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Sprawozdanie merytoryczne  

z działalności 

Fundacji na rzecz Collegium Polonicum  

w Słubicach 

za rok 2008 
 

 

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum rozwijała swoją działalność w roku 2008 r. 

Jej głównymi kierunkami były – zgodnie ze statutem – wspieranie Collegium 

Polonicum oraz działanie na rzecz społeczności lokalnej, czyli na rzecz rozwoju 

regionu. W tym ostatnim chodziło głównie o rozwój edukacji regionalnej, rozwój 

społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie tożsamości mieszkańców regionu. 

Od października, zaszła zmiana w Radzie Fundacji, wynikająca z zakończenia 

kadencji Rektora Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Prezydenta 

Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie. Powyższa zmiana została 

zgłoszona do KRS i dlatego pojawi się dopiero w nowym odpisie KRS.  

Rok 2008 to obrót rzędu 4 006 547,69 pln.  

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 kwietnia 2008 

� 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 
 
Po zmianach: 

Bronisław Marciniak – Przewodniczący 

Gunter Pleuger – Wiceprzewodniczący 

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: 

Karolina Knochenmuss , Marzena Słodownik, Honorata Pietrońska, Liliya 

Radkyevich, Magdalena Tokarska,  Wioletta Mazurek, Beata Małachowska, 

Karolina Dreszer, Adam Szulczewski,  Katarzyna Buchwald-Piotrowska, Anna 

Prażanowska, Aleksanda Ziomko, Karol Siwiec, Monika Wojciechowska, Błażej 

Kaźmierczak, Grzegorz Cholewczyński. 

 

� współpracownicy: 

Cezary Trosiak, 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 Berezińska, 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, 
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Ryszard Waldun, Natasza Wierchowicz, Andrzej Winiszewski, Krzysztof Zawadzki, 

Dariusz Żywalewski. 

 

� wolontariusze/praktykanci/stażyści: Aleksandra Perehubka, Olga 

Rakowska, Kamil Skorupiński, Paweł Milicki, Joanna Dyrka, Anna Goławska, 

Dorota Walczak, Maciej Zaleski, Izabela Urbańska, Katarzyna Gosztyła. 

 

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 

przygotowaniu projektu 

� coroczne przeznaczanie środków finansowych, które później mogą być 

przeznaczone na remont, wyposażenie i rozwój Collegium Polonicum  

W 2008 r. Fundacja wspierała: 

• Collegium Polonicum (pomoc w złożeniu 2 projektów)  

• Prowadzenie Archiwum Karla Dedeciusa (opieka archiwistyczna) 

• 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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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 3 181,76 zł 

2  Utrzymanie domen CP 183,00 zł 

3  Koszty związane z utrzymaniem akwarium i terrarium 1 548,64 zł 

4  Stypendia 6 204,00 zł 

  SUMA:  11 117,40 zł 

 

III Działalność projektowa 

W ramach działalności projektowej realizowane było projekty: 

� My Life, 

�  Lubuskie NGO – wspólnie, aktywnie, profesjonalnie - 

Rozwój potencjału organizacji pozarządowych, 

�  Profesjonalne organizacje społeczne – aktywne 

lubuskie,  

� Organizacja lokalnego forum inicjatyw 

pozarządowych – Targi Aktywności Społecznej, 

� Przyjazny urząd – szkolenia podwyższające 

kwalifikacje pracowników samorządów, 

� Działaj Lokalnie VI, 

 

� Bitwa pod Kurowicami, 

 

� Nowoczesna Edukacja .  
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Program My Life: 

W roku 2008 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. Oprócz tego 

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

Frankfurtu nad Odrą, przy realizacji jego projektów. 

 

 Lubuskie NGO – wspólnie, aktywnie, 

profesjonalnie - Rozwój potencjału organizacji 

pozarządowych 

Czas realizacji: lipiec 2008 – grudzień 2008 

Grantodawca: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

Koszt projektu:  

• całkowity koszt: 96596,60   

• dofinansowanie z FIO: 86396,60 

Zasięg projektu: województwo lubuskie 

Koordynator: Marzena Słodownik 

Cel projektu:  

Celem projektu było podniesienie aktywności i skuteczności działania 

organizacji pozarządowych z województwa lubuskiego poprzez 

wzmocnienie i wzrost kompetencji członków 10 organizacji 

pozarządowych, a także integracja III sektora 
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Stosownie do zakładanych celów projektu i zdefiniowanych problemów 

nastąpiła poprawa sytuacji trzeciego sektora w lubuskim w następujących 

obszarach: 

1.wzmocnienie organizacji pozarządowych w lubuskim oraz zwiększenie 

zdolności NGO’sów do pozyskiwania środków zewnętrznych 

- bezpośredni beneficjenci projektu – 11 organizacji (około 40-45 osób), otrzymało 

fachowe, stabilne i długotrwałe wsparcie, znacząco poprawiła się sytuacja tych 

organizacji w zakresie kompetencji ich zespołów, potencjału organizacyjnego, 

możliwości projektowania i finansowania działalności, zminimalizowany został 

problem niestabilności i przypadkowości działań, poprawione zostały umiejętności 

zarządzania, znacząco zwiększyła się samodzielność tych organizacji 

- nastąpiła znaczna poprawa kompetencji zespołów organizacji pozarządowych, 

nabyły one umiejętności z pozyskiwania funduszy i profesjonalnego planowania i 

kierowania działaniami, co dodatkowo zwiększy skuteczność i zasięg efektów działań 

tych organizacji 

- nastąpiło zwiększenie udziału sektora organizacji pozarządowych w realizację zadań 

publicznych 

- poprzez Targi Aktywności Społecznej, które zorganizowaliśmy 12 lipca oraz 

konferencję, która odbyła się 24 października, a także dzięki działaniom 

informacyjnym, trwałej poprawie uległ problem niespójności działań sektora, 

zwłaszcza wewnątrz poszczególnych obszarów tematycznych (np. osoby 

niepełnosprawne) 

 

2.integracja III sektora i promocja lubuskich NGO’s 

- poprzez serię warsztatów i szkoleń nastąpiło zintegrowanie członków organizacji 

biorących udział w projekcie, zminimalizowany został problem niespójności działań 

całego sektora, wzmocnione zostało sieciowanie i współpraca 

- poprzez Targi aktywności Społecznej nastąpiła integracja III sektora w lubuskim. 

