Przeczytaj
i podaj
dalej!
Jeśli chcesz być wielki, zaczynaj od rzeczy małych. Zakładaj głęboki fundament
pokory, skoro zamierzasz budować wysoko - Aureliusz Augustyn z Hippony
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FIO – jakie zmiany w 2014?
Projekt nowej wizji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich budzi ciekawość, a także i wiele kontrowersji. Wśród organizacji
rozgorzała dyskusja: Jak Fundusz będzie zarządzany? Czy będzie więcej pieniędzy na działalność społeczną? Czy decentralizacja jest dobrym pomysłem? Już dziś wiadomo, że będą zmiany. I to zasadnicze.
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
to wieloletni rządowy program dotacyjny adresowany do organizacji
pozarządowych. U podstaw jego
powstania leżała idea pobudzenia i
wzmocnienia Inicjatyw obywatelskich. Rada Ministrów przyjęła go
uchwałą 11 sierpnia 2004 r.
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
w obecnym kształcie zakończy swą
działalność w 2013 roku. Trudno
jednak wyobrazić sobie funkcjonowanie organizacji pozarządowych w
Polsce bez tego wsparcia, zwłaszcza
wobec znanych problemów III sektora z pozyskiwaniem pieniędzy na
swą działalność. We wrześniu 2011
r., działający przy Kancelarii Prezydenta RP Zespół ds. Rozwiązań w
zakresie Finansowania Działalności
Społecznej i Obywatelskiej, przedstawił założenia działania Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich od 2014
r. Opracowana koncepcja ma nie
tylko zapewnić kontynuację FIO,
ale przede wszystkim dać szansę na
powstanie trwałego narzędzia, dzięki któremu będzie można stabilnie
wspierać społeczeństwo obywatelskie.

telskie – kapitał społeczny”, gdzie
omówione zostały uwagi zgłoszone
przez organizacje społeczne. – Na
spotkanie do Pałacu przybyło 41
organizacji. Zaproszone zostały te
organizacje, które przesłały uwagi do założeń FIO – wyjaśnia M.
Dadel.
Podczas dyskusji skupiono się w
głównej mierze na kwestiach związanych z istnieniem FIO jako odrębnej instytucji, na problemach

Wg założeń Fundusz zasilany byłby środkami publicznymi z rezerwy
celowej budżetu państwa, częściowo
dopłatami z państwowego monopolu loteryjnego, środkami nieprzekazywanymi przez podatników w
ramach 1%, środkami z prywatyzacji
i z funduszy europejskich. FIO mogłoby także otrzymywać darowizny,
spadki, a także zarządzać środkami z
UE przeznaczonymi na rozwój sektora obywatelskiego. Z części tych

Zadania LP FIO
1. Prowadzenie stałej analizy
problemów i potrzeb środowiska,
w którym działa
2. Ogłaszanie konkursów dotacyjnych
3. Wspieranie podmiotów ubiegających się o dotację w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu
projektów
4. Włączanie obywateli w proces
decydowanie o sposobie wydatkowania otrzymywanych środków
na regranting
5. Prowadzenie akcji zachęcających do filantropii na rzecz
organizacji pozarządowych
6. Współpraca z samorządem i
lokalnymi przedsiębiorcami
7. Prowadzenie działań animacyjnych, zachęcających do społecznej aktywności

Debata u prezydenta
Do końca października Zespół
zbierał opinie o zaproponowanych
rozwiązaniach. – Łącznie wpłynęło
do nas w formie pisemnej ponad
100 uwag zgłoszonych przez 30
podmiotów – mówi Marcin Dadel,
z Biura Polityki Społecznej w Kancelarii Prezydenta RP. – Dodatkowo otrzymaliśmy uwagi podczas
Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw
Pozarządowych oraz podczas spotkania przedstawicieli programu
Działaj Lokalnie.
9 listopada w Pałacu Prezydenckim odbyło się Forum Debaty
Publicznej „Społeczeństwo obywa-

LP FIO działa na obszarze od 1
do 5 powiatów. Na danym terenie, w okresie umowy z LP FIO,
jedna organizacja może pełnić
funkcję LP FIO. Uzupełniająco
Fundusz wybiera LP FIO, które
pełni rolę operatora regionalnego dla powiatów, w których nie
funkcjonuje dedykowane LP FIO
oraz projektów o charakterze
regionalnym.

wiążących się z budowaniem i zarządzaniem kapitałem żelaznym oraz
na decentralizacji Funduszu.

Nowe FIO – nowe założenia
Najważniejsze w nowej wizji Funduszu są zmiany dotyczące zarządzania – od 2014 roku ma powstać
instytucja publiczna posiadająca kapitał żelazny. W czasie konsultacji
pojawiały się obawy, czy powołanie
FIO jako nowej, odrębnej instytucji
nie spowoduje, że będzie to kolejny
urząd z całym biurokratycznym obciążeniem.

pieniędzy tworzony byłby kapitał
żelazny, aby w przyszłości zagwarantować działanie Funduszu po ustaniu
zasilania z budżetu państwa, czyli po
10 – 15 latach funkcjonowania.
Nad FIO ma czuwać rada złożona
z przedstawicieli organizacji obywatelskich, rządu, samorządu oraz Prezydenta RP. – Członkami rady nie
powinny być osoby należące do partii
politycznych – mówi Adam Szulczewski z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum. – Naszym zdaniem
FIO, w przeciwieństwie do wielu
publicznych instytucji, powinno być
zupełnie apolityczne.

Lokalni Partnerzy FIO
Środki FIO podzielone będą na
dwie części: krajową, przeznaczoną na
działania o charakterze ponadregionalnym oraz lokalną, przeznaczoną
na działania o charakterze lokalnym.
Na poziomie krajowym ze środków
FIO korzystałyby jedynie organizacje
pozarządowe. Natomiast na poziomie
lokalnym - organizacje pozarządowe
oraz grupy nieformalne.
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W numerze:
Jak zorganizować loterię
fantową?
Jeszcze do niedawna nałożone wymagania były takie same, jak w przypadku
innych gier hazardowych (regulowane
ustawą o grach hazardowych właśnie). Wielu oburzonych, w Internecie
przyznaje się otwarcie do łamania
prawa. Wzburzenie wzbudzał zwłaszcza
koszt uzyskania pozwolenia – 1700 zł.
Obecnie te przepisy zostały zmienione.
Jest trochę łatwiej, przede wszystkim do pewnego poziomu bezpłatnie.
Prześledźmy: jak właściwie zabrać się za
urządzenie loterii fantowej? Str. 4

Kompetentny zespół to
podstawa sukcesu
Burmistrz Kostrzyna nad Odrą, Andrzej
Kunt, stawia na pozyskiwanie funduszy z UE, ale przede wszystkim na
kompetentny zespół ludzi. W wywiadzie
wyjaśnia dlaczego Kostrzyn jest zawsze
w czołówce miast pod względem ilości
zebranych pieniędzy podczas WOŚP, i
jak osiemnastotysięczne miasto radzi
sobie z letnią „zadymą”, czyli Przystankiem Woodstock. Str. 7

To nie jest koniec świata
1 grudnia 2011 rozpoczęła się akcja
„Dostrzeż autyzm” promująca wiedzę o
autyzmie w naszym regionie. To jedno z
wielu działań, jakie realizuje SPOA „Dalej
Razem”. A zaczęło się niemal 10 lat temu,
kiedy o autyzmie było wiadomo tyle co
nic… „Dalej Razem” przeszło długą drogę
- od nieformalnej grupy rodziców dzieci
autystycznych do dobrze zarządzanej i
sprawnej organizacji pozarządowej. Str. 8

Paczkowana szlachetność na
wagę złota
…11 885 rodzin w całej Polsce, a 853
osoby w 250 rodzinach w Lubuskiem
w 2011 roku. Z czystej chęci niesienia
pomocy. Przeczytajcie jak przebiegała
akcja w naszym województwie, i na
czym polegała praca wolontariuszy,
którzy często niedospani i przemęczeni, zaangażowali się w swoją pracę na
100%. Str. 13

Kogo odwiedził NGO’bus?
Przez ulice lubuskiego mknie…. Tym
razem odwiedziliśmy Szprotawę i Krosno
Odrzańskie. Zobacz jak przebiegały spotkania 9 grudnia i 16 grudnia. Jeżeli chcesz
zaprosić nas do siebie, nie zwlekaj – jest
jeszcze kilka wolnych terminów. Str. 15
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Pierwsze wnioski niewesołe Tacy z nas
- Z przeprowadzonych dotychczas
wywiadów wynika, że 2012 rok będzie
trudniejszy dla organizacji jeśli chodzi o dostęp do środków publicznych.
Tylko nieliczne samorządy w 2012
roku utrzymają wysokość środków
przeznaczonych dla organizacji na
podobnym lub wyższym poziomie
niż w roku 2011. Natomiast zdecydowana większość zapowiada spore
oszczędności w budżetach – podaje
Karol Duer, specjalista ds. ewaluacji
w projekcie „Podaj Dalej”. Średnia
wysokość środków w 2012 roku stanowić będzie 75 proc. wartości z roku
2011. K. Duer przyznaje, że zebrane
do tej pory dane mogą być obarczone
sporym błędem statystycznym. - Ale
moim zdaniem pokazuje to pewną
tendencję, która jest prawdziwa – wyjaśnia. Co jeszcze pokaże badanie lubuskiego trzeciego sektora? - Diagnoza powstanie po zebraniu danych z
wszystkich ankiet. W tej chwili staramy się docierać do organizacji wylosowanych z bazy. Są one proszone o podanie odpowiedzi na pytania zebrane
w ankiecie ewaluacyjnej. Problemem
jest dotarcie do organizacji, których
dane kontaktowe nie są dostępne w
publicznych bazach danych. W takich
przypadkach wysyłamy ankietę pocztą
lub zjawiamy się z osobistą wizytą pod

Fot. M.Boratyn

Jednym z działań w ramach projektu „Podaj Dalej” jest badanie kondycji organizacji pozarządowych w województwie lubuskim. Rozpoczęło się w lipcu 2011 roku, a zakończy się w
połowie roku 2012. Jednocześnie prowadzone są wywiady z przedstawicielami samorządu,
dotyczące współpracy z trzecim sektorem. Choć badanie nie jest zakończone, już można
wysnuć pewne, smutne na razie, wnioski...

Każda ankieta jest ważna!

adresem podanym podczas składania
wniosku o wpis do KRS. Do tych organizacji, których dane kontaktowe
zostały udostępnione publicznie, rozsyłane są ankiety elektroniczne wraz z
prośbą o ich wypełnienie – tłumaczy
K. Duer. Choć ankieta jest dość długa
– badanie musi być przecież dokładne,
warto się postarać. Każda organizacja,

która poświęci swój czas i udzieli odpowiedzi na pytania, weźmie udział w
losowaniu nagród rzeczowych, w tym
wielofunkcyjnej drukarki. A także
przyczyni się do powstania raportu na
temat kondycji lubuskich organizacji.
O tym, jacy jesteśmy, dowiemy się już
niedługo.
kbp

ﬁlantropowie!

Statystyka jest narzędziem
uogólniania. Pokazuje przeciętność ubraną w liczby.
Nie wszyscy jesteśmy przeciętni. Ale przejrzyjmy się w
tym lustrze...
Aż 66 procent Polaków wskazuje,
że w 2011 roku wsparło organizacje
pozarządowe, z tego 54 proc. mówi,
że wsparło Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Czyli, raz do roku
wrzuciło do puszki kilka złotych,
czując, że są potrzebni, bo biorą
udział w dużej, głośnej, niemalże
kultowej akcji. Oddaje to specyfikę
polskiej filantropii: bardziej „akcyjnej” niż konsekwentnej i systematycznej. Do tego najlepiej okraszonej
dobrą zabawą i szumem medialnym.
Jak wynika z badań OBOP-u, aż 88
proc. ankietowanych osób deklaruje
chęć pomocy właśnie podczas różnego typu dobroczynnych eventów.
Niestety, do akcji mniejszych wielu
odnosi się wręcz wrogo, doszukując
się „drugiego dna”. W 2003 roku
63% Polaków sądziło, że w organizacjach pozarządowych często dochodzi w do nadużyć i prywaty – w
2010 roku opinię tą podzielało ciągle
47% obywateli. Również i WOŚP
musi mierzyć się z zarzutami bogacenia się na zbiórce, ponieważ „wydało się”, że 5 proc. przeznacza na
wydatki związane z działalnością. A
to podejrzane, że księgowa jest zatrudniona i dostaje pensję... Dla niektórych orkiestra stała się miejscem

pracy. Czy to źle? Dodam, że WOŚP
przechodzi kolejne kontrole i audyty.
Ale orkiestra to również wolontariat.
Badania pokazują, że mamy w
kraju niezbyt wiele osób skłonnych
do darmowej pracy. Stowarzyszenie
Klon/Jawor stwierdziło, że jedynie 16 proc. Polaków angażuje się
w bezinteresowną pracę na rzecz
innych. Z kolei CBOS ustalił, że
zaledwie 20 proc. dobrowolnie angażuje się w nieodpłatną pracę dla
dobra swojego środowiska, osiedla,
wsi, czy osób potrzebujących. Na tle
Europy wypadamy kiepsko. Blisko
połowa Szwedów i ponad 30 proc.
Holendrów to wolontariusze. Polacy
tłumaczą, że nie mają na to czasu.
Dorabiamy się.
Na koniec refleksja, czy sukces
WOŚP jest tak naprawdę sukcesem... Czy zbierając regularnie co
roku miliony pompowane w służbę
zdrowia – choć oczywiście w dobrym celu – nie wyręczamy państwa w jego niemocy? Akcje mogą
być konieczne w przypadku kataklizmu, powodzi, epidemii, ale czy
w normalnie podobno działającym
państwie szpitale nie powinny być
wyposażane w sprzęt z pieniędzy
budżetowych? Władza przyłącza
się do zbiórki jakby zapominając,
że takie akcje wskazują, że coś tu
najwyraźniej nie działa, jeśli ciągle i
wciąż trzeba sięgać do kieszeni obywateli...
Katarzyna Buchwald-Piotrowska

