Fundację Dobro Kultury (pomoc w prowadzeniu rachunkowości) 

• Utrzymanie strony www.cp.edu.pl (finansowanie utrzymania domeny) 

• Organizowanie praktyk dla studentów Collegium Polonicum i EU Viadrina 

• Tworzenie miejsc pracy dla studentów Collegium Polonicum i EU Viadrina 

• sprawowanie opieki biurowej nad katedrami Viadriny 

• realizowamie umowy serwisowej z Viadriną na rzecz Collegium Polonicum 
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• Ufundowanie nagród pieniężnych o łącznej wartości 3 tys. zł w konkursie „Wenn 

ich an Deutschland denke…” oraz wyróżnień specjalnych w postaci bezpłatnych 

kursów językowych dla 3 osób (o łącznej wartości 4650 zł) 

Aby uniknąć bezpośredniego dotowania Uniwersytetu, Fundacja zdecydowała, iż 

najlepszą formą transferu środków będzie wynajmowanie pomieszczeń od 

Uniwersytetu pod imprezy Fundacji, swoją drogą stanowiące wzbogacenie oferty 

kształceniowej Collegium Polonicum. 

− w wymiarze finansowym: 

 

 Lp Opis zdarzenia  Obroty  
 1  Wynajem sal  20 140,98 zł  
 2  Usługi gastronomiczne dla CP       419,60 zł  
 3  Utrzymanie domen CP       183,00 zł  
 4  Koszty związane z utrzymaniem akwarium i terarium    4 993,51 zł  
 5  Nagrody pienięŜne    3 000,00 zł  
 6  Stypendia    3 786,00 zł  

   SUMA:   32 523,09 zł  

 

 

 

III Działalność projektowa 

W ramach działalności projektowej realizowane były dwa duże programy: My Life 

oraz Rozwój lokalny.  

 

Program My Life: 

W roku 2007 Fundacja realizowała w dalszym ciągu transgraniczną ideę My Life 

polegającą na propagowaniu kultury opowieści biograficznej oraz obcowania z 

biografiami. Idea ta jest osią organizacyjną pracy z seniorami. W ramach tych działań 

prowadzono rutynowe prace nad rozszerzeniem Archiwum Losów Ludzkich (w tej 

chwili ok. 900 biografii), tudzież realizowano projekty nadające idei My Life 

konkretny, regionalny kształt. Transgraniczne Archiwum Ludzkich Losów wzmacnia 

również tożsamość regionalną i tworzy pomost z niemieckim sąsiadem. W sferze 
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projektów ukończono dwa projekty rozpoczęte w 2006 roku. Oprócz tego Fundacja 

była partnerem stowarzyszenia „My Life- Erzahlte Zeitgeschichte”, z Frankfurtu nad 

Odrą, przy realizacji jego projektów. 

 

Projekt: „Old& Young – wzajemna inicjatywa” 

Czas realizacji: październik 2006 – lipiec 2007 

Grantodawca: Fundacja PZU i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 

Koszt projektu:  

- całkowity koszt: 34 855 PLN 

- dofinansowanie z Fundacji PZU i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce : 29 835 

PLN 

Zasięg projektu: powiat słubicki 

Cel projektu: Celem projektu jest aktywizacja seniorów oraz wzmocnienie więzi 

międzypokoleniowej z młodzieżą poprzez wzajemną naukę i wymianę doświadczeń.  

Koordynator: Anna Prażanowska 

Partnerzy projektu: Stowarzyszenie „My Life - Erzahlte Zeitgeschichte“ 

Działania w ramach projektu: 

- szkolenia z zakresu prowadzenia wywiadów biograficznych dla młodzieży 

- wieczorki dla seniorów 

- szkolenia z informatyki dla seniorów  

- nagranie i wydanie 30 biografii 

- wystawa zdjęć 

- konkurs na własnoręczne napisanie biografii 

 

W ramach projektu opracowane i wydane zostały materiały promocyjne: ulotka i 

plakat. 

 

Efekty: 

- około 40 – 50 uczestników projektu 

- dwa warsztaty z profesjonalnego nagrywania biografii (12 godzin), w których wzięło 

udział około 15 - 20 młodych ludzi oraz podobna liczba seniorów 
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- dwa szkolenia dla seniorów (około 30 – 40 osób aktywnie biorących udział w 

szkoleniu lub jego realizacji, zarówno osoby starsze, jak i młodzież) 

- około 1500 ulotek promujących projekt, rozdawanych w szkołach, na uczelni, innych 

miejscach publicznych 

- logo projektu 

- zorganizowanie wystawy podsumowującej projekt (około 50 zdjęć, fragmenty 15 

biografii itp.) 

- 20 nagranych, spisanych, opracowanych stylistycznie i wydanych w formie albumu 

wywiadów biograficznych. 

 

Projekt: „Biografé” 

Czas realizacji: wrzesień 2006 – sierpień 2007 

Grantodawca: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

Koszt projektu:  

- całkowity koszt: 80 398 PLN 

- dofinansowanie z FIO: 72 000 PLN 

Zasięg projektu: powiat słubicki 

Cel projektu: Celem projektu jest aktywizacja seniorów oraz wzmocnienie więzi 

międzypokoleniowej w środowisku regionalnym.  

Koordynator: Monika Barszczewska 

Partnerzy projektu: Polsko-Niemiecka Akademia Seniorów, Uniwersytety III 

Wieku 

Działania w ramach projektu: 

-powstanie cafeterii „Biografé” w budynku Collegium Polonicum 

- szkolenia z zakresu prowadzenia wywiadów biograficznych dla młodzieży 

- pięć wieczorków tematycznych dla seniorów 

- szkolenia informatyczne dla seniorów  

- szkolenie z zakresu samodzielnego umieszczania biografii na portalu internetowym 

- warsztat fotograficzny dla seniorów 

- nagranie i wydanie 30 biografii 
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- wydanie albumu zbiorowego „Lubuscy seniorzy” 

- wystawa zdjęć „Moje życie codzienne” 

- konkurs na własnoręczne napisanie biografii 

 

W ramach projektu opracowane i wydane zostały materiały promocyjne: ulotki i 

plakaty.  

