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Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji na rzecz 
Collegium Polonicum w Słubicach  

za rok 2009 

Słubice, 15 lutego 2010 r. 

W roku 2009 głównymi kierunkami rozwoju Fundacji na rzecz Collegium Polonicum były – zgodnie 
ze statutem – wspieranie Collegium Polonicum oraz działanie na rzecz szeroko pojętego rozwoju 
lokalnego. 

Szczególny nacisk położony był na obszar edukacji regionalnej, promocji przedsiębiorczości, 
rozwoju społeczeostwa obywatelskiego oraz kształtowania tożsamości mieszkaoców regionu. 
Miało to ścisły związek z tematyką realizowanych projektów.  

W październiku, zaszła zmiana w Zarządzie Fundacji. Do składu dołączył dr Grzegorz Podruczny.  
Powyższa zmiana została zgłoszona do KRS.  

Rok 2009 to obrót ok. 2,7 mln PLN. 

I. OPIS ORGANIZACJI 

1. Nazwa organizacji: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum  

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

3. Data wpisu w KRS: 18 grudnia 2002r. 

4. Numer KRS: 0000143477 

5. Numer REGON: 211 249064 

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

Bronisław Marciniak – Przewodniczący Rady 
Gunter Pleuger –Wiceprzewodniczący Rady 
Ryszard Bodziacki – Członek Rady 
Jacek Robak – Członek Rady 

7. Imiona i nazwiska członków Zarządu Fundacji wg aktualnego wpisu w rejestrze sądowym: 

Krzysztof Wojciechowski – Prezes Zarządu 
Magdalena Tokarska – Członek Zarządu 
Karolina Dreszer-Smalec - Członek Zarządu 
Grzegorz Podruczny - Członek Zarządu 

8. Pracownicy: 

Adam Szulczewski, Beata Małachowska, Błażej Kaźmierczak, Dariusz Żywalewski, Edyta 
Wyszomirska, Helga Grune, Honorata Pietrooska, Karolina Dreszer - Smalec, Karolina 
Knochenmuss, Katarzyna Buchwald-Piotrowska, Krzysztof Gluth, Liliya Radkyevich, Magdalena 
Tokarska, Maria Boratyn, Marzena Słodownik, Monika Wojciechowska, Piotr Napierała, Wioletta 
Mazurek.  
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II. DZIAŁALNOŚD STATUTOWA 

 

Głównym działaniem statutowym Fundacji jest wspieranie Collegium Polonicum. W tym celu Fundacja 
pomaga wydziałom, organizacjom społecznym i studenckim działającym przy Collegium Polonicum 
poprzez: 

 umożliwienie dostępu do bezpłatnych usług 

 finansowe wspieranie uczelnianych przedsięwzięd 

 oferowanie opieki instytucjonalnej 

 organizację wydarzeo związanych z Collegium Polonicum np. pomoc  
w przygotowaniu projektów, konferencji, wystaw, itp. 

 

Wsparcie Collegium Polonicum przez Fundację obejmowało: 

 pomoc w złożeniu 2 projektów w ramach EFS, użyczanie osobowości prawnej dla projektów 
składanych przez Wydziały (m.in.: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)  

 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 

 realizowanie umowy serwisowej z Viadriną na rzecz Collegium Polonicum  

 

Fundacja nie udziela bezpośredniego finansowego wsparcia Collegium Polonicum. O wiele 
efektywniejszą pomocą jest współfinansowanie  działao organizowanych przez Collegium 
Polonicum oraz wynajem sal w budynku Collegium Polonicum na organizowane przez 
Fundację w ramach projektów działania. 

 

Wymiar finansowy: 

1.  Fundacja w roku 2009 wynajmowała sale w Collegium Polonicum na realizację działao z projektów 

na łączną kwotę 9.387,90 zł brutto. 

