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Rozpoczął się nowy rozdział dla sektora pozarządowego w lubuskim

Podaj dalej

Przyjdź do Inkubatora,
odwiedź LoNGO!

Szansa rozwoju dla
organizacji. prywatny
trener dla NGO
Profesjonalni doradcy czekają na organizacje, które chciałyby skorzystać
ze wsparcia profesjonalnego doradcy.
Celem wspólnej pracy jest pomoc w
zbudowaniu silnej, stabilnej organizacji, świadomie realizującej swoją
misję, zmotywowanej do działania,
umiejącej wytyczać sobie ambitne i
realne do osiągnięcia cele. Str. 3

Dowiedz się czegoś nowego. szkolimy III sektor!
Trwa rekrutacja na szkolenia przygotowane specjalnie dla lubuskich NGO.
Tematyka szkoleń została przygotowana na bazie poprzednich projektów
wspierających NGO, co pozwoli skutecznie wzmocnić potencjał drzemiący w lubuskich społecznikach. Str. 3

Praca za odrą.
InfoPortal
Ruszył nowy serwis internetowy,
którego celem jest zebranie w jednym
miejscu ofert pracy, praktyk, stażu,
które pojawiają się w województwie
lubuskim i Brandenburgii. Str. 4

Targi Aktywności
Społecznej
Święto społeczników
Już po raz piąty przedstawiciele
lubuskich organizacji pozarządowych
spotkają się na wspólnej imprezie
w Słubicach. Będą chwalić się swoimi
osiągnięciami i promować aktywność
społeczną. Str. 4

Profesjonalne
szkolenia,
doradztwo kompleksowe i
specjalistyczne,
wsparcie
techniczne Inkubatora oraz
LoNGO – projekt „Podaj Dalej” wchodzi w zasadniczy
etap realizacji. – To najlepszy czas dla lubuskich organizacji pozarządowych.
Mogą otrzymać pomoc w
wielu obszarach. To krok
do przodu w budowaniu potencjału III sektora w województwie lubuskim – mówi
Magdalena Tokarska, koordynator projektu.
Fundacja na rzecz Collegium
Polonicum wspólnie z partnerem,
Fundacją Inicjatyw Społecznych
„Dla Przyszłości” realizują projekt
od września 2010. Pierwszy etap
ukierunkowany był na wzmocnienie
i podniesienie kompetencji zespołu
Fundacji i partnera. – Szkoliliśmy
się przez kilka miesięcy. Dzięki temu
skuteczniej i rzetelniej będziemy
mogli wspomagać tych, którym nasza pomoc jest niezbędna – wyjaśnia
Marzena Słodownik, asystent merytoryczny.
W ramach przedsięwzięcia wsparciem objętych zostanie 40 organizacji z województwa lubuskiego. Do
końca 2012 roku realizowane będą
szkolenia i profesjonalne doradztwo,
obejmujące newralgiczne punkty
działania organizacji.

Wsparcie dla NGO – to już
znane, i to całkiem nowe
Działania na rzecz organizacji pozarządowych z lubuskiego służą realizacji celu projektu - wzmocnieniu
potencjału organizacji pozarządowych, ich pracowników i członków.

Karol Duer

W województwie lubuskim powstały dwa miejsca, w których pracownicy i członkowie NGO mogą skorzystać z komputera, a także spotkać
się z doradcami i porozmawiać o
trapiących je problemach. Str. 2

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. - Uczestnikom, którzy
zgłoszą się do projektu, proponujemy wsparcie techniczne oraz merytoryczne – wyjaśnia M. Słodownik.
– Innowacyjnymi elementami przedsięwzięcia są na pewno gazeta oraz
NGO’bus. Chcemy, żeby o naszym
projekcie było głośno, i żeby głośno

skąd pomysł na projekt?
Fundacja zrealizowała wiele
przedsięwzięć dla NGO w lubuskim. Ten projekt jest najbardziej
kompleksowy, a zarazem różnorodny. Chcemy, aby organizacje,
które otrzymają wsparcie, mogły
swoją wiedzą dzielić się z innymi.
Naucz się i Podaj Dalej!

było o tych, dla których zaangażowanie społeczne jest chlebem codziennym, bez różnicy, gdzie działają – w
dużym mieście, czy w małej wiosce.