 

Efekty: 

- około 30 seniorów wzięło udział w warsztatach i szkoleniach 

- 30 przeprowadzonych i spisanych wywiadów biograficznych, zbieranych w 

Archiwum Ludzkich Losów w Fundacji na rzecz Collegium Polonicum 

- Książka: „Wartość życia”, przybliżająca wiedzę o starszych mieszkańcach regionu i 

ich problemach 

- Portal internetowy dla seniorów umożliwiający im opisywanie swego życia i 

wzmacniający ich poczucie przynależności społecznej. 

- Wystawa zdjęć: „Moje życie codzienne”- ok. 30 zdjęć dużego formatu. 

- Młodzież aktywnie zaangażowana w projekt – 30 osób 

- Dwa konkursy 

- Pięć wieczorków tematycznych dla seniorów z udziałem ok. 150 osób.  

 

 

Program Rozwój Lokalny 

 

Istotą programu rozwoju lokalnego jest rozbudzanie aktywności mieszkańców 

północnej części województwa lubuskiego oraz pomoc w podejmowaniu różnorakich 

działań i realizacji planów.  

Celem Fundacji jest budzenie w  mieszkańcach postaw obywatelskich oraz poczucia 

odpowiedzialności za swój region. Fundacja uczy ich samodzielności, 

odpowiedzialności, niezależności. Efektem, który osiąga Fundacja jest umiejętność 

skutecznego rozwiązywania problemów lokalnych. Fundacji zależy, aby każda 

inicjatywa mieszkańców oparta była na solidnych podstawach i osiągała sukces. 

Dlatego pomaga ona artykułować  problemy i planować ich rozwiązania, jak również 

pomaga w poszukiwaniu środków dla ich realizacji. 
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Projekt: „ActiVite Lubuskie” 

Czas realizacji: styczeń 2007 – październik 2007 

Grantodawca: Fundacja Fundusz Współpracy 

Koszt projektu:  

• całkowity koszt: 60.031,00 EUR  

• dofinansowanie z Fundacji Fundusz Współpracy: 48.024,80   EUR  

Zasięg projektu: województwo lubuskie 

Koordynator: Dariusz Patoleta 

Cel projektu: Projekt „ActiVite Lubuskie” skierowany był do organizacji 

pozarządowych województwa lubuskiego. Celem projektu była aktywizacja organizacji 

pozarządowych województwa lubuskiego i podniesienie ich zaangażowania w 

rozwiązywanie problemów społecznych oraz jakości wykonywanych przez nie zadań. 

Cele szczegółowe: 

1. Przeprowadzenie kompleksowego i szczegółowego badania 

ewaluacyjnego: 

 a) badanie przyczyn niskiego zaangażowania NGO w rozwiązywanie 

problemów społecznych 

 b) identyfikacja głównych problemów organizacji w tym zakresie 

 c) wskazanie obszarów problemów społecznych wymagających pilnego 

zaangażowania organizacji 

 c) sformułowanie raportu zawierającego rekomendacje prowadzące do 

większej sprawności NGO 

2. Przygotowanie wspólnie z zarządem województwa programu rozwoju 

działań III sektora w zakresie polityki społecznej i rozwiązywania problemów 

społecznych 

 a) wskazanie głównych obszarów interwencji 

 b) wyznaczenie w oparciu o wyniki ewaluacji celów operacyjnych 

 c) przygotowanie w ramach celów programów działań na kolejne 12 miesięcy 

3. Integracja środowiska NGO, upowszechnianie wyników raportu i celów 

programu, tworzenie podstaw koalicji na rzecz wdrażania programu 
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 a) promocja udziału w badaniu, a po jego zakończeniu jego wyników i celów 

programu 

 b) targi organizacji pozarządowych 

 

Partnerzy projektu:  

• Marszałek Województwa Lubuskiego 

• Gmina Słubice 

• Organizacje pozarządowe z województwa 

 

Działania w ramach projektu: 

W celu osiągnięcia celów podjęto następujące działania: 

1. Przeprowadzono kompleksowe i szczegółowe badanie ewaluacyjne III sektora 

w województwie lubuskim 

2. Opracowany został program rozwoju organizacji pozarządowych w 

województwie lubuskim 

3. Podjęto działania promocyjne 

4. Zorganizowane zostały Targi Aktywności Społecznej, mające na celu 

integrowanie organizacji, ich promocję oraz prezentację wyników badań 

 

Efekty: 

Rezultaty miękkie 
Wpływ projektu na Fundację: 

Projekt zwiększył potencjał instytucjonalny Fundacji. Dzięki warsztatom 

strategicznym oraz informacjom osiągniętym w badaniu znane są potrzeby 

mniejszych lubuskich organizacji pozarządowych dzięki czemu lepiej będzie można 

dostosować do ich oczekiwań ofertę wspierania. Nawiązane relacje z pracownikami 

samorządu (w tym Urzędu Marszałkowskiego) przyczyniają się do pełniejszego 

rozumienia zasad funkcjonowania samorządu, regulacji prawnych.  

Wzrósł potencjał i umiejętności pracowników Fundacji z zakresu zarządzania 

zespołem i projektem. Szczególny wzrost umiejętności nastąpił w trakcie organizacji 

targów.  
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Fundacja jest pozytywnie postrzegana w regionie. Organizacje zwracają się do 

Fundacji jako lidera o reprezentowane mniejszych organizacji (Fundacja występowała 

w roli lidera w trakcie składania projektu do funduszy norweskich).   

Wpływ projektu na beneficjenta: 

Organizacje pozarządowe biorące udział projekcie podniosły swoje umiejętności z 

zakresu dostrzegania i analizowania potrzeb swoich odbiorców. Członkowie tych 

organizacji uzyskali większą wiedzę w zakresie dostosowywania swojej oferty działań 

do faktycznych potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców. Organizacje mogą korzystać 

z doświadczeń projektu, mogą lepiej przygotowywać swoje projekty w oparciu o 

raport ewaluacyjny dostępny na www.activite.pl . 