Sałatka Szefa Kuchni

Cały pożytek z rad pożytku Spotkają się
w Słubicach

Państwo Polskie zaczyna dostrzegać znaczenie organizacji pozarządowych. Tworzone są wojewódzkie,
czasem powiatowe rady działalności pożytku publicznego, samorządy powołują pełnomocników ds.
pożytku publicznego. Pełnomocnicy oraz połowa członków rad to
urzędnicy. Urzędnik jak wiadomo
jest istotą z natury swej odmienną
od działacza NGO. Ten drugi wymyśla sobie zadania, ten pierwszy
pragnie, żeby je mu jasno wyznaczono. Ten drugi pracuje w sobotę
i niedzielę, by potem wyspać się
w poniedziałek i wtorek, ten pierwszy pracuje tylko poniedziałek –
piątek, między 8.00 a 16.00.Ten
drugi raz trochę zarobi, a raz nie,
ten pierwszy procesuje się, gdy mu
wypłacą 50 zł mniej. Jak mają siedzieć za jednym stołem? Jak pogodzić te dwa światy? Czy te wszystkie rady i pełnomocnicy mają sens?
Wbrew pozorom może się z tych

struktur zrodzić coś sensownego. Po
pierwsze dlatego, że ludzie są jak kamienie. Gdy się ich wrzuci do jednego garnka i dostatecznie długo pociera, tracą kanty i dopasowują się do
siebie. Po drugie ludzie są jak ubrania.
Gdy się je zamknie na pewien czas
w jednej szafie, przechodzą własnym
zapachem lub zapachem kulek na
mole. Po trzecie ludzie są jak małpy.
Gdy się ich zamknie w pustym pomieszczeniu z okienkiem, za którym
widać coś nowego, wykonają najtrudniejsze zadania, by tylko okienko
uchylić i na coś nowego się pogapić.
Bo istoty wyższe mają wrodzoną
ciekawość. Zatem instynkt stadny
oraz instynkt poznawczy powinny
z czasem sprawić, iż wspólne gremia
oraz samorządowe stanowiska staną
się miejscem przepływu informacji i energii między administracją
a trzecim sektorem. Powinny, ale nie
muszą. Gremia te i funkcje stwarzają szanse, ale nie gwarantują, iż

Pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Działalności Pożytku
Publicznego Województwa Lubuskiego odbędzie się 17 lutego.

dr Krzysztof Wojciechowski,
Prezes Fundacji na rzecz
Collegium Polonicum
wszystko nie pozostanie ćwiczeniem
obowiązkowym, pustym rytuałem
i stratą czasu, w czasie której urzędnik myśli, tylko o tym, że ma odebrać
dziecko ze szkoły, a działacz NGO
mówi tylko o tym, że powinno być
więcej pieniędzy i mniej biurokracji.
A to, czy cała sprawa się uda, jest
raczej zadaniem dla organizacji: to
one powinny rozbudzać ciekawość
urzędników, szukać z nimi kontaktu, czynić wspólny czas atrakcyjnym
i pożytecznym. Wtedy na pewno będzie dobrze.

Członkowie rady spotkają się w
Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach. Będą zajmować
się szeroko rozumianą współpracą
pomiędzy samorządem a sektorem
pozarządowym. Sesje zamiejscowe
RDPPWL mają przybliżyć członkom funkcjonowanie organizacji w

naszym województwie.
Przypominamy, że funkcjonuje
skrzynka mailowa, na która można
przesyłać propozycje, wnioski i zapytania do omówienia na kolejnych
posiedzeniach rady:
rada.pozytku@lubuskie.pl
hm

Nowe druki KRS
Od początku 2012 roku obowiązują nowe wzory formularzy KRS,
m.in.: KRS-W20 służący do rejestracji stowarzyszeń i fundacji oraz
KRS-Z20 służący do zgłoszenia zmian w KRS. Dodano w nich nowe
pola – organizacje będą mogły podać adres swojej strony internetowej
oraz poczty elektronicznej. Oczywiście, jeśli dane te w przyszłości ulegną
zmianie, to trzeba będzie te zmiany zgłosić również do KRS.
kbp
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FIO – jakie zmiany w 2014?
Minimum 60% środków wydatkowanych będzie w sposób
zdecentralizowany za pośrednictwem lokalnych partnerów FIO.
Funkcje te objęłyby organizacje
pozarządowe działające na szczeblu lokalnym, prowadzące działalność wspierającą inne NGO’sy
od co najmniej 2 lat, i spełniające
standardy działalności określone
przez Fundusz. – To bardzo dobry
pomysł. Funkcje LP FIO powinny
pełnić tylko wiarygodne i rzetelne
podmioty – mówi A. Szulczewski.
– W przedstawionych zapisach
brakuje jednak informacji o kosztach obsługi programu przez Lokalnych Partnerów FIO. To trzeba
oszacować.

Jak podzielić pieniądze sprawiedliwie?
Wg założeń maksymalna wartość
środków, przekazywana Lokalnym
Partnerom FIO obliczona będzie
na podstawie algorytmu opartego
zasadniczo o liczbę mieszkańców.
Dokument zakłada premiowanie
społeczności aktywnych w pozyskiwaniu dodatkowych środków na
lokalne FIO, a także wprowadze-

Zespół ds. Rozwiązań w zakresie Finansowania Działalności Społecznej i Obywatelskiej - powołany 7 lipca 2011 r. decyzją Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Celem zespołu jest opracowanie rekomendacji, które mogą stać się podstawą do opracowania inicjatywy
ustawodawczej Prezydenta RP w zakresie finansowego wzmocnienia
działalności społecznej i obywatelskiej w Polsce. Do zadań zespołu należy:
- identyfikacja problemów i barier związanych z finansowaniem działalności społecznej i obywatelskiej w Polsce
- opracowanie propozycji rozwiązań w zakresie finansowego wzmocnienia działalności społecznej i obywatelskiej w Polsce
- przygotowanie rekomendacji w zakresie zmian prawnych służących zwiększeniu stabilności finansowej inicjatyw społecznych i obywatelskich w Polsce
nie mechanizmu wyrównawczego uwzględniającego niską liczbę
organizacji pozarządowych na 10
tys. mieszkańców, niski procent
podatników PIT przekazujących
1% organizacjom pozarządowym,
mniejszą od średniej wielkość środków otrzymanych przez organizacje
z danego terenu z 1%. Dokument
zakłada także możliwość udzielenia
większej dotacji dla LP FIO na prowadzenie działalności animacyjnej,
zachęcającej do aktywności społecznej na obszarze, gdzie występuje
niska aktywność społeczna.
- Obawiamy się, że algorytm
oparty na liczbie mieszkańców będzie faworyzował powiaty o dużej
liczbie i wysokim stopniu zagęsz-

czenia mieszkańców. W szczególności powiaty grodzkie. Co dodatkowo będzie pogłębiało istniejące
różnice między słabymi finansowo
obszarami wiejskimi i zamożniejszymi terenami zurbanizowanymi.
Proponujemy wziąć pod uwagę
również sytuację gospodarczą danych powiatów, w szczególności
poziom bezrobocia i wysokość średniego wynagrodzenia – tłumaczy A.
Szulczewski.

Konsultacje i co dalej?
Prace nad nową koncepcją FIO
trwają. Kolejne posiedzenie Zespołu ds. Rozwiązań w zakresie
Finansowania Działalności Spo-

łecznej i Obywatelskiej odbyło się
7 grudnia. – Zespół odniósł się
do wszystkich zgłoszonych uwag
przesłanych przez organizacje –
mówi M. Dadel.
Celem pracy zespołu jest przygotowanie propozycji ustawowej, którą
będzie można przedstawić posłom
w pierwszym kwartale przyszłego
roku. – Przed przekazaniem projektu
do Sejmu planujemy przeprowadzić
kolejne konsultacje społeczne – podsumowuje M. Dadel.
Prace nad nowym Funduszem
Inicjatyw Obywatelskich powinny
zakończyć się w 2012 roku. Powstanie tej instytucji może mieć istotne
znaczenie dla wsparcia partycypacji
obywatelskiej w Polsce.
Marzena Słodownik

Pisząc tekst opierałam się na założeniach dotyczących FIO, wypracowanych przez Zespół ds. Rozwiązań
w zakresie Finansowania Działalności
Społecznej i Obywatelskiej, konsultacjach w Pałacu Prezydenckim, i naszych uwagach, które przesłaliśmy do
Kancelarii. W artykule zamieściłam
tylko niektóre z nich. Z Kancelarii
Prezydenta otrzymaliśmy wiadomość,
z której wynika, że zespół udzieli odpowiedzi na wszystkie nasze uwagi.
Wtedy też na pewno powstanie kolejny
tekst na ten temat. Nie zamieściłam w
tekście całej relacji ze spotkania w Pałacu Prezydenckim. Zachęcam jednak do
lektury osoby zainteresowane tematem
(ngo.pl, 10.11.2011). Warto zapoznać
się także z założeniami wypracowanymi przez Zespół – dokument „Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich od 2014 r.

Z ostatniej chwili

Założenia do dyskusji” można pobrać

FIO 2012 ogłoszone!

ze strony Kancelarii Prezydenta. Warto

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym
konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2012 r.
ze środków krajowego Programu
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich (PO FIO)

także zabrać głos, konsultując ostateczną wersję dokumentu. Od tego bowiem
będzie zależała jakość wspierania Inicjatyw społecznych i ich finansowanie
przez wiele kolejnych lat. A wszystkim społecznikom powinno zależeć,
aby Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
funkcjonował sprawnie i skutecznie.

Nasze parlamentarne głosy
Głos trzeciego sektora może dotrzeć i dociera również tam, gdzie powstaje prawo. Czy wiecie, kto zajmuje się sprawami dotyczącymi m.in. organizacji
pozarządowych w Sejmie i Senacie? Posłowie biorą się do pracy…
21 grudnia 2011 roku, tak jak i w
poprzedniej kadencji Sejmu, powołana została Podkomisja stała do spraw
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na jej czele stanął, tak jak
w minionej kadencji, poseł Tadeusz Tomaszewski z SLD. Pozostali
członkowie to: Joanna Bobowska
(PO), Łukasz Borowiak (PO), Leszek Dobrzyński (PiS), Joanna Kluzik-Rostkowska (PO), Paweł Sajak,
(RP), Jacek Świat (PiS), Jerzy Ziętek
(PO). Z założenia ma to być miejsce
ponadpolityczne, służące przygotowywaniu rozwiązań legislacyjnych,
które następnie będą kierowane do
parlamentu. W poprzedniej kadencji
podkomisja zajmowała się m.in. nowelizacjami ustaw o spółdzielniach
socjalnych, o zatrudnieniu socjalnym,
o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie. Komisja przyglądała
się również np. poczynaniom Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w zakresie wdrażania ustawy o działalności pożytku publicznego i Ministerstwa Finansów w sprawie 1%.

Wespół w zespół
Drugim ciałem w Parlamencie,
zajmującym się działaniami trzeciego sektora jest Parlamentarny
zespół do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zasiadają w nim zarówno posłowie, jak i
senatorowie, a jego prace koordynowane są przez Marszałka Senatu. W
tej kadencji Sejmu zespół także ma

powstać. W jego spotkaniach mogą
uczestniczyć wszyscy przedstawiciele organizacji pozarządowych,
zainteresowanych
omawianymi
sprawami. Dla tych, którzy nie chcą
koniecznie jechać do Warszawy, ale
pragnęliby podpowiedzieć parlamentarzystom, czym powinni się
zająć, stworzona została możliwość
przesłania pytań za pośrednictwem
Internetu.

Jak czytamy w serwicie ngo.pl,
portal ten, a także serwis mamprawowiedziec.pl
i Stowarzyszenie
Szkoła Liderów zapraszają chętnych
do udziału w debacie z posłami,
członkami Parlamentarnego Zespołu ds. organizacji pozarządowych tej
kadencji.
Celem debaty jest zarysowanie ogólnej wizji roli trzeciego
sektora w państwie. Szczególną
uwagę organizatorzy chcą poświęcić relacjom trzeciego sektora
i administracji publicznej. Chcą
dowiedzieć się, co w tej kwestii
mają do zaproponowania posłowie.
„Spodziewamy się, że w powołanym przez parlament gronie będą
dyskutowane i podejmowane konkretne decyzje dotyczące zapisów
w ustawach. Uważamy, że mamy
prawo oczekiwać od parlamentarzystów deklarujących zainteresowanie problemami organizacji
pozarządowych szerszej perspektywy sektora pozarządowego, nie
ograniczającej się jedynie do roz-

wiązań prawnych. Interesuje nas
ich wizja i pomysły, które chcieliby realizować. Mamy nadzieję,
że podczas debaty uda nam się
możliwie szeroko i głęboko spojrzeć na rolę trzeciego sektora w
państwie” – czytamy w zaproszeniu zamieszczonym na ngo.pl.

Zadaj im pytanie!
Organizatorzy zapraszają do
debaty również inne organizacje.
Pytania można zadawać poprzez
specjalnie do tego przeznaczony
formularz, znajdujący się na stronie www.ngo.pl, w artykule pt.
„Czy politycy mają wizję trzeciego
sektora? Zadaj im pytanie!” - na
końcu tekstu. Autorzy najciekawszych pytań mają szanse na udział
w debacie i zadanie swego pytania
posłom osobiście. My również gorąco zachęcamy do wzięcia udziału
w debacie!
kbp
Opr. na podst. www.ngo.pl
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Jak zorganizować loterię fantową?
Po wpisaniu w google hasła: loterie fantowe, wyszukane graﬁki najczęściej pokazują małe festyny na wsiach, w małych miasteczkach, pod ręcznie malowanymi szyldami, odpusty lub imprezy szkolne, podczas których wygrać można maskotki, małe pamiątki. A także wiele pytań, jak zgodnie z prawem taką
loterię należy zorganizować.