Zgłoś swoją organizację
do projektu
Do projektu mogą się zgłosić
wszystkie organizacje z województwa lubuskiego, które chcą skorzystać z oferowanego wsparcia. Aby
wziąć udział w szkoleniach i skorzystać z doradztwa specjalistycznego,
należy zgłosić się do 30 sierpnia.
Natomiast na zgłoszenia do doradztwa kompleksowego czekamy do
24 czerwca. – Ten rodzaj wsparcia
przeznaczony jest dla organizacji z
powiatu sulęcińskiego, gorzowskiego
i strzelecko-drezdeneckiego. Jest to
podyktowane wymogami operatora – tłumaczy M. Słodownik. – Aby
skutecznie wspomóc organizacje i
zarazem działać zgodnie z harmono-

Informacje o wszystkich
działaniach projektowych
znajdują się na dwóch
kolejnych stronach gazety.
Więcej na www.podaj-dalej.org

gramem, doradztwo kompleksowe
rozpoczniemy w lipcu i będzie ono
trwało 14 miesięcy.
Zgłoszenia do projektu przyjmujemy w formie papierowej i elektronicznej. Można przynieść formularz
osobiście, wysłać pocztą lub faxem,
albo przesłać go do Fundacji drogą
mailową. Formularz zgłoszeniowy
oraz regulamin udziału w projekcie
znajdują się na stronie www.podajdalej.org. Więcej informacji można
uzyskać pod numerami telefonów
95 759 2391 lub 603 112 487 oraz
mailowo, pisząc na adres
k.dreszer@fundacjacp.org lub
m.slodownik@fundacjacp.org
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Skorzystaj z porad fachowców

Przyjdź do Inkubatora, odwiedź LoNGO!
W ramach projektu „Podaj Dalej” w Słubicach i Gorzowie powstały miejsca, w których członkowie organizacji pozarządowych mogą uzyskać porady, bezpłatnie skorzystać z Internetu i komputera oraz biblioteczki tematycznej.

Siedziba LoNGO:
Fundacja Inicjatyw Społecznych
„Dla Przyszłości”
ul. 30 Stycznia 12 lok. 4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 603 112 487

Siedziba Inkubatora:
Fundacja na rzecz
Collegium Polonicum
ul. T. Kościuszki 1,
69-100 Słubice
tel. 95 7592 444

Maria Boratyn

Inkubator NGO działa w biurze
Fundacji na rzecz Collegium Polonicum od marca 2011 roku. Jego
celem jest pomoc organizacjom w
postaci wsparcia technicznego poprzez udostępnianie lokalu i sprzętu
biurowego, a także doradztwo. W
wyznaczonych godzinach porozmawiać można ze specjalistami, uzyskać
porady, jak również bezpłatnie skorzystać z komputera i Internetu oraz
biblioteczki NGO.
Również od marca w Gorzowie funkcjonuje zamiejscowa filia Fundacji - Lokalny Ośrodek
NGO (LoNGO). Jego zadaniem
jest przede wszystkim infrastrukturalne wspieranie organizacji pozarządowych z terenu województwa
lubuskiego. Również w LoNGO
do dyspozycji organizacji pozostaje
komputer podłączony do Internetu

oraz w wyznaczonych godzinach,
doradcy - specjaliści w różnych dziedzinach. Zarządzaniem LoNGO
zajmuje się partner projektu „Podaj
Dalej” – Fundacja Inicjatyw Społecznych „Dla przyszłości”. Oba ośrodki

dostępne są przez 5 dni w tygodniu
po 5 godzin dziennie. Serdecznie zapraszamy wszystkich działających w
organizacjach pozarządowych, a także tych którzy dopiero planują swoją
przygodę z III sektorem.