 

Rezultaty twarde 

 

a. Powstał raport z ewaluacji III sektora 

b. Powstał dokument program rozwoju organizacji pozarządowych 

c. Upowszechnienie efektów projektu: 

 

Rezultat Zakładany Osiągnięty 

Raport z badania audytorskiego 1 1 

Strategia rozwoju 1 1 

Ulotki 2500 2500 

Plakaty  1000 1000 

Mapa aktywności województwa lubuskiego 1000 1000 

Strona internetowa  1500 wejść 1988 

Materiały konferencyjne 300 300 

Baner roll-up 3 3 

Baner 2 2 

Uczestnicy targów NGO 300 500 

Organizacje wystawiające się na targach 30 40 

Uczestnicy warsztatów strategicznych (3-4 08. 

2007) 

30 29 

Uczestnicy warsztatów strategicznych (24-25 08. 

2007) 

30 29 



 11

Uczestnicy warsztatów podczas targów 

15.09.2007 

30 24 

Grupy artystyczne podczas tragów 3 7 

 

Projekt: „ActiVite Lubuskie II” 

 
Czas realizacji: 15 wrzesień – 14 grudzień 2007 

Grantodawca: Gmina Słubice 

Koszt projektu:  

• całkowity koszt: 37840, 00 zł 

• dofinansowanie z Gminy Słubice: 29500,00 zł 

Zasięg projektu: gmina Słubice 

Koordynator: Krzysztof Brosz 

Cel projektu:  

Podniesienie efektywności organizacji pozarządowych, w szczególności działających 

na terenie gminy Słubice w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz silniejsza 

integracja organizacji z terenu gminy z resztą środowiska i kierunkami jego działania 

 

Cel ogólny zrealizowany został poprzez osiągnięcie celów szczegółowych: 

 

1. Podniesienie kompetencji organizacji w zakresie pozyskiwania środków na 

realizację celów poprzez przeprowadzenie warsztatu 

- dostarczenie organizacjom informacji o źródłach finansowania działalności III 

sektora 

- przygotowanie i konsultacja wewnętrznej strategii wspierania organizacji 

pozarządowych w zakresie rozwiązywania problemów społecznych oraz 

przygotowanie jej do wdrażania 

 

2. Podniesienie skuteczności wsparcia sektora przez organizacje infrastrukturalne 

oraz podniesienie skuteczności działania całego sektora poprzez wypracowanie i 

konsultację dokumentu strategicznego  



 12

- opracowanie i konsultacja strategii wspierania organizacji pozarządowych w 

województwie lubuskim i, w szczególności w gminie Słubice 

 

3. Podniesienie stopnia integracji III sektora i skuteczności działań promocyjnych 

poprzez organizację targów aktywności społecznej 

- organizacja targów aktywności społecznej 

- promocja działań społecznych organizacji pozarządowych z Gminy Słubice 

 

Partnerzy projektu:  

• Fundacja Fundusz Współpracy 

• Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

• Marszałek Województwa Lubuskiego 

• Organizacje pozarządowe z terenu gminy Słubice 

 

Działania w ramach projektu: 

1. Głównym elementem projektu były Targi aktywności społecznej. Targi odbyły się 15 

września w Collegium Polonicum w Słubicach w godzinach od 10.00 – 20.00. 

Adresowane były głównie do mieszkańców, organizacji z gminy Słubice, ale istniała 

również możliwość zaprezentowania się organizacji z Frankfurtu, okolic Słubic oraz z 

województwa lubuskiego. Wydarzenie było zwieńczeniem projektu ActiVite Lubuskie, 

który od stycznia realizowała Fundacja na rzecz Collegium Polonicum. Uczestnicy 

targów wzięli udział w konferencji, seminariach i części wystawienniczej. Spotkanie 

odbywało się pod hasłem: „Zobacz, ile zrobiły organizacje społeczne”.  

 

Targi składały się z następujących działań: 

 

� Promocja 

Działania promocyjne obejmowały: 

• przygotowanie kampanii informacyjnej (opracowanie materiałów 

reklamowych: plakat, ulotka, banner) 

• realizacja kampanii informacyjnej: nagłośnienie kampanii poprzez media 

(emisja reklamy w Radio Zachód oraz mediach lokalnych) 
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� Część wystawiennicza 

40 organizacji wystawiło swoje stoiska promując działalność społeczną. Targi cieszyły 

się też dużym zainteresowaniem mieszkańców – odwiedziło je ok. 500 gości oraz 

mediów (liczne artykuły prasowe, audycje w Radio Zachód oraz materiał  filmowy w 

TVP 3). 

  

� Część konferencyjna 

Wzięło w niej udział ok. 60 członków organizacji pozarządowych, lokalnych liderów 

samorządowców. Podczas konferencji zaprezentowano takie tematy jak: efekty 

działalności organizacji pozarządowych, prezentowano dobre praktyki - jak pomagać 

skutecznie osobom niepełnosprawnym oraz jak przeciwdziałać bezrobociu dzięki 

instrumentom ekonomii społecznej. 

 

� Część warsztatowa 

Podczas targów przeprowadzony został warsztat dla organizacji pozarządowych z 

zakresu  opracowania strategii wspierania organizacji pozarządowych. 

Przeprowadzono konsultacje zapisów strategii z lubuskimi organizacjami. 

