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Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji na rzecz 

Collegium Polonicum w Słubicach  

za rok 2012 

Słubice, 27 marca 2013 

W roku 2012 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 III sektora, rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowania tożsamości mieszkańców regionu. Miało to śc isły 

związek z tematyką realizowanych projektów. 

Rok 2012 to obrót 2 155 593,05 zł. 

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 2002 r. 

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 

Kazimiera Jakubowska – 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: 

W 2012 roku z Fundacją współpracowało 21 osób. 

II. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA 
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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 przedsięwzięć 

 oferowanie opieki instytucjonalnej 

 organizację wydarzeń związanych z Collegium Polonicum np. pomoc  

w przygotowaniu projektów, konferencji, wystaw, itp. 

 

Wsparcie Collegium Polonicum przez Fundację obejmowało: 

 użyczenie osobowości prawnej dla projektu badawczego pt: „Granica, transfer i władza w procesach 

translatorskich. Kulturowe i socjologiczne studia nad przekładem literackim” do Narodowego Centrum 

Nauki 

 prowadzenie Archiwum Karla Dedeciusa (opieka archiwistyczna) 

 stypendium dla studenta UAM  

 organizowanie praktyk dla studentów Collegium Polonicum i EU Viadrina 

 tworzenie miejsc pracy dla studentów i pracowników naukowych Collegium Polonicum, EU Viadrina 

oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach realizowanych projektów 

 realizowanie umowy serwisowej z Viadriną na rzecz Collegium Polonicum  

 ufundowanie nagród rzeczowych w Dyktandzie organizowanym przez Collegium Polonicum  

 wspieranie w organizacji konkursu językowego (ufundowanie nagród rzeczowych) organizowanym 

przez lektorat języków obcych Collegium Polonicum 

 prowadzenie zajęć z języka niemieckiego dla dzieci ze szkół podstawowych przez wolontariuszki – 

studentki Uniwersytetu Europejskiego Viadrina (budowanie wizerunku CP jako uczelni przyjaznej 

mieszkańcom) 

 

Fundacja nie udziela bezpośredniego finansowego wsparcia Collegium Polonicum. O wiele efektywniejszą 

pomocą jest współfinansowanie działań organizowanych przez Collegium Polonicum oraz wynajem sal w 

budynku Collegium Polonicum na działania organizowane przez Fundację w ramach projektów. 

Wymiar finansowy: 

 

Lp. Opis zdarzenia Obroty 

1. Wynajem sal 11 986,00 zł 

2. Stypendia 450,00 zł 

 
SUMA: 12 436,00 zł 
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Targi Aktywności Społecznej w Słubicach  

 

W ramach działalności statutowej jaką jest promowanie i wspieranie rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego Fundacja na rzecz Collegium Polonicum podjęła się organizacji Targów Aktywności 

Społecznej, które w tym roku po raz pierwszy odbyły się poza Słubicami. Tym razem głośno o nas było w 

Gorzowie Wielkopolskim.  Powstało miasteczko targowe z przyciągającymi uwagę stoiskami, przez 

które przewinęło się blisko 6000 osób. Na odwiedzających czekały wystawy, prezentacje, konkursy, 

muzyka na żywo, degustacja potraw regionalnych. Pomysł targów dla organizacji społecznych zrodził 

się w 2005 roku w Fundacji na rzecz Collegium Polonicum i od tego czasu ewoluuje. W ramach imprezy 

wystawiły się aktywne organizacje społeczne, które działają na terenie województwa lubuskiego i 

Brandenburgii. Celem Targów było zaprezentowanie potencjału społecznej działalności non-profit, w 

którą są zaangażowani ludzie z poczuciem misji i dobrymi pomysłami. Każda z organizacji miała 

możliwość zaprezentowania swoich dotychczasowych osiągnięć, przedstawienia planów na przyszłość, 

a nawet pozyskania partnerów do wspólnych działań. Do przygotowanych przez NGO stoisk 

podchodzili mieszkańcy, przyglądali się z zainteresowaniem, brali udział w konkursach, próbowali 

regionalnych potraw. Dzięki temu mogli poznać działalność III sektora, ciekawych ludzi i ich pomysły. 

Targi są swoistym „zapalnikiem” a kontakty między organizacjami pozarządowymi w regionie, 

nawiązywane podczas imprezy, będą w przyszłości owocować zwielokrotnionymi formami aktywności 

w województwie. 

 

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego  

 

Od 2011 roku prezes Fundacji na rzecz Collegium Polonicum dr Krzysztof Wojciechowski jest 

członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego.  

RDPPWL jest nowopowstałym ciałem instytucjonalizującym zasadę dialogu obywatelskiego oraz 

współpracę pomiędzy sektorem publicznym i pozarządowym. Stanowi ona dopełnienie realizacji 

zasady dialogu społecznego.  

 

Projekt Razem – Zusammen Regionalna Sieć Współpracy 

 

Realizując zadania określone przez statut. Fundacja na rzecz Collegium Polonicum włączyła się  w 

realizację projektu koordynowanego przez Demokratie und Integration Brandenburg e.V. RAA 

Brandenburg, którego celem było tworzenie sieci współpracy na terenach przygranicznych. Oprócz 

FCP parterami projektu byli: Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne CIVILITAS i Lubuski Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli.  

Głównym obszarem działalności Fundacji w projekcie była organizacja i prowadzenie szkoleń w 

zakresu pozyskiwania środków unijnych, skutecznej rekrutacji do projektów oraz  sztuki 

autoprezentacji i wystąpień publicznych. 
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III. DZIAŁALNOŚĆ PROJEKTOWA 

W ramach działalności projektowej realizowane zostały następujące projekty : 

1. „go NGO!” 

2. "Małych miasteczek portret własny " 

3. "PI-PWP Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji" 

4.  „PAKT.com.org” 

5.  „Regionalny Ośrodek EFS” 

6. „Działaj Lokalnie” 

7. „Podaj Dalej” 

 

     Fundacja jako partner: 

8. „Uniwersytet Obywatelski dla dzieci” 

9. "NOWA AMERIKA UNIWERSYTÄT" 

10. „Odkryty talent” 
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„go NGO!” Koordynator: Karolina Dreszer - Smalec 

Czas realizacji: 01 wrzesień 2012 – 31 sierpień 2014 Zasięg projektu: województwo lubuskie 

Grantodawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 

ramach środków pomocowych Unii Europejskiej, 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Wartość projektu: 846 290,00 PLN 

 

Partner: Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze  

Cel główny projektu:  

Podniesienie jakości działań i profesjonalizacja III sektora w lubuskim poprzez wypracowanie i 

upowszechnienie standardów działania NGO, zapewniających wysoką jakość realizacji zadań 

publicznych oraz uzgadniania polityk publicznych we współpracy z JST.  