Aktywne, zaangażowane dziennikarstwo obywatelskie

Godziny otwarcia
Inkubatora oraz dyżury
doradców z Fundacji
Poniedziałek 14.00 – 19.00
od 16.00 do 19.00 dyżur pełni
Marzena Słodownik,
tel. 95 759 2389,
e-mail: m.slodownik@fundacjacp.org

Info NGO

Pisanie i realizacja projektów, pozyskiwanie środków zewnętrznych,
PR w III sektorze.

Gazeta będzie poruszała ważne zagadnienia dotyczące działania III sektora, wskazówki i
ciekawostki pomocne w pracy organizacji pozarządowej, dział z ogłoszeniami drobnymi,
informacje na temat działań w projekcie „podaj dalej”.

Wtorek 9.00 – 14.00
od 10.00 do 13.00 dyżur pełnią
Wioletta Mazurek
Beata Małachowska
tel. 95 759 2392,
e-mail: ksiegowosc@fundacjacp.org

Miesięcznik Lubuskich Organizacji Pozarządowych InfoNGO to
pierwsza w naszym województwie
gazeta podejmująca tematy związane z trzecim sektorem. Jej celem
jest przede wszystkim promowanie
aktywności obywatelskiej, zachęcanie do angażowania się w działalność społeczną, oraz prezentacja
lubuskich NGO. - Chcemy pokazać,
jak wiele jest w naszym regionie aktywnych organizacji, jak różnorodną
problematyką się zajmują – mówi

Katarzyna Buchwald–Piotrowska,
redaktor naczelna miesięcznika.
– Zaprezentujemy portrety lokalnych
liderów, pokażemy, jakie działania realizują na swoim terenie. Będziemy
promowali współpracę trójsektorową
i integrację społeczną. Chcemy aby
nasz miesięcznik był ciekawym przewodnikiem po świecie NGO, dotykał
w praktyczny sposób ważnych aspektów funkcjonowania organizacji na
naszym terenie – dodaje.
W ramach projektu ukaże się 10

Katarzyna Buchwald-Piotrowska, redaktor naczelna

Maria Boratyn, dziennikarz

– Dziennikarstwo to nie tylko mój
zawód, ale i pasja, tak jak praca w
organizacji pozarządowej. Każdy z
nas ma możliwość zmieniania świata dookoła siebie na lepszy, bardziej
przyjazny. Ważne jest, żeby umieć
wykorzystać szanse i możliwości,
jakie pojawiają się na naszej drodze.

– Staram się dostrzegać jedynie pozytywne strony otaczającego mnie
świata. Zawsze jest coś ciekawego
do zobaczenia i pilnego do zrobienia – najważniejsze, żeby nie dać się
zwariować. Każdy dzień może być
ekscytujący – od nas zależy, czy mu
na to pozwolimy.

numerów miesięcznika, każdy w nakładzie 1500 sztuk. Będzie dostępny
bezpłatnie, rozsyłany pocztą do jednostek samorządu terytorialnego i
organizacji pozarządowych, a także
rozwożony przez NGO’bus. Wydania elektroniczne znajdą się na stronie internetowej projektu.

Bądź aktywnym
dziennikarzem
Do współpracy przy redagowaniu
gazety zapraszamy osoby, które
zainteresowane są promowaniem
trzeciego sektora, chcą podzielić
się swoimi spostrzeżeniami,
osiągnięciami, wiedzą, doświadczeniem. Ta gazeta ma być tworzona przez NGO i dla NGO.
Pokażmy wszystkim, ile dzieje
się w trzecim sektorze - czym
się zajmujemy, jacy jesteśmy, co
myślimy. Opowiadajmy o swoich
ideałach, marzeniach, zarażajmy
innych pasjami!
Osoby, które chciałyby aktywnie
włączyć się w redagowanie miesięcznika, prosimy o kontakt
tel. 95 7592 390, 95 7592 444,
e-mail: redakcja@podaj-dalej.org

Polityka zatrudnienia, ubezpieczenia społeczne, prawo pracy, prawo
cywilne, finanse i księgowość.
Środa 12.00 – 17.00
od 14.00 do 17.00 dyżur pełni
Magdalena Tokarska,
tel. 95 759 2391,
e-mail: m.tokarska@fundacjacp.org
Tworzenie i zakładanie stowarzyszeń od strony formalnej.
Czwartek 9.00 – 14.00
od 10.30 do 13.30 dyżur pełni
Karolina Dreszer – Smalec,
tel. 95 759 2391,
e-mail: k.dreszer@fundacjacp.org
Zarządzanie organizacją, pisanie
projektów i pozyskiwanie środków
zewnętrznych.
Piątek 9.00 – 14.00