Zgłoszenie lub pozwolenie
Zgonie z wymienioną ustawą
z dn. 19 listopada 2009 roku (obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku),
wszystkie podmioty, czy to osoby
fizyczne, czy prawne, chcące zorganizować m.in. loterię fantową, muszą
zgłosić ten fakt do dyrektora właściwej Izby Celnej, lub uzyskać jego
pozwolenie. To, czy wymagane jest
uzyskanie pozwolenia czy wystarczy
samo zgłoszenie, zależy od wysokości sumy nagród. Jeśli ich wartość nie
przekracza kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród
z zysku, publikowanej przez GUS,
wystarczy fakt organizacji jedynie
zgłosić. Jest to bezpłatne. Na rok
2012 kwota wskazana przez GUS
to 3.560,83 zł. Zgłoszenie powinno
trafić do izby najpóźniej na 30 dni
przed planowanym wydarzeniem
i zawierać elementy takie jak:
określenie rodzaju gry (np. loteria
fantowa, gra bingo fantowe);
nazwę i status prawny podmiotu
zgłaszającego;
dane osobowe (imiona, nazwiska,
obywatelstwo, miejsce zamieszkania,
rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości) osób zarządzających
podmiotem oraz reprezentujących
podmiot zgłaszający;
określenie obszaru, na którym planowane jest urządzenie gry;
określenie czasu, w którym planuje
się urządzenie gry;
dokładne wyznaczenie celu, na
który przeznacza się dochód z urządzanej gry;
określenie planowanej wielkości
sprzedaży losów lub kartonów;
zobowiązanie wypłacalności nagród;
regulamin gry;

nie losu polega na uniknięciu jego
sfałszowania, w praktyce podmioty jako zabezpieczenie danego losu
przystawiają stempel organizatora,
kolejny numer losu oraz niekiedy
podpis osoby upoważnionej” – informuje R. Lewaszow.

Wartość nagrody

fot. kbp

Jeszcze do niedawna nałożone wymagania były takie same, jak
w przypadku innych gier hazardowych (regulowane ustawą o grach
hazardowych właśnie). Wielu oburzonych, w Internecie przyznaje się
otwarcie do łamania prawa. Wzburzenie wzbudzał zwłaszcza koszt
uzyskania pozwolenia – 1700 zł.
Obecnie te przepisy zostały zmienione. Jest trochę łatwiej, przede
wszystkim do pewnego poziomu
bezpłatnie. Prześledźmy: jak właściwie zabrać się za urządzenie loterii
fantowej?
Ustawa mówi: loteria fantowa
to gra losowa, w której uczestniczy
się przez nabycie losu lub innego
dowodu udziału w grze, a podmiot
urządzający loterię oferuje wyłącznie
wygrane rzeczowe.

oświadczenie o legalności źródeł
pochodzenia kapitału zakładowego,
środków finansowych lub innego
majątku przeznaczonego na urządzenie loterii fantowej lub gry bingo
fantowe;
oświadczenie podmiotu o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa,
należności celnych oraz składek na
ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;
wzór losu, innego dowodu udziału
w grze lub kartonu;
oświadczenie osób fizycznych zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot zgłaszający, że
nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe.
Jak informuje Rafał Lewaszow,
zastępca dyrektora Izby Celnej
w Rzepinie, w 2011 roku do izby
wpłynęło 13 zgłoszeń dotyczących urządzenia loterii fantowej,
natomiast nie odnotowano wniosku o wydanie zezwolenia. Wśród
podmiotów urządzających „małe
loterie” występowały szkoły, rady
rodziców zarówno przy szkołach,
jak i przedszkolach, ośrodki kultury
i sportu, towarzystwa, a także osoby
fizyczne. Z rozmów telefonicznych,
przeprowadzanych przed złożeniem wniosku wynikało, iż najwięcej problemów organizatorzy mieli
ze stworzeniem regulaminu gry.
Przyjrzyjmy się zatem, jakie warunki musi spełniać regulamin.

Regulamin
Przy organizowaniu „małej” loterii nie podlega on zatwierdzaniu, lecz musi być zgodny z ustawą. Urządzanie gier hazardowych
w oparciu od regulamin niezgodny
z ustawą podlega sankcjom z kodeksu karnego skarbowego, dlatego należy pamiętać, że powinien on
zawierać:
nazwę gry;

nazwę podmiotu urządzającego grę;
wskazanie organu, któremu złożono zgłoszenie;
obszar, na którym będzie urządzana gra, oraz miejsce i termin losowania nagród;
liczbę losów lub kartonów przeznaczonych do sprzedaży;
cenę jednego losu lub kartonu;
sposób prowadzenia gry;
sposób zapewnienia prawidłowości
urządzania gry;
terminy rozpoczęcia i zakończenia
sprzedaży losów lub kartonów;
cel społecznie użyteczny, w szczególności dobroczynny, na który zostanie przeznaczony dochód z gry;
sposób i termin ogłaszania wyników;
miejsce i termin wydawania wygranych;
tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń;
liczbę i rodzaj fantów przeznaczonych na nagrody oraz procentowe
określenie wartości fantów w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych
do sprzedaży losów lub kartonów.

Pozostałe dokumenty
Do zgłoszenia loterii fantowej lub
gry bingo fantowe, należy dołączyć
oświadczenie osoby nadzorującej
oraz osoby bezpośrednio prowadzącej tę grę o znajomości przepisów
ustawy w zakresie – odpowiednio
– loterii fantowych lub gry bingo
fantowe. Oświadczenie to zastąpiło
obowiązek uzyskania świadectwa
zawodowego wydawanego przez
ministerstwo finansów.
Obowiązek złożenia wzoru losu
lub kartonika, biorącego udział
w grze zastąpił obowiązujący przed
nowelizacją przymus składania ekspertyzy losów, wskazującej czy są
one właściwie zabezpieczone przed
podrobieniem. Ale jakie zabezpieczenia są tymi właściwymi? „Przepisy prawne nie regulują sposobu
zabezpieczenia losu w „małej” loterii
fantowej. Prawidłowe zabezpiecze-

Kolejne wątpliwości może wzbudzić art. 18 ust. 1 ustawy. Zgodnie
z nim wartość wygranej nie może być
niższa od ceny losu lub innego dowodu udziału w grze, albo wpłaconej
stawki. Nie zostało jednak uregulowane to, kto miałby dokonać wyceny
w przypadku gdy wygraną stanową
fanty używane, np. zabawki przekazane przez uczniów. Jak zatem wycenić ich wartość? - Niech dokona tego
organizator loterii, biorąc pod uwagę
wartość podobnej rzeczy nowej lub
oświadczenie sponsora - radzi dyrektor Lewaszow.
I jeszcze jedno: ogólna wartość
wygranych w loterii fantowej nie
może być niższa niż 30 % łącznej
ceny przeznaczonych do sprzedaży
losów lub innych dowodów udziału
w grze. (art. 18 ust. 2 ustawy)
O czym jeszcze należy pamiętać?
Dochodzimy nareszcie do sedna dochód z małych loterii fantowych
musi zostać przeznaczony w całości
na realizację celów społecznie użytecznych, określonych w regulaminie
gry. Pozyskanych pieniędzy nie można wydać na cokolwiek. I trzeba się
z nich rozliczyć.

Rozliczenie
Zgodnie z § 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28
grudnia 2009 r. w sprawie kontroli
wykonywanych przez Służbę Celną
w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych, urządzający
loterie fantowe, w terminie 30 dni
od dnia zakończenia loterii sporządza i przesyła do właściwego naczelnika urzędu celnego informacje
dotyczące przeprowadzonej loterii
fantowej. Uwaga, nie do dyrektora
izby celnej, a do naczelnika urzędu
celnego!
Brak jest formularza sprawozdania, ale zgodnie z rozporządzeniem,
powinno ono zawierać:
wykaz wydanych wygranych rzeczowych wraz z określeniem ich
wartości;
określenie wysokości kwot przekazanego dochodu z gry na cele społecznie użyteczne, w szczególności
dobroczynne;
zestawienie ilości wystawionych

i anulowanych imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej, zawierające numery i serie zaświadczeń,
wysokości wygranych i daty wystawienia zaświadczeń.

Podatki
Co z podatkami? Istotnym ułatwieniem dotyczącym urządzania
małych loterii fantowych lub gry
bingo fantowe jest to, że po nowelizacji przepisów, ich urządzenie jest
wolne od obowiązku:
uiszczania opłat związanych
z udzieleniem zezwolenia, wydaniem
świadectwa zawodowego oraz egzaminacyjnych, przewidzianych w art.
68-69 ww. ustawy,
uiszczania podatku od gier, ponieważ urządzający nie są podatnikami
podatku od gier w rozumieniu art. 71
ust. 1 ww. ustawy,
składania deklaracji podatkowych
oraz rozliczenia wyniku finansowego, wymienionych w art. 75 ust. 1
i 9 ww. ustawy,
prowadzenia ewidencji podstaw
opodatkowania i obliczania wysokości podatku od gier, o których mowa
w art. 78 ust. 1 pkt 2 i 4 ww. ustawy.

Grożące sankcje
Dla tych, którzy myślą, że może
nie warto dla kilkuset złotych zawracać sobie głowy tą całą biurokracją, coś na temat grożących kar.
Jak mówi ustawa, podmiot urządzający małą loterię fantową lub
grę bingo fantowe bez dokonania
zgłoszenia będzie podlegał karze
pieniężnej w wysokości 100% przychodu uzyskanego z urządzanej gry
(art. 89 ust. 1 pkt 1). Co prawda,
w 2011 roku, jak również w innych
latach (od czasu obowiązywania tej
ustawy) nie odnotowano przypadku organizowania loterii fantowej
bez wymaganego zezwolenia bądź
zgłoszenia w rzepińskiej izbie.

I… może dwie loterie?
Na koniec ciekawostka. Ustawa
o grach hazardowych nie zawiera
ograniczeń dotyczących ilości małych loterii urządzanych przez dany
podmiot.
Jeszcze wnioski. Nikt chyba nie
powie, że organizacja loterii fantowej
jest łatwa. Ale biorąc pod uwagę jej
cel „społecznie użyteczny, w szczególności dobroczynny”, warto jest
podjąć się tego wyzwania… a okaże
się pewnie, że nie jest to takie trudne,
na jakie wygląda.
Katarzyna Buchwald-Piotrowska
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Honorata Ruban, specjalista ds. projektów i pozyskiwania środków, doradca w projekcie „Podaj Dalej”

Maciej Marycki, księgowy, doradca w projekcie „Podaj Dalej”

Ostatnio szczególny nacisk w projektach kładzie się na wyrównywanie szans. No tak, ale co to właściwie
oznacza? Co trzeba robić, aby wyrównywać szanse?
Równe szanse dla każdego to
pewne uproszczone sformułowanie
dotyczące jednej z polityk horyzontalnych Unii Europejskiej. Od dawna wiadomo, iż niektóre grupy społeczne np. osoby niepełnosprawne,
bezrobotne, zamieszkujące obszary
popegeerowskie są w konkretnym
obszarze marginalizowane. Oznacza
to, że znacznie trudniej im niż innym
uzyskać dostęp do określonych usług.
Przykładowo - od dawna wiemy, że
osoby niepełnosprawne ruchowo mają
ogromne problemy z dostaniem się do
poszczególnych urzędów chociażby
ze względu na bariery architektoniczne. A kobiety po urodzeniu dziecka i
urlopie macierzyńskim mają problem
z powrotem do pracy. Kobiety są rów-

Jakie obowiązki czekają organizację w związku z księgowym
„zamknięciem” 2011 roku?

nież dyskryminowane ze względu na
wysokość płac (na takim samym stanowisku otrzymują mniejsze uposażenie niż mężczyzna), czy dostęp do
stanowisk kierowniczych. Podobnie
zresztą jak osoby, które ukończyły 50
rok życia. Problem równych szans dotyczy więc wielu grup społecznych w
różnych obszarach funkcjonowania.
W wyrównywaniu szans chodzi
przede wszystkim o to, aby było sprawiedliwie, a nie po równo. Chodzi o
to, aby w momencie konstruowania
projektu wziąć pod uwagę specyficzne potrzeby grup marginalizowanych
i tak pokierować wsparciem, aby nasze usługi były dla nich dostępne.
Przykładowo, wymyśliliśmy projekt
dla osób bezrobotnych, który pozwoli na zdobycie zawodu informatyka (zawód dobrze opłacany, dający
możliwość wyjścia z bezrobocia). Jako
grupę odbiorców założyliśmy sobie
osoby mieszkające na wsiach. Wy-

Najważniejsze terminy

równywaniem szans będzie zarówno
takie ustalenie liczby kobiet i mężczyzn
w tym projekcie, które pozwoli na wyrównanie dysproporcji w zatrudnieniu
( w tym wypadku nadreprezentacja kobiet), jak i odpowiedni sposób organizacji szkoleń (np. sfinansowanie kosztów
dojazdu do miejsca odbywania szkoleń
lub zorganizowanie szkoleń na wsiach).
Chodzi o to, aby każdy bez względu na
to, jakie cechy reprezentuje mógł bez
przeszkód rozwijać się w tym kierunku,
w którym chce. Chodzi również o to,
aby rozbudzić potencjał ludzi i zwiększyć jakość kapitału ludzkiego.