Cele szczegółowe: 

- Rozwój dialogu społecznego poprzez stworzenie sieci współpracy NGO i JST, ułatwiającej współpracę 

międzysektorową w zakresie realizacji zadań publicznych oraz uzgadniania polityk p ublicznych, 

- Zwiększenie stopnia partycypacji społecznej w lubuskim poprzez włączenie przedstawicieli NGO i JST 

w proces tworzenia kodeksu współpracy, 

- Standaryzacja i skodyfikowanie działań, zakończone certyfikacja co najmniej 10 NGO w lubuskim w 

obszarze formalno-organizacyjnym, jakości działań oraz współpracy z JST,  

- Budowanie świadomego społeczeństwa obywatelskiego poprzez upowszechnianie standardów 

działania wśród co najmniej 225 osób z 60 NGO i 30 JST.  

 

Działania w ramach projektu 

 

1.     Kampania promocyjna i rekrutacja organizacji 

 25.10.2012 odbyła się w Zielonej Górze konferencją rozpoczynająca projekt. Do udziału w części 

plenarnej oraz panelach dyskusyjnych zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji pozarządowych 

oraz samorządu terytorialnego.  

2.     Warsztaty wprowadzające NGO w zagadnienia standaryzacji  

Warsztaty odbywać się będą w 3 tematycznych blokach w obszarze jakości, formalno – organizacyjnym 

i współpracy z JST (razem odbędzie się 9 warsztatów prowadzonych przez ekspertów zewnętr znych). 

Celem warsztatów jest wsparcie prac grup roboczych zajmujących się wypracowaniem standardów.  

3.     Stworzenie Lubuskiej Sieci Współpracy oraz opracowanie Kodeksu współpracy  

W ramach działania Lubuskiej Sieci Współpracy odbywać się będą spotkania  grup roboczych, których 

uczestnicy wypracują standardy działania dla lubuskich organizacji pozarządowych w 3 obszarach: 

jakości, formalno – organizacyjnym i współpracy z JST. Do końca 2013 roku odbędzie się 20 spotkań, 

efektem których będzie powstanie Kodeksu Współpracy.  
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W pierwszej połowie 2014 wypracowane standardy zostaną wdrożone, przy wsparciu mentorów 

zewnętrznych, w 10 organizacjach lubuskich. Punktem finalnym będzie organizacja Forum 

podsumowującego, podczas którego nastąpi wręczenie statuetek i certyfikacja organizacji.  

4.     Upowszechnianie Kodeksu Współpracy  

W roku 2014 ramach upowszechnienia wypracowanych standardów odbędzie w lubuskim 12 szkoleń w 

każdym z powiatów, podczas których zaprezentowane zostaną efekty projektu. Zostanie również 

wydana publikacja stanowiąca podsumowanie prac grup roboczych.  

 

 

 

Efekty: 

 

1. Powołanie Lubuskiej Sieci Współpracy 

2. Stworzenie Kodeksu Współpracy, zawierającego standardy w 3 obszarach: jakości, formalno – 

organizacyjnym i współpracy z JST 

3. Przeprowadzenie 144 h warsztatów dla łącznie 150 uczestników  

4. Przeprowadzenie 96 h szkoleń upowszechniających  

5. Dokonanie certyfikacji 10 organizacji pozarządowych pod kątem wprowadzenia standardów  
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"Małych miasteczek portret własny" Koordynator: Karol Duer 

Czas trwania: wrzesień 2012 – lipiec 2013 Zasięg projektu: gmina Słubice i gmina Cybinka 

Grantodawca: Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju 

Filantropii w Polsce 

Wartość projektu: 99 910,00 PLN 

 

Projekt realizowany w ramach programu Lokalne Partnerstwa PAFW realizowany jest przez Partnerstwo 

zawiązane między Fundacją na rzecz Collegium Polonicum (lider), Cybińskim Stowarzyszeniem Rozwoju PRO-

EKO, Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Słubice, Biblioteką Miejską w Cybince, Słubickim Miejskim 

Ośrodkiem Kultury oraz Urzędem Miejskim w Słubicach. Ideą programu jest zaangażowanie podmiotów 

korzystających już wcześniej z różnych programów PAFW wokół wspólnego celu. 

 

Celem projektu Małych Miasteczek Portret Własny jest poszukiwanie szeroko pojętej tożsamości 

lokalnej naszego regionu poprzez stworzenie wspólnej przestrzeni artystycznej na terenie Słubic i 

Cybinki. Projekt zakłada szereg działań, zaplanowanych i realizowanych wspólnie przez Partnerstwo. 

Wśród tych działań są:  

Spotkania Lokalnych Twórców – stworzenie ciała doradczo koncepcyjnego z lokalnych artystów, 

którego zadaniem jest opracowanie wizji utworzenie „Miejsc Tożsamości Lokalnej” w Bibliotekach. (3 

spotkania w Słubicach i 3 spotkania w Cybince w 2012 roku)  

Warsztaty Otwarte dla mieszkańców – spotkania prowadzone przez Lokalnych Artystów, na które 

zapraszani są wszyscy mieszkańcy Słubic i Cybinki. Każde spotkanie ma swój własny temat, wokół 

którego prowadzone są warsztaty (1 spotkanie w Cybince, jedno w Słubicach w 2012 roku)

Lekcje Otwarte w Szkołach – gdzie Lokalni Twórcy prezentują swoje dokonania oraz opowiadają 

młodzieży o życiu w regionie, a także o swoim pochodzeniu. (4 lekcje w Słubicach i 1 lekcja w Cybince, w 

2012 roku)

Musical – najbardziej doniosłym wydarzeniem będzie spektakl muzyczno-teatralny o tematyce 

tożsamości lokalnej. Udział w nim biorą wybrani podczas castingów odbywających się w Słubicach i 

Cybince, aktorzy – zarówno profesjonaliści jak i amatorzy, zarówno młodzież jak i seniorzy. (w 2012 roku 

odbył się Casting oraz 5 prób/warsztatów z reżyserem).  

 

Wszystkie działania odbywają się równolegle w Słubicach i Cybince, a wspólnym finałem będzie ostatni 

weekend czerwca, w którym odbędzie się Gala Twórczości Lokalnej w Cybince, a w Słubicach zobaczyć 

będzie można Musical, wraz z widowiskowym preludium.  