 

Podczas Targów czynne były punkty konsultacyjne, w których można było zdobyć 

informacje dotyczące pomocy prawnej i obywatelskiej oferowanej przez Studencką 

Poradnię Prawa i Biuro Porad Obywatelskich. Odbyło się również seminarium z 

zakresu wdrażania funduszy strukturalnych w województwie lubuskim. Więcej 

informacji o Targach znajduje się na stronie internetowej www.activite.pl  

 

2. Drugim elementem mającym na celu integrację środowiska organizacji 

pozarządowych, działających w szczególności na terenie gminy Słubice były „Święta 

z Fundacją”. Impreza dobyła się 14 grudnia w Collegium Polonicum w Słubicach w 

godz. 12.00 – 19.00. Była podsumowaniem realizacji zadania publicznego. Podczas 

imprezy spotkały się organizacje pozarządowe z gminy Słubice i z północnej części 

województwa lubuskiego, a także mieszkańcy z gminy Słubice. Organizacje mogły 

pochwalić się swoimi osiągnięciami, pokazywały zdjęcia, prezentacje multimedialne, 

były też występy artystyczne i świąteczny poczęstunek. Uczestnicy mogli też zapoznać 

się z dotychczasowymi osiągnięciami Fundacji na rzecz Collegium Polonicum. Całość 
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zorganizowaliśmy pod szyldem świąt i Mikołajek, ku uciesze najmłodszych 

uczestników.  

Efekty: 

1. Targi 
� Rezultaty miękkie projektu: 

 
Dzięki spotkaniu targowemu i towarzyszącej mu konferencji i części wystawienniczej 

III sektor w gminie Słubice został wzmocniony poprzez: 

- promocję działań organizacji pozarządowych 

- integrację III sektora 

- uczestniczenie w opracowaniu i konsultacji strategii wzmacniania organizacji, co da 

bezpośredni wpływ na rozwój organizacji 

- zaprezentowanie działań sektora szerokiej publiczności ze Słubic, Frankfurtu nad 

Odrą i całego województwa 

 

� Rezultaty twarde: 

- zorganizowanie imprezy pod nazwą Targi Aktywności Społecznej 

- 500 osób odwiedzających targi 

- 40 organizacji wystawiających się na targach 

- 25 osób biorących udział w warsztacie z pozyskiwania środków finansowych 

- 100 osób biorących udział w konferencji 

- 25 osób biorących udział w konsultacji strategii 

- 1000 plakatów 

- 2500 ulotek 

- 1000 publikacji „mapa aktywności społecznej” 

- informacje w prasie lokalnej, TVP 3 i na antenie Radia Zachód 

 

2. Święta z Fundacją 

 

� Rezultaty miękkie: 

Poprzez spotkanie świąteczne organizacje pozarządowe zostały dodatkowo 

wzmocnione 

- promocja imprezy poprzez rozsyłanie kartek świątecznych  

- integracja organizacji biorących udział w imprezie 
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- zaprezentowanie działań III sektora zgromadzonej publiczności 

 

� Rezultaty twarde: 

- zorganizowanie imprezy „Święta z Fundacją” 

- 100 osób biorących udział w imprezie 

- 11 organizacji przedstawiających swoją działalność 

- 1000 kartek świątecznych 

 

Projekt: „ActiVite Lubuskie - Rozwój potencjału 

organizacji pozarządowych” 

Czas realizacji: październik 2007 – grudzień 2007 

Grantodawca: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

Koszt projektu:  

• całkowity koszt: 42 289,21 zł 

• dofinansowanie z FIO: 34 289,21 zł 

Zasięg projektu: województwo lubuskie 

Koordynator: Dariusz Patoleta 

Cel projektu: Celem projektu była aktywizacja organizacji pozarządowych 

województwa lubuskiego i podniesienie ich zaangażowania w rozwiązywanie 

problemów społecznych oraz jakości wykonywanych przez nie zadań. Projekt jest 

adresowany do mieszkańców województwa lubuskiego działających w organizacjach 

pozarządowych oraz współpracujący z nimi w samorządach. Najważniejszym 

elementem jest przygotowanie programu rozwoju tych organizacji w obszarze 

rozwiązywania problemów społecznych oraz zainicjowanie działań promocyjnych i 

komunikacyjnych integrujących III sektor. Gwarantuje to podnoszenie jakości działań 

i zainicjowanie nowych na obszarach nie objętych dotychczas spójnymi działaniami 

społecznymi dzięki opracowaniu programu poprawy działań. 

 

Partnerzy projektu:  

• Marszałek Województwa Lubuskiego 
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• Gmina Słubice 

• Organizacje pozarządowe z województwa 

• Fundacja Fundusz Współpracy 

 

Działania w ramach projektu 

1. Opracowany został program rozwoju organizacji pozarządowych w 

województwie lubuskim 

2. Podjęto działania promocyjne 

3. Zorganizowane zostały Targi aktywności społecznej, mające na celu 

integrowanie organizacji, ich promocję oraz prezentację wyników badań 

Efekty: 

- Rezultaty miękkie 

Wpływ projektu na Fundację: 

• Wzrósł potencjał i umiejętności pracowników Fundacji z zakresu zarządzania 

zespołem i projektem. Szczególny wzrost umiejętności nastąpił w trakcie 

organizacji targów.  

• Fundacja jest pozytywnie postrzegana w regionie. Organizacje zwracają się do 

Fundacji jako lidera o reprezentowane mniejszych organizacji (Fundacja 

występowała w roli lidera w trakcie składania projektu do funduszy 

norweskich).   

• Wpływ projektu na beneficjenta: 

• Organizacje pozarządowe biorące udział projekcie podniosły swoje 

umiejętności z zakresu dostrzegania i analizowania potrzeb swoich odbiorców. 

Członkowie tych organizacji uzyskali większą wiedzę w zakresie 

dostosowywania swojej oferty działań do faktycznych potrzeb zgłaszanych 

przez mieszkańców. Organizacje mogą korzystać z doświadczeń projektu, mogą 

lepiej przygotowywać swoje projekty w oparciu o raport ewaluacyjny dostępny 

na www.activite.pl . 