Kamila Szwajkowska, specjalista ds. pozyskiwania środków, doradca w projekcie „Podaj Dalej”
Jesteśmy małą organizacją działającą na obszarach wiejskich.
Czy istnieje możliwość uzyskania
wsparcia na rozbudowę infrastruktury o znaczeniu lokalnym?
Jeśli Wasza organizacja planuje realizację przedsięwzięcia typu budowa
placu zabaw, modernizacja boiska
sportowego, czy rozbudowa sali wiejskiej – zachęcam, aby skorzystać z
możliwości uzyskania wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. W ramach IV Osi tego
programu jest wdrażane działanie
„Małe projekty”. Działanie to oferuje
wsparcie finansowe drobnych, lokalnych inicjatyw. Jego celem jest aktywizacja mieszkańców - wzbudzanie
większego zainteresowania własnym
obszarem, wzmacnianie lokalnej tożsamości, pobudzanie do wspólnego
działania. Jednym z kluczowych kry-

teriów uzyskania wsparcia jest lokalizacja obszaru realizacji przedsięwzięcia – miejscowość, w której będzie
realizowany projekt musi należeć
do: 1) gminy wiejskiej, lub 2) gminy miejsko – wiejskiej, z wyłączeniem
miejscowości powyżej 20 tys. mieszkańców, lub 3) do gminy miejskiej, z
wyłączeniem miejscowości powyżej 5
tys. mieszkańców. Kolejne kryterium
– wymagany jest wkład własny. Wysokość wsparcia wynosi maksymalnie
70% kosztów kwalifikowanych projektu, na jeden projekt można uzyskać do 25 tys. zł (kwota wsparcia nie
może być niższa niż 4,5 tys zł). Kolejnym istotnym warunkiem uzyskania wsparcia jest zgodność projektu z
kryteriami określonymi w Lokalnej
Strategii Rozwoju. Strategie są dokumentem opracowywanym przez
Lokalne Grupy Działania. Na ob-

szarze województwa lubuskiego działa
10 takich grup (w skrócie LGD), każda
gmina jest przyporządkowana terytorialnie do jednej z nich. I to właśnie Lokalna Grupa Działania organizuje nabór
wniosków – warto więc ustalić, do której
LGD jest przyporządkowana Wasza
gmina. W celu ustalenia tych danych
zachęcam, aby skontaktować się z urzędem gminy lub wejść na stronę www.
lubuskie.ksow.pl (zakładka „Leader”),
gdzie umieszczona jest mapa lubuskich
Lokalnych Grup Działania.

Renata Wcisło, specjalista ds. public relations, doradca w projekcie „Podaj Dalej”
Czy warto opracować plan promocji na cały rok?
Pytanie na czasie, bo to ostatni
dzwonek, by usiąść i zastanowić się
nad działaniami promującymi organizację na rok bieżący. Ktoś zapyta –
po co? Po to, by zaplanować budżet
na takie posunięcia, by w sposób
przemyślany kształtować wizerunek
organizacji, skutecznie i profesjonalnie przekazywać informacje o stowarzyszeniu, fundacji, usługach. Ma
to bezpośredni wpływ na budowanie
relacji z odbiorcami, zdobywanie
partnerów, sponsorów.
Na początku zastanówmy się nad
dotychczasowymi naszymi działaniami promocyjnymi – co udało się
już zrobić, jak dziś wygląda promocja
naszej organizacji – określmy słabe i
mocne strony pod tym kątem.

Być może mamy bardzo dobre
kontakty z mediami, ale brakuje nam
materiałów promocyjnych, strony
internetowej, nie zadowala nas dotychczasowa współpraca z samorządem, czy innymi organizacjami,
szwankuje komunikacja wewnętrzna
w organizacji (komunikacja w zespole ma wypływ na kształtowanie
wizerunku na zewnątrz).
Dlatego kolejne pytanie, które
powinniśmy sobie zadać brzmi: w
jakim kierunku chcemy podążać?
Określmy, kto ma być odbiorcą naszych działań promocyjnych, do
kogo chcemy trafić i jaki jest cel? Co
jest przedmiotem promocji? Weźmy
pod uwagę miejsce i zasięg. Jakie narzędzia będą nam potrzebne?
Krok po kroku planujmy miesiąc,
kwartał, rok i weryfikujmy na bieżą-

co nasze działania – cały czas pamiętając, co jest nadrzędnym celem organizacji, do czego dążymy, bo przecież
promocja ma nam pomóc w realizacji
zamierzeń, w rozwoju. To pozwoli nam
uniknąć chaotycznych, przypadkowych
działań. Bo, niestety, często ograniczamy się tylko do promocji organizowanych przez nas imprez w mediach, czy
za pomocą plakatów, ulotek. Praca nad
wizerunkiem organizacji jest bardziej
złożona i wielokierunkowa.

do 31 stycznia 2012
PIT-4R - złożenie rocznej
deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za
2011 r., PIT-8AR - złożenie
rocznej deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym za
2011 r., ZUS IWA - przekazanie
do ZUS informacji o danych za
2011 r. do ustalenia składki na
ubezpieczenie wypadkowe
do 29 lutego 2012
PIT-11 - przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu
informacji o dochodach oraz
pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2011 r., PIT-8C - przekazanie podatnikowi
i urzędowi skarbowemu informacji o wypłaconym stypendium,
o przychodach z innych źródeł
oraz o niektórych dochodach
z kapitałów pieniężnych w 2011 r.,
PIT-40A/11A - przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu rocznego obliczenia podatku
przez organ rentowy/informacji
o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2011 r., PIT40 - przekazanie podatnikowi
i urzędowi skarbowemu rocznego
obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika
w 2011 r., IFT-1R - przekazanie
urzędowi skarbowemu i osobie
objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego
przychodu (dochodu) w 2011 r.,
przekazanie do ZUS informacji
o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez
emerytów i rencistów w 2011 r.
Do 31 marca 2012
Sporządzenie rocznego sprawozdania merytorycznego przez
organizację pożytku publicznego
(OPP):
Ważne!
Od 1 stycznia 2012 r. weszły
w życie nowe przepisy dotyczące sprawozdawczości organizacji pożytku publicznego (OPP).
Nowe przepisy mają zastosowanie do sprawozdań OPP sporządzanych za 2011 rok.
Roczne sprawozdanie merytoryczne należy sporządzić według
wytycznych określonych w rozporządzeniu MPiPS w sprawie wzoru sprawozdania merytorycznego
OPP.
Sprawozdanie powinno zwierać m.in. informacje o: działalności pożytku publicznego danej
OPP w 2011 roku; o wydatkowaniu pieniędzy pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób
fizycznych. Szczegółowy wzór

(formularz do uzupełnienia) został
określony w rozporządzeniu MPiPS.
Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego przez każdą organizację, której rok obrotowy jest
zgodny z rokiem kalendarzowym
Dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej
wzór bilansu, rachunku wyników
oraz informacji dodatkowych określa
Rozporządzenie Ministra Finansów
z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości
dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi i nieprowadzących działalności gospodarczej
(Dz. U. Nr 137, poz. 1539
Dla organizacji prowadzących
działalność gospodarczą
wzór sprawozdania według ustawy
o rachunkowości, a więc organizacja
ma obowiązek sporządzenia:
wprowadzenia do sprawozdania,
bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowych
Do 2 kwietnia 2012 – CIT-8 i
CIT-8/O
Przekazanie urzędowi skarbowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których
rok podatkowy pokrywa się z rokiem
kalendarzowym
Do 30 czerwca 2012
Ostateczny termin zatwierdzenia
sprawozdania finansowego przez
władze organizacji (np. walne zebranie, radę fundacji – w zależności od
zapisów w jej statucie)
Po zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego organizację mają obowiązek złożenia sprawozdania w urzędzie skarbowym (w terminie 10 dni
od dnia zatwierdzenia). Organizacje
prowadzące działalność gospodarczą
dodatkowo w terminie 15 dni od dnia
zawiedzenia mają obowiązek złożenia
sprawozdania wraz z uchwałami w
KRS. Natomiast OPP mają obowiązek zamieścić sprawozdanie merytoryczne i zatwierdzone sprawozdanie
finansowe wraz z uchwałą zatwierdzającą w internetowej bazie sprawozdań
prowadzonej przez MPiPS: https://
bopp.pozytek.gov.pl/logowanie.do
w terminie: do 15 lipca – dotyczy to
OPP, których rok obrotowy jest taki
sam jak rok kalendarzowy, w ciągu 15
dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego – dotyczy to OPP,
których rok obrotowy różni się od roku
kalendarzowego.
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Jak dowodzić ludźmi?
Dwa pytania do Jurka Owsiaka
- Kim według Pana jest lider?
- Lider to osoba pogodna, kontaktowa, ale i wymagająca – musi
umieć rozliczyć innych z powierzonej im pracy. Moim zdaniem musi
on przede wszystkim dysponować
większymi możliwościami niż inni,
jeśli chodzi o swój czas i poświęcenie się sprawie, którą chce reprezentować. Ważne jest, także żeby lider
był konkretny w działaniu, ponieważ
musi umieć podjąć decyzję w najtrudniejszej sytuacji.
- Co jest najtrudniejsze w pracy
lidera?
- Dla mnie wzorem lidera są trenerzy zwycięskich drużyn sportowych. Oprócz sukcesu muszą oni
radzić sobie z kierowanymi pod ich
adresem brutalnymi oskarżeniami,
opiniami, a często wręcz kalumniami. Szanuję liderów, którzy potrafią
osiągnąć wcześniej wytyczony cel,
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Się działo!
Wielka orkiestra zagrała znów! Poparli ją Lubuszanie, przekazując blisko 1,12 mln zł –
aukcje jeszcze trwają, więc kwota będzie się zwiększać.

Moje motto: Nie rób drugiemu,
co Tobie nie miłe.
którzy potrafią pracować z ludźmi,
potrafią słuchać i wymagać, nie uginają się pod naporem niechęci. Dla
mnie takim ponadczasowym liderem jest Jego Świątobliwość Dalajlama.
Pytała Hanna Musiejkiewicz

Pokojowy Patrol
Wszystko zaczęło się na Przystanku Woodstock. Pomysł Festiwalu
zainspirowany został amerykańskim Woodstock 1969, jednak głównym
impulsem do organizacji koncertu był słynny Woodstock 1994, zorganizowany z okazji 25-tej rocznicy tamtego wydarzenia. Tam opiekę nad
przybyłymi gośćmi roztaczała armia ludzi w koszulkach z napisem Peace
Patrol. Okazało się to całkiem udanym pomysłem, wartym przeniesienia do
Polski. Kiedy WOŚP organizowała pierwszy Przystanek w Czymanowie,
ogłoszono nabór do Pokojowego Patrolu. Apel skierowano do ludzi młodych,
zaangażowanych w pracę Fundacji i w działalność Jurka Owsiaka. Warto
podkreślić, że praca w Patrolu to całkowity wolontariat, Fundacja za nią
nie płaci. Podczas imprezy Patrolowcy mają zapewnione miejsce na namioty oraz michę - jedzenie serwowane przez kuchnię polową. Nic poza tym.

Harmonogram dyżurów doradców Inkubator NGO Słubice
Spytaj specjalistę!
18.01.2012 godz. 16.00-18.00
Maciej Marycki
Księgowość organizacji pozarządowych

23.02.2012 godz. 16.00-18.00
Maciej Marycki
Księgowość organizacji pozarządowych

25.01.2012 godz. 15.00-17.00
Kamila Szwajkowska
Pisanie projektów, pozyskiwanie
środków

29.02.2012 godz. 15.00-17.00
Kamila Szwajkowska
Pisanie projektów, pozyskiwanie
środków

02.02.2012 godz. 12.15-14.15
Dariusz Kondraciuk
Prawne aspekty działania organizacji, współpraca trójsektorowa

06.03.2012 godz. 16.00-18.00
Honorata Ruban
Pozyskiwanie środków, pisanie i
realizacja projektów

07.02.2012 godz. 16.00-18.00
Honorata Ruban
Pozyskiwanie środków, pisanie i
realizacja projektów

08.03.2012 godz. 12.15-14.15
Dariusz Kondraciuk
Prawne aspekty działania organizacji, współpraca trójsektorowa

09.02.2012 godz. 16.00-18.00
Maciej Marycki
Księgowość organizacji pozarządowych

13.03.2012 godz. 16.00-18.00
Honorata Ruban
Pozyskiwanie środków, pisanie i
realizacja projektów

14.02.2012 godz. 16.00-18.00
Honorata Ruban
Pozyskiwanie środków, pisanie i
realizacja projektów

15.03.2012 godz. 16.00-18.00
Maciej Marycki
Księgowość organizacji pozarządowych

Za nami XX finał. W tym roku
orkiestra zagrała z pompą! Zdrowa
mama, zdrowy wcześniak, zdrowe
dziecko – zbieraliśmy pieniądze na
zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla
kobiet ciężarnych z cukrzycą. Zgromadzona przy pomocy wolontariuszy kwota jest tradycyjnie wyższa niż
w poprzednich latach. Świadczy to
o ogromnym zaangażowaniu organizatorów i wolontariuszy. 30 lubuskich sztabów sprawiło, że wszędzie
się działo: koncerty, licytacje, aukcje.
Ale to nie koniec.

Się dzieje!
Nadal można wspierać orkiestrę
poprzez licytacje. 305 zł to obecna
kwota za wejście na Woodstockową
scenę z Marszałek Województwa
Lubuskiego i Jurkiem Owsiakiem.
Licytacja potrwa do 22 stycznia, a
szczegóły znajdują się na stronie
http://aukcje.wosp.org.pl/show_
item.php?item=588563. W tym roku
lubuskim hitem WOŚP na Allegro
jest pomnik z Kargowej. Ponad dwumetrową, betonową figurę wystawił
na aukcję burmistrz miasta Sebastian
Ciemnoczołowski. Pomnik można
licytować na stronie http://aukcje.
wosp.org.pl/show_item.php?item=573831. To nie koniec atrakcji.
Na licytację został wystawiony m.in.
kurs na pilota Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, worek zielonogórskich talarów czy prywatny koncert zespołu
Jared.