2.  Utrzymanie domen Collegium Polonicum kosztowało Fundację 183 zł. 
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III. DZIAŁALNOŚD PROJEKTOWA 

W ramach działalności projektowej realizowane zostały następujące projekty : 

1. My life 

2. W sieci NGO 

3. Organizacja lokalnego forum inicjatyw pozarządowych – Targi Aktywności Społecznej 

4. Przyjazny Urząd – szkolenia podwyższające kwalifikacje pracowników samorządów 

5. Działaj Lokalnie VI 

6. Bitwa pod Kunowicami 

7. Szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw 

8. Super Szef Super Firmy, czyli jak wystartowad w biznesie  

9. Eko uniwersytet dla dzieci 

10. Mentoring dla kobiet 

MY LIFE 

W roku 2009 Fundacja kontynuowała transgraniczną ideę My Life polegającą na propagowaniu 
opowiadania i refleksji nad własnym życiem. Program zwraca uwagę ludzi na ich własne biografie 
oraz na biografie innych, przyczyniając się do zgłębiania historii kultury i życia codziennego.  Idea 
ta jest także osią organizacyjną pracy z seniorami.  

W ramach tych działao prowadzono prace nad rozszerzeniem Archiwum Losów Ludzkich (w tej 
chwili ok. 1200 biografii), realizowano projekty nadające idei My Life konkretny, regionalny 
kształt. Transgraniczne Archiwum Ludzkich Losów wzmacnia również tożsamośd 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.  

W SIECI NGO Koordynator: Marzena Słodownik 

Czas realizacji: wrzesieo 2009 – sierpieo 2010 Zasięg projektu: województwo lubuskie 

Grantodawca: Projekt współfinansowany jest przez 
Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego, a także ze środków budżetu 
Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla 
Organizacji Pozarządowych realizowanego przez 
Fundację Fundusz Współpracy. 

Wartośd projektu:  

 całkowity koszt: 253 500,00 PLN 

 dofinansowanie w ramach FOP: 
228000,00 PLN 

Celem projektu jest stworzenie sieci porozumienia oraz podniesienie aktywności i skuteczności 
działania organizacji pozarządowych z województwa lubuskiego poprzez wzmocnienie i wzrost 
kompetencji członków 20 NGO oraz integracja III sektora.  
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Partnerzy projektu:  

 Fundacja Alicji  

 Fundacja Inicjatyw Społecznych dla Przyszłości  

 Bank Żywności  

 Słubicki Miejski Ośrodek Kultury 

 
 

Działania w ramach projektu  

Działania realizowane są w III modułach: 

I. Rozpoczęcie 

 organizacja biura projektu - 09.2009 

 rekrutacja uczestników - 09.2009 

 warsztat z budowania zespołu – 10.2009 
 

II. Podnoszenie kompetencji członków NGO poprzez szkolenia i doradztwo 

1. Szkolenia podnoszące kompetencje osobiste - IV kwartał 2009 

 doskonalenie umiejętności menedżerskich 

 efektywna komunikacja interpersonalna 

 trening kreatywności  

 motywowanie pracowników do efektywnej pracy  
 

2. Pozyskiwanie środków zewnętrznych - I kwartał 2010 

 źródła pozyskiwania środków i przygotowywanie projektów 

 zarządzanie projektem metodą PRINCE 2 

 rozliczenia i monitoring finansowy  
 

3. NGO a JST - II kwartał 2010 

 funkcjonowanie administracji publicznej i metody budowania relacji między NGO a JST 

 zadania publiczne skierowane dla NGO  
 

4. PR i współpraca z mediami - III kwartał 2010 

 PR dla początkujących 

 przygotowanie do Targów Aktywności Społecznej 
 

III. Integracja III sektora w województwie lubuskim 

 Targi Aktywności Społecznej – 07.2010 

 warsztat integracyjno - roboczy, podsumowujący projekt – 08.2010 
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Efekty 

Rezultaty twarde: 