Badamy kondycję
NGO w lubuskim

Jaki jesteś, NGO’sie?
W maju 2011 roku, w ramach
projektu „Podaj Dalej”, rozpoczęło
się badanie lubuskich organizacji,
w wyniku którego powstanie
kolejny kompleksowy raport ich
kondycji, przygotowany przez
Fundację na rzecz Collegium
Polonicum.
Badanie sprawdzi, ile faktycznie
jest NGO w naszym województwie, jakie mają zasoby, potrzeby,
ograniczenia, jak są zarządzane,
ilu liczą członków i współpracowników, a także jak wygląda
ich współpraca z samorządami i
przedstawicielami biznesu.
Aby pozyskać dane, 100 przedstawicieli NGO i 20 reprezentantów władz samorządowych zostanie poproszonych o wypełnienie
anonimowych kwestionariuszy.
Analizie poddanych zostanie 50
NGO i 10 samorządów. Przeprowadzone będą również rozmowy
z przedstawicielami organizacji
infrastrukturalnych i sieciowych
- ich faktyczną liczbę pokaże
badanie. Szczegółowy raport o
lubuskim trzecim sektorze zostanie opublikowany na stronie
internetowej projektu, a na jego
podstawie powstanie poradnik
dla NGO.

Może dojechać wszędzie!

NGO’busem w świat
Mały kolorowy autobus oznaczony logotypami projektu „Podaj
Dalej” – to właśnie jest NGO’bus.
Od lipca 2011 r. do czerwca 2012 roku odwiedzi szereg
mniejszych miejscowości naszego województwa. Celem jego
podróży jest promocja aktywności społecznej, informowanie
i wspieranie lokalnych inicjatyw,
animowanie mieszkańców, zachęcanie do brania aktywnego
udziału w życiu swoich społeczności. Łącznie zaplanowanych
jest 20 wyjazdów. Jest to dodatkowa atrakcja projektu, która ułatwi
komunikację pracowników Fundacji z aktywistami III sektora
szukającymi wsparcia. NGO’bus
chętnie odwiedzi różne ciekawe
inicjatywy, festyny oraz akcje organizowane przez NGO lub grupy nieformalne. Logistyką wyjazdów zajmuje się animator Adam
Szulczewski, tel. 095 75 92 391,
a.szulczewski@fundacjacp.org
Zapraszamy do kontaktu osoby
chętne do zorganizowania wizyty
NGO’busu w swojej miejscowości.
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Kompleksowe wsparcie szansą rozwoju dla organizacji

Prywatny trener dla NGO
– Rolą doradcy będzie wspieranie, zachęcanie, motywowanie członków organizacji do
samodzielnego, świadomego kierowania swoimi działaniami – wyjaśnia Karolina DreszerSmalec, współpracująca z doradcami w ramach projektu „Podaj Dalej”.
Doradztwo kompleksowe to forma indywidualnego wsparcia zarówno dla początkujących, jak i już doświadczonych NGOsów. W ramach
oficjalnego naboru zostanie wyłonionych 10 organizacji z obszaru powiatów: sulęcińskiego, gorzowskiego
oraz strzelecko – drezdeneckiego.
Członkowie tych organizacji przez
kolejnych 14 miesięcy będą współpracować z indywidualnym doradcą.
Współpraca będzie długofalowa, połączona również z innymi możliwymi rodzajami wsparcia oferowanego
w projekcie, jak na przykład szkoleniami, co pozwoli na wypracowywa-