 

Rezultaty twarde 

• Powstał dokument Program aktywizacji organizacji pozarządowych  
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• 2000 ulotek 

• 1000 plakatów 

• 1000 folderów Mapa aktywności województwa lubuskiego 

• Strona internetowa aktywności pozarządowej w województwie 

• 500 uczestników targów NGO 

• 40 organizacji wystawiających się na targach 

• 24 uczestników warsztatów podczas targów 

• 7 grup artystycznych podczas targów 

 

Projekt „I’m StroNGO” 
 

Czas realizacji: 1 lipca 2006 – 30 maja 2007 

Grantodawca: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

 Koszt projektu: całkowity koszt 172 658,80 zł, w tym z dotacji:141 458,80 zł  

Zasięg projektu: północna część województwa lubuskiego 

Cel projektu: Podniesienie aktywności i skuteczności działania organizacji 

pozarządowych w północnej części województwa lubuskiego poprzez wzmocnienie 

systemu pomocy infrastrukturalnej oraz wzrost kompetencji członków 10 organizacji 

pozarządowych. 

Koordynator: Krzysztof Brosz / Karolina Dreszer 

Partnerzy projektu: 

-  brak 

Działania w ramach projektu:      

- Działania podjęte w ramach projektu można podzielić na dwie grupy: 

skierowane bezpośrednio do pracowników Fundacji oraz do 10 mniejszych 

organizacji pozarządowych w regionie.   

- W ramach podniesienia kompetencji zespołu Fundacji w szkoleniach wzięło 

udział: 

 - 10 uczestników szkoleń z cyklu zarządzanie organizacją (5 szkoleń) 

- 10 uczestników cyklu szkoleniowego IT (44 godziny) 



 18

- 10 uczestników szkolenia budowanie zespołu (3 dni szkoleniowe) 

         - 3 osoby z zespołu Fundacji uzyskały kompetencje profesjonalnych tutorów 

- wydano profesjonalne materiały informacyjne: folder, ulotka, wizytówki, 

koperty  oraz papier firmowy Fundacji 

- opracowano  aktywną stronę internetową CMS 

- zakupiono  sprzęt: 3 komputery stacjonarne, 2 komputery przenośne, 1 ksero 

- przeprowadzono 600 godzin fachowego doradztwa dla 10 organizacji 

- utworzono 10 dokumentów „ścieżka rozwoju organizacji” 

- przeprowadzono 16 godzin szkoleń dla członków 10 organizacji z zakresu 

pisania projektów oraz zarządzania organizacją, udział wzięły w nim następujące 

podmioty: 

  1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  

  z Gorzowa Wielkopolskiego; 

  2. Stowarzyszenie „Inicjatywa Społeczna” z Torzymia; 

  3. Fundacja „Dom Wspólnoty Barka” z Drezdenka; 

  4. Parafialny Zespół Caritas z Gorzowa Wielkopolskiego; 

  5. Sulęcińskie Stowarzyszenie  Osób Niepełnosprawnych „Promyk”; 

  6. Stowarzyszenie Edukacyjno Kulturalne z Dzieduszyc-Sosny; 

  7. Cybińskie Stowarzyszenie Rozwoju „PRO-EKO”; 

  8. Grupa Liderów Odnowy Wsi Nowiny Wielkie; 

 9. Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krąg” z Gorzowa  

 Wielkopolskiego; 

 10. Fundacja „Pomocna Dłoń” z Kostrzyna nad Odrą. 

 

Nowoczesna Eduk@cja – skuteczne wyrównywanie 
szans edukacyjnych w województwie lubuskim 

Czas realizacji: 06.01.2007 – 31.03.2008 

Grantodawca: Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Koszt projektu: 3 480 489,61 zł 
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Zasięg projektu: Województwo lubuskie – powiaty gorzowski, strzelecko-

drezdenecki, słubicki, sulęciński, międzyrzecki, świebodziński 

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie 50 programów 

rozwojowych w szkołach północnej części województwa lubuskiego. Mają one za 

zadanie wyrównywanie szans edukacyjnych, budzenie i rozwijanie zainteresowań oraz 

upowszechnianie stosowania nowoczesnych technik i innowacyjnych metod. Projekt 

bazuje na specyfice regionalnych potrzeb i problemów województwa lubuskiego. Cele 

zostaną osiągnięte poprzez rekrutację szkół o różnym profilu i typie. 

Koordynator: Krzysztof Brosz, Honorata Pietrońska 

Partnerzy projektu: brak 

Działania w ramach projektu: Dzięki profesjonalnemu cyklowi doradczemu 

obejmującemu badanie potrzeb i szans zostały opracowane indywidualnie 

sprofilowanie programy rozwojowe składające się z trzech komponentów. Są nimi: 

równoważenie szans edukacyjnych, rozwijanie zainteresowań oraz edukacja 

obywatelska wzmocnione dwoma komponentami horyzontalnymi – portalem 

edukacyjnym oraz autobusem edukacyjnym (animobusem). Platforma edukacyjna 

służyć ma łączeniu doświadczeń oraz wymianę informacji między szkołami biorącymi  

udział w projekcie. Animobus, wyposażony w sprzęt komputerowy, ma natomiast na 

celu animację środowisk lokalnych, wzmacnianie zakresu oraz wyjątkowości uczenia i 

łączenie społeczności szkolnej z lokalną.   

Beneficjentami ostatecznymi projektu jest kadra oraz uczniowie z 53 szkół 

(podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne) z terenu północnej części 

województwa lubuskiego (7 powiatów). Obliczono, że udział bierze 275 nauczycieli 

oraz 1100 uczniów. Beneficjentem projektu jest również społeczność lokalna, w 

środowisku, której działają szkoły biorące udział w projekcie.  