 

Efekty 

 

Rezultaty jakościowe  

pobudzenie procesu „zakorzenienia” na ziemiach zachodnich – początek zmiany społecznej, która ma 

doprowadzić  



 

8 
 

do tego, aby mieszkańcy poczuli dumni i zadowoleni z tego, że żyją na tych terenach, co sprawi, że staną 

się bardziej  

odpowiedzialni za losy swojej małej ojczyzny  

rozbudzenie wśród mieszkańców zainteresowania kulturą i sztuką lokalną  

zdobycie przez dzieci i młodzież wiedzy na temat pochodzenia ich rodzin oraz zapomnianych tradycji 

i obyczajów,  

integracja  lokalnego  środowiska  artystycznego  –  wyzwolenie  artystycznej  i  społecznej  energii  –  

kontynuowanie  

spotkań artystów po zakończeniu projektu (Biblioteki jak centra integrujące)  

integracja międzypokoleniowa mieszkańców poprzez wspólne zajęcia artystyczne i spotkania w 

szkołach oraz udział  

w Musicalu i Gali Twórczości Lokalnej  

integracja mieszkańców 2 gmin – powstrzymanie procesu dezintegracji społecznej  

pobudzanie  aktywności  osób  starszych  –  wyciąganie  z  izolacji  społecznej,  stworzenie  

możliwości  aktywnego  

spędzania wolnego czasu   

przekazanie mieszkańcom informacji o korzeniach i historii regionu  

kontynowanie działań po zakończeniu projektu – uczynienie z Gali Twórczości Lokalnej imprezy 

cyklicznej, promocja  

musicalu w obu miastach wojewódzkich (przedstawienia w teatrach w Zielonej Górze i Gorzowie 

Wielkopolskim)  

 

Rezultaty ilościowe  

2 wystawy – miejsca tożsamości lokalnej w bibliotekach w 2 miastach  

Przynajmniej 40 artystów odkryje swoje pasje i umiejętności przed szeroką publicznością  

musical  

przynajmniej 40 osób – artystów zaangażowanych bezpośrednio przy musicalu  

5 przedstawień musicalu w 4 miejscowościach,  

przynajmniej 5 lekcji (spotkań) z ciekawymi osobami w szkołach w Słubicach i Cybince  

całodniowa impreza dla wszystkich mieszkańców 2 gmin wraz z warsztatami  

40 nowych eksponatów artystycznych o tematyce lokalnej,  

stworzenie  silnego  partnerstwa  na  rzecz  rozwoju  społeczności  lokalnej  i  integracji  społecznej,  

które  będzie  dalej animować działania dla mieszkańców obu gmin 
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"PI-PWP Mentoring – innowacyjna metoda 

aktywizacji" 
Koordynator: Karolina Knochenmuss 

Czas realizacji: październik 2012 – wrzesień 2015 Zasięg projektu: województwo lubuskie 

Grantodawca: Wojewódzki Urząd Pracy w zielonej 

Górze ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Wartość projektu: 1 642 152,00 PLN 

 

Partnerzy: Powiatowy Urząd Pracy w  Krośnie  Odrzańskim, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Zielonej 

Górze, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Irmek” w Gorzowie Wielkopolskim, DAA – Deutsche 

Angestellten Akademie Oddział we Frankfurcie nad Odrą  

 

Grupy docelowe:  

Osoby bezrobotne do 25 roku życia, instytucje rynku pracy 

 

Cel główny: 

Zaadaptowanie i wdrożenie innowacyjnego narzędzia mentoringu, opartego na 

doświadczeniach partnerów niemieckich, który przeznaczony jest dla instytucji rynku pracy z 

lubuskiego i który służyć będzie aktywizacji zawodowej osób do 25 roku życia. 

 

Działania w ramach projektu: 

1.Pogłębiona diagnoza  

2.Opracowanie wstępnej wersji produktu finalnego oraz strategii jego wdrażania  

3.Testowanie narzędzia mentoringu zgodnie z założeniami strategii  

4.Analiza rzeczywistych efektów testowanego produktu 

5.Upowszechnianie projektu i mainstreaming 

6.Stała współpraca z partnerami krajowymi 

7.Współpraca ponadnarodowa 

8.Ewaluacja 

 

Idea mentoringu towarzyszy Fundacji od 2009 roku, kiedy rozpoczął się projekt we współpracy z 

Europejskim Uniwersytetem Viadrina. Polegał on na transferze wiedzy o mentoringu z 

Brandenburgii do województwa lubuskiego. Wówczas powstał plan wdrożenia mentoringu, jako 

narzędzia uzupełniającego oferty rozwoju kadr. Obecnie model mentoringu jest 

przygotowywany do testowania na grupie osób bezrobotnych. Celem Fundacji jest 

sprawdzenie, czy to narzędzie może pozytywnie wpłynąć na aktywizację zawodową tej grupy i 

czy może stać się jedną z wielu metod zwalczania i zapobiegania bezrobociu.  
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„Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu 

Społecznego” 
Koordynator: Magdalena Tokarska 

Czas realizacji: wrzesień 2011- grudzień 2014 

Zasięg projektu: północna część woj. Lubuskiego, powiaty: 

zielonogórski, nowosolski, wschowski, żarski, żagański, 

krośnieński, świebodziński. 

Grantodawca: Projekt współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Wartość projektu: 1 453 063,00 PLN 

 

Grupa docelowa:  

Beneficjenci i projektodawcy PO KL 

Cel projektu:  

Wspieranie potencjalnych beneficjentów i projektodawców z południowej części województwa lubuskiego, 
w przygotowaniu i realizacji wysokiej jakości, odpowiadających na potrzeby społeczne projektów 
dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kreowanie rozwoju lokalnego, 
budowanie partnerstw nastawionych na rozwój regionu w szczególności w zakresie rozwoju kapitału 
społecznego. Ośrodek ma za zadanie wspierać również beneficjentów poprzez realizację szeroko 
rozumianych działań animacyjnych, z wykorzystaniem szkoleń, doradztwa, informacji ora z pomagać w 
diagnozowaniu problemów na lokalnym/regionalnym rynku pracy i podejmować takie działania, które 
skutecznie przeciwdziałają tym problemom. 

Cel działalności ośrodka jest zgodny ze standardami działania całej sieci Regionalnych Ośrodków EFS w kraj u. 
Ośrodek wspiera rozwój lokalny poprzez aktywizowanie społeczności pod kątem realizacji zadań 
społecznych. Ponadto ośrodek wykorzystuje informacje na temat potencjału regionu, aby zwiększyć 
możliwości rozwiązywania specyficznych problemów. ROEFS aktywizuje również lokalną społeczność, 
wspiera instytucje i organizacje w nawiązywaniu partnerstw, które mają bezpośredni wpływ na rozwój 
regionu.  
 