nie konkretnych rozwiązań i przetestowanie ich w praktyce, a także
ewaluację i ukierunkowanie działań.
Efektem pracy doradcy z organizacją
będzie strategia rozwoju organizacji
na kolejne trzy lata. – Doradca pomoże napisać ten dokument, pomoże wytyczyć drogę, ale nie będzie
niczego robił za organizację. Jego
rolą jest wspomaganie, zachęcanie i
uczenie – wyjaśnia K. Dreszer-Smalec. Celem doradztwa jest pomoc w
zbudowaniu silnej, stabilnej organizacji, świadomie realizującej swoją
misję, zmotywowanej do działania,
umiejącej wytyczać sobie ambitne i

realne do osiągnięcia cele.
Spotkania z doradcami odbywać
się będą w siedzibie danej organizacji. Będą to 2 spotkania w miesiącu
po 5 godzin każde, w uzgodnionych
terminach, aż do końca sierpnia
2012 r.

Skorzystaj z porad
fachowców!
Na zgłoszenia do doradztwa
kompleksowego czekamy do
24 czerwca 2011 - LICZBA
MIEJSC OGRANICZONA !!!

Zgłoś się na szkolenie i dowiedz się czegoś nowego

Szkolimy trzeci sektor!
Od września 2011 roku pracownicy i członkowie organizacji pozarządowych z naszego
województwa będą mogli skorzystać z profesjonalnego wsparcia szkoleniowego.
Tematyka szkoleń została przygotowana na bazie poprzednich
projektów wspierających NGO, co
pozwoli skutecznie wzmocnić potencjał drzemiący w lubuskich społecznikach. Szkolenia będą miały
charakter weekendowy. Organizator
zapewni materiały szkoleniowe, całodzienne wyżywienie (obiad i ko-

Tematy szkoleń

lację w pierwszym dniu szkolenia,
śniadanie i obiad w drugim dniu
szkolenia), przerwy kawowe oraz
nocleg, a także zwrot kosztów dojazdu. Każda osoba może uczestniczyć
w dwóch wybranych szkoleniach.
Każde odbędzie się dwukrotnie, w
dwóch różnych terminach i miejscach w województwie.

Przewidywany pierwszy
termin realizacji

Zarządzanie zasobami ludzkimi
– 2 dni

wrzesień 2011

Profesjonalna autoprezentacja
– 2 dni

październik 2011

Finanse w organizacjach
pozarządowych – 2 dni

listopad 2011

Działalność gospodarcza w NGO
– 2 dni

grudzień 2011

Współpraca międzysektorowa
– 2 dni

styczeń 2012

Pozyskiwanie środków zewnętrznych
– 4 dni

luty 2012/marzec 2012

Rozliczanie projektów
– 2 dni

kwiecień 2012

Skuteczna rekrutacja beneﬁcjentów
ostatecznych – 2 dni

maj 2012
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Formularz zgłoszeniowy i regulamin znajdują się na stronie www.
podaj-dalej.org
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Organizacja
pozarządowa
– z ang. Non-Governmental
Organization,
NGO – to grupa jednostek, które są zrzeszone
w dobrowolnie powołanej organizacji.
Może to być grupa formalna lub nieformalna,
mająca charakter organizacji społecznej lub
charytatywnej. Ma swoje
cele i zasady działania.
Nadrzędną
wartością
jest w tym wypadku zasada działalności nie nastawionej na zysk (nonproﬁt)
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Dariusz Kondraciuk

Honorata Ruban

Jako prawnik
w
nadzorze
wojewody doradzał samorządowcom jak
współpracować
i
wypełniać
przewidziane prawem obowiązki wobec sektora pozarządowego.
– Chciałbym przyczynić się do tego,
aby każdy, kto ma pomysły i zapał do
działalności społecznej, w kontaktach z
urzędnikami czuł się jak równorzędny
partner. Ważne jest dla mnie, by gąszcz
ciągle zmieniających się przepisów, nie
był barierą utrudniającą prowadzenie
działalności w III sektorze.
Obszar wsparcia: prawne aspekty
działania NGO, współpraca międzysektorowa