Poprawiła się komunikacja wewnątrz sektora, nawiązane zostały porozumienia i 

znajomości, które zaowocują wspólnymi działaniami na przyszłość 

-Targi Aktywności Społecznej, organizowane we współpracy z samorządem, 

przyczyniły się również do poprawienia współpracy z pracowników pozarządówki z 

samorządowcami 
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Partnerzy projektu:  

� Fundacja Alicji z Gronowa reprezentowana przez Magdalenę Tokarską - 

Prezesa Zarządu 

� Fundacja Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku reprezentowana przez 

Grzegorza Niewolnego - Prezesa Zarządu.  

� Towarzystwo Integracji Społecznej z Zielonej Góry reprezentowane przez 

Zbigniewa Barskiego - Prezesa Zarządu. 

� Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Pomost w Świebodzinie reprezentowane 

przez Jana Kostyszaka - Prezesa Zarządu 

� Gmina Słubice 

 

Działania w ramach projektu 

1. Warsztaty podnoszące kompetencje (integracyjno – robocze) 

W warsztatach brało udział około 40 uczestników – od 3 do 5 osób z każdej 

organizacji. Każdy warsztat poświęcony był innej tematyce, na każdym staraliśmy się 

wspólnie rozwiązywać problemy i kreatywnie pracować 

 

2. Szkolenia tematyczne 

3 dwudniowe szkolenia opracowane w oparciu o faktyczne potrzeby organizacji, które 

zostały zebrane na podstawie wcześniejszych projektów Fundacji oraz analizy potrzeb 

organizacji wyrażonych podczas budowania strategii rozwoju NGO w lubuskim. 

Planowaliśmy przeszkolić 60 osób, a udało się przeszkolić 62 osoby.  

 

3.Targi aktywności społecznej - Targi aktywności społecznej – spotkanie 

organizacji pozarządowych. Celem imprezy była promocja działalności społecznej w 

województwie lubuskim oraz forum wymiany doświadczeń i informacji 

� Część wystawiennicza 

Organizacje z lubuskiego miały możliwość wystawić stoiska promując swoją 

działalność. Program targów przygotowany był w oparciu o wcześniejsze 

doświadczenia Fundacji. Targi Aktywności Społecznej odbyły się 12 lipca, między 

godziną 12.00 – 18.00, na dziedzińcu Collegium Polonicum 

Wskaźniki: 

-66 przedstawicieli NGO w lubuskim 
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-22 wystawiające się organizacje 

-przyciągające uwagę stoiska  

-wystawy, prezentacje, konkursy, muzyka na żywo 

� Część konferencyjna 

24 października w auli Collegium Polonicum spotkały się organizacje społeczne z 

województwa lubuskiego, a także reprezentanci samorządów. Program konferencji 

był bardzo bogaty i ukierunkowany na dialog oraz zdobywanie konkretnej wiedzy. 

Konferencja odbyła się pod hasłem „AKTYWNE LUBUSKIE” 

Wskaźniki: 

-30 organizacji,  

-15 stoisk wystawienniczych 

-3 warsztaty robocze 

-108 uczestników  

 

4. Promocja  

Promocja w projekcie była podzielona na 2 główne równoległe działania: 

• Promocja projektu i 10 organizacji biorących w nim udział: 

- aktywny PR–nagłośnienie projektu w mediach 

- ulotki o organizacjach pozarządowych w województwie i o projekcie–1500 sztuk 

- poradnik dla organizacji pozarządowych, na podstawie wypracowanych na 

warsztatach informacji -100 sztuk 

• Przygotowanie Targów Aktywności Społecznej: 

- przygotowaliśmy niezbędnik uczestnika Targów części wystawienniczej. W skład 

niezbędnika wchodziło: 1 torba, 1 koszulka, 1 notes, 1 kubek, 2 kg cukierków 

- przygotowaliśmy także niezbędnik uczestnika konferencji, w skład którego 

wchodziło: 1 torba, 1 teczka, 1 notes, 1 długopis 

 

Efekty: 

1. Rezultaty miękkie 

Wskaźnik rezultatu 

Nastąpiło usprawnienie komunikacji pomiędzy organizacjami. Dzięki warsztatom i 

szkoleniom tematycznym organizacje są bardziej świadome trudności jakie występują 

w lubuskim III sektorze. Uczestnicy szkoleń nabyli nowe umiejętności z zakresu 

definiowania problemów.  
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W ramach projektu : 

- podnieśliśmy kompetencje 62 osób z zakresu: system prawny III sektora w Polsce 

(opieka prawna świadczona na rzecz organizacji pozarządowych), metody 

pozyskiwania funduszy (środki dostępne dla organizacji pozarządowych-źródła 

krajowe, fundusze strukturalne), PR w organizacji (współpraca z mediami), które 

wpłyną bezpośrednio na skuteczność działań organizacji 

- napisaliśmy i złożyliśmy 4 projekty wspólnie z partnerami  

 

Wskaźnik oddziaływania 

Projekt oddziałuje i nadal będzie oddziaływał szeroko na mieszkańców województwa 

lubuskiego dzięki wzmocnieniu organizacji w różnych regionach województwa. Po 

pierwsze promuje działalność społeczną i zachęca mieszkańców do udziału, pracy w 

organizacjach pozarządowych. Przyczynia się do aktywizowania społeczności lokalnej. 