Efekty: Bezpośrednim rezultatem projektu będzie opracowanie i wdrożenie 

53 programów rozwojowych w szkołach. 
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Projekt: „Taaaaki Room” 

Czas realizacji: wrzesień 2006 – lipiec 2007 

Grantodawca: Fundacja PZU 

Koszt projektu:  

- całkowity koszt: 31088 PLN 

- dofinansowanie z Fundacji PZU : 20000 PLN 

Zasięg projektu: gmina Słubice 

Cel projektu:  

- podniesienie standardów edukacyjnych i zwiększenie dostępu do edukacji na 

terenie miasta i gminy Słubice poprzez utworzenie w Collegium Polonicom 

świetlicy edukacyjnej 

- podniesienie umiejętności i wiedzy środowiska nauczycieli w obszarze 

projektowym 

Koordynator: Marzena Słodownik 

Partnerzy projektu:  

- Collegium Polonicum  

- szkoły z terenu miasta i gminy Słubice 

Działania w ramach projektu: 

- budowanie i funkcjonowanie świetlicy edukacyjnej 

- organizacja i przeprowadzenie działań językowych i komputerowych dla dzieci i 

młodzieży 

- organizowanie imprez dla dzieci (Dzień Dziecka) 

- spotkania z ciekawymi ludźmi 

- pomoc w nauce dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych 

- przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli  

Efekty: 

- utworzenie w Collegium Polonicum świetlicy edukacyjnej dla dzieci i młodzieży 
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- materiały promocyjne: 

• druk 1000 ulotek 

• druk 100 plakatów 

• druk 1000 broszur podsumowujących projekt 

- utworzenie na stronie internetowej Fundacji poddomeny przedstawiającej ideę i 

pracę świetlicy 

- przeprowadzenie 300 godzin zajęć edukacyjnych dla 60 dzieci 

- przeprowadzenie 36 godzin zajęć warsztatowych dla 10 nauczycieli 

- nawiązanie trwałej współpracy ze szkołami na terenie miasta 

 

Projekt „Wolontariat studencki” 

  

Czas realizacji: 1 styczeń  – 31 grudzień 2007 

Grantodawca: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 

Koszt projektu: 5292 PLN 

Zasięg projektu: województwo lubuskie 

Cel projektu: Celem programu „Wolontariat studencki” jest inspirowanie dzieci i 

młodzieży z małych miast oraz wsi do twórczego rozwoju poprzez udział w 

przygotowanych i prowadzonych przez studentów projektach edukacyjnych.  

 

Wśród wolontariuszy- studentów Program kształtuje i promuje aktywne postawy 

społeczne, rozwija pasje i umożliwia realizację pomysłów.  

 

Szkoły uczestniczące w Programie wzbogacają swoją ofertę edukacyjną i 

wychowawczą przez dostarczenie dzieciom osobowych wzorców aktywnych postaw 

życiowych, promocję aktywności, zaradności oraz samodzielności.  

  

Koordynator: Karol Waldmann 

Partnerzy projektu: 

-    brak 
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Działania w ramach projektu:      

-    promocja programu Wolontariat Studencki oraz idei wolontariatu na terenie 

województwa lubuskiego: w szkołach oraz  na uczelniach wyższych 

-  pozyskiwanie uczestników głównie poprzez utrzymywanie bezpośredniego 

kontaktu ze środowiskiem akademickim, szkołami i lokalnym samorządem: 

pozyskiwanie studentów do prowadzenia projektów oraz szkół chętnych do 

udziału w projektach 

-   przygotowanie studentów do działań w ramach Programu – w tym 

prowadzenie szkoleń z zasad Programu, podstaw metodyki prowadzenia 

zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą z wykorzystaniem form 

aktywizujących, udzielanie pomocy  i wsparcia merytorycznego dla 

studentów - wolontariuszy opracowujących propozycję programu 

edukacyjnego, przygotowujących konspekty zajęć  

- wspieranie działań wolontariuszy np. poprzez porady, udostępnienie biura, 

kserokopiarki, komputera, internetu, telefonu itp.  

-   udzielanie informacji osobom zainteresowanym Programem,  

- informowanie lokalnych mediów o bieżących działaniach, akcjach 

promocyjnych i realizowanych projektach. 

Efekty: 

- 36 projektów zrealizowanych w ramach wolontariatu dla ok. 72 grup dzieci  

i  młodzieży 

- ok. 60 studentów skierowanych do pracy przy projektach jako wolontariusze 

− zorganizowanie zajęć dla ok. 1080 dzieci 
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Projekty stypendialne dla studentów 

Projekt Indeksy lubuskie 2007 

 Czas trwania: październik 2007 – lipiec 2008 

Grantodawca: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania 

Wsi, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum 

Administrator: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości  

Koszt projektu: 22.800,00 PLN 

Zasięg projektu: regionalny 

Cel: wsparcie finansowe studentów  rozpoczynających naukę 

Koordynator: Sylwia Cor, Jolanta Skowronek 

Działania w ramach projektu: 

- promocja projektu w mediach, 

- rekrutacja stypendystów, 

- wyłonienie stypendystów przez Lokalną Komisję Stypendialną, 

- decyzja o przyznaniu stypendiów przez Komisję Stypendialną. 

Efekty: 

- przyznanie 6 stypendiów 

- wydanych 6 certyfikatów  

- spotkania ze stypendystami. 
 

 

Projekt Moje Stypendium 

  

Czas trwania: październik 2007 – czerwiec 2008 

Grantodawca: Fundacja Agory, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce   

Koszt projektu: 3.150,00 PLN 

Zasięg projektu: regionalny 
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Cel: wsparcie finansowe wyróżniających się studentów   

Koordynator: Sylwia Cor, Jolanta Skowronek 

Działania w ramach projektu: 

- promocja projektu w mediach, 

- rekrutacja stypendystów, 

- wyłonienie stypendystów przez Komisję Stypendialną, 

Efekty: 

- przyznanie 1 stypendium, 

- spotkania ze stypendystką. 
 

 

IV Działalność gospodarcza 
 

Szkoła Językowa – Centrum Edukacji Językowej 
 
Celem CEJ jest poszerzenie kompetencji językowych mieszkańców regionu Słubic i 

Frankfurtu. W jego ramach podjęto w 2007 roku następujące działania: 

•  Opracowanie i druk materiałów promocyjnych: plakaty (1000 sztuk), ulotki 

(15000), baner o rozmiarach 1,5 X 6m powieszony na budynku Collegium 

Polonicum 

•  Aktualizowanie i redakcja poddomeny na nowej stronie internetowej FCP 

pod hasłem „uczymy”  z obszerną informacją na temat kursów językowych 

organizowanych przez CEJ, o warunkach uczestnictwa, założeniach itd. 