Specjalistka
ds.
funduszy
unijnych od 7
lat. – W swojej
pracy zawodowej przeszłam
przez wszystkie
trzy sektory gospodarki, od pracy w instytucji publicznej, poprzez organizacje
pozarządowe, po swoją firmę. Byłam
w kadrze zarządzającej kilkudziesięciu projektów, a także pozyskałam
dla różnych firm i instytucji projekty
o wartości ponad 30 mln zł. Na bieżąco zajmuję się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie
zdobywania funduszy na działalność
statutową
Obszar wsparcia: pisanie projektów
i pozyskiwanie środków, współpraca
międzysektorowa

Kamila Szwajkowska -

Maciej Marycki

Od 2004 r.
współpracuje z
Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., jako
konsultant ds.
zewnętrznych
źródeł finansowania przedsięwzięć.
– Pozyskiwanie środków zewnętrznych to moja prawdziwa pasja. Posiadam bogate doświadczenie z zakresu
pozyskiwania dotacji, realizacji i nadzorowania przebiegu realizowanych
projektów i ich rozliczania. Wiedzę
wykorzystuję także na płaszczyźnie
dydaktycznej – od 2008r. prowadzę
zajęcia w WSB w Gorzowie Wlkp.
Obszar wsparcia: pisanie projektów
i pozyskiwanie środków, przedsiębiorczość

Doświadcz ony
księgowy
fundacji i projektów współfinansowanych
ze
środków
EFS. Obecnie
w spółce produkcyjnej. – Jako trener
posiadam duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu finansów
i księgowości. Jestem doradcą ds. księgowych i podatkowych dla indywidualnych działalności gospodarczych
oraz konsultantem z zakresu pisania
biznes planów. Staram się stale poszerzać własną wiedzę i w ciekawy sposób
przekazywać ją dalej.
Obszar wsparcia: finanse i rachunkowość, przedsiębiorczość

Renata Wcisło

Zenon Madej

Politolog, specjalność:
europeistyka.
Dziennikarz z
bogatym doświadczeniem
zawodowym. –
Prowadziłam szkolenia z dziennikarstwa, a od dwóch lat jestem redaktorem
pisma górskiego „Taternik”. Współrealizuję projekty, służę wsparciem w
zakresie zarządzania informacją, szeroko rozumianym PR-em, dziennikarstwem obywatelskim, redagowaniem
stron internetowych, prowadzeniem
debat, czy organizacją imprez i konferencji.
Obszar wsparcia: zarządzanie organizacją, PR, dziennikarstwo obywatelskie

Doradca gospodarczy i społeczny. Ukończył szkolenia
z zarządzania
i normowania
procesów pracy.
Posiada certyfikat audytora ISO oraz
HACCP. – Mam bogate i praktyczne
doświadczenie w zakresie zarządzania i kontrolowania działalności
NGO. Znam zagadnienia współpracy
międzysektorowej. Specjalizuję się w
budowaniu niezależności i stabilności finansowej organizacji pozarządowych. Posiadam duże umiejętności
analizy otoczenia NGO i generowania
stałych usług i produktów.
Obszar wsparcia: przedsiębiorczość,
zarządzanie organizacją
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Ruszył nowy serwis internetowy

InfoPortal
Szukasz ciekawej pracy? Chcesz zdobyć nowe kwaliﬁkacje?
Serwis internetowy InfoPortal, umożliwia łatwy i sprawny
dostęp do informacji związanych z rynkiem pracy, szkoleń i
podnoszenia kwaliﬁkacji zawodowych.
Celem działalności portalu jest zebranie w jednym miejscu ofert pracy, szkoleń, stażu czy wolontariatu,
które pojawiają się w województwie
lubuskim oraz Brandenburgii. Dzięki temu każdy, kto planuje podnieść
swoje kwalifikacje lub poszukuje
informacji dotyczących aktualności
na rynku pracy z obu stron granicy,
uzyska je w jednym miejscu. Za-

mieszczanie ogłoszeń w serwisie jest
bezpłatne. Można to zrobić poprzez
wypełnienie formularza znajdującego się na stronie lub założenie konta
w serwisie. Zarejestrowany użytkownik uzyskuje dodatkowo dostęp
do stałej edycji ogłoszeń i może je na
bieżąco modyfikować. Operatorem
portalu jest Fundacja na rzecz Collegium Polonicum.