Projekt angażował władze samorządowe i zmuszał niejako samorząd do 

przejmowania odpowiedzialności za aktywny rozwój organizacji w województwie 

lubuskim (wspólna organizacja Targów, udział w konferencji) 

Projekt wpłynął na: 

-uwrażliwienie mieszkańców Słubic i województwa lubuskiego, odwiedzających Targi 

Aktywności Społecznej na sektor pozarządowy i pokazał korzyści płynące z jego 

rozwoju i wspierania 

-wzrost jakości usług oferowanych odbiorcom działań organizacji pozarządowych 

dzięki profesjonalizacji i spójności tych działań 

-dostęp mieszkańców miejscowości, w których siedziby mają organizacje biorące 

udział w projekcie do wysokiej jakości wiedzy i umiejętności oferowanych w ramach 

szkoleń dla organizacji 

- dostęp mieszkańców miejscowości, w których siedziby mają organizacje biorące 

udział w projekcie do wysokiej jakości wiedzy i umiejętności oferowanych w ramach 

szkoleń dla organizacji 

 

2. Rezultaty twarde 

- 40 uczestników warsztatów integracyjnych dla organizacji 

- 62 uczestników szkoleń tematycznych 

- 174 uczestników Targów aktywności społecznej (konferencja 108 osób, część 
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wystawiennicza 66 osób) 

- 37 stoisk wystawienniczych organizacji (22 stoiska podczas targów i 15 stoisk 

podczas konferencji) 

- ok. 1500 osób odwiedzających Targi (zdjęcia, film o Targach, transmisje telewizyjne) 

- 9 informacji w mediach regionalnych o Targach 

- 1 informacja z gazety MOZ z Frankfurtu nad Odrą 

- 4 informacje w Radio zachód 

- wydanie profesjonalnych materiałów informacyjnych (torby płócienne 300, teczki 

200, długopisy 300,  koszulki 100, notesy 300 sztuk; kubeczki 100, cukierki zawinięte 

w papierki reklamujące Targi 100 kg ) 

- poradnik dla organizacji pozarządowych 100 sztuk 

 

Profesjonalne organizacje społeczne – aktywne 

lubuskie 

Czas realizacji: marzec 2008 – grudzień 2008 

Grantodawca: Fundacja Fundusz Współpracy, w ramach funduszu dla organizacji 

pozarządowych 

Koszt projektu:  

• całkowity koszt: 185 000,00 PLN 

• dofinansowanie w ramach FOP: 166 500,00 PLN 

Zasięg projektu: województwo lubuskie 

Koordynator: Marzena Słodownik 

Cel projektu:  

Celem projektu było podniesienie aktywności i skuteczności działania 

organizacji pozarządowych z województwa lubuskiego poprzez 

wzmocnienie i wzrost kompetencji członków 10 organizacji 

pozarządowych 

 

Stosownie do zakładanych celów projektu i zdefiniowanych problemów 

nastąpiła poprawa sytuacji trzeciego sektora w lubuskim – wzmocnienie 
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organizacji pozarządowych w lubuskim oraz zwiększenie zdolności 

NGO’sów do pozyskiwania środków zewnętrznych 

� bezpośredni beneficjenci projektu – 11 organizacji (około 40-45 osób), 

otrzymało fachowe, stabilne i długotrwałe wsparcie, znacząco poprawiła się 

sytuacja tych organizacji w zakresie kompetencji ich zespołów, potencjału 

organizacyjnego, możliwości projektowania i finansowania działalności,  

� zminimalizowany został problem niestabilności i przypadkowości działań, 

poprawione zostały umiejętności zarządzania, znacząco zwiększyła się 

samodzielność tych organizacji 

� nastąpiła znaczna poprawa kompetencji zespołów organizacji pozarządowych, 

nabyły one umiejętności z pozyskiwania funduszy i profesjonalnego 

planowania i kierowania działaniami, co dodatkowo zwiększy skuteczność i 

zasięg efektów działań tych organizacji 

� nastąpiło zwiększenie udziału sektora organizacji pozarządowych w realizację 

zadań publicznych 

� poprzez Targi Aktywności Społecznej, które zorganizowaliśmy 12 lipca oraz 

konferencję, która odbyła się 24 października, a także dzięki działaniom 

informacyjnym, trwałej poprawie uległ problem niespójności działań sektora, 

zwłaszcza wewnątrz poszczególnych obszarów tematycznych (np. osoby 

niepełnosprawne) 

 

Partnerzy projektu:  

� Fundacja Alicji z Gronowa reprezentowana przez Magdalenę Tokarską - 

Prezesa Zarządu 

� Fundacja Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku reprezentowana przez 

Grzegorza Niewolnego - Prezesa Zarządu.  

� Towarzystwo Integracji Społecznej z Zielonej Góry reprezentowane przez 

Zbigniewa Barskiego - Prezesa Zarządu. 

� Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Pomost w Świebodzinie reprezentowane 

przez Jana Kostyszaka - Prezesa Zarządu 

� Gmina Słubice 
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Działania w ramach projektu 

1. Warsztaty podnoszące kompetencje ( 4 spotkania integracyjno – 

robocze) 

W warsztatach brało udział około 40 uczestników – od 3 do 5 osób z każdej 

organizacji. Każdy warsztat poświęcony był innej tematyce, na każdym staraliśmy się 

wspólnie rozwiązywać problemy i kreatywnie pracować 

 

2. Szkolenia tematyczne 

5 dwudniowych szkoleń opracowanych w oparciu o faktyczne potrzeby organizacji, 

które zostały zebrane na podstawie wcześniejszych projektów Fundacji oraz analizy 

potrzeb organizacji wyrażonych podczas budowania strategii rozwoju NGO w 

lubuskim. Planowaliśmy przeszkolić 50 osób, a udało się przeszkolić 76 osób.  