• Przeprowadzenie 3 akcji reklamowych  na terenie Słubic i powiatu 

słubickiego: na rozpoczęcie semestru letniego 2007, na rozpoczęcie nowego 

roku szkolnego 2007/8 oraz w związku z Letnimi Kursami Językowymi. Na 

akcje reklamowe złożyło się: rozwieszanie plakatów na słupach 

informacyjnych w mieście oraz w szkołach, domach studenckich i 

instytucjach publicznych, reklama w telewizji kablowej, reklama w lokalnej 

prasie: „Tylko Kostrzyn Słubice”, „Gazeta Lubuska”, kolportaż ok. 20000  

ulotek na ternie Słubic z wykorzystaniem usług Poczty Polskiej. 
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• Systematyczne poszerzanie  bazy lektorów i rozmowy kwalifikacyjne z 

lektorami celem wyboru kadry pracowników CEJ (w 2007 roku 

przeprowadzono około 15 rozmów kwalifikacyjnych) 

• Rekrutacja uczestników: udzielanie informacji, przyjmowanie zapisów, 

tworzenie grup językowych 

• Aktualizacja wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy Wojewódzkim 

Urzędzie Pracy w Zielonej Górze 

 

Efekty: 

Od stycznia do czerwca 2007 

• kontynuacja 22 rocznych kursów językowych rozpoczętych we wrześniu 

2006 w ramach roku szkolnego 2006/07, na które uczęszczały łącznie 146 

osób, w tym: 

• 21 kursów dla osób prywatnych 

• 1 kurs dla podmiotów gospodarczych 

Łącznie zorganizowano: 

• język angielski – 10 kursów;  

• język niemiecki – 10 kursów;  

• język polski – 1 kurs,  

• kurs tandemowy – 1 kurs 

 

Od marca  do czerwca 2007 

• Utworzenie 3 kursów językowych dla osób prywatnych w semestrze letnim 

2007, na które uczęszczało łącznie 30 osób. 

Łącznie zorganizowano: 

•  język angielski – 2 kursy;  

•  język niemiecki – 1 kurs;  
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W lipcu  2007 

• Letnie intensywne kursy językowe nie odbyły się ze względu na zbyt 

małą ilość zgłoszeń  

Od września  do grudnia 2007 

• Utworzenie 13 rocznych kursów językowych  na rok szkolny 2007/08, na 

które uczęszcza łącznie około 140 osób, w tym: 

• 12 kursów dla osób prywatnych 

• 1 kurs dla podmiotów gospodarczych 

Łącznie zorganizowano: 

•  język angielski – 9 kursów;  

•  język niemiecki – 4 kursy;  

Kursy komercyjne realizowane przez lektorat języków obcych Collegium 

Polonicum we współpracy z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum: 

� Organizacja kursów komercyjnych dla Collegium Polonicum to efekt 

współpracy lektoratu z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum. W ramach 

tej współpracy powstała specjalna oferta, która nie pokrywa się z ofertą 

Fundacji i jest kierowana do osób ubiegających się o certyfikaty językowe. 

Podział zadań: 

Fundacja: reklama, marketing oraz nabór na kursy językowe i przekazanie 

słuchaczy lektoratowi 

Lektorat: merytoryczna strona kursów, zapewnienie sal i lektorów, oraz wszystkie 

rozliczenia z UAM 

Łącznie zorganizowano: 

•  język angielski – 1 kurs – przygotowanie do First Certificate In English;  

•  język niemiecki – 1 kurs – przygotowanie do Zertifikat Deutsch;  

Kursy językowe zorganizowane w 2007 przez Centrum Edukacji Językowej stanowią 

ofertę uzupełniającą Collegium Polonicum. 
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Kursy i Szkolenia 

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum nie zrealizowała w roku 2007 kursów na 

zasadach komercyjnych mimo udziału w 2 przetargach ogłoszonych przez Powiatowy 

Urząd Pracy. Wskutek zapytania o ofertę Fundacja wysłała 9 ofert na organizację 

różnych kursów skierowanych do podmiotów w regionie. 

 

 

V Współpraca z partnerami 
 
- Centrum Edukacji Językowej współpracuje z Volkshochschule we Frankfurcie 

nad Odrą przy organizacji kursów języka polskiego i niemieckiego, oraz z lektoratem 

języków obcych Collegium Polonicum. Ponadto podejmowano próby współpracy z 

Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Słubicach w zakresie organizacji letnich 

obozów językowych. Jednakże kursy nie odbyły się ze względu na brak 

zainteresowania. 

 

- W ramach projektu „My Life”, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum 

współpracuje z niemieckim stowarzyszeniem MY LIFE - Historia Opowiedziana 

mieszczącym się we Frankfurcie nad Odrą. Głównym celem tej współpracy jest – 

poprzez realizację programu My Life – szerzyć kulturę opowiadania  i refleksji nad 

życiem. Wynikiem współpracy Fundacji na rzecz Collegium Polonicum i 

stowarzyszenia MY LIFE jest Archiwum Ludzkich Losów, które znajduje się 

na polsko-niemieckiej granicy i obecnie ma swoją siedzibę w budynku Collegium 

Polonicum w Słubicach.  