www.fundacjacp.org/infoportal

Krzysztof Wojciechowski,
Prezes Zarządu Fundacji
Zaczynaliśmy prawie 10 lat temu jako
garstka zapaleńców. „Nie mieli pieniędzy,
ale mieli czas”, chciałoby się rzec słowami
piosenki. Czas sprawił, że staliśmy się
w ostatnich latach jedną z największych
organizacji pozarządowych województwa lubuskiego. Rozkręcamy projekty
edukacyjne, kulturalne, animujemy społeczeństwo obywatelskie, kreujemy nawet
przedsiębiorców. I oczywiście wspieramy
współpracę polsko-niemiecką w dziedzinie uniwersyteckiej i nie tylko. Za następnych 10 lat będziemy ekonomicznie
niezależni i społecznie niezbędni. Oraz
„pozarządowo najważniejsi”!

Zgłoś się na targi - dołącz do aktywnych!

Grzegorz Podruczny,
Członek Zarządu
Fundacja jest instytucją nierozerwalnie związaną z Collegium Polonicum,
wyjątkowym, polsko-niemieckim ośrodkiem naukowo badawczym. Ten związek
daje nam wielkie możliwości. Do chwili
obecnej udało się nam w pełni wykorzystać z Collegium jako naszą bazę – tutaj
pracujemy, prowadzimy szkolenia. Teraz
nadszedł czas, aby w nasze działania
włączyć również inny, ważniejszy potencjał Collegium – tutejszych naukowców. Pierwsze kroki na tej drodze już
zrobiliśmy, czego przykładem jest zakończony sukcesem projekt „Eko uniwersytet
dla dzieci”. W najbliższych latach będziemy nawiązywać współpracę również z
przedstawicielami innych dziedzin nauki. Jeśli uda się nam połączyć naszą aktywność i ich wiedzę, osiągniemy sukces.

Karolina Dreszer-Smalec,
Członek Zarządu Fundacji
Pracownicy Fundacji to dynamiczny i zgrany zespół. Pracujemy z pasją i
zaangażowaniem, które ciężko przeliczyć
na pieniądze. Łączy nas wspólny cel: aby
świat dookoła nas stawał się coraz lepszy.
Chcemy swoją energię przekazywać innym. Uważamy, że pozytywną zmianę
można osiągać dzięki zaangażowaniu
i aktywności mieszkańców. Dlatego pomagamy w poszukiwaniach środków na
działania oraz sami wspieramy je finansowo.
Wspólnie zrealizowaliśmy już ponad
30 projektów skierowanych do mieszkańców naszego województwa. Stale
podnosimy swoje kompetencje, szkolimy
się, uczymy, tak aby jeszcze efektywniej
odpowiadać na potrzeby lokalnych społeczności.

Święto społeczników
Fundacja na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach zaprasza na Targi Aktywności Społecznej. Pomysł targów dla
organizacji społecznych zrodził się w 2005 roku i od tego
czasu wciąż ewoluuje. Tegoroczna impreza odbędzie się pod
hasłem: „WPRAWIAMY W RUCH SPOŁECZNĄ ENERGIĘ”.
Targi są integralną częścią transgranicznego „Miejskiego Święta
Hanzy”, które odbędzie się na terenie Słubic i Frankfurtu nad Odrą od
9 do 10 lipca 2011 roku. W ramach
imprezy wystawią się aktywne organizacje społeczne, które działają na
terenie województwa lubuskiego.
– Co roku gościmy około trzydziestu przedstawicieli „pozarządówki”.
Dla wielu z nich przyjazd do Słubic
stał się już tradycją. Spotykamy się,
wspólnie spędzamy czas, jednocześnie pokazując, że warto angażować

się w działalność na rzecz innych –
mówi Magdalena Tokarska, dyrektor Fundacji.
Fundacja zaprasza również do
współpracy wolontariuszy, którzy chcieliby włączyć się w pomoc
przy organizacji Targów. Udział w
imprezie to okazja do nawiązania
znajomości z wieloma działaczami społecznymi z województwa,
możliwość poznania pracy organizacji pozarządowych „od środka”.
Wystarczą dobre chęci i zapał do
wspólnej pracy!