 

 

 

 

„PAKT.com.org” 
Koordynator: Marzena Słodownik 

Czas realizacji: lipiec 2012 – wrzesień 2015 Zasięg projektu: Gmina Krosno Odrzańskie 

Grantodawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

Wartość projektu: 1 645 930,00 PLN 
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Grupa docelowa:  
Przedstawiciele samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych z gminy Krosno Odrzańskie, województwa 
lubuskiego oraz kraju 
 
Cel główny: 
Poprawa jakości realizacji usług społecznych w gminie Krosno Odrzańskie poprzez opracowanie i wdrożenie 
procedury tworzenia wieloletniego programu współpracy pomiędzy NGO a samorządem przewidującej 
kontraktację usług społecznych w gminie w okresie VII2012 – IX2015 
 
Projekt „PAKT.com.org” to wspólny pomysł Fundacji na rzecz Collegium Polonicum i gminy Krosno 
Odrzańskie, który zrodził się na bazie wieloletnich doświadczeń w obszarze współpracy 2 sektorów: 
samorządowego i pozarządowego. Z obserwacji środowisk obu sektorów pojawiły się wnioski, które stały się 
podstawą do zainicjowania „Paktu”. Wzajemny brak zaufania i chęci długofalowej kooperacji nie wynikają ze 
złej woli stron, lecz często z niedostatecznej wiedzy, utrwalonych nawyków i uprzedzeń. Partnerzy doszli do 
wniosku, że w Polsce istnieją rozwiązania systemowe w obszarze współpracy międzysektorowej, które są 
zakotwiczone w systemie prawa, a mimo to nie znajdują zastosowania w praktyce. Należą do nich 
wieloletnie programy współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi, czy szeroko zakrojone 
zlecanie zadań publicznych. Dzięki wsparciu gminy Krosno Odrzańskie i przy jej dużym z aangażowaniu 
pojawiła się idea wdrożenia takich rozwiązań. Ponieważ tego typu działania pochłaniają dużo czasu, pracy i 
pieniędzy, sięgnęliśmy wspólnie po zewnętrzne źródła finansowania.  
 
 
 
Projekt realizowany jest w trzech fazach: 
 
1.Pogłębiona diagnoza służy zapoznaniu się z wszystkimi dotychczasowymi osiągnięciami gminy w dziedzinie 
współpracy z III sektorem. Przebadane zostały środowiska zainteresowane tematyką, jak i organy i osoby 
decyzyjne. Diagnoza posłuży dopasowaniu koncepcji projektu do warunków, w których ma być realizowany. 
2.Testowanie będzie polegało na powołaniu i realizacji wieloletniego programu współpracy. Równolegle 
będą realizowane szkolenia i debaty, które przygotują społeczność do nowych warunków współpracy.  
3.Po realizacji „testu” przyjdzie czas na podsumowania oraz upowszechnianie i włączanie wypracowanych 
rozwiązań. W tej fazie realizatorzy skupią się na szerokiej promocji nowego produktu oraz zachęcaniu innych 
społeczności lokalnych do realizowania podobnych przedsięwzięć.  
 
Działania w ramach projektu: 
Zadanie 1 
Pogłębiona diagnoza-weryfikacja treści wniosku, przygotowana przez lidera, partnera i NGO z gm. Krosno, na 
podstawie danych statystycznych i analizy własnej   
Zadanie 2 
Opracowanie wstępnej wersji produktu finalnego-Paktu Współpracy przy włączeniu odbiorców i 
użytkowników(debaty)oraz opracowanie strategii wdrażania projektu  
Zadanie 3 
Testowanie narzędzia-Paktu Współpracy zgodnie z założeniami strategii wdrażania projektu i po uzyskaniu 
akceptacji Instytucji Organizującej Konkurs 
Zadanie 4 
Analiza rzeczywistych efektów testowanego produktu, opracowanie ostatecznej wersji produktu finalnego 
(Paktu Współpracy)przy udziale grup docelowych 
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Zadanie 5 
Upowszechnienie projektu oraz włączanie go do głównego nurtu polityki-trzy etapy: I (VII2012–II2013), II 
(V2013–I2015), III (IV2015-IX2015 
Zadanie 6 
Ewaluacja-ocena trafności, efektywności, skuteczności, oddziaływania projektu oraz trwałości efektów 
powdrożeniowych 
 
Produkty i rezultaty: 
•analiza danych zastanych 
•42 wywiady kwestionariuszowe 
•10 wywiadów z przedstawicielami władz 
•raport z badania diagnozującego 
•dopracowana wstępna wersja produktu finalnego  
•Instruktaż przeprowadzenia debat oksfordzkich 
•2 innowacyjne programy szkoleniowe 
•procedura tworzenia programu współpracy 
•instruktaż wykorzystania narzędzia badającego 
•strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego  
•80h szkoleń dla JST 
•80h szkoleń dla NGO 
•3 debaty oksfordzkie 
•dopracowany program współpracy 
•narzędzie badające 
•produkt finalny-PAKT WSPÓŁPRACY 
•raport ewaluacyjny analizy wewnętrznej 
•raport ewaluacyjny przygotowany przez podmiot zewnętrzny  
•ostateczna wersja produktu finalnego 
•strona www 
•plakaty 200 sztuk 
•debata społeczna dla 60 osób 
•ogłoszenia  prasowe  
•spoty radiowe  
•audycje telewizyjne  
•biuletyn  
•6 spotkań gminnych 
•500 szt. Podręcznika 
•konferencja podsumowująca dla 100 osób 
•12 raportów kwartalnych z procesu ewaluacji projektu 
•końcowy raport ewaluacyjny projektu 
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„DZIAŁAJ LOKALNIE VII” Koordynator: Karol Duer 

Czas realizacji: luty 2012 - listopad 2012 
Zasięg projektu: powiat słubicki oraz gminy: 

Lubniewice, Krosno Odrzańskie, Dąbie i Skwierzyna 

Grantodawca: Polsko Amerykańska Fundacja 

Wolności za pośrednictwem Akademii Rozwoju 

Filantropii w Polsce.  

Całkowity koszt projektu:  41 349 PLN 

Wkład własny: 13 500 PLN 

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum w 2006 roku trafiła do elitarnego grona Ośrodków Działaj 

Lokalnie. Do końca 2012 roku zrealizowała już 7 edycji konkursu, w trakcie których przyznano 234 076 zł 

dotacji na 59 projektów zrealizowanych przez mieszkańców województwa lubuskiego.  

Celem „Działaj Lokalnie" jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze 

dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których 

wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Poprzez Program 

„Działaj Lokalnie" wspierani są zwykli ludzie, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności. O 

grant mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na terenie miejscowości 

do 20 tyś. mieszkańców objętych zasięgiem Ośrodków „Działaj Lokalnie".  

W odróżnieniu od innych ogólnopolskich programów w „Działaj Lokalnie" decyzje o dofinansowaniu 

projektów zapadają na poziomie lokalnym, jako efekt pracy lokalnych komisji grantowych skupiających 

niezależne autorytety i darczyńców. Gwarantuje to, że dotacje przyznawane są organizacjom i grupom 

nieformalnym, które mają pomysł na działania odpowiadające na faktyczne potrzeby mieszkańców.  