Tematyka: 

� Zarządzanie finansami  

� Sprawne zarządzanie organizacją pozarządową  

� System prawny III sektora w Polsce  

� Metody pozyskiwania funduszy 

� PR w organizacji  

 

3.  Tutoring  

Fachowe doradztwo i podniesienie jakości działania wybranych 11 organizacji i 

metodycznej pracy z nimi. Tutoring jest rozumiany jako system pomocy doradczej 

świadczonej organizacjom. Zadaniem Tutora była opieka podczas realizacji projektu, 

pomoc i współpraca. Każda organizacja pracowała z jednym stałym doradcą, w 

systematyczny i cykliczny sposób (przez 9 miesięcy). 

Rolą tutora było pomoc organizacji w ustaleniu jej celów, a następnie pomoc w 

wypracowaniu drogi do ich osiągnięcia. Tutor stawiał przed organizacją wyzwania, 

mobilizował, motywował do pracy – poprawy i rozwoju organizacji. Prowadził 

organizację do szybszego osiągnięcia lepszych rezultatów. Dostarczał sprawdzonych 

narzędzi, wsparcia i struktury. 

4. Targi aktywności społecznej - Targi aktywności społecznej – spotkanie 

organizacji pozarządowych. Celem imprezy była promocja działalności społecznej w 

województwie lubuskim oraz forum wymiany doświadczeń i informacji 
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� Część wystawiennicza 

Organizacje z lubuskiego miały możliwość wystawić stoiska promując swoją 

działalność. Program targów przygotowany był w oparciu o wcześniejsze 

doświadczenia Fundacji. Targi Aktywności Społecznej odbyły się 12 lipca, między 

godziną 12.00 – 18.00, na dziedzińcu Collegium Polonicum 

Wskaźniki: 

-66 przedstawicieli NGO w lubuskim 

-22 wystawiające się organizacje 

-przyciągające uwagę stoiska  

-wystawy, prezentacje, konkursy, muzyka na żywo 

� Część konferencyjna 

24 października w auli Collegium Polonicum spotkały się organizacje społeczne z 

województwa lubuskiego, a także reprezentanci samorządów. Program konferencji 

był bardzo bogaty i ukierunkowany na dialog oraz zdobywanie konkretnej wiedzy. 

Konferencja odbyła się pod hasłem „AKTYWNE LUBUSKIE” 

Wskaźniki: 

-30 organizacji,  

-15 stoisk wystawienniczych 

-3 warsztaty robocze 

-108 uczestników  

 

5. Strona internetowa 

W ramach projektu Activite Lubuskie 2007 powstała strona internetowa 

www.activite.pl. Na stronie umieściliśmy wszystkie działania w projekcie. Powstała 

baza organizacji pozarządowych w lubuskim. Dzięki dotacji w ramach FOP mogliśmy 

kontynuować prace nad stroną. Rozbudowaliśmy stronę – dodaliśmy forum wymiany 

doświadczeń, co ułatwiło organizacjom kontaktowanie się ze sobą i ułatwiło 

współpracę. Na stronie pojawiły się także wszystkie informacje dotyczące działań 

realizowanych w ramach projektu, zdjęcia, prezentacje. Adres strony: www.activite.pl  

 

Promocja projektu 

Promocja w projekcie była podzielona na 2 główne równoległe działania: 

• Promocja projektu i 10 organizacji biorących w nim udział: 
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- aktywny PR–nagłośnienie projektu w mediach 

- ulotki o organizacjach pozarządowych w województwie i o projekcie–1500 sztuk 

- poradnik dla organizacji pozarządowych, na podstawie wypracowanych na 

warsztatach informacji -200 sztuk 

• Przygotowanie Targów Aktywności Społecznej: 

-transmisja na żywo z Targów na antenie regionalnej TVP3 w ramach programu 

„Poszukiwacze lubuskich pereł”. Nagranie można obejrzeć na stronie internetowej 

TVP3 w 2 częściach  

- nagrania w radio zachód, oraz artykuły prasowe oraz w Internecie  

- wyprodukowanie gadżetów promocyjnych na Targi: (koszulka – 50 sztuk 

czapeczka – 50 sztuk, notes –100 sztuk) 

- informacja o Targach znalazła się w całym województwie na plakatach 

wyprodukowanych przez Słubicki Miejski Ośrodek Kultury 

- do oznaczenia miejsca realizacji Targów wyprodukowano 2 banery: 1 sztuka roll-up 

oraz duży baner do powieszenia na dziedzińcu budynku Collegium Polonicum 

 

Efekty: 

1. Rezultaty miękkie 

� bezpośredni beneficjenci projektu – 11 organizacji, otrzymało fachowe, 

stabilne i długotrwałe wsparcie, poprawiła się sytuacja tych organizacji w 

zakresie kompetencji ich zespołów, potencjału organizacyjnego, możliwości 

projektowania i finansowania działalności, zminimalizowany został problem 

niestabilności i przypadkowości działań, poprawione zostały umiejętności 

zarządzania, zwiększyła się samodzielność tych organizacji  poprzez udział w 

szkoleniach i warsztatach 

� nastąpiło zintegrowanie członków organizacji biorących udział w projekcie 

(Targi, konferencja, warsztaty integracyjno – robocze), zminimalizowany 

został problem niespójności działań całego sektora, wzmocnione zostanie 

sieciowanie i współpraca  (deklaracja kontynuowania współpracy ze strony 

organizacji zaangażowanych w projekt) 