Miasteczko targowe
15 namiotów wystawienniczych
Miejsce: Plac Bohaterów w Słubicach
Termin: 9 lipca 2011, godz. 11.00 – 17.00
Organizator: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice, tel. 95 759 2444
Wszystkie informacje i formularz zgłoszeniowy na www.fundacjacp.org

TARGI
AKTYWNOÂCI
SPO¸ECZNEJ

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
Magdalena Tokarska, Członek
Zarządu, Dyrektor Fundacji
Fundacja działa w czasie, który charakteryzuje się niesamowitym pędem, jeżeli chodzi o zmiany w otoczeniu. Jest to
moment, w którym musimy podejmować
szybkie decyzje, a dopiero czas zweryfikuje, czy były one słuszne i czy przyniosły oczekiwane efekty. Nasze najbliższe
plany to przede wszystkim integracja
trzeciego sektora, wzmacnianie jego roli
w życiu publicznym oraz oddziaływanie
na zmiany społeczne poprzez wspieranie
inicjatyw lokalnych. Naszym marzeniem
jest silny III sektor skutecznie realizujący
lokalne potrzeby.

Potencjał
tkwi w nas!
Pracujemy z pasją i to nas wyróżnia. Naszą misją jest wspieranie rozwoju regionalnego i budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Oferujemy
szeroki zakres usług: kursy językowe,
zawodowe, warsztaty hobbystyczne.
Spisujemy biografie, organizujemy imprezy tematyczne i konferencje. Zysk z
naszej działalności komercyjnej przeznaczamy na cele statutowe, np. wkład
finansowy do realizowanych projektów
społecznych, stypendia, granty w ramach programu Działaj Lokalnie.
Pełna oferta znajduje się na
www.fundajacp.org/oferujemy.
Specjalna oferta wakacyjna już w
połowie czerwca!

Nic o nas bez nas
Pracujemy z pasją. Z zaangażowaniem robimy to, co innym
wydaje się niemożliwe. Nasze umiejętności i doświadczenia
przekazujemy dalej, aby mieszkańcy naszego regionu żyli
bez kompleksów w zjednoczonej Europie.

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum to pomost między placówką
uniwersytecką a regionem. Pomaga,
rozwija, kształci. To inwestycja w region i zarazem w przyszłość placówki. Uważamy, że tylko dynamiczna i
kreatywna społeczność może stworzyć otoczenie dla kształcenia na
najwyższym poziomie.
Jesteśmy jedną z najprężniej rozwijających się organizacji pozarządowych w województwie lubuskim.
Swoją działalność rozpoczęliśmy w
październiku 2002 roku, opierając się
na aktywnej współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu i Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad
Odrą. Celem inicjatorów Fundacji
było rozwijanie działalności edukacyjnej Collegium Polonicum i jej
promocja w środowisku lokalnym.

Co osiągnęliśmy?
Fundacja istnieje prawie 9 lat i z
roku na rok nabiera rozpędu. Staramy się wykorzystywać wszystkie
możliwości. Aplikujemy o dostępne
środki, inwestujemy w siebie, wspieramy środowisko lokalne, pomagamy rozwinąć skrzydła mniejszym
inicjatywom społecznym.

9 lat działalności
Fundacji to:
• ponad 30 zrealizowanych
projektów
• ponad 10 milionów złotych
otrzymanych dotacji
• 100 współpracowników
• 230 wydanych życiorysów
• 1500 osób uczących się
języków obcych
• ok. 8600 osób biorących udział
w działaniach projektowych
• 4 edycje
Targów Aktywności Społecznej
• około 25 konferencji tematycznych
• 1200 egzemplarzy książki
„Wartość życia”
• 700 egzemplarzy poradnika dla
NGO „Aktywne Lubuskie – potencjał tkwi w nas”
• 200 egzemplarzy broszury
o III sektorze w Lubuskiem
• 500 egzemplarzy broszury „Super
Szef Super firmy, czyli jak wystartować w biznesie”
• 500 egzemplarzy broszury „Szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw”
• 500 egzemplarzy książki „Trwałość i uroda życia”