W 2012 roku Fundacja na rzecz Collegium Polonicum przyznała 30 000 zł na granty. Wspartych zostało 7 

projektów z gmin: Krosno Odrzańskie, Lubniewice, Słubice, Rzepin, Cybinka i Skwierzyna. Szczegółowy 

opis każdego z projektów dostępny jest na stronie internetowej www.dl.fundacjacp.org 

 

W ramach VII edycji Działaj Lokalnie Akademia Rozwoju Filantropii przyznała słubickiemu ODL nagrodę w 

wysokości 10 000 zł w konkursie na Dobre Praktyki, czyli inicjatywy własne Ośrodków Działaj Lokalnie 

sprzyjające rozwojowi programu.  

 

Efekty 

Rezultaty twarde: 

 7 przyznanych grantów o łącznej wartości 30 000,00 PLN 
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„Podaj Dalej” Koordynator: Magdalena Tokarska 

Czas realizacji: wrzesień 2010 - 

grudzień 2012 
Zasięg projektu: województwo lubuskie 

Grantodawca: Ministerstwo Pracy i 

Polityki Społecznej w ramach środków 

pomocowych Unii Europejskiej, 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Całkowity koszt projektu: 1 606 680 zł 
Wkład własny: brak 

„Podaj Dalej” to projekt, który ma służyć wzmocnieniu potencjału organizacji pozarządowych w 

regionie. Pośrednio realizacja projektu ma przyczyniać się do integracji środowisk III sektora i 

aktywizacji społecznej. Fundacja na rzecz Collegium Polonicum obejmie wsparciem 40 organizacji z 

województwa lubuskiego, a w szczególności z powiatu gorzowskiego, sulęcińskiego oraz strzelecko-

drezdeneckiego. Do końca 2012 roku realizowane będą szkolenia i profesjonalne doradztwo, które 

obejmą newralgiczne punkty działania organizacji. Planuje się również wymianę informacji na temat 

działania III sektora oraz intensywną promocję zaangażowania i pracy w organizacjach 

pozarządowych. 

 

Partnerzy: 

 Fundacja Inicjatyw Społecznych „Dla przyszłości” 

 

Działania w ramach projektu 

Realizacja projektu zaplanowana jest dwuetapowo:  

Pierwszy zorientowany jest na wzmocnienie projektodawcy i partnera, czyli Fundacji na rzecz 

Collegium Polonicum w Słubicach oraz Fundacji Inicjatyw Społecznych "Dla przyszłości" z Gorzowa 

Wlkp. Aby rzetelnie i skutecznie realizować cele projektu organizatorzy sami przejdą cykl szkoleń 

merytorycznych podnoszących ich kwalifikacje. 

Drugi etap projektu i jednocześnie bardziej spektakularny to liczne działania na rzecz organizacji z 

województwa lubuskiego. Służą one będą realizacji celu projektu, a więc wzmocnieniu potencjału 

organizacji pozarządowych, ich pracowników i członków. Pierwszym krokiem było utworzenie 

Inkubatora NGO w siedzibie Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach oraz Lokalnego 

Ośrodka NGO w siedzibie Fundacji Inicjatyw Społecznych „Dla przyszłości” w Gorzowie Wlkp. Te dwa 

ośrodki wspólnie zajmują się współpracą z innymi organizacjami. Polega na zbadaniu potrzeb i 

problemów III sektora w ramach badania ewaluacyjnego oraz wsparcie merytoryczne i promocyjne. 

Pracownicy i członkowie organizacji biorą udział w szkoleniach i mogą skorzystać z pomocy 

doradców. Ponadto prowadzona jest promocję działalności społecznej za pomocą specjalnie 

Miesięcznika Lubuskich Organizacji Pozarządowych InfoNGO. Gazeta jest rozwożona po 

województwie przez NGObusa. Jego wizyta w danej miejscowości zachęca mieszkańców do 

angażowania się w sprawy społeczności. Wszystkie te atrakcje posłużą stworzeniu raportu z sytuacji 
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NGOsów w lubuskim. Na zakończenie powstanie publikacja w celu rozpowszechnienia efektów 

projektu. 

  

„Podaj dalej” składa się z 11 różnych działań. Wśród działań związanych z projektem znajdują się: 

I. Szkolenia dla FCP i FIS: XI.2010 - VI.2011 

II. Utworzenie i działalność Longo: III.2011 - IX. 2012 

III. Utworzenie i działalność Inkubatora NGO: III.2011 - IX. 2012 

IV. Rekrutacja NGO do projektu: III.2011 - III.2012 

V. Badanie ewaluacyjne: V.2011 - IX.2012 

VI. Gazetka: VI.2011 - VI.2012 

VII. Szkolenia i doradztwo dla NGO: VII.2011 - IX.2012 

VIII. NGObus: VII.2011 - VI.2012 

IX. Targi Aktywności Społecznej: VI.2012 - VII.2012 

X. Publikacja: VII.2012 - IX.2012 

XI. Konferencja: X.2012 - XII.2012 

 

Efekty 

Rezultaty twarde: 

 objecie wsparciem szkoleniowym co najmniej 100 os. 

 ukończenie szkoleń potwierdzone zaświadczeniami przez co najmniej 80os.(80%)–70% 

K(56),30% M(24) 

 podniesienie kwalifikacji przez co najmniej 80os.(80%), w tym 70% K(56), 30% M(24) 

 10 ngo objętych stałym doradztwem 

 

Produkty: 

 144h szkoleń dla zespołu realizującego projekt 

 288h szkoleń dla pracowników ngo 

 650h doradztwa 

 Targi Aktywności Społecznej 

 raport z badania 

 1000 szt publikacji 

 konferencja podsumowująca projekt 

 wydanie przynajmniej 10 numerów gazety 

 

Rezultaty miękkie: 

 zdobycie wiedzy i umiejętności służących skutecznemu działaniu i funkcjonowaniu w III  

sektorze 

 wzmocnienie zasobów ludzkich i sposobów zarządzania NGO  

 promocja III sektora 

 wzrost świadomości na temat NGO w lubuskim 
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 zwiększenie samodzielności zawodowej i społecznej przez uczestników  

 podniesienie samooceny w związku z nabyciem nowych umiejętności zaw. i społ.  

 wyższy poziom świadomości wagi inicjatyw lokalnych na rzecz rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego 

 

 

 

 
 

 

 

 

"Odkryty talent" 

 

Koordynator: Magdalena Tokarska 

 

Czas realizacji: październik 2012 – grudzień 2012 

 

Zasięg projektu: ogólnopolski 

 

Grantodawca: Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 

Wartość projektu: 111 563,00 PLN 

 

 

Grupa docelowa:  

Utalentowani uczniowie w wieku od 6 do 21 lat 

Cel projektu:  

Profesjonalna edukacja artystyczna szczególnie uzdolnionych uczniów wszystkich szkół podstawowych, 

gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Projekt zakłada wyszukanie wybitnie uzdolnionych uczniów z 

małych i większych miejscowości, podniesienie ich umiejętności wokalnych, następnie prezentację 

uzdolnionych wokalistów szerokiej rzeszy odbiorców, a także rozbudzanie zainteresowań naukowych przez 

zajęcia na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej dla młodzieży zainteresowanej naukami ścisłymi.  