 176 h warsztatów i szkoleo  

 40 uczestników warsztatu budowanie zespołu  

 40 uczestników szkoleo podnoszących kompetencje osobiste  

 60 uczestników szkoleo z pozyskiwania funduszy  

 40 uczestników warsztatów dot. współpracy z JST  

 40 uczestników warsztatów PR 

 40 uczestników warsztatu podsumowującego 

 100 uczestników Targów aktywności społecznej  

 20 stoisk wystawienniczych organizacji  

 ok.300 osób odwiedzających Targi 

 5 informacji w mediach regionalnych o Targach  

 wydanie profesjonalnych materiałów informacyjnych  
 

Rezultaty miękkie: 

 Beneficjenci projektu - 20 NGO, otrzymają fachowe, stabilne i długotrwałe wsparcie. 
Poprawi się sytuacja tych organizacji w zakresie kompetencji zespołów, potencjału 
organizacyjnego, możliwości projektowania i finansowania działalności . Zminimalizowany 
zostanie również problem niestabilności i przypadkowości działao. Poprawione zostaną 
umiejętności zarządzania, trwale zwiększając samodzielnośd tych organizacji. 

 Nastąpi zintegrowanie członków organizacji biorących udział w projekcie . Zminimalizowany 
zostanie problem niespójności działao III sektora oraz wzmocnione zostanie sieciowanie i 
współpraca. 

 Nastąpi znaczna poprawa kompetencji zespołów organizacji pozarządowych, dzięki nabyciu 
przez nie umiejętności z pozyskiwania funduszy i profesjonalnego planowania i kierowania 
działaniami. W kontekście systemowego wsparcia dodatkowo zwiększy się skutecznośd i 
zasięg efektów działao wzmacnianych NGO. 

 Powstanie innowacyjny model wsparcia znacząco poprawiający sytuację NGO i ich 
pracowników, dający możliwośd powielania i zwiększania zasięgu potencjalnych 
beneficjentów. 

 Dzięki Targom Aktywności Społecznej oraz działaniom informacyjnym poprawi się 
komunikacja wewnątrz sektora, a także nawiązana zostanie współpraca z JST. 

 Trwałej poprawie ulegnie problem niespójności działao III sektora, zwłaszcza wewnątrz 
poszczególnych obszarów tematycznych, np. osoby niepełnosprawne, edukacja czy pomoc 
społeczna. 

 

 



 

6 
 

TARGI AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ Koordynator: Marzena Słodownik 

Czas realizacji: lipiec 2009 Zasięg projektu: województwo lubuskie 

Grantodawca: Projekt został zrealizowany ze środków 
własnych Fundacji. 

Wartośd projektu: całkowity koszt -  
8000,00 PLN   

Celem głównym projektu była  integracja organizacji z terenu gminy ze społecznością lokalną. 

Głównym elementem projektu były Targi Aktywności Społecznej. Targi odbyły się 12 lipca na 
dziedziocu Collegium Polonicum w Słubicach w godzinach od 10.00 do 20.00. Adresowane były 
głównie do mieszkaoców i organizacji z gminy Słubice. Istniała również możliwośd zaprezentowania się 
organizacji z Frankfurtu, okolic Słubic oraz z całego województwa lubuskiego. 
 

Działania w ramach projektu 

I. Promocja - działania promocyjne obejmowały: 

 przygotowanie kampanii informacyjnej (opracowanie materiałów reklamowych: poradnik dla 
organizacji pozarządowych, smycze oraz słodycze 

 realizacja kampanii informacyjnej: nagłośnienie akcji poprzez media (emisja reklamy w Radio 
Zachód oraz mediach lokalnych) 

 

II. Targi Aktywności Społecznej - częśd wystawiennicza – 12 lipca 2009 

22 organizacje wystawiły swoje stoiska promując działalnośd społeczną. Targi cieszyły się dużym 
zainteresowaniem mieszkaoców – odwiedziło je ok. 500 gości oraz media, czego efektem były 
liczne artykuły prasowe, a także audycje w Radio Zachód oraz materiał  filmowy w lubuskiej TVP 3. 