� nastąpiła znaczna poprawa kompetencji zespołów organizacji pozarządowych, 

członkowie nabyli umiejętności z pozyskiwania funduszy i profesjonalnego 

planowania i kierowania działaniami, co w kontekście systemowego wsparcia 
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tutorskiego dodatkowo zwiększy skuteczność i zasięg efektów działań tych 

organizacji 

� dzięki obecności tutorów, transferowi specjalistycznej wiedzy i umiejętności 

nastąpiła poprawa sytuacji pośrednich adresatów projektu – odbiorców 

działań 11 wymienionych organizacji i mieszkańców miejscowości, w których 

działają te organizacje. Z jednej strony jakość działań tych organizacji, ich 

zasięg i skuteczność uległa znacznej poprawie, co doprowadziło do 

minimalizowania problemów ich odbiorców; z drugiej strony mieszkańcy 

miejscowości będą mieli pośredni dostęp do specjalistycznej wiedzy 

� stworzony został system wsparcia oparty o działalność trzech profesjonalnie 

przygotowanych tutorów. Powstał innowacyjny model wsparcia trwale 

poprawiający sytuację organizacji pozarządowych i ich pracowników, co 

więcej, model ten daje możliwość powielania i zwiększania zasięgu 

beneficjentów i tworzenie sieci 

� poprzez Targi aktywności Społecznej i działania informacyjne, poprawiła się 

komunikacja wewnątrz sektora, nawiązane zostały porozumienia i znajomości, 

trwałej poprawie uległ problem niespójności działań sektora, zwłaszcza 

wewnątrz poszczególnych obszarów tematycznych 

 

2. Rezultaty twarde 

 

- 495 godzin fachowego doradztwa dla 11 organizacji 

- 40 uczestników warsztatów integracyjnych dla organizacji (średnio) 

- 76 uczestników szkoleń tematycznych 

- 11 raportów z monitoringu efektów pracy tutorów 

- 174 uczestników Targów aktywności społecznej (część wystawiennicza 66, 

konferencja 108) 

- 37 stoisk wystawienniczych organizacji (część wystawiennicza 22, konferencja 15) 

- 300-500 osób odwiedzających Targi (zdjęcia, film, relacja telewizyjna) 

- 8 informacji w mediach regionalnych o Targach (opis w punkcie 3) 

- reklama radiowa (4 audycje) 

- wydanie profesjonalnych materiałów informacyjnych ( dokładny opis w punkcie 3) 
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Działania dodatkowe: 

1. Piosenka projektowa – napisana przed konferencją i zaprezentowana na 

konferencji (Piosenka AKTYWNE LUBUSKIE załącznik na płycie w folderze 

Konferencja) 

 

Organizacja lokalnego forum inicjatyw 

pozarządowych – Targi Aktywności Społecznej 

Czas realizacji: lipiec 2008 – listopad 2008 

Grantodawca: Urząd Miasta w Słubicach 

Koszt projektu:  

• całkowity koszt: 4500,00 PLN   

• dofinansowanie z UM: 3000,00 PLN 

Zasięg projektu: Gmina Słubice 

Koordynator: Marzena Słodownik 

Cel projektu:  

Celem ogólnym projektu było podniesienie efektywności organizacji pozarządowych, 

w szczególności działających na terenie gminy Słubice w rozwiązywaniu problemów 

społecznych oraz silniejsza integracja organizacji z terenu gminy ze społecznością 

lokalną. 

Głównym elementem projektu były Targi aktywności społecznej. Targi odbyły się 12 

lipca na dziedzińcu 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. 

Dzięki naszym działaniom skierowanym do organizacji pozarządowych 

osiągnęliśmy zamierzone cele szczegółowe: 

1.projekt przyczynił się do podniesienia stopnia integracji III sektora poprzez 

organizację targów aktywności społecznej 

2. przyczynił się do zintegrowania III sektora ze społecznością lokalną 

3. wypromował  działania społeczne organizacji pozarządowych z Gminy Słubice 

 

Działania w ramach projektu 

1. Promocja 



 17

Działania promocyjne obejmowały: 

• przygotowanie kampanii informacyjnej (opracowanie materiałów 

reklamowych: kubek, torba, poradnik dla organizacji pozarządowych  

• realizacja kampanii informacyjnej: nagłośnienie kampanii poprzez media 

(emisja reklamy w Radio Zachód oraz mediach lokalnych) 

 

2. Targi Aktywności Społecznej  

Część wystawiennicza – 12 lipca 2008 

22 organizacje wystawiły 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 lubuska. 

 Część konferencyjna – 24 października 2008 

Wzięło w niej udział ok. 110 członków organizacji pozarządowych, lokalnych liderów 

samorządowców. Podczas konferencji zaprezentowano takie tematy jak: efekty 

działalności organizacji pozarządowych, zarządzanie w NGO, prezentowano dobre 

praktyki w kraju i za granicą społecznej. 

Efekty: 

Rezultaty miękkie:  

Dzięki Targom Aktywności Społecznej, części wystawienniczej i konferencji, III sektor 

w gminie Słubice został wzmocniony w następujący sposób: 

- wypromowane zostały  działania organizacji pozarządowych 

- zintegrowany został III sektor w gminie 

- działania III sektora zostały zaprezentowane szerokiej publiczności ze Słubic, 

Frankfurtu nad Odrą i całego województwa 

Rezultaty twarde: 

- zorganizowanie imprezy pod nazwą Targi Aktywności Społecznej 

- 300 osób odwiedzających targi 

- 64 osoby wystawiających się na targach 

- 110 osób biorących udział w konferencji 

- 100 sztuk poradnika dla organizacji pozarządowych  
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Przyjazny urząd – szkolenia podwyższające 
kwalifikacje pracowników samorządów 

Czas realizacji: 03.11.2008 – 28.02.2011 

Grantodawca: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Koszt projektu: 1 165 495,00 zł 

Zasięg projektu: Województwo lubuskie  

Cel projektu:  

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników urzędów 

Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). Cel ten zostanie osiągnięty, poprzez 

realizację następujących celów szczegółowych:  

- podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych urzędników (w tym m.in. 

znajomość języków obcych, prawa, sprawnej obsługi interesantów oraz obsługi 

komputera, pozyskiwania środków unijnych i współpracy międzynarodowej itp.), tak 

aby w sposób rzetelny i profesjonalny mogli wypełniać swoje obowiązki służbowe;  

- zwiększenie zdolności interpersonalnych (obsługa klienta, radzenie sobie ze stresem 

w sytuacji konfliktowej z petentem, wypalenie zawodowe), aby zmniejszyć negatywne 

opinie na temat obsługi petenta;  

- wzmocnienie kompetencji osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki 

informacyjnej, tak aby poprawić wizerunek urzędów i urzędników. 