 

Efekty:  

Odkryty talent to projekt o zasięgu ogólnopolskim, skierowany do utalentowanych młodych uczniów, 

których pasją jest muzyka i śpiew, odkrytych w ramach wcześniejszych działań Fundacji Młodzi Artyści 

takich jak Ogólnopolski Festiwal Piosenki Fuma, Regionalne Festiwale, a także promocja i prezentacja 

zdolnych uczniów szerokiej rzeszy odbiorców. Podsumowaniem pracy będą warsztaty, próby muzyczne z 

profesjonalną orkiestrą, koncert oraz nagranie płyty na której zaśpiewają najzdolniejsi uczestnicy projektu. 

Płyta będzie promowana w rozgłośniach radiowych w całym kraju a także w domach kultury i placówkach 

oświaty. W projekcie wezmą również udział utalentowane wokalnie osoby niepełnosprawne - podopieczni 
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Fundacji Anny Dymnej. 

W ramach projektu będziemy wspierać również młodzież o uzdolnieniach naukowych związanych 

z przedmiotami ścisłymi, żeby umożliwić im rozwijanie swoich zdolności oraz poprzez taką pasję 

rozbudzać w nich chęć pomocy innym. Dzięki współpracy z uczelnią młodzież zapozna się z 

akademickim systemem nauki a także poczuje klimat studiowania. Kolejną grupą będą młodzi 

dziennikarze, czyli osoby, które zaangażujemy w pracę dziennikarską. Przy pomocy profesjonalistó w  

   stworzą cykl felietonów nt. pasji, zaangażowania społecznego, pozytywnego przekazu.  
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              "NOWA AMERIKA UNIWERSYTÄT" 
Koordynator: Michael Kurzwelly 

 

Czas trwania: październik 2012 – luty 2014 
Zasięg projektu: Frankfurt i Słubice 

 

Grantodawca: Program Operacyjny Współpracy 
Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – 
Brandenburgia 2007-2013 w ramach Europejskiej 

Współpracy Terytorialnej 
 

Wartość projektu: 60 000,00 Euro 
 

 
 

Grupa docelowa:  

Działacze organizacji pozarządowych, nauczyciele i mieszkańcy polsko – niemieckiego pogranicza 

Cele projektu: 

- rozwój i połączenie w sieć nowych struktur społeczeństwa obywatelskiego 

- ulepszenie komunikacji we wspólnym polsko – niemieckim regionie  

- szukanie korzeni i umacnianie tożsamości mieszkańców z regionem 

- wyzwalanie kreatywności 

- przełamywanie stereotypów i wzajemnych uprzedzeń 

- wypracowanie i umacnianie nowego postrzegania wspólnej historii 

- gromadzenie informacji i dokumentów na temat wspólnego regionu 

- badanie i popularyzacja specyfiki wspólnego regionu 

- rozwój nowych form kształcenia 

- stworzenie perspektyw na przyszłość 

 
NOWA AMERIKA UNIWERSYTÄT jest projektem długoterminowym. To obywatelskie laboratorium, które 
służyć będzie integracji niemiecko – polskiego pogranicza. W ramach projektu realizowane będą wykłady, 
warsztaty, seminaria, lekcje, prace badawcze, ekspedycje. Stworzone zostaną zbiory poświęcone tematowi 
„Granica a tożsamość”, a także gromadzone będą wyniki badań i dokumentacja, dotyczące historii polsko 
niemieckiego pogranicza, które realizatorzy umieszczą w „Mediatece Słubfurckiej”.  
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„Uniwersytet Obywatelski dla dzieci” Koordynator: Marzena Słodownik 

Czas trwania: lipiec 2012 – lipiec 2013 Zasięg projektu: powiat słubicki 

Grantodawca: Projekt współfinansowany przez 
Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu 

Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii 
Europejskiej 

Wartość projektu: 215 800,00 PLN 
 

Grupa docelowa:  
Uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych 
 
Cel główny:  
Budowanie świadomego społeczeństwa poprzez rozwijanie postaw obywatelskich wśród uczniów powiatu 
słubickiego w okresie VII 2012-VII 2013. 
 
W ramach projektu powstał uniwersytet dziecięcy zajmujący się tematyką społeczeństwa obywatelskiego. W 
trakcie zajęć dzieci uczą się m.in. czym są społeczności lokalne, jak możemy wpływać na to, w jakim 
środowisku żyjemy, czym jest samorządność, co mogą radni i burmistrz, co to jest wolontariat, po co 
powstają organizacje pozarządowe i jak funkcjonują media. Przez 9 miesięcy młodzi studenci biorą udział w 
wykładach i warsztatach prowadzonych przez nauczycieli akademickich i specjalistów z danych dziedzin. 
Całość prowadzona jest w atrakcyjnej uniwersyteckiej formie wraz z wykładami, indeksami i zaliczeniami, tak 
aby szkolna młodzież mogła odkryć i poznać atmosferę studiowania. Nauka prowadzona jest na trzech 
wydziałach: Młodego Dziennikarza Obywatelskiego, Młodego Samorządowca, Młodego Społecznika.  
W ramach Uniwersytetu co dwa miesiące ukazuje się Uniwersytecki dwumiesięcznik Obywatelski - w skrócie 
"UdO". Gazeta redagowana jest przez młodych studentów. Znajdują się w niej relacje z zajęć Uniwersytetu 
Obywatelskiego i tematy podejmowane przez młodych dziennikarzy.  
 
Działania w ramach projektu:  
 
1.Promocja i rekrutacja: 
Spotkania informacyjne w szkołach podstawowych - wszystkie 19 szkół podstawowych z powiatu słubickiego, 
promocja projektu w mediach – od VIII 2012 do VII 2013 
2.Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Obywatelskim.  
Podczas uroczystego wykładu nowi studenci otrzymają indeksy, złożą ślubowanie. Przedstawiony zostanie 
szczegółowy harmonogram spotkań – X 2012, aula Collegium Polonicum w Słubicach 
3.Wykłady popularno naukowe 
stanowią wprowadzenie do tematyki poruszanej w danym miesiącu (każdy miesiąc będzie miał odrębną 
tematykę). Wykład będzie prowadzony przez pracownika naukowego, specjalistę w danej dziedzinie, będzie 
trwał 2 h i otwarty dla wszystkich dzieci w wieku 10-13 lat i ich rodziców – od X 2012 do VI 2013, raz w 
miesiącu, aula Collegium Polonicum 
4.Warsztaty dla dzieci - związane z tematyką danego miesiąca. Zajęcia prowadzone będą w 3 wydziałach, a 
efektem prac każdej grupy będzie pogłębienie określonego tematu - X 2012 - VI 2013, 2 razy w miesiącu w 3 
wydziałach, sale wykładowe Collegium Polonicum lub warsztaty w terenie  
5.GAZETA – UNIWERSYTECKI DWUMIESIĘCZNIK OBYWATELSKI UdO  
6.Olimpiada wiedzy obywatelskiej  
Dzieci będą mogły sprawdzić umiejętności zdobyte podczas zajęć. Dzięki Olimpiadzie organizatorzy będą 
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mogli jednocześnie dokonać ewaluacji postępów dydaktycznych dzieci i efektywności prowadzonych zajęć. – 
VI 2013, aula Collegium Polonicum 
7.Uroczyste zakończenie roku akademickiego  
Studenci otrzymają promocję na kolejny rok studiów. Rozdane zostaną certyfikaty ukończenia roku oraz 
nagrody dla osób, które uzyskały najlepsze wynik i podczas Olimpiady. – VI 2013, aula Collegium Polonicum 
8.Targi Aktywności Obywatelskiej – VII 2013 
9. WYJAZD DO WARSZAWY  
24 najlepszych uczniów-studentów, wyjedzie w nagrodę za zajęcie najlepszych miejsc w Olimpiadzie. –VII 
2013, Warszawa 
 