 

Efekty  

Rezultaty twarde: 

 zorganizowanie imprezy pod nazwą Targi Aktywności Społecznej  

 500 osób odwiedzających Targi 

 100 osób wystawiających się na Targach 

 22 organizacje wystawiające się na Targach 

 
Rezultaty miękkie:  

Dzięki Targom Aktywności Społecznej i szeroko zakrojonej kampanii, III sektor w gminie Słubice 
został wzmocniony w następujący poprzez: 

 wypromowanie działao organizacji pozarządowych 

 integrację III sektora w gminie 

 prezentację działao III sektora szerokiej publiczności ze Słubic, Frankfurtu nad Odrą i całego 
województwa lubuskiego. 
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PRZYJAZNY URZĄD – szkolenia podwyższające 
kwalifikacje pracowników samorządów 

Koordynator: Honorata Pietrooska 

Czas realizacji: 03.11.2008 – 28.02.2011 Zasięg projektu: województwo lubuskie 

Grantodawca: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. 

Koszt projektu: 1 165 495,00 PLN 

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. znajomośd 
języków obcych, prawa, sprawnej obsługi interesantów oraz obsługi komputera, 
pozyskiwania środków unijnych i współpracy międzynarodowej itp.), tak aby w sposób 
rzetelny i profesjonalny mogli wypełniad swoje obowiązki służbowe;  

 zwiększenie zdolności interpersonalnych (obsługa klienta, radzenie sobie ze stresem w 
sytuacji konfliktowej z petentem, wypalenie zawodowe), aby zmniejszyd negatywne opinie 
na temat obsługi petenta;  

 wzmocnienie kompetencji osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki informacyjnej, 
tak aby poprawid wizerunek urzędów i urzędników. 

Projekt zakłada wsparcie dla 660 urzędników.  
 

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 projektu (działanie zrealizowane w roku 2008)  
 

II. Faza właściwa – Szkolenia realizowane wokół 5 modułów:  

1. Komunikacja – cykl szkoleo podnoszących kompetencje osobiste i pozytywnie wpływających 
na pracę w urzędach.  

 Komunikacja interpersonalna - 8h  

 Komunikacja i zespołowośd - 8h  

 Prezentacja i wystąpienia publiczne - 8h  

 Rozwiązywanie konfliktów - 8h  

 Trening Antystresowy: sposoby radzenia sobie ze stresem - 8h  

 Mediacje – niwelowanie negatywnych kontaktów pomiędzy pracownikami- 8h  
 

2. Organizacja pracy  

 Nowoczesne metody pracy biurowej – 24h  

 Zarządzanie czasem – 16h  
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 Ochrona danych niejawnych – 8h  

 ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) – 65 h  
 

3. NGO a JST  

 Ustawa o pożytku publicznym – trzydniowy warsztat (24 h)- szkolenie przeznaczone dla 
pracowników JST  

 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 szkoleo związanych z tematyką 
współpracy zagranicznej):  

 Modele współpracy z partnerami (16h)  

 Komunikacja interkulturowa (16h)  

 Języki obce - j. niemiecki (2 x 130h) – organizowane w dwóch grupach: podstawowej i 
średniozaawansowanej 

 
III. Zakooczenie projektu – etap będzie trwał 2 miesiące.  

 

Efekty 

Rezultaty twarde:  

 objęcie wsparciem 660 osób, w tym 80% osób z obszarów wiejskich i miast do 25 tys. 
mieszkaoców;  

 ukooczenie szkoleo i warsztatów przez minimum 600 osób (tj. co najmniej 90% 
uczestników projektu);  

 zorganizowanie 3 edycji kursów oraz 60 szkoleo;  

 przeprowadzenie 1 887 godzin szkoleo.  
 

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.  
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Projekt przyniesie rezultaty trwałe i długoterminowe w postaci wzrostu  kompetencji zawodowych 
oraz wykorzystywania nabytej wiedzy do lepszego wykonywania obowiązków urzędnika JST.   

DZIAŁAJ LOKALNIE VI Koordynator: Magdalena Tokarska 

Czas realizacji: 01.02.2009 – 28.02.2010 
Zasięg projektu: powiaty: słubicki, sulęcioski, 
gorzowski, krośnieoski  

Grantodawca: Polsko Amerykaoska Fundacja 
Wolności i Fundacja na rzecz Collegium Polonicum 

Wartośd projektu: 31 500,00 PLN 

Głównym celem projektu było pobudzanie aktywności społecznej, szczególnie poprzez 
zaktywizowanie lokalnych organizacji do działania na rzecz inicjatyw lokalnych. 
 