Jurek jesteś wielki! Sprawiłeś, że ruszyliśmy z miejsca
i zebraliśmy znowu rekordową ilość kasy:
Zielona Góra – 154 033.07 PLN
Gorzów Wlkp. – 125 500,00 PLN
Kostrzyn nad Odrą – 64 345,00 PLN
Rzepin – 60 660,98 PLN
Słubice – 41 869,00 PLN
Sulęcin – 23 104,63 PLN
Cybinka – 22 655,16 PLN
Międzyrzecz – 22 096,03 PLN
Bogdaniec – 14 882,00 PLN, 92 Euro, 2 złote kolczyki
Torzym – 10 000,00 PLN
Górzyca – ponad 8 000,00 PLN, 70 Euro
Kargowa – 8 146,62 PLN

opr. ms

Bezpłatne
porady dla
organizacji!
Przyjdź do Inkubatora
Siedziba Fundacji na rzecz Collegium Polonicum
Ul. T. Kościuszki 1 (budynek Biblioteki CP, I piętro), Słubice
Skorzystaj z komputera!
Umów się na spotkanie z doradcą!
Tel. 95 7592 444

Harmonogram dyżurów doradców:
www.podaj-dalej.org
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Kompetentny zespół to podstawa sukcesu
Rozmowa z Andrzejem Kuntem, burmistrzem Kostrzyna nad Odrą
- Czy w swoim życiu był Pan zaangażowany w działalność społeczną?
- Działałem zawsze, ale kiedyś nie
nazywało się to tak ładnie jak dziś.
Działałem raczej w organizacjach
związanych ze sportem i kulturą.
Jako młody człowiek angażowałem
się w pracę klubów uczniowskich,
akademickich związków sportowych, SKS-ów
- Jak porówna Pan swoją działalność, z tym co robią w tej chwili
organizacje pozarządowe?
- Dzisiaj jest dużo prościej.
Wszystko jest usystematyzowane i
nazwane, ujęte w ramach prawnych.
Dzięki ustawie jest bardziej przejrzyste i klarowne. Jednak jest bardzo
spójne z tym, co robiłem kiedyś. Nie
umieliśmy może tego nazwać, ale robiliśmy dokładnie to samo.
- Jak rozwija się aktywność społeczna w gminie? Czym się zajmują
tutejsze NGO’sy i jakiej pomocy
oczekują od Pana?
- Organizacji ciągle przybywa i
cieszy mnie, że ludzie widzą sens w
zrzeszaniu się i działaniu na rzecz
społeczności. Chciałbym przedstawić
działalność NGO w przełożeniu na
budżet miasta. Najwięcej środków
przeznaczamy na aktywność sportową dzieci i młodzieży w ramach
uczniowskich klubów sportowych.
Zajmuje się tym odpowiednio wyszkolona kadra, i uważam, że to są
dobrze wydane pieniądze. Cieszy
mnie fakt, że tych klubów przybywa, i
że one wciąż się rozwijają – młodzież
może doskonalić swoje umiejętności w różnych dyscyplinach. Kolejnym obszarem, na który chciałbym
zwrócić uwagę jest organizowanie
wypoczynku letniego i zimowego
dla dzieci i młodzieży. Organizacje,
które przejmują to zadanie, robią to
dobrze od kilku lat. Z budżetu finansujemy także zajęcia w świetlicy
socjoterapeutycznej, która powstała
przy parafii oraz punkt informacyjno
– konsultacyjny zajmujący się profilaktyką uzależnień, który działał w
ubiegłym roku. W tym roku obszar
ten przejmuje poradnia przyszpitalna,
ale wsparta wiedzą i działaniami terapeutów zaangażowanych w punkcie.
Prężnie działa też Klub Abstynenta
LIBRA, który wspiera osoby uzależnione od alkoholu. Mamy też szereg
organizacji seniorskich, związki wędkarskie, Związek działkowców, ZHP,
Gwardię strzelecką, Ochotniczą Straż
Pożarną, Polski Związek Pszczelarzy,
a także związki zawodowe.
- Czy oprócz wsparcia finansowego, organizacje mogą liczyć na
pomoc urzędu? W jaki sposób odwdzięczają się za okazaną pomoc?
- Pomagamy jak tylko można – fundujemy nagrody i puchary,

udzielamy wsparcia technicznego i
merytorycznego. Wiem, że na wielu działaczy zawsze mogę liczyć, bo
prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie. Kostrzyn często nawiedzają powodzie, a wtedy każda
pomoc jest niezbędna. Wiem, że
zawsze mogę liczyć na „gwardię” i
młodych sportowców.
-Jak wygląda rozwój społeczeństwa obywatelskiego w gminie na
przestrzeni kilku ostatnich lat? Czy
organizacje korzystają tylko z tego,
co proponuje urząd miasta, czy dodatkowo sięgają po środki unijne?
- W ramach dotowania z budżetu
przeznaczamy coraz więcej środków
dla organizacji pozarządowych. III
sektor próbuje swoich sił w pozyskiwaniu środków unijnych, z urzędu marszałkowskiego. W mieście
działa Kostrzyńskie Centrum Biznesu, gdzie każda osoba, które chce
nauczyć się pozyskiwać fundusze,
może skorzystać z pomocy doświadczonych doradców. Jeżeli ktoś chce
pisać projekty, jesteśmy w stanie pomóc na każdym etapie. Wystarczy
pomysł i chęć do działania. Nasze
organizacje szukają też sponsorów
na swoją działalność.
- Fundraising nie jest łatwą rzeczą. Czy trudno jest znaleźć sponsorów, którzy chcieliby dotować organizacje i działalność społeczną?
- Mamy w gminie wiele firm,
które regularnie wspierają rozwój
społeczeństwa obywatelskiego. Są to
przedsiębiorstwa, które mają swoją
misję i cel, i zgodnie z tym przekazują środki na określone działania.
Uważam, że to jest bardzo dobry
kierunek – firma się nie rozdrabnia,
i nie daje każdemu po trochę, tylko
wspiera konkretne przedsięwzięcia.
- Jesteśmy świeżo po 20 Finale
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Orkiestra zagrała już po
raz dwudziesty. Jak było u Was?
- Jeżeli coś trwa tak długo, to musi
być to dobra rzecz. Pewne rzeczy
weryfikuje życie, i tak jest w tym wypadku. Powinniśmy kłaniać się nisko
osobom, które WOŚP organizują.
Musimy pamiętać o tym, że każdy
urząd miasta, czy gminy ma większe
struktury, niż Fundacja WOŚP, którą stanowi kilkanaście młodych osób.
To nie lada wyzwanie przygotować
tak dużą rzecz, w tej chwili można
już użyć tego sformułowania, na skalę światową.
- Kostrzyn jest zawsze w czołówce jeżeli chodzi o ilość zebranych
środków. Jak to robicie? Gdzie jest
klucz do sukcesu?
- U nas finał jest taki sam jak
wszędzie. Jest sztab, który zajmuje się
organizacją imprezy. Na nasz sukces
składa się kilka czynników. Pierw-

szym i najważniejszym jest dobra
praca sztabu. To jest kilka osób, które
pracują na rzecz organizacji finału
już od kilku lat. Mamy szczęście do
sponsorów, którzy udzielają wsparcia
nie tyle finansowego, co przeznaczają na rzecz orkiestry znaczną ilość
gadżetów, często bardzo wartościowych. Licytacje tych przedmiotów
cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Trzeci aspekt
to ludzie. Uważam, że to mieszkańcy
są najwyższą władzą, a nie burmistrz.
I to dzięki nim właśnie wypadamy
korzystnie na tle innych miejscowości, bo oni dają dużo z siebie.
- Mówiliśmy już o WOŚP. Od
kilku lat w Kostrzynie organizowany jest Przystanek Woodstock, aby
podziękować wszystkim zaangażowanym w organizację WOŚP. Jak
przygotowujecie się do imprezy?
- Chciałbym przede wszystkim
zaznaczyć, że WOŚP i Przystanek
Woodstock to dwie zupełnie różne
imprezy. Zbiórka styczniowa nie ma
nic wspólnego z organizacją i finansowaniem letniej imprezy. Przystanek
Woodstock organizowany jest po to,
aby podziękować młodym ludziom
za ich zaangażowanie w styczniową
zbiórkę funduszy. „Zadyma” letnia
jest dla nich i życzę sobie, żeby impreza służyła im co raz lepiej. Dodam,
że Woodstock zmienia się, i to na
lepsze. Zobowiązuje nas organizacja
„Przystanku”, dlatego też styczniowy
finał traktujemy szczególnie.
- Czy trudno jest zapanować nad
tak dużym przedsięwzięciem? Czy
Pana zdaniem coś wymknęło się
spod kontroli?
- Nasze służby umieją dostosować
warunki do potrzeb przyjezdnych.
W zeszłym roku przyjechała do nas
rekordowa ilość osób. I w szczególny
sposób trzeba było zadbać o bezpieczeństwo. Duże podziękowania należą
się młodzieży z Pokojowego Patrolu.
Chciałbym, żeby wszyscy mieli na
uwadze to, że otwarty teren też może
pomieścić określoną ilość osób. Wiemy już, że jesteśmy w stanie ugościć
500 tysięcy ludzi, ale gdyby przyjechało ich dwa razy więcej, byłby to już
znaczny problem. Pociągi przywoziły
ludzi przez 5 dni. Było to, zgodnie
z zakupionymi biletami, 109 tysięcy
osób. Przez 5 dni przyjeżdżali ludzie
samochodami. Zaparkowanych aut
było 130 tysięcy. Podaję te liczby celowo, aby każdy mógł wyobrazić sobie
jak ogromne jest to przedsięwzięcie.
Nad wszystkim udało się zapanować,
ale w każdej chwili mogło zdarzyć się
coś nieoczekiwanego.
- Czy w związku z organizacją
tak dużego przedsięwzięcia jesteście przygotowani na krytykę?
- Zawsze znajdą się opinie kry-

tyczne. Największym problemem
jest zawsze dojazd do Kostrzyna i
powrót uczestników do domu. Nie
zgadzam się z krytyką, że kolej zawiodła. Proszę sobie wyobrazić, że
ci wszyscy ludzie, którzy przyjechali na Woodstock, wyjechali w ciągu
12 godzin z Kostrzyna. A że był
tłok na dworcu, no cóż. Wszystkie osoby, które przyjechały koleją,
musiały przecież gdzieś poczekać
na swój pociąg. Pojawiało się wiele nieuczciwych komentarzy na ten
temat. A ja uważam, że to co zrobiliśmy w Kostrzynie jest mistrzostwem świata. Możemy to porównać
z przygotowaniami do Euro 2012.
Wszystko odbędzie się w największych miastach w Polsce. Myślę, że
około miliona osób przewinie się
przez ten okres przez nasz kraj. To
dopiero daje wyobrażenie o tym, co
się u nas dzieje podczas Przystanku
Woodstock w ciągu tych kilku dni.
- Pełni Pan funkcję burmistrza
od 2002 roku. Co Pana motywuje
do pracy?
- Powiem tak - pracować trzeba.
Pracę należy traktować jak dar i obowiązek. Trzeba o nią dbać, jak o własne zdrowie. Wiele osób narzeka na
swoje zajęcia, ale wyobraźmy sobie, że
nagle je tracimy. Co wtedy? Mówię o
sobie, że mam dwa zawody. Jestem lekarzem i nadal praktykuję. A po wielu
latach pracy w samorządzie uważam
się za samorządowca. Aby dobrze
pracować dzisiaj, trzeba myśleć o roku
2020, czyli wytrzymać różnego rodzaju naciski na osiągnięcie korzyści
doraźnych. To jest czasami trudne i
wymaga pracy nad przekonywaniem
innych o słuszności naszych decyzji.
- Jesteście gminą, którą dostrzegają.
- Polska Akademia Nauk przeprowadza badania w kierunku rozwoju

lokalnego, używając danych GUS-u.
Dwadzieścia miast w Polsce, które
otrzymały najlepsze wyniki, zostało
wyróżnionych. My również zostaliśmy wezwani na tę uroczystość.
Zdziwiłem się, gdyż nie znaleźliśmy
się w pierwszej dwudziestce. W ocenie gremium zajmujemy obecnie 32
miejsce. Na miejscu okazało się, że
wezwano nas dlatego, że jeszcze 6 lat
temu zajmowaliśmy 125. Widać więc
jak sytuacja szybko się zmienia. To
badanie pokazało, że obraliśmy dobry kurs i robimy dobrą robotę. Jako
gmina otrzymaliśmy wiele nagród,
wyróżnień i certyfikatów, np. I miejsce w konkursie Polska Pięknieje, w
kategorii współpraca zagraniczna
- Jakie czynniki pracy samorządu
wpływają na sukces?
- Pozyskujemy bardzo dużo funduszy ze środków unijnych. Pozyskaliśmy chyba wszystko, co mogliśmy, bezpośrednio odpowiadając
na problemy. Jednak znaczna część
naszych środków poszła na zapewnienie wkładów własnych. Wiemy, że
zaniedbaliśmy wiele inwestycji, które
są również niezbędne mieszkańcom,
są im bliskie, ale musimy wykorzystać
historyczną szansę rozwojową, bo
pieniądze UE przychodzą tylko raz.
Ale najważniejszym czynnikiem
naszego sukcesu są ludzie. Chciałbym podkreślić, że bolączką dzisiejszych czasów jest to, że nie ceni
się kompetentnych ludzi. U nas jest
inaczej. Specjaliści, dyrektorzy szkół,
jednostek samorządu, to ludzie nie
związani z żadną partią polityczną,
ale kompetentni i solidni pracownicy. Nasze miasto dorabiało się tak
dobrej kadry przez ostatnich 10 lat.
A proszę mi uwierzyć, że w osiemnastotysięcznym mieście nie jest to
takie proste. Nam się udało.
Rozmawiała Marzena Słodownik
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To nie jest koniec świata
SPOA „Dalej Razem” powstało
z konieczności pomagania osobom
autystycznym, bo życie niesie potrzeby i podpowiada jak można je
realizować. Tak naprawdę niewielki
odsetek organizacji pozarządowych
rodzi się w próżni. Ich działalność
jest odpowiedzią na braki w systemie
pomocy oraz ludzkiej mentalności.
- Można powiedzieć, że dzieci autystyczne i ich rodzice przechodzą
podobna drogę, która jeszcze kilkanaście lat temu była bardzo wyboista,
prowadziła przez Poznań, Gdańsk,
Kraków, Wrocław czy Warszawę.
Dlaczego? Maluchy z autyzmem
bardzo często są diagnozowane
jako dzieci niedosłyszące - wyjaśnia
G. Kochaniak, mama autystycznego Jędrka, była prezes SPOA „Dalej Razem”, obecnie skarbniczka w
stowarzyszeniu. - Wynika to z tego,
że niektóre dzieci około 2 – 3 roku
życia przestają reagować na mowę
drugiego człowieka. Tak było w
przypadku mojego syna. Początkowo
wykryto u niego niedosłuch. Muszę
przyznać, że paradoksalnie taka diagnoza przyniosła mi ulgę. Po długim
czasie niepewności, i błąkania się po
specjalistach, w końcu wiedziałam
co dolega mojemu dziecku – wyja-