Efekty: 
 
Rezultaty ilościowe: 
-objęcie wsparciem projektowym co najmniej 150 uczniów szkół podstawowych  
-ukończenie cyklu wykładów i warsztatów potwierdzone zaświadczeniami przez co najmniej 120 uczniów 
(80%) 
-24 uczniów i 24 rodziców weźmie udział w wyjeździe do Warszawy 
 
Rezultaty jakościowe: 
-zdobycie wiedzy przez uczniów szkół podstawowych powiatu słubickiego w obszarze aktywizacji 
obywatelskiej  
- wzrost świadomości na temat roli dzieci w życiu publicznym wśród przynajmniej 80 % odbiorców  
-zwiększenie zaangażowania w życie publiczno-społeczne, wśród przynajmniej 80 % uczestników  
-wyższy poziom świadomości wagi inicjatyw lokalnych na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 
wśród co najmniej 80 % uczestników 
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IV. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

Celem działalności gospodarczej jest poszerzenie kompetencji językowych mieszkańców regionu Słubic i 
Frankfurtu. W ramach działalności gospodarczej podjęto w 2012 roku następujące działania: 

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

 aktualizacja wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej 
Górze 

 Poszerzenie oferty szkoleniowej Instytutu Szkoleniowo – Doradczego FCP w 2012r. jako formy 
prowadzonej działalności gospodarczej 

 łącznie w 2012 roku zostało zrealizowanych 16 kursów  językowych w tym 3 kursów języka 
angielskiego, 7 kursów język niemieckiego,1 kurs języka włoskiego, 4 kursy języka polskiego dla 
obcokrajowców,  1 kursy języka rosyjskiego. 

 

Kohl 

Stała współpraca z Firmą Kohl na K-SSSE w Słubicach w zakresie organizacji kursów językowych dla 
pracowników. Kursy prowadzone są dla 8 grup po około 5 osób w zakresie języka niemieckiego i angielskiego 
na różnych poziomach zaawansowania. Z indywidualnych kursów językowych korzysta także kadra 
zarządzająca firmy. 

 Kursy i szkolenia zrealizowane na zasadach komercyjnych biorąc udział w przetargach ogłoszonych przez 
PCPR w Słubicach: 

-  2 kursy językowe (angielski i niemiecki) 

-  1 kurs komputerowy, 

- 1 Warsztaty Rozwoju Osobistego, 

 Kursy i szkolenia zrealizowane na zlecenia zewnętrzne: 

- Szkolenie z zakresu "Rozliczania projektów w ramach PO KL" - zrealizowane na zlecenie Lokalnego Punktu 
Informacyjnego w Słubicach 

- Szkolenie z zakresu " Obsługa CSM Joomla - administrowanie strony internetowej" - zrealizowane na 
zlecenie  Dobro Kultury fundacji dla Ochrony Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego 

Szkolenia zrealizowane przez Instytut Szkoleniowo-Doradczy FCP 

1. "Efektywna komunikacja interpersonalna"- szkolenie skierowane do pracowników administracyjnych 

Collegium Polonicum oraz współpracowników. Dzięki szkoleniu pracownicy Collegium Polonicum dowiedzieli 

się: 

- jak mocno komunikacja wpływa na zarządzanie zespołem oraz efektywność w pracy, 

- o skutecznych technikach komunikacji o rozwiązywania trudnych sytuacji, 

- jak radzić sobie z najtrudniejszym typem pracownika, szefa czy klienta, 

Cele szkolenia: 
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 wzrost poczucia pewności siebie i satysfakcji w kontaktach z innymi, 

 wzbogacenie relacji między członkami zespołu, 

 rozpoznanie własnych barier komunikacyjnych, 

 zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu aktywnego słuchania, 

 pogłębienie wiedzy na temat informacji zwrotnej. 

Termin szkolenia: 18.05.2012r. 

Ilość uczestników: 6 osób  

2. "Zarządzanie relacjami z klientem" - uczestnicy szkolenia poznali czynniki warunkujące dobrą opinię o 

obsłudze klientów, pogłębili umiejętności komunikacji w tym dopasowane do różnych typów osobowości oraz 

poznali sposoby postępowania w sytuacjach trudnego kontaktu z klientem. 

Cele szkolenia: 

- wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania zasobami i kapitałem ludzkim, 

- wzmocnienie kompetencji w rozmowach przeprowadzonych z klientem, 

- umiejętne radzenie sobie z rozmowami wzbudzającymi negatywne emocje, 

- podstawy negocjacji w modelu WIN-WIN 

Termin szkolenia: 13.06.2013r. 

Ilość uczestników:  8 osób 

3. "Zarządzanie sobą w czasie" - kierowane do osób, które chciały efektywnie wykorzystywać własny czas, 

przećwiczyć techniki zarządzania czasem. Zostały użyte metody angażujące wszystkich uczestników: ćwiczenia 

grupowe, dyskusje. 

Cele szkolenia: 

- rozwój świadomości uczestników w aspekcie: "czas jako kapitał i wartość, która można zarządzać" 

- prezentacja i wdrażanie technik zasad organizowania czasu, 

- prezentacja i wdrażanie procesu zarządzania czasem, 

- prezentacja i nauka sposobu posługiwania się technikami podnoszącymi efektywność pracy, 

- prezentacja i nauka sposobu posługiwania się technikami podnoszącymi poziom motywacji w zakresie 

realizacji określonych celów. 

Termin szkolenia: 21.06.2013r. 

Ilość uczestników: 7 osób 

4. "Facility management" - zarządzanie gospodarką energetyczną i innymi mediami. Jest to działalność łącząca 

różne dyscypliny dla zapewnienia funkcjonalności środowiska budynkowego poprzez integrację ludzi, miejsca, 

procesów i technologii. Integruje zasady administrowania biznesem, architekturą i utrzymaniem obiektów 

technicznych. 