Efekty 

Rezultaty twarde: 

 9 grantów o wartości 3 500,00 PLN. 

BITWA POD KUNOWICAMI Koordynator: Honorata Pietrooska 

Czas realizacji: sierpieo 2009 Zasięg projektu: powiat słubicki 

Grantodawca: Urząd Miasta Słubice oraz 
Starostwo Powiatowe – Powiat słubicki 

Wartośd projektu: 50 000,00 PLN 

Celem projektu była rekonstrukcja Bitwy pod Kunowicami. 
 
Partnerzy: 
 Słubicki Miejski Ośrodek Kultury 

Efekty 

Rezultaty twarde: 

 inscenizacja Bitwy pod Kunowicami, 

 zorganizowanie obozu dla wojsk otwartego dla zwiedzających,  

 5000 osób oglądających. 

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW 
PRZEDSIĘBIORSTW 

Koordynator: Katarzyna Buchwald-Piotrowska 

Czas realizacji: sierpieo 2009 – sierpieo 2010 

Zasięg projektu: wsparcie prowadzone było na 
terenie powiatu gorzowskiego, powiatu miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego, powiatu słubickiego, 
powiatu sulęcioskiego, powiatu krośnieoskiego.  

Grantodawca: Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubuskiego ze środków Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Wartośd projektu:  
całkowity koszt: 725 260,00 PLN 
wkład prywatny: 100 300,00 PLN 
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Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 200 pracowników mikro i małych 
przedsiębiorstw.    
 
Grupa docelowa to pracownicy mikro i małych przedsiębiorstw (50 pracowników mikro i 150 
pracowników z małych przedsiębiorstw). 40% grupy docelowej będzie pochodziło z obszaru 
wiejskiego oraz miast do 25 tys. mieszkaoców. 

 

Działania w ramach projektu 

Szkolenia podzielone na 3 bloki tematyczne trwające po 32 godziny każdy. Szkolenia mają charakter 
wyjazdowy i prowadzone są w dni powszednie. Tematyka szkoleo dostosowana została do potrzeb 
rynku i na podstawie danych przekazanych przez Związek Pracodawców Prywatnych z Sulęcina. 

I. Zarządzanie projektem 

 profesjonalna organizacja pracy i zarządzanie czasem 

 zarządzanie projektem 

 radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym 

 trening umiejętności managerskich 

 elastyczne formy pracy 
-  

II. Wizerunek i komunikacja 

 wizerunek przedsiębiorstwa 

 wystąpienia publiczne i prezentacje 

 profesjonalna autoprezentacja 
-  

III. Profesjonalna sprzedaż 

 profesjonalna obsługa klienta 

 sztuka negocjacji w biznesie 

 
Po szkoleniach prowadzony jest follow-up (działania wdrożeniowe). Doradztwo prowadzone jest w 
formie stacjonarnej indywidualnej nie przekraczającej maksymalnie 5 godzin. 
 
Wskaźniki: 

-200 pracowników przedsiębiorstw 

-10 mikro przedsiębiorstw 

-40 małych przedsiębiorstw 

 
Efekty 

Rezultaty miękkie 

 Zwiększenie motywacji do aktywności zawodowej i kształcenia ustawicznego  

 Podniesienie samooceny w związku z nabyciem nowych umiejętności zawodowych 
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 Zwiększenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 

 Osiągnięcie lepszej współpracy na poziomie pracownik-szef 

 Usprawnienie funkcjonowania firm  

 
Rezultaty twarde 

 200 osób objętych wsparciem 

 180 osób kooczących szkolenia i warsztaty 

 2 edycje kursów w tym 20 szkoleo 

 640 przeprowadzonych godzin szkoleniowych 

 1000 godzin działao doradczych w formie follow-up 

SUPER SZEF SUPER FIRMY, czyli jak 
wystartowad w biznesie 

Koordynator: Magdalena Tokarska 

Czas realizacji: styczeo 2009 – sierpieo 2010 Zasięg działania: województwo lubuskie 

Grantodawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej 
Górze ze środków Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 

Koszt projektu: 1 549 036,00 PLN 

Celem głównym projektu jest promocja i wsparcie przedsiębiorczości wśród grup szczególnie 
wymagających wsparcia (osoby z obszarów wiejskich i małych miast oraz kobiety i osoby do 25 r.ż.). 
Celami szczegółowymi są:  

 promocja i wsparcie 19 osób, które mają dobry pomysł na biznes oraz założą własną firmę  

 promocja przedsiębiorczości w regionie poprzez PR projektu i upowszechnianie jego rezultatów  

 pobudzenie aktywności do samozatrudnienia wśród grupy osób o szczególnym statusie. 

 
Działania w ramach projektu 

I. Rekrutacja uczestników  

II. Przeprowadzenie szkoleo i doradztwa dla osób chcących rozpocząd działalnośd gospodarczą w 
3 blokach szkoleniowych:  

 Szkolenia teoretyczno-praktyczne dot. założenia i prowadzenia działalności gospodarczej 
(80h).  Dodatkowo każda osoba mogła skorzystad z 5-godzinnego indywidualnego 
wsparcia w formie doradztwa w zakresie składania wniosków oraz prawidłowości 
napisanego biznes planu.  

 Warsztaty podnoszące kompetencje osobiste – 32 h (bloki weekendowe, wyjazdowe)  

 Gra symulacyjna – 16 h (blok weekendowy)  

III. Jednorazowa dotacja inwestycyjna  

IV. Wsparcie pomostowe  

V. Przedłużone wsparcie pomostowe  
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VI. Doradztwo 

VII. Monitoring  

VIII. Targi Małej Przedsiębiorczości  

IX. Konferencja 

 
Efekty 

Rezultaty twarde: 

 objęcie wsparciem 29 osób w postaci szkoleo 

 stworzenie 20 IPD (indywidualne plany działao) 

 ukooczenie szkoleo i warsztatów przez co najmniej 19 osób 

 przeprowadzenie 272 h szkoleo i warsztatów 

 przeprowadzenie 100 godz. doradztwa ind. w zakresie zakładania firmy; 

 przeprowadzenie 1152 godz. doradztwa ind. w zakresie prowadzenia firmy 

 zorganizowanie Targów Małej Przedsiębiorczości 

 zorganizowanie 1 konferencji, w której uczestniczyd będzie około 100 osób 

 19 osób, które uzyskają środki na podjęcie działalności gospodarczej 

 19 osób, które uzyska podstawowe i ewentualnie - przedłużone wsparcie pomostowe 

 

Rezultaty miękkie: 

 zdobycie wiedzy i umiejętności na temat funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku 

 zwiększenie samodzielności zaw. i społ. przez uczestników 

 zwiększenie motywacji i wiary w działanie na rzecz samozatrudnienia 

 wzrost świadomości praw i obowiązków wynikających z prowadzenia własnej firmy 

 podniesienie samooceny w związku z nabyciem nowych umiejętności zawodowych i 
społecznych 

EKO UNIWERSYTET DLA DZIECI Koordynator: Karolina Knochenmuss 

Czas realizacji: sierpieo 2009 – lipiec 2010 Zasięg projektu: powiat słubicki 

Grantodawca: Projekt współfinansowany przez 
Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego, a także ze środków budżetu 
Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla 
Organizacji Pozarządowych realizowanego przez 
Ecorys Polska 

Wartośd projektu: 

 229 540,00 PLN, wkład własny 10% 
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Głównym celem projektu było stworzenie pierwszego w Polsce uniwersytetu dla dzieci zajmującego 
się tematyką ekologii i ochrony środowiska. 
 