śnia pani Grażyna. - Pomyślałam, że
aparat i terapia rozwiążą jego i nasze
jako rodziców problemy. Szybko jednak poczułam, że to nie jest niedosłuch. Zaobserwowałam, że Jędrek
często słyszą szepty i reaguje na nie.
Diagnoza okazała się inna – autyzm
dziecięcy.
Rodzice z Zielonej Góry w latach
90-tych szukali pomocy na własną
rękę, spotykali się w poradni dla
dzieci głuchych oraz na zajęciach
dla dzieci z autyzmem wczesnodziecięcym organizowanych przez
Fundację Rozwoju Mowy w Zielonej Górze. Tak powoli zrodziła się
więź nimi oraz potrzeba zaopiekowania się dziećmi, których świat
trudniej zrozumieć. W sierpniu
2001 roku Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Autystycznym „Dalej Razem” stało się faktem. Jak większość
raczkujących organizacji i „Dalej
Razem” miało problem z siedzibą,
pomieszczeń na spotkania użyczyła
Szkoła Specjalna nr 16 w Zielonej
Górze. Początkowo działalność stowarzyszenia opierała się na dwóch
filarach – zajęciach ruchowych dla
dzieci oraz grupie wsparcia dla rodziców. - W ten sposób „zaopiekowani” byli i rodzicie i dzieci – wyjaśnia G. Kochaniak. Zajęcia ruchowe
prowadziła nieodpłatnie rehabilitantka ze szkoły specjalnej. Dzięki
jej doświadczeniu w pracy z dziećmi

Co to jest autyzm?
(wyjaśnia Katarzyna Piosik terapeutka w SPOA „Dalej Razem”)
Autyzm to całościowe zaburzenie rozwoju, w którym występuje nieprawidłowe funkcjonowanie w sferze: relacji społecznych, komunikacji oraz
zachowań i zainteresowań. Autyzm pojawia się przed 3 r. życia dziecka i
występuje częściej u chłopców niż u dziewcząt.
Osoby autystyczne mogę unikać patrzenia na drugą osobę lub nadmiernie
się w nią wpatrywać. Mają znaczne deficyty w nawiązywaniu interakcji
społecznych, często nie są zainteresowane innymi dziećmi, nie zwracają na
nie uwagi, a jeśli już pojawia się inicjatywa kontaktu, to często w nieadekwatny do wieku sposób. Zainteresowania dziecka i sposób ich wyrażania
mogą odbiegać od tego, co robią rówieśnicy, np. dziecko bawi się tylko
jednym rodzajem zabawek, zawsze w ten sam, określony sposób, używa
zabawek niezgodnie z ich przeznaczeniem. Osoba autystyczna często nieumiejętnie reaguje na nawiązywany z nią kontakt. Nie potrafi odnaleźć
się w świecie emocji, nie rozumie ich. Nie potrafi dostosować zachowania
do społecznego kontekstu, ponieważ nie pojmuje reguł rządzących interakcją społeczną. Dzieci te nie dzielą się też spontanicznie z innymi osobami
swoją radością, zainteresowaniami. Mają różne deficyty lub zupełny brak
w obrębie języka mówionego. U autystów może występować też mowa
swoista (mówienie jakby w innym, niezrozumiałym dla otoczenia, języku)
lub echolalie (powtarzanie słów lub zwrotów wypowiedzianych przez
inne osoby), czy też kalki słowne. Bardzo charakterystyczny dla dzieci autystycznych jest również brak zabawy „na niby” lub zabawy naśladującej
role społeczne. Autyści, to osoby, które są często przywiązane do specyficznych czynności rutynowych, jak np. chodzenie zawsze tą samą drogą z
domu do szkoły lub przedszkola, do sztywnego planu dnia.

Terapia poprzez sztukę

niepełnosprawnymi zajęcia zaczęły
przynosić efekty. - Ćwiczenia ruchowe pozwoliły nam rodzicom nawiązać lepszy kontakt z dzieckiem.
Już po kliku tygodniach widać było,
że dzieci „miękną”– opowiada G.
Kochaniak.

Najtrudniejszy pierwszy krok…
Krokiem milowym w działalności
stowarzyszenia było przeszkolenie
własnej kadry, ponieważ do tej pory
nie było w Zielonej Górze osób
przygotowanych do terapii dzieci autystycznych. Dwie terapeutki
wzięły udział w dwuletnim „Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym”, prowadzonym przez Fundację
Synapsis w Warszawie i objęły swoją
pomocą i wsparciem dzieci.
- Wyjątkowość pracy z osobami
z autyzmem przejawia się w tym,
że jako terapeutka mam możliwość,
odkrywania co dzień czegoś nowego, zarówno u podopiecznego, jak i
u siebie – wyjaśnia Katarzyna Piosik.
- Dzięki konieczności podążania za
rozwojem i funkcjonowaniem autysty, doświadczam bardzo ciekawej,
twórczej i rozwijającej pracy, uczę się
pokory, cierpliwości i radości, z małych dla świata, dużych dla naszych
podopiecznych, rzeczy – dodaje.
Do momentu przyznania stowarzyszeniu pomieszczeń przy ul.
Niepodległości w Zielonej Górze,
rodzice wraz z dziećmi korzystali z

gościnności zielonogórskich szkół
i przedszkoli. Własne „cztery kąty”
pozwoliły na rozwój nie tylko zajęć
terapeutycznych, ale także diagnozy.
- Obecnie lista osób oczekujących
na diagnozę wydłużyła się do połowy 2012 roku – tłumaczy G. Kochaniak. Nie każdy mały samotnik,
który nie przepada za zabawami w
grupie okaże się autystą, ale zainteresowanie diagnozą świadczy o wzroście świadomości i wiedzy o tym
zaburzeniu wśród lekarzy, pedagogów, wychowawców w przedszkolu i
samych rodziców, którzy reagują na
niepokojące sygnały. W 2011 roku
stowarzyszenie objęło swoją pomocą
kolejnych 15 osób, u których zdiagnozowano autyzm.

Spektrum zaburzeń autystycznych u amerykańskich dzieci
wynosi 1 na 150 dzieci.
Szacunki wskazują, że w Polsce
na zaburzenia autystyczne może
cierpieć nawet 200 tys. osób.

Akademia dla NGO
Zdaniem G. Kochaniak przełomem w „życiu” stowarzyszenia był
udział w projekcie realizowanym
przez Fundację Synapsis Autyzm
„Akademia dla NGO’s” w latach
2006-2008. Jego celem było wsparcie organizacji pozarządowych, po
to żeby na mapie organizacji wspierających autystów nie widniała tylko

Fot. arch. wł

A zaczęło się niemal 10 lat
temu, kiedy o autyzmie było
wiadomo tyle co nic…

Fot. arch. wł

Sobota wieczorem, spacer po Zielonej Górze, lekko mży, ale jest wyjątkowo ciepło jak na początek grudnia. Mój wzrok przyciąga plakat - ciemne tło, a na
nim 5 letni Szymon, podopieczny Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” Wygląda jak zaczarowany – jakby był trochę tu a trochę
gdzie indziej… 1 grudnia 2011 rozpoczęła się akcja „Dostrzeż autyzm” promująca wiedzę o autyzmie w naszym regionie. To jedno z wielu działań, jakie
realizuje SPOA „Dalej Razem”.

Zajęcia logopedyczne – ważny element terapii dzieci autystycznych
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Zajęcia z rękodzieła nie tylko dla najmłodszych

Warszawa, Gdańsk czy Kraków, ale
pojawiły się nowe silne ośrodki. W
czasie trwania tego projektu stowarzyszenie „Dalej Razem” wzmocniło
się pod względem jakościowym. W
jego ramach dwie dotychczasowe
terapeutki przeszły szkolenie specjalistyczne a kolejne cztery terapeutki
ukończyły kurs podstawowy oraz
moduł specjalistyczny.
Jako NGO’s „Dalej Razem” przeszło długą drogę - indywidualny tutoring prowadzony przez dwuosobowy zespół (tutor wraz z asystentem),
pozwolił organizacji lepiej się ocenić
swoje możliwości oraz zweryfikować
dotychczasowe działania.

także Sebastian Cycuła, wtedy świeżo upieczony absolwent politologii. Przyszedł i powiedział, że chciałby u
nas odbyć staż. I tak został – wyjaśnia
G. Kochaniak. Obecnie S. Cycuła
jest prezesem stowarzyszenia. Stowarzyszeniu, jak wielu NGO’som
brakowało nie tyle rąk do pracy, gdyż
wciąż pojawiali się wolontariusze, ale
kogoś kto swoją osobą ogarnie całość
działań. W związku z tym, jak wyjaśnia G. Kochaniak, stowarzyszenie specjalnie nie rozszerzało swojej
działalności. - Pisaliśmy projekty do
PFRONu, który jest nadal dla nas
głównym partnerem, do samorządu,
ale ograniczaliśmy się do bieżącej

„Dalej Razem” całą swoją energię.
- Miał czas żeby zawalczyć o nas,
rozmawiał z radnymi, z mediami, pokazywał co robimy i że jest to ważne
i dzięki temu stowarzyszenie zaczęło
się rozwijać – podsumowuje G. Kochaniak. - Zależy mi, żeby wszystkie
nasze działania służyły urzeczywistnianiu misji SPOA „Dalej Razem”,
a moim zadaniem jako prezesa jest
konkretyzowanie misji i nadawanie
impulsów, by była coraz lepiej realizowana – wyjaśnia S. Cycuła.
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nie zaledwie 1% dorosłych autystów
pracuje zawodowo. ZAZ jest szansą,
na zdobywanie nowych umiejętności
i integrację społeczną.
Również projekt Laboratorium
Pracy ma służyć aktywizacji osób
z autyzmem i Zespołem Aspergera. Od czerwca 2011 podopieczni
SPOA „Dalej Razem” w trzech zespołach zgłębiają tajniki dziennikarstwa, fotografii i filmu. Pod okiem
doświadczonych ekspertów przygotowują dwa wydania biuletynu
„Dalej Razem”, kalendarz na 2012
rok oraz teledysk, animację i film
promujący Zieloną Górę.
Na parterze zabytkowego budynku będzie przedszkole, które
funkcjonuje już od września 2011
roku, ale póki co mieści się przy
ulicy Krasińskiego. Przedszkole jest
odpowiedzią na potrzeby najmłodszych autystów. Grupy są bardzo
małe, liczą zaledwie troje dzieci, a
program dostosowany jest do ich
potrzeb. Wsparcie i terapia w wieku
przedszkolnym zwiększają szanse
autystów na lepsze funkcjonowanie
w środowisku. Oprócz tego ruszyła
grupa dla dzieci zdrowych. Wspólne
zajęcia mają być szansą na integrację.
- Planujemy także otworzyć Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, zatrudnienie w nim znajdą
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zarządowej. Świadczy o tym fakt, że
obecnie stowarzyszenie zatrudnia 20
osób (przede wszystkim terapeutów)
i z sukcesem realizuje swoje zamierzenia, a także pozyskuje środki na
działalność.
Oprócz projektów z PFRONu,
stowarzyszenie realizowało projekty finansowane z Unii Europejskiej
m.in. „Przyszłość dla Rainmana”,
którego celem było wsparcie terapeutyczne dla 50 dzieci autystycznych.
Osobom pracującym w środowisku autystycznym dane jest co
dzień wybierać się w podróż, do
niezwykłego miejsca, jakim jest
wciąż nie do końca odkryty i nie
dogłębnie poznany – autyzm.
Katarzyna Piosik
Od 2005 roku stowarzyszenie
oprócz wsparcia dla autystów oraz
ich rodziców i opiekunów stara się
szerzyć wiedzę o autyzmie. Zdaniem
G. Kochaniak, poziom wiedzy w
społeczeństwie o tym zaburzeniu na
przestrzeni 10 lat uległ ogromnej poprawie. - Stało się tak za sprawą Internetu. Coraz rzadziej rodzice spotykają się z przejawami niezrozumienia
czy barierami społecznymi, są także
bardziej aktywni w poszukiwaniu pomocy dla siebie i dzieci – dodaje.

Misja SPOA „Dalej Razem”
Istniejemy, by przywrócić światu
Osoby z Autyzmem - stworzyć
Im warunki do rozwoju i godnej
egzystencji na każdym etapie
życia od momentu diagnozy.