Projekt zakłada wsparcie dla 660 urzędników.  

Koordynator: Honorata Pietrońska 

Partnerzy projektu: brak 

Działania w ramach projektu:  

Szkolenia dla pracowników JST odbywają się w 3 edycjach w 3 wybranych miejscach 

w województwie. Projekt jest realizowany w trzech fazach:  

I – Rozpoczęcie (działanie zrealizowane w roku 2008), podczas którego zostało 

zorganizowane biuro projektu oraz zatrudniona kadra do jego obsługi. Zostały 

stworzone wszelkie dokumenty źródłowe, zakupiony sprzęt oraz materiały 

szkoleniowe i dydaktyczne. W tym okresie zostali również wyłonieni wykonawcy i 



 19

wykładowcy do realizacji zadań przewidzianych w projekcie. Została również 

opracowana oraz wdrożona profesjonalna kampania informacyjno – promocyjna, 

obejmująca szereg materiałów (ulotki, plakaty, gadżety) oraz ogłoszeń prasowych, 

które miały na celu zachęcenie do udziału w projekcie.  

II - Faza właściwa – Szkolenia zostaną zrealizowane wokół 5 modułów:  

1) Komunikacja – cykl szkoleń podnoszących kompetencje osobiste i pozytywnie 

wpływających na pracę w organizacjach.  

• Komunikacja interpersonalna - 8 h  

• Komunikacja i zespołowość - 8 h  

• Prezentacja i wystąpienia publiczne - 8 h  

• Rozwiązywanie konfliktów - 8 h  

• Trening Antystresowy: sposoby radzenia sobie ze stresem - 8 h  

• Mediacje – niwelowanie negatywnych kontaktów pomiędzy pracownikami- 8 

h  

2) Organizacja pracy  

• Nowoczesne metody pracy biurowej – 24h  

• Zarządzanie czasem – 16h  

• Ochrona danych niejawnych – 8h  

• ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) – 65 h - 

kompleksowe szkolenie z obsługi komputera kończące się zewnętrznym 

egzaminem, przeprowadzanym przez specjalistów z uprawnieniami z PTI 

(Polskie Towarzystwo Informatyczne). Marka ECDL gwarantuje jednolite i 

spójne systemy nauczania oraz miarodajne wyniki egzaminów. Szkolenie 

składa się z 7 modułów niezbędnych do zdobycia certyfikatu ECDL. Moduły te 

obejmują następujące zagadnienia:  

- podstawy technik informatycznych  

- użytkowanie komputerów  

- przetwarzanie tekstów  

- arkusze kalkulacyjne  

- bazy danych  

- grafika menedżerska i prezentacyjna  

- usługi w sieciach informatycznych.  

Każdy uczestnik kursu otrzymuje po zdanym egzaminie ogólnoeuropejski 

certyfikat potwierdzający jego umiejętności obsługi komputera w formie 
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Europejskiej Karty Umiejętności Komputerowych, Europejski Certyfikat 

Umiejętności Komputerowych oraz certyfikat w formie karty plastikowej ze 

zdjęciem. Opłaty egzaminacyjne są wpisane w budżet projektu i tym samym 

bezpłatne dla kursantów. Kurs będzie uzupełniony interaktywną platformą e-

learningową, na której udostępnione będą materiały dydaktyczne.  

3) NGO a JST  

• Ustawa o pożytku publicznym – trzydniowy warsztat (24 h)- szkolenie 

przeznaczone dla pracowników JST, którzy są odpowiedzialni za rozwój 

współpracy z organizacjami pozarządowymi i wypracowanie procedur 

zgodnych z prawem.  

• Przykłady dobrych praktyk – modelowa współpraca pomiędzy NGO a JST – 

trzydniowy warsztat (24 godziny)  

4) Pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych  

• Przygotowanie projektu (32h)  

• Studium wykonalności (32h)  

• Zarządzanie projektem (32h)  

• Finanse projektowe (32h)  

5) Współpraca międzynarodowa (interdyscyplinarny cykl szkoleń związanych z 

tematyką współpracy zagranicznej):  

• Modele współpracy z partnerami (16h)  

• Komunikacja interkulturowa (16h)  

• Języki obce - j. niemiecki (2 x 130h) – kursy przeznaczone dla pracowników 

JST, którzy w swojej pracy zajmują się lub będą zajmować się szeroko 

rozumianą współpracą z partnerami niemieckimi, organizowane w 2 

modułach: 1. Moduł podstawowy(1 grupa) 2. Moduł średniozaawansowany(1 

grupa) oraz nastawione na praktyczną naukę. 

Każda grupa liczyć będzie średnio po 10-15 osób. Każdy moduł zostanie 

przeprowadzony raz w jednym powiecie (łącznie 3 edycje). Zajęcia prowadzone będą 

przez specjalistów z wykorzystaniem nowoczesnych technik komunikacyjnych. 

Podczas zajęć, aby wzmocnić uczestnictwo w projekcie oraz zagwarantować wysoką 

jakość oferowanego wsparcia zaplanowano mały poczęstunek oraz bezpłatne 

materiały szkoleniowe. Podczas tej fazy kontynuowana będzie również kampania 

informacyjna, monitoring projektu oraz ewaluacja i kontrola wewnętrzna 

prowadzonych działań. Na ten etap zostaną przeznaczone 24 miesiące.  
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III- Zakończenie, podczas którego projekt zostanie zamknięty i rozliczony. W tym 

czasie zostaną zakończone wszelkie działania tj. monitoring projektu, pomiar 

wskaźników w projekcie, ostateczne rozliczenia finansowe oraz kontrola 

dokumentacji. Podsumowanie projektu będzie zamieszczone na stronie internetowej 

oraz zostanie opracowana broszura upowszechniająca rezultaty projektu. Etap ten 

będzie trwał 2 miesiące.  