- W ramach projektu ActiVite rozesłaliśmy zaproszenia do ponad 1000 

organizacji pozarządowych zarejestrowanych w województwie lubuskim. 5 

najaktywniejszych organizacji - uczestników warsztatów i innych działań 

prowadzonych w projekcie to nadal aktywni partnerzy Fundacji w dalszych 

działaniach, mających na celu wspieranie organizacji pozarządowych w woj. 

lubuskim. Wspólnie realizowany będzie projekt – kontynuacja AciVite w roku 

2008.  
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VI Ważne wydarzenia w życiu FCP 

� W ramach projektu ActiVite, 15 września 2007 r. odbyły się Targi Aktywności 

Społecznej, w których udział wzięło 40 organizacji pozarządowych z terenu 

województwa lubuskiego, Spotkanie odbywało się pod hasłem: „Zobacz, ile 

zrobiły organizacje społeczne”. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem, 

odwiedziło je ok. 500 gości, przedstawiciele samorządu oraz mediów. Impreza 

składała się z części wystawienniczej, warsztatowej oraz konferencyjnej. Na 

scenie oraz pod nią zaprezentowali się lokalni artyści: grupy taneczne, teatry 

uliczne.  

 

� W ramach działalności gospodarczej, zorganizowano po raz kolejny imprezę 

„Święta z Językiem” ( w dniu 15 grudnia 2007 r.) dla dzieci - uczestników 

kursów językowych. Udział wzięło ok. 40 dzieci wraz z opiekunami i 

rodzeństwem, łącznie ok. 100 osób.  Udział miał charakter społeczny. 

� 1 czerwca zorganizowano Dzień Dziecka. Do udziału w uroczystości 

zaproszone zostały dzieci, które uczęszczały na zajęcia do świetlicy edukacyjnej 

w ramach projektu Taaaki Room i na kursy językowe. Na patio Collegium 

Polonicum bawiło się ok. 60 dzieci. Brały udział w licznych konkursach, wśród 

których największym powodzeniem cieszyło się karaoke i konkurs plastyczny.  

� Konferencja rozpoczynająca projekt Nowoczesna Edukacja, która odbyła się 

w dniu 13 lutego 2007 r. Wzięło w niej udział 165 przedstawicieli szkół z 

północnej części województwa lubuskiego, zainteresowanych wzięciem udziału w 

projekcie. 

� W ramach projektu „Działaj Lokalnie” zorganizowano dwie imprezy. Pierwsza, w 

trakcie której wręczono wyróżnionym organizacjom granty, odbywała się pod 

hasłem: „Rozdajemy kokosy” i miała miejsce w dn. 19 kwietnia 2007 r. 

Udział w niej wzięło 30 przedstawicieli nagrodzonych organizacji i grup. Druga, 

kończąca i podsumowująca projekt odbyła się w dn. 15 grudnia 2007 r. 

Ponownie udział w niej wzięło ok. 30 przedstawicieli organizacji, które 

realizowały projekty w ramach „Działaj Lokalnie”.  
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� Szkolenie dla nauczycieli w Gliśnie, które odbyło się w dniach 19-20 

października 2007 r. Udział w nim wzięli koordynatorzy projektów 

szkolnych realizowanych w ramach „Nowoczesnej Edukacji”. Szkolenie 

obejmowało 2 moduły: Zarządzanie projektem oraz Komunikacja 

interpersonalna w zespole projektowym.   

� W ramach projektu Biografe” została wydana książka pt.: „Wartość życia”. 

Materiał do publikacji stawiły biografie seniorów, którzy wzięli udział w 

programie „My Life”. Książki trafiły do rąk bohaterów, władz województwa, 

bibliotek, szkół oraz instytucji, których celem jest aktywizowanie seniorów. 

Publikacja była również promowana w lokalnych mediach. Wydano 600 

egzemplarzy książki.  

� Konferencja podsumowująca projekt „Biografe”, która odbyła się w dn. 28 

września 2007 r. Udział w niej wzięli uczestnicy projektów „Biografe oraz 

„Old&Young”. Zaproszonych zostało ok. 90 osób.  

� W 2007 roku odbyły się 4 wieczorki dla seniorów: 5 marca „Do zakochania jeden 

krok”, atrakcją był występ na żywo zespołu Rythmos, seniorzy zostali 

obdarowani upominkami przygotowanym przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 

3 e Słubicach; 24 kwietnia „Malowane igłą i kolorowymi nićmi” – podczas 

spotkania seniorzy zaprezentowali swoje prace hafciarskie, malarskie, 

opowiadali wiersze; 4 czerwca „Wesołe jest życie staruszka” – seniorzy brali 

udział w śpiewach karaoke, przygotowano również loterię fantową; 31 lipca „W 

rytmie samby” – młodzi tancerze z grupy Bohema zaprezentowali swoje 

umiejętności, a następnie zaprosili seniorów do wspólnej zabawy.  

� Stowarzyszenie  „MY LIFE – Historia opowiedziana“ zostało nagrodzone w 

ramach programu pod patronatem Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec 

„Wybrane Miejsce 2007 roku“. 18 maja 2007 r. w Collegium Polonicum odbyło 

się uroczyste wręczenie pucharu i dyplomu w ramach programu „Wybrane 

Miejsce 2007“. W uroczystości udział wziął dyrektor siedziby Deutsche Bank we 

Frankfurcie oraz przedstawicielka inicjatywy „Deutschland – Land der Ideen“. 

Przybyli również goście z ratusza we Frankfurcie nad Odrą, przedstawiciele 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku, lokalnych mediów, respondenci oraz 

członkowie stowarzyszenia MY LIFE. Nagroda ta jest wielkim wyróżnieniem dla 

Stowarzyszenia MY LIFE, Fundacji i Collegium Polonicum za wspólne wcielanie 
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w życie programu My Life. Rząd niemiecki docenił znaczenie Archiwum 

Ludzkich Losów i ideę MY LIFE.  Po uroczystym wręczeniu nagrody wszyscy 

zostali zaproszeni do zwiedzania Archiwum Ludzkich Losów. Wieczorem w  

kawiarni Biogr@fe rozpoczęła się długa noc biografii.  

 

 

 

Przygotowała: Katarzyna Buchwald-Piotrowska 

 

 

 

 

 

Zatwierdził: Krzysztof Wojciechowski        

 
 
 
 
 
 
Słubice, 20 lutego 2008 r.  