Laboratorium Pracy

- Przeszliśmy cykl szkoleń, aby
móc samodzielnie prowadzić zajęcia dla rodziców, wolontariuszy, już
tu na miejscu w Zielonej Górze –
wyjaśnia G. Kochaniak. Nigdy nie
byłoby nas stać na takie działania.
Można powiedzieć, że do momentu
rozpoczęcia udziału w projekcie kręciliśmy się w kółko - dodaje. Dzięki
projektowi stowarzyszenie rozszerzyło swoja działalność o doradztwo
socjalno – prawne, które prowadzi
pani Grażyna Kochaniak i psychologiczno – pedagogiczne.
W odpowiednim momencie w
SPOA „Dalej Razem” pojawił się

działalności, aby móc zapewnić wynagrodzenie dla naszych terapeutek
oraz żeby starczyło na niezbędne
pomoce i imprezy integracyjne. Projekt z Synapsis i obecność Sebastiana sprawiły, że „wszystko ruszyło” wspomina.
- Od początku istotne było dla
mnie to, że otrzymałem kredyt zaufania od członków stowarzyszenia
i mogłem realizować swoje pomysły.
Przede wszystkim czułem, że to co
robię, jest ważne i potrzebne – wyjaśnia prezes stowarzyszenia. Sebastian
Cycuła okazał się świetnym menagerem, który oddał sprawom SPOA

Kolejny przełom w dziesięcioletniej historii SPOA „Dalej Razem” to
otrzymanie od miasta w lipcu 2010r.
zabytkowej Willi Suckera przy ul.
Sienkiewicza w Zielonej Górze.
400 mkw powierzchni, to nie tylko
spełnione marzenia o własnej siedzibie, ale przede wszystkim ogromny
remont i związany z nim wysiłek
finansowy. Stowarzyszenie w tej
chwili zbiera środki na odnowienie
pomieszczeń i dostosowanie ich do
potrzeb podopiecznych – potrzebne
są 3 miliony złotych.
Plany są wielkie i stają się też coraz
bardziej realne i rosną wraz z potrzebami podopiecznych. Na tym momencie „Dalej Razem” nie zajmuje
się tylko pomocą dzieciom, ale także
dorosłym autystom. Stąd też zrodził
się pomysł na stworzenie Zakładu
Aktywizacji Zawodowej. Ma on ruszyć najpóźniej w 2013 roku. Będzie
znajdował się w pomieszczeniach
na samym dole budynku przy ulicy
Sienkiewicza. Zajęcie w nim znajdą
najstarsi podopieczni, którzy zakończyli już edukację w szkołach. Obec-

Fot. arch. wł

Fot. arch. wł

Własne 4 kąty

Zajęcia z integracji sensorycznej – ważne są wszystkie zmysły

psycholodzy, terapeuci, logopedzi,
wspierający w terapii naszych podopiecznych – opowiada G. Kochaniak.
Na parterze pięknej wilii już uruchomione zostały sale terapeutyczne,
które docelowo znajdą się na pierwszym piętrze budynku.
Aby ułatwić dostęp do terapii
dzieciom spoza Zielonej Góry, zajęcia organizowane są w m.in. w Nowej Soli, Żarach czy Gubinie.
„Dalej Razem” przeszło długą drogę - od nieformalnej grupy rodziców
dzieci autystycznych do dobrze zarządzanej i sprawnej organizacji po-

W województwie lubuskim dzięki SPOA „Dalej Razem” ludzie dowiadują się coraz więcej o autyzmie.
Stowarzyszenie dociera od szerszego
grona poprzez media, szkolenia dla
rodziców, nauczycieli, i wolontariuszy, oraz takie działania jak przygotowanie kalendarzy, ulotek czy organizację konferencji naukowych.
- Zawsze powtarzałam, żeby się
nie wstydzić i mówić ludziom czym
jest autyzm, bo człowiek boi się nieznanego. Tylko to co obce i nieznane
budzi lęk – wyjaśnia G. Kochaniak.
Autyzm trzeba oswoić.
Hanna Musiejkiewicz
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Łączyć siły, wykorzystywać możliwości
Rozmowa z Moniką Józwą, podinspektorem ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Spraw Społecznych gorzowskiego Urzędu Miasta

- Ile jest w Gorzowie organizacji
pozarządowych?
- Zarejestrowanych jest ponad 200.
Ale aktywnie działa około połowy
z nich. W ramach wydziału spraw
społecznych współpracujemy z organizacjami zajmującymi się pomocą
społeczną, czyli np. profilaktyką uzależnień, pomocą społeczną, pomocą
osobom bezdomnym, niepełnosprawnym. Współpracę realizuje również
wydział kultury fizycznej w zakresie
upowszechniania sportu oraz wydział
kultury – jej celem jest upowszechnianie kultury i tradycji narodowej.
- Jak wygląda Wasza współpraca
z organizacjami pozarządowymi?
- Opiera się ona na programie
współpracy uchwalanym corocznie
przez Radę Miasta. Wymienione
są w nim dwie formy współpracy:
pozafinansowa i finansowa. Pozafinansowa obejmuje głównie wspieranie poprzez informowanie o potencjalnych źródłach finansowania ze
środków pozamiejskich. Jest to także
udostępnianie lokali.
- Ilu organizacjom magistrat
użyczył lokalu w 2010 roku?
- W minionym roku do urzędu
wpłynęło 10 wniosków organizacji o
przydział lokalu użytkowego, z czego 8 rozpatrzono pozytywnie. Warto
dodać, że prezydent miasta obniżył
stawkę czynszu 6 organizacjom do
0,50 zł na mkw.
- W jaki sposób kontaktujecie się
z przedstawicielami organizacji?

- Zgodnie z ustawą, informacje o
konkursach ogłaszanych przez prezydenta miasta wywieszane są w trzech
miejscach, w tym zamieszczane na
miejskiej stronie internetowej. Mamy
także stworzoną bazę adresów e-mail
tych organizacji, które zgodziły się je
nam udostępnić. Przesyłamy im informacje, również te o ogłoszonych
konkursach. Pomagamy tworzyć
wnioski o dotacje ze źródeł zewnętrznych, wystawiamy rekomendacje, organizujemy szkolenia na temat tego,
jak pozyskiwać środki, lub też, co bardziej istotne, jak je rozliczać. W zeszłym roku w tego rodzaju szkoleniu
wzięły udział wszystkie zaproszone
przez nas organizacje.
- Ile środków zostało przekazanych organizacjom w 2010 roku?
- Ponad 700 tys. przekazano na
upowszechnianie kultury, około 695
tys. na upowszechnianie kultury fizycznej w ramach przeciwdziałania
alkoholizmowi. Dalsze 440 tys. to
dotacje na zadania niesportowe związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. 120 tys. trafiło na zadania
związane z przeciwdziałaniem narkomanii, a 330 tys. to środki przekazane
na prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie miasta. Jeśli chodzi o
profilaktykę uzależnień, realizowane
działania to głównie aktywizacja młodych ludzi, zapewnienie im możliwości spędzania czasu wolnego, a także
różnego rodzaju kolonie, kampanie
społeczne kierowane do mieszkańców oraz programy z zakresu ochrony
zdrowia, promocja zdrowia, a także
programy dla osób niepełnosprawnych. To w wielkim skrócie.
- Nie są to małe kwoty, choć pewnie organizacje potrafiłyby wydać
dużo więcej… Czy można powiedzieć, że dużo rzeczy by się w Gorzowie nie wydarzyło, gdyby nie
zajęły się tym organizacje?
- Myślę, że tak. One wypełniają
pewne luki, zwłaszcza w zakresie po-

mocy społecznej. Jak wiadomo są one
najbliżej ludzi i najlepiej znają potrzeby mieszkańców. Niektóre kontaktują
się z nami bardzo często. Dzwonią,
przychodzą. Wiemy, co się u nich
dzieje, wymieniamy się doświadczeniami. Ale są również i takie, które
na początku roku pozyskają dotacje i
znikają. Widzimy je dopiero pod koniec roku, kiedy składają sprawozdanie. Jednak większość z tych, którym
zlecamy zadania publiczne aktywnie
z nami współpracuje, zaprasza nas,
uczestniczymy w różnego rodzaju
przedsięwzięciach, jesteśmy świadkami realizacji zleconego im zadania
publicznego. Widzimy, co dzieje się z
dotacją. To jest bardzo pozytywne.
- Z czym organizacje mają największe problemy, jeśli chodzi o
współpracę z magistratem?
- Są to sprawy, które można nazwać „biurowymi”. Na przykład
przygotowanie oferty tak, żeby spełniała ona wymogi formalne. Potem
właściwe rozliczenie zadań. Wiąże
się to z faktem, że większość organizacji nie ma etatowych pracowników,
opiera się na pracy wolontariuszy.
Trudno w takich warunkach przygotować profesjonalną dokumentację.
Inną kwestią związaną z opieraniem
się na pracy wolontarystycznej jest
to, że nie każda organizacja jest w
stanie zapewnić swoim wolontariuszom system motywacji. Nadchodzi
taki moment, kiedy mogą one utracić płynność działań, po części wtedy
również opada zapał.
- Czy czegoś brakuje Wam we
współpracy z organizacjami?
- Z roku na rok coraz lepiej układa się nasza współpraca. Organizacje
mają coraz większą świadomość, coraz częściej inicjują różnego rodzaju
działania. Jednak cały czas brakuje
nam integracji pomiędzy samymi organizacjami, najczęściej działają indywidualnie, nie kontaktują się i nie
współpracują z innymi. Nie trafiła do

Co to jest to NGO?
Na jednej ze stron www poświęconych tematyce pozarządowej znaleźć można dość ciekawą ankietę. Na pytanie: „Czy wiesz, co oznacza skrót NGO?”, 52,5 proc. ze 118 głosujących
odpowiedziało „nie”.
NGO jest skrótem angielskiego
określenia „non govermental organisation” oznaczającego „organizację pozarządową”. Czasami słyszy
się również określenie: „organizacja non profit” – to również kalka
z języka angielskiego. Wszystkie
oznaczają organizacje społeczne,
tworzone przez obywateli, których
działalność nie jest nastawiona na
zysk, ale na zaspokajanie potrzeb
społecznych.

Obszar aktywności obywatelskiej bywa nazywany także trzecim sektorem. To też pochodzi z
języka angielskiego. Nawiązuje do
podziału dzielącego aktywność
społeczno-gospodarczą
nowoczesnych państw na trzy sektory:
pierwszym jest administracja publiczna, drugim sfera biznesu, a
trzecim właśnie organizacje, które
działają społecznie i nie dla zysku.
Niektórzy teoretycy tematu pod-

kreślają, że o istnieniu trzeciego
sektora można mówić dopiero
wtedy, gdy podejmujące działalność organizacje pozarządowe mają świadomość udziału we
wspólnej misji na rzecz podnoszenia jakości życie poszczególnych
ludzi i społeczeństwa jako całości.
Dlatego też uważają, że stosowanie tego terminu w odniesieniu do
Polski jest przedwczesne.
kbp

nas żadna wspólna oferta kilku podmiotów pozarządowych. Raczej nie
nawiązują partnerstw. Zdarzają się
organizacje, które próbują połączyć
siły, ale są to pojedyncze wypadki.
- Jakie jeszcze urząd miałby
oczekiwania od organizacji?
- Życzyłabym sobie, żeby wszystkie
programy realizowane przez organizacje były ewaluowane. Po to, aby
wybierać te skuteczne, a rezygnować
z tych mniej efektywnych. Zdarza
się, że organizacje powielają te same
zadania z roku na rok, nie zmieniając
ich, nie dostosowując do aktualnych
potrzeb. Organizacjom potrzeba
również więcej wytrwałości.
Teraz jest duża chęć rejestrowania stowarzyszeń. Często jest tak,
że nowy podmiot pozyska pieniądze
raz, dwa razy do roku. Na tym koniec. Brakuje im wytrwałości i konsekwencji, żeby faktycznie działać.
Nie okazyjnie, a cały czas.
- Czy jeszcze jakieś „zadania bojowe” podpowiedziałaby Pani organizacjom na przyszły rok?
- Nie udało nam się w minionym roku powołać gorzowskiej rady
działalności pożytku publicznego.
Odbyło się kilka spotkań, zarówno
inicjowanych przez samorząd, jak i
przez organizacje. Padły deklaracje
ze strony organizacji, że one opracują projekt, jak rada mogłaby działać.
Zostały wybrane osoby do zespołu
roboczego. Wydaje mi się, że cały
czas na terenie miasta brakuje liderów, którzy „pociągną” ten temat.
Staramy się wspierać pomysł, ale nie
chcemy, żeby to był twór narzucony
przez samorząd. Rada pożytku ma
być organem powołanym przez prezydenta dla organizacji, tworzonym
przez nie, a nie narzuconym z góry.
- Jakie są silne strony gorzowskich „pozarządowców”?
- Przede wszystkim to, że są blisko
środowiska, znają potrzeby mieszkańców. Również to, że cały czas się

dokształcają. Korzystają ze szkoleń,
są coraz bardziej profesjonalne. Mają
coraz więcej świadomości, że ich
usługi wypełniają pewne luki, których
samorządy nie są w stanie udźwignąć
na swoich barkach. Wzrasta świadomość, że jesteśmy partnerami. Mają
pomysły, na które my, urzędnicy, byśmy nie wpadli. Widać to zwłaszcza,
kiedy organizujemy spotkania w postaci burzy mózgów. Ich efektem są
nowe, oryginalne koncepcje. Jedną z
nich jest wspólnie realizowana miejska kampania profilaktyczna „Obudź
się!”. Warto również zaznaczyć, że
programy organizacji są coraz bardziej komplementarne, nie skupiają
się na jednej akcji, ale na szerszym
oddziaływaniu, dokonywaniu zmian
społecznych. To również jest bardzo
ważne.
- Pani także przez jakiś czas
pracowała w jednej z gorzowskich
organizacji pozarządowych. Doświadczenie zdobyte po obu stronach pomaga zrozumieć działaczy
społecznych.
- Tak, kilka lat temu trafiłam na staż
do organizacji, potem byłam wolontariuszką. Następnie zostałam zatrudniona. Przez półtora roku pracowałam, najpierw jako wychowawca na
świetlicy, a potem zajmowałam się pozyskiwaniem środków na działalność
stowarzyszenia. Wiem z doświadczenia jak pisać wnioski o dotacje, dlatego
mogę pomagać organizacjom, które
nie mają jeszcze takiego doświadczenia. Wiele jest podmiotów, które nie
radzą sobie z przygotowaniem ofert.
Staram się im pomagać, podpowiadać
co należy napisać w ofercie, a przede
wszystkim stworzyć kalkulację, gdyż
to jest często największym problemem. Rozumiem organizacje, rozumiem ich stanowiska. Kiedyś byłam
po drugiej stronie i wiem, z czym borykają się na co dzień.
Rozmawiała
Katarzyna Buchwald-Piotrowska