Wartością dodaną projektu jest zaproponowany zestaw szkoleń, który dotychczas był 

niedostępny dla urzędników JST (głównie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich). 

Wszystkie osoby w projekcie otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia, co 

formalnie potwierdzi nabyte przez nich kwalifikacje. Jako wartość dodaną zaliczyć 

także należy działania ponadprogramowe, czyli nieprzewidziane w standardowym 

zakresie zadań, takie jak: kompleksowość wsparcia, darmowe materiały dydaktyczne i 

poczęstunek podczas trwania szkolenia. 

 

Efekty:  

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie osiągnięcie skwantyfikowanych 

rezultatów twardych:  

- objęcie wsparciem 660 osób, w tym 80% osób z obszarów wiejskich i miast do 25 

tys. mieszkańców;  

- ukończenie szkoleń i warsztatów przez minimum 600 osób (tj. co najmniej 90% 

uczestników projektu);  

- zorganizowanie 3 edycji kursów oraz 60 szkoleń;  

- przeprowadzenie 1 887 godzin szkoleń.  

Rezultaty miękkie:  

- zwiększenie motywacji do aktywności zawodowej i kształcenia ustawicznego;  

- podniesienie samooceny w związku z nabyciem nowych umiejętności zawodowych;  

- zwiększenie kwalifikacji zawodowych, co bezpośrednio przełoży się na osiągnięcie 

celów szczegółowych.  

Projekt przyniesie rezultaty trwałe i długoterminowe w postaci wzrostu kompetencji 

zawodowych oraz wykorzystywania nabytej wiedzy do lepszego wykonywania 

obowiązków urzędnika JST.  
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Działaj Lokalnie VI 

 

Czas realizacji: 01.07.2008 – 30.09.2008 

Grantodawca: Polsko Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja na rzecz 

Collegium Polonicum oraz Urząd Miasta Słubice 

Koszt projektu: 15 000,00 zł 

Zasięg projektu: województwo lubuskie  

Koordynator: Magdalena Tokarska 

Cel projektu: Pobudzanie aktywności społecznej, szczególnie poprzez 

zaktywizowanie lokalnych organizacji do działania na rzecz inicjatyw lokalnych  

Rezultaty: 5 grantów o wartości 3 000,00 pln. 

 

Bitwa pod Kurowicami 

 

Czas realizacji: 01.07.2008 – 30.09.2008 

Grantodawca: Urząd Miasta Słubice 

Koszt projektu: 10 000,00 zł 

Zasięg projektu: powiat słubicki  

Koordynator: Honorata Pietrońska 

Cel projektu:  

W ramach niniejszego projektu zaplanowano upowszechnienie wiedzy na temat 

Bitwy pod Kunowicami wśród mieszkańców miasta Słubice oraz okolicznych 

terenów poprzez utworzenie oraz udostępnienie strony internetowej, a także  

zorganizowanie trzech spotkań w szkołach (dla dzieci i młodzieży). Wszystkie 

powyższe założenia udało się wykonać. Stworzono stronę internetową w języku 

polskim i niemieckim, tak aby jak największa liczba osób miała dostęp do 

informacji na temat Bitwy. Fundacja planuje uruchomienie również strony w 

innych językach: angielskim oraz rosyjskim (z własnych środków). Na stronie 

funkcjonują adresy e-mail osób odpowiedzialnych za to przedsięwzięcie. Już teraz 



 23

kontaktują się z nimi ludzie zainteresowani rekonstrukcją Bitwy w 2009 roku. W 

związku z faktem, iż strona jest cały czas rozbudowywana o nowe informacje  

stanowi doskonałe narzędzie służące promowaniu lokalnego dziedzictwa 

kulturowego oraz edukacji historycznej. Odnośniki do strony dostępne są już na 

stronach Urzędu Miasta Słubice.   

Przez cały okres trwania projektu, jak również teraz - po jego zakończeniu 

portalem  opiekuje się informatyk oraz grafik komputerowy, którzy na bieżąco 

zamieszczają aktualizacje oraz nowe zdjęcia. Strona jest więc dostępna przez cały 

czas wszystkim zainteresowanym. Za treść merytoryczną na stronie odpowiada 

zatrudniony przez Fundację historyk. Przygotował on opis wydarzenia oraz 

przetłumaczył tekst na język niemiecki. W kwestii uruchomienia strony poniesiono 

wydatki związane z jej opłaceniem oraz wykupieniem praw autorskich do zdjęć 

pozyskanych z archiwów państwowych (koszt związany z odbitkami oraz prawami 

autorskimi). Koszty tej usługi zostały znacznie obniżone ze względu na umorzenie 

kosztów przez archiwum państwowe za prawa autorskie. Zaoszczędzone środki 

zostały przesunięte na przetłumaczenie strony na język niemiecki, co nie było 

uwzględnione w pierwotnym wniosku.  

Po przygotowaniu strony internetowej opracowano spotkania dla młodzieży. Ze 

względu na tematykę oraz poziom strony wybrano do spotkań klasy III Gimnazjum 

nr 2 w Słubicach. Podczas spotkań prezentowano na komputerze stronę 

internetową (prezentacja) oraz przeprowadzono wykład z zakresu Bitwy pod 

Kunowicami. Aby spotkanie było atrakcyjne dla młodzieży zorganizowano również 

Quiz. Młodzież na koniec spotkań zadeklarowała chęć udziału w jednym z zadań 

projektu – utworzeniu makiety Bitwy pod Kunowicami. Koszt wynagrodzenia 

osoby prowadzącej spotkania stanowił wkład własny w projekcie.  