EKO uniwersytet skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej klas IV,V i VI i zakłada kompleksowe 
wdrożenie w tematykę ochrony środowiska, począwszy od racjonalnego i oszczędnego 
gospodarowania zasobami środowiska, zapobieganiu powstawaniu i recyklingowi odpadów, aż po 
zdrowy tryb życia propagowanie konsumpcji przyjaznej środowisku. 

Przez 9 miesięcy uczniowie szkół podstawowych biorą udział w wykładach i warsztatach 
prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Całośd jest prowadzona w atrakcyjnej uniwersyteckiej 
formie wraz z wykładami, indeksami i zaliczeniami, tak aby szkolna młodzież mogła odkryd i poznad 
atmosferę studiowania. 

Partnerzy projektu: 

 Collegium Polonicum w Słubicach, 

 Wydział Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. 
 
Efekty 

Rezultaty twarde: 

 200 uczniów szkół podstawowych weźmie udział w zajęciach EKO Uniwersytetu  

 odbędzie się 9 wykładów popularnonaukowych z zakresu ekologii i ochrony środowiska (9 x 
1,5 h = 13,5 h) 

 odbędzie się 18 warsztatów praktycznych związanych z tematyką wykładów – dla chętnych 
(9 miesięcy x 2 warsztaty x 1,5 h x 3 grupy = 81 h) 

 25 uczniów oraz 25 rodziców weźmie udział w wakacyjnym wyjeździe weekendowym  

 150 ukooczy roczny cykl zajęd i otrzyma dyplom ukooczenia studiów na EKO Uniwersytecie  

 1000 szt. ulotek - opracowane zostaną ulotki informacyjne dla uczniów mające na celu 
rozpropagowanie idei projektu oraz zachęcenie do udziału w zajęciach   

 200 szt. plakatów informacyjnych, koszulek dla dzieci – studentów, smyczy i notatników 

 400 szt. toreb ekologicznych wielokrotnego użytku – dla uczestników projektu oraz 
zainteresowanych osób – jako forma promocji projektu i idei ochrony środowiska  

Rezultaty miękkie: 

 upowszechnienie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska  

 zwiększenie zainteresowania problematyką wpływu człowieka na środowisko oraz 
zanieczyszczeo środowiska na życie ludzi 

 promocja zdrowego trybu życia, a tym samym profilaktyka zdrowotna wśród dzieci  

 wzrost świadomości ekologicznej, zwiększenie racjonalności gospodarowania 
nieodnawialnymi zasobami przyrody (oszczędnośd wody, energii) 

 kształtowanie właściwych postaw proekologicznych w życiu codziennym, zmniejszanie 
produkcji odpadów w życiu codziennym 

 uwrażliwienie na negatywne zachowania wpływające w nieodwracalny sposób na stan 
środowiska 
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MENTORING DLA KOBIET Koordynator: Karolina Knochenmuss 

Czas realizacji: wrzesieo 2009 – czerwiec 2010 Zasięg projektu: województwo lubuskie 

Grantodawca: Projekt finansowany jest w ramach 
Programu Partnerstwa Transgranicznego 
realizowanego przez Stowarzyszenie 
Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne 
przy wsparciu finansowym udzielonym przez 
Norwegię ze środków Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego oraz Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wartośd projektu:  

13 415,22 €, wkład własny 10% 

Celem projektu jest rozpowszechnienie mentoringu, jako formy wspierania rozwoju kadr na rynku 
pracy za pomocą transferu wiedzy z Brandenburgii do województwa lubuskiego. Cel ten będzie 
realizowany poprzez zapoznanie z ideą mentoringu wybranych partnerów społecznych i osób 
decyzyjnych na szczeblu regionalnym w takim stopniu, który pozwoli wypracowad nie tylko 
akceptacje, ale i chęd wdrażania podobnych programów na terenie województwa lubuskiego. 
Wytworzenie korzystnej atmosfery wokół mentoringu oraz odpowiednie merytoryczne przygotowanie 
decydentów mają doprowadzid do bezpośredniego celu projektu. Oprócz sieci zwolenników będzie 
nim stworzenie konkretnego planu wdrażania mentoringu w formie kolejnego projektu oraz starao o 
pozyskanie dofinansowania na kontynuacje. 