Cele szkolenia: 

- podejście administracyjne i strategiczne w zarządzaniu nieruchomościami, 

- przedstawienie koncepcji Facility Management w zarządzaniu nieruchomościami, 

- analiza klientów, finansów, procesów i rozwoju nieruchomości, 

- analiza kondycji nieruchomości i raportowanie podstawowych informacji o nieruchomościach w oparciu o 

system KPI, 

- prezentacja narzędzi budowania strategii opartej na koncepcji Facility Management. 
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Termin szkolenia: 25.06.2012r.  

Ilość uczestników: 5 osób 

5. "Technologie informacji – obieg dokumentacji i informacji" - kierowane do osób chcących wykorzystać 

technologie informacyjne w zarządzaniu obiegiem dokumentów, stosując je jako kryterium decyzyjne przy 

wyborze źródeł informacji, projektowaniu systemu informacyjnego, ocenie otrzymywanych i przetwarzanych 

informacji. 

Cele szkolenia: 

- omówienie cech i funkcji informacji, 

- prezentacja komunikacji w firmie, podstawy efektywnego porozumiewania się, rozwijanie umiejętności 

autoprezentacji i tworzenia pozytywnych relacji z innymi pracownikami, 

- prezentacja nt. skutecznej komunikacji z klientem firmy w kontakcie bezpośrednim oraz za pośrednictwem 

telefonu lub internetu, 

- omówienie elementów etyki w postawach pracowników firmy, 

- prezentacji nt. obiegu dokumentacji w firmie i zasady opracowywania pism. 

Termin szkolenia: 29.06.2012r. 

Ilość uczestników: 10 osób 

6. "Prowadzenie prezentacji i wystąpienia publiczne" – kierowane do osób chcących nauczyć się efektywnej 

autoprezentacji, wzbudzania w rozmówcy zaufania oraz tworzenia klimatu bezpieczeństwa, uprzejmości i 

współpracy.  

Cele szkolenia: 

- omówienie kryteriów efektywności prezentacji i wystąpienia, budowanie struktury prezentacji, 

- prezentacja nt. werbalnych i niewerbalnych technik oratorskich, 

- omówienie technik perswazji, 

- metody radzenia sobie ze stresem i emocjami, 

- omówienie podstawowego schematu prezentacji informacyjnych 

Termin szkolenia: 07.09.2012r. 

Ilość uczestników: 7 osób 

7. "Zarządzanie stresem i sztuka podejmowania decyzji" - szkolenie skierowane do pracowników 

administracyjnych Collegium Polonicum oraz współpracowników. Dostarczyło praktycznej wiedzy z zakresu 

rozpoznawania przyczyn stresu i wyznaczania optymalnego poziomu stresu do konstruktywnych działań 

Cele szkolenia: 

 rozwój umiejętności kierowania procesem indywidualnego rozwoju w sytuacjach stresowych z 

wykorzystaniem własnych zasobów, 

 opanowanie umiejętności podejmowania decyzji optymalnego wyboru strategii i technik ze względu na 

wymagania, 

 uświadomienie postaw, które powodują brak odporności na stres, 

 osiąganie stanu równowagi tj. odpowiedniego stanu napięcia pozwalającego na skuteczną realizację 

założonych działań i celów. 

Termin szkolenia: 14.09.2012r.  

Ilość uczestników: 9 osób 
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8. "Technologie informacji: Facebook, Twitter, Outlook" – przedstawienie funkcjonalności portali 

społecznościowych oraz poczty elektronicznej, służących szybszemu i efektywniejszemu przekazywaniu oraz 

publikacji informacji w sieci. 

Cele szkolenia: 

- omówienie podstawowych pojęć związanych z portalami społecznościowymi, objaśnienie nazwy i prezentacja 

dostępnych funkcji,  

- wprowadzenie do korzystania z Facebook’a i Twittera, zakładanie konta, wysyłanie wiadomości 

Termin szkolenia: 24.09.2012r. 

Ilość uczestników: 8 osób  

9a. "MS Excel – poziom podstawowy" – szkolenie jest skierowane do osób chcących podnieść swoje 

kwalifikacje zawodowe z zakresu korzystania z programu Excel na poziomie podstawowym. 

Cele szkolenia: 

- prezentacja funkcji programu Excel, 

- omówienie interfejsu programu oraz podstawowych informacji, 

- nauka formatowania i wykonywania operacji matematycznych 

Termin szkolenia: 09.11.2012r.-07.12.2012r. 

Ilość uczestników: 10 osób 

9b. "MS Excel – poziom zaawansowany" - szkolenie jest skierowane do osób chcących podnieść swoje 

kwalifikacje zawodowe z zakresu korzystania z programu Excel na poziomie zaawansowanym. 

Cele szkolenia: 

- nauka filtrowania danych, sortowania, formatowania warunkowego oraz robienia wykresów, 

- tworzenie tabeli przestawnych, interaktywnych formularzy i scenariuszy, 

- tworzenie makr, Visual Basic for Applications (VBA), korespondencja seryjna. 

Termin szkolenia: 09.11.2012r.-07.12.2012r. 

Ilość uczestników: 6 osób 

10. "Bezwzrokowe pisanie" – szkolenie kierowane do osób chcących nabyć umiejętność komputeropisania 

metodą bezwzrokową. 

Cele szkolenia: 

- omówienie techniki bezwzrokowego pisania na klawiaturze komputerowej, 

- ćwiczenia praktyczne polegające na bezwzrokowym pisaniu różnych kombinacji liter. 

Termin szkolenia: 18.12.2012r.-05.02.2013r. 

Ilość uczestników: 14 osób 

 

V. WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI 

Nazwa podmiotu Obszar współpracy 

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 
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Ludzkich Losów, które znajduje się na polsko-niemieckiej granicy i 
obecnie ma swoją siedzibę w budynku Collegium Polonicum w 
Słubicach. 

Collegium Polonicum współrealizacja projektów, konferencji, seminariów i innych działań 

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

Gmina Słubice wsparcie działalności małych organizacji z terenu gminy 

Gmina Cybinka wsparcie działalności małych organizacji z terenu gminy 

Gmina Rzepin 

 

wsparcie działalności małych organizacji z terenu gminy 

Gmina Lubniewice wsparcie działalności małych organizacji z terenu gminy 

Organizacje pozarządowe z 
województwa lubuskiego 

tworzenie sieci współpracy na rzecz realizacji wspólnych projektów, 

Demokratie und Integration 
Brandenburg e.V. RAA Brandenburg 

lider projektu Razem – Zusammen współpraca nad tworzeniem sieci 
współpracy na terenach przygranicznych 

 

Przygotowała Marta Wankiewicz 

Zatwierdzili 

 

Magdalena Tokarska 

 

 

Krzysztof Wojciechowski 

 

 