Wkładem własnym było również wynagrodzenie osoby koordynującej projekt. Inne 

osoby zajmujące się stroną administracyjną projektu tj. księgowa oraz specjalista 

ds. personalnych otrzymały wynagrodzenie w ramach projektu. 

Wnioskodawca nie podzlecał zadań w ramach projektu. 

Rezultaty projektu: 

1. Zorganizowano biuro projektu, zatrudniono osoby, podzielono zadania 

2. Przeprowadzono obsługę księgową, administracyjną, personalną projektu  

3. Znaleziono i wykonano odbitki map, a także uregulowano kwestię praw 

autorskich 
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4. Przygotowano treści merytoryczne na stronę internetową  

5. Przygotowano graficznie i informatycznie stronę internetową 

6. Zamieszczono stronę internetową w Internecie w języku polskim i niemieckim 

(1 szt.) 

7. Testowano oraz zamieszczono poprawki na stronie internetowej  

8. Przeprowadzono trzy spotkania dla 77 gimnazjalistów. 

9. Zakończono wszystkie działania projektowe 

 

Nowoczesna Eduk@cja – skuteczne 
wyrównywanie szans edukacyjnych w 

województwie lubuskim 

Czas realizacji: 06.01.2007 – 30.04.2008 

Grantodawca: Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Koszt projektu: 3 480 489,61 zł 

Zasięg projektu: Województwo lubuskie – powiaty gorzowski, strzelecko-

drezdenecki, słubicki, sulęciński, międzyrzecki, świebodziński 

Cel projektu: Celem projektu było opracowanie i wdrożenie 50 programów 

rozwojowych w szkołach północnej części województwa lubuskiego. Miały one za 

zadanie wyrównywanie szans edukacyjnych, budzenie i rozwijanie zainteresowań oraz 

upowszechnianie stosowania nowoczesnych technik i innowacyjnych metod. Projekt 

bazował na specyfice regionalnych potrzeb i problemów województwa lubuskiego. 

Cele zostały osiągnięte poprzez rekrutację szkół o różnym profilu i typie. 

Koordynator: 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. Były nimi: 

równoważenie szans edukacyjnych, rozwijanie zainteresowań oraz edukacja 

obywatelska wzmocnione dwoma komponentami horyzontalnymi – portalem 
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edukacyjnym oraz autobusem edukacyjnym (animobusem). Platforma edukacyjna 

służyć miała łączeniu doświadczeń oraz wymianę informacji między szkołami 

biorącymi  udział w projekcie. Animobus, wyposażony w sprzęt komputerowy, miał 

natomiast na celu animację środowisk lokalnych, wzmacnianie zakresu oraz 

wyjątkowości uczenia i łączenie społeczności szkolnej z lokalną.   

Beneficjentami ostatecznymi projektu była kadra oraz uczniowie z 53 szkół 

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

województwa lubuskiego (7 powiatów). Obliczono, że w projekcie udział wzięło 275 

nauczycieli oraz 1100 uczniów. Beneficjentem projektu była również społeczność 

lokalna, w środowisku, której działają szkoły biorące udział w projekcie.  

Efekty: Bezpośrednim rezultatem projektu było opracowanie i wdrożenie 

53 programów rozwojowych w szkołach. Na zakończenie szkoły otrzymały materiały 

dydaktyczne, które mają służyć dalszemu rozwojowi uczniów. Ponadto opracowano 

publikację upowszechniającą projekty realizowane w szkołach. Projekt zakończył się 

sukcesem, gdyż wsparciem objęto więcej szkół, niż zakładano. 

Projekt został ostatecznie rozliczony na początku 2009 r. 

 

IV Działalność gospodarcza 
 

Szkoła Językowa – Akademia Języka 

 
Celem AJ 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 AJ, 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 2008/9 oraz w związku z Letnimi Kursami Językowymi. Na 
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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. 

• Systematyczne poszerzanie  bazy lektorów i rozmowy kwalifikacyjne z 

lektorami celem wyboru kadry pracowników AJ (w 2008 roku 

przeprowadzono około 30 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 2008 

• kontynuacja  10 rocznych kursów językowych rozpoczętych we wrześniu 

2007 w ramach roku szkolnego 2007/08, na które uczęszczały łącznie 50  

osób, w tym: 

• 8  kursów dla osób prywatnych 

• 2 kursy dla podmiotów gospodarczych 

Łącznie zorganizowano: 

• język angielski – 6 kursów;  

• język niemiecki – 2 kursów;  

• język polski – 1 kurs, 

• język hiszpański – 1 kurs  

 

Od września  do grudnia 2008 

• Utworzenie 10 rocznych kursów językowych  na rok szkolny 2008/09, na 

które uczęszcza łącznie około 50 osób, w tym: 

• 8 kursów dla osób prywatnych 
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• 2 kursy dla podmiotów gospodarczych 

Łącznie zorganizowano: 

•  język angielski – 6 kursów;  

• język niemiecki – 2 kursów;  

• język polski – 1 kurs, 

• język hiszpański – 1 kurs  

Kursy i Szkolenia 

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum  zrealizowała w roku 2008 1 kurs na 

zasadach komercyjnych biorąc  udział w przetargu ogłoszonym przez Powiatowy 

Urząd Pracy.  

W ramach umowy przeprowadzony został „Kurs komputerowy I i II stopnia” dla 10 

osób bezrobotnych z powiatu słubickiego. Wartość kursu 13 000,00 pln. 

 

V Współpraca z partnerami 
 

- 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.  

 

Przygotowała: Magdalena Tokarska 

 

Zatwierdził: Krzysztof Wojciechowski        

 
 
 
Słubice, 20 marca 2009 r.  