 
Partnerzy: 

Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą 

 
Efekty 

Rezultaty miękkie: 

 dopasowanie idei mentoringu dla kobiet do warunków w województwie i/lub w Polsce  

 rozpowszechnienie idei poprzez publikację o projekcie i mentoringu  

 zintegrowanie środowisk wokół tematu "silnych kobiet" 

 podniesienie poziomu i jakości partnerstwa transgranicznego  

 poprawa komunikacji społecznej  

  
Rezultaty twarde: 

 24 godziny warsztatów przygotowujących 

 20 godzin pracy na konferencji inicjującej 

 12 spotkao grup roboczych 

 8 godzin konferencji podsumowującej 

 2 dni wyjazdu studyjnego 

 100-150 uczestników działao 

 20 udokumentowanych spotkao  
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 3 raporty z pracy grup roboczych 

 100 egzemplarzy publikacji o projekcie i mentoringu  

IV. DZIAŁALNOŚD GOSPODARCZA 

Szkoła Językowa – Akademia Języka 

Celem Akademi Języka jest poszerzenie kompetencji językowych mieszkaoców regionu Słubic i 
Frankfurtu. W ramach działalności gospodarczej podjęto w 2009 roku następujące działania: 

 aktualizowanie i redakcja poddomeny na stronie internetowej FCP pod hasłem „uczymy”  z 
obszerną informacją na temat kursów językowych organizowanych przez AJ, o warunkach 
uczestnictwa, założeniach itd. 

 przeprowadzenie akcji reklamowych  na terenie Słubic i powiatu słubickiego: na rozpoczęcie 
semestru letniego 2009, na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2009/10  

 systematyczne poszerzanie  bazy lektorów i rozmowy kwalifikacyjne z lektorami celem 
wyboru kadry pracowników AJ  

 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 2009 

Kontynuacja rocznych kursów językowych rozpoczętych we wrześniu 2008 w ramach roku szkolnego 
2008/09, na które uczęszczało łącznie 50 osób, w tym: 

 kursów dla osób prywatnych 

 3 kursy dla podmiotów gospodarczych 

Łącznie zorganizowano: 

 język angielski – 6 kursów;  

 język niemiecki – 2 kursów;  

 język polski – 1 kurs. 

 
Od września  do grudnia 2009 

Utworzenie 11 rocznych kursów językowych  na rok szkolny 2008/09, na które uczęszcza łącznie około 
50 osób, w tym: 

 kursów dla osób prywatnych 

 3 kursy dla podmiotów gospodarczych 

Łącznie zorganizowano: 
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 język angielski – 7 kursów;  

 język niemiecki – 2 kursów;  

 język polski – 1 kurs. 

Kursy i Szkolenia 

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum zrealizowała w roku 2009 5 kursów na zasadach 
komercyjnych biorąc  udział w przetargach ogłoszonych przez PCPR w Słubicach i Urząd Miasta 
Gubin.  

V. WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI 

1. Stowarzyszenie MY LIFE - Historia Opowiedziana – głównym celem współpracy jest szerzenie 
kultury 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.  

2. Collegium Polonicum -  współrealizacja projektów, konferencji, seminariów i innych 
działao 

3. Uniwersytet Viadrina – wspólna realizacja projektów trans granicznych (Mentoring dla 
kobiet) 

4. Słubicki Miejski Ośrodek Kultury -  współorganizacja imprez masowych, konferencji i 
Targów Aktywności Społecznej 

5. Gmina Słubice – wsparcie działalności małych organizacji z terenu gminy 

6. Gmina Cybinka - wsparcie działalności małych organizacji z terenu gminy 

7. Organizacje pozarządowe z województwa lubuskiego – tworzenie sieci współpracy na 
rzecz realizacji wspólnych projektów. 

Przygotowała Maria Boratyn 

Zatwierdzili 

Magdalena Tokarska 

Krzysztof Wojciechowski 

   

 
 
 
 
 