Czym jest organizacja
pozarządowa?
Magdalena Tokarska, dyrektor Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, koordynator projektu „Podaj Dalej”
Kiedy myślę o organizacjach pozarządowych, moim pierwszym skojarzeniem jest: grupa pasjonatów. Nie
przychodzi mi na myśl instytucja,
widzę grupę ludzi z misją, z celem,
który chcą osiągnąć. Mają ideę, która
prowadzi do tego, że tworzą strukturę zwaną organizacją społeczną,
która jest formalnym sposobem na
prowadzenie takiej działalności. Dla

jednych ma ona charakter wyłącznie
społeczny, jest to coś dodatkowego,
poza pracą zawodową, dla innych
może stać się podstawą egzystencji
– tak stało się w moim przypadku,
działalność w organizacji pozarządowej stała się moją pracą zawodową.
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Przede wszystkim człowiek
Czy zastanawialiście się kiedyś, jak Wasza organizacja będzie wyglądała za 10 lat? Czy w ogóle będzie? Cybińskie Stowarzyszenie Rozwoju PRO-EKO obchodziło pod koniec 2011 roku jubileusz dziesięciolecia. Był on okazją do rozmowy, która okazała się pasjonującą opowieścią o tym, co tak naprawdę
jest najważniejsze. To tekst dla wszystkich niedowiarków III sektora, tych 47 proc. obywateli, którzy w badaniach oceniają, że w organizacjach pozarządowych często dochodzi do nadużyć i nie ufają im (dane z 2010 roku). Szkoda, że go nie przeczytają.
- Biorąc udział w szkoleniach w
Osieczanach pod Krakowem, podczas których przysłuchiwałam się
poczynaniom różnych organizacji pozarządowych, przyszła mi do
głowy myśl: dlaczego nie założyć
stowarzyszenia w Cybince? - wspomina prezeska Eugenia Niedźwiecka. Pierwsze spotkanie odbyło się
17 grudnia 1999 roku. Wzięło w
nim udział 15 osób, w tym: ówczesny burmistrz, przewodniczący rady
miejskiej, dyrektorzy poszczególnych
placówek, biblioteki i domu kultury, a
także lokalni przedsiębiorcy. Drugie
spotkanie, 25 maja 2000 roku, było
jednocześnie walnym zebraniem
członków. Dokonano wyboru władz
stowarzyszenia, uchwalono statut,
którego „ojcami” są: Dariusz Patoleta, były dyrektor Fundacji na rzecz
Collegium Polonicum oraz Robert
Stolarski, obecny wójt Górzycy. - Zajęliśmy się koordynowaniem projektu
dotyczącego selektywnej zbiórki odpadów, realizowanego przez Celowy
Związek Gmin. To było znaczące
wyzwanie dla raczkującego stowarzyszenia – wspomina E. Niedźwiecka. Obecnie Stowarzyszenie liczy 32
członków i 3 honorowych.

Jest taka
bezinteresowna dobroć
Jaka jest misja PRO-EKO? - Pole
naszego działania jest bardzo, bardzo
szerokie. Chcemy przede wszystkim
pomagać. Nasze hasło to: Człowiek
człowiekowi. Także bezinteresowność i szczery, oddany wolontariat
– wyjaśnia prezeska. - Niektórzy
uważają, że sama przynależność do
jakiejś organizacji, to już działania
wolontarystyczne. Nie! My propagujemy aktywny, czynny wolontariat
– dodaje. Na działalności w stowarzyszeniu nikt z zarządu nie zarobił
ani grosza. - To jest nasza wielka
tajemnica. Ktoś czasem pyta: czy wy
się ze sobą nie spieracie? Nie, nie ma
o co. Płatności są przelewami, nie ma
podejrzeń – mówi E. Niedźwiecka.
- Jak pracujemy, to wszyscy. Jak
pieczemy ciasto, to też wszyscy.
Czasem jeden więcej, inny mniej,
ale generalnie zawsze razem. Jak
koła zębate w maszynie – dodaje
Grażyna Łyżwińska, wiceprezeska
stowarzyszenia, jednocześnie dyrektorka cybińskiej biblioteki. - Proszę
przy nas wielkimi literami napisać:
non profit. Przy realizacji projektów
wynagrodzenia dostają ci, którzy
faktycznie się napracują, np. instruktorzy, niekoniecznie nasi członkowie.
Nie pobieramy wynagrodzeń. Może

dlatego jesteśmy tak szeroko akceptowani. Na początku było wobec nas
trochę podejrzeń, bo jak można poświęcać czas i nic z tego nie mieć? mówi dalej G. Łyżwińska.
Projektów przez dziesięć lat
uzbierało się niemało, bo 40. Ich całkowity koszt to ponad 550 tys. zł, z
czego 450 tys. zostało pozyskanych z
zewnątrz, a 100 tys. stowarzyszenie
wypracowało samo.
Nasze motto: Jesteśmy aniołami z
jednym skrzydłem – by wzlecieć,
musimy paść sobie w ramiona!
Na liście grantodawców znajdują
się: m.in. Polsko Amerykańska Fundacja Wolności, Akademia Rozwoju
Filantropii w Polsce w ramach programu „Działaj Lokalnie”, fundacja
PRO Bono Poloniae „Aktywna Wiosna”, Fundacja Wspomagania Wsi,
Polska Fundacji Dzieci i Młodzieży „Równać Szanse”, Fundacja BZ
WBK „Bank Dziecięcych Uśmiechów”, Fundacja Danone „Podziel
się posiłkiem”, SGPE „Pro Europa
Viadrina”, PCPR, PFRON , Bank
Spółdzielczy. Stowarzyszeniu pomagają również indywidualni darczyńcy.
Skąd biorą się projekty? - Ktoś
„zasiada” na stronie tej lub innej fundacji i tworzy projekt, w odpowiedzi
na potrzeby, jakie widzimy. Nigdy
nie wspieramy wybranej grupy, wiekowej czy klasowej. Chcemy integrować pokolenia, promować nasze korzenie. Na tym opiera się większość
projektów – mówi E. Niedźwiecka, a
G. Łyżwińska dodaje: - Młodsi uczą

Nie zabrakło programu artystycznego – były tańce…

się od starszych przez podpatrywanie, obserwowanie. Młodzież kiedyś
zwróci to w postaci swojej własnej
pracy, zaangażowania. Zależy nam,
żeby dobro powracało tu, do naszego
środowiska. - Na tym właśnie poWyznacznikiem naszych
sukcesów jest radość ludzi,
szczególne dzieci i młodzieży.
lega tworzenie tego, co zawiera się
w haśle: kapitał ludzki. PRO-EKO
rozwija go od dziesięciu lat. Ważny
jest każdy człowiek, ten najmniejszy
i najstarszy też – uważa prezeska.

Dobrze zespolone koła zębate
PRO-EKO, jak na poważanego w środowisku, doświadczonego

„starszego brata” przystało, pomaga
również młodszym organizacjom, a
także zachęca do tworzenia nowych.
- Chcemy wspierać, ochraniać, pomagać, zachęcać do dalszego działania te grupy, które powstały. Wiedzą,
że zawsze mogą się do nas zwrócić
z prośbą o pomoc – mówi G. Łyżwińska. Jakby na ilustrację tych słów,
do pokoju dosłownie wbiega pani z
Towarzystwa Miłośników Polesia i
Białkowa, pożyczyć naczynia na wigilię... bo nagle okazało się, że chyba
zabraknie. - I na tym to polega – komentuje Jadwiga Pacewicz, skarbniczka stowarzyszenia i dyrektorka
domu kultury, idąc z gościem po
naczynia. J. Pacewicz nazywana jest
żartobliwie „ministrem finansów”,
gdyż to ona rozlicza projekty. To,
że najważniejsze osoby w stowarzyszeniu łatwo znaleźć, gdyż skupiają
się w jednym miejscu, również jest
bardzo ważnym aspektem działania
PRO-EKO. Każdy w okolicy wie,
gdzie w Cybince jest dom kultury,
a na piętrze biblioteka... - Gdyby
nie przychylność władz, życzliwość
i czysto ludzkie podejście, byłoby
nam trudno. Mamy 110 procentowe
poparcie – mówi E. Niedźwiecka. Działalność stowarzyszenia zazębia
się z misją i biblioteki, i domu kultury. Z projektów korzystają mieszkańcy, a także gmina i jej instytucje,
czyli wszyscy. Jest współpraca. Nie
ma rywalizacji. Dlatego ta maszyna
tak dobrze działa – dodaje z uśmiechem.

Z perspektywy upływającego
czasu

E. Niedźwiecka kroi jubileuszowy tort…

- Kiedyś chyba łatwiej było pozyskać środki. Teraz każdego dopada
kryzys, złotówka jest oglądana trzy

razy – mówi G. Łyżwińska. Stowarzyszenie korzysta również z pomocy wielu sponsorów, którzy wspomagają jego działalność. Panie mają
wciąż wiele pomysłów, co jeszcze
warto zrobić.
Jakie będzie PRO-EKO za kolejnych dziesięć lat? - To już chyba
bez nas... Nie ukrywam, że szukamy godnych następców – mówi E.
Niedźwiecka. - Inaczej nasza praca
nie miałaby sensu. Nie chciałybyśmy,
żeby po zmianie zarządu stowarzyszenia okazało się, że jego działalność
sprowadza się do płacenia składek i
może zrobieniu jakiegoś projektu od
czasu do czasu. To powinno być nadal świadome działanie, oddziaływanie na środowisko, na społeczeństwo
– dodaje G. Łyżwińska.
Nasz głowy cel, to pobudzić
ludzi do działania. Bardzo na
sercu leży nam młodzież, ponieważ jesteśmy starzejącą się gminą.
Zależy nam na tym, żeby pozostawić aktywną młodzież, wyedukowaną na odpowiednim poziomie,
która godnie mogłaby nas zastąpić
w naszym środowisku.
- Żeby marzenia się spełniały, to
muszą być ludzie, którzy podejmą się
realizacji zadań. Skromne marzenia
są przekuwane na nasze codzienne
życie. Nie oczekujemy żadnych podziękowań, choć w tym roku otrzymałyśmy piękne. Ta działalność daje
nam przede wszystkim olbrzymią
satysfakcję. Chcemy zostawić piękne, bogate dziedzictwo – mówi E.
Niedźwiecka. - Cieszymy się, że możemy coś zrobić dla naszej Cybinki
– dodaje J. Pacewicz. - Lubimy to, co
robimy – kończy G. Łyżwińska.
Katarzyna Buchwald-Piotrowska
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Jak zmieniać się na lepsze
Rozmowa z Wandą Świdzińską, prezeską Nowosolskiej Akademii Rozwoju

- Dlaczego w Nowej Soli powstała akademia rozwoju?
- Z prostej przyczyny – jestem nowosolanką. Nazwa „akademia rozwoju” siedziała mi w głowie przynajmniej
przez 15 lat. Wcześniej organizowałam i można powiedzieć, że nabierałam doświadczenia organizacyjnego
w zielonogórskim stowarzyszeniu.
Pracowałam w Zielonej Górze. Było
to moje poletko doświadczalne.
Jednak stowarzyszenie, które teraz
powołałam do życia w Nowej Soli,
wspólnie z kolegami i koleżankami,
to kompletnie nowy twór.
- Od kiedy działa akademia?
- 16 lutego 2011 roku odbyło się
pierwsze zebranie założycielskie.
Wcześniej miały miejsce dwa spotkania informacyjne, podczas których
przekazałam idee, potrzeby, cele, drogi jakimi miałaby iść akademia. 16
lutego został przygotowany i przedyskutowany statut, ukonstytuowane
zostały władze. W listopadzie 2011
roku zarejestrowano nas w KRS.
- Kim są osoby tworzące organizację?
- Profesje najróżniejsze: jest
ochroniarz, nauczyciele, aptekarka,
dwie sołtyski. W każdej chwili można do nas przystąpić, należy wypełnić deklarację, która jest dostępna na
naszej stronie internetowej i zacząć
z nami się rozwijać lub przynajmniej
próbować poszukiwać swoich nowych pasji i zainteresowań.
- Dla kogo działa stowarzyszenie? Czym się zajmujecie?
- Akademia jest dla wszystkich, kobiet, mężczyzn, dzieci, młodzieży. Powołując organizację, przyświecała nam
idea promowania rozwoju i pasji. Nasze miasto wciąż się rozwija. Rozkręca
się. Zmiany widać na każdym kroku. A
jeżeli rozwija się miasto, to musi się tak
dziać i z ludźmi. Do tego chcemy zachęcać. W Nowej Soli tego typu dzia-

Wanda Świdzińska – kim jest?
Już od przedszkola miałam w sobie żyłkę „działacza”. Mam dziwną
filozofię życia: zawsze chcę być na pierwszym miejscu, stać w pierwszym
rzędzie. Czy w kinie, czy w teatrze, na spotkaniu i wicieczce, gdziekolwiek.
Stąd również brała się moja aktywność. Do tego mam chyba ze trzy mózgi,
nie wiem, jak to nazwać, bo wciąż w mojej głowie kotłuje się niesamowicie
dużo pomysłów. Nie wszystko co wymyślę, da się samemu zrobić. Przeważnie trzeba mieć grupę ludzi, którzy wesprą i pomogą. Zazwyczaj potrafię
przekonać innych do realizacji jakiegoś działania społecznego. Więcej o
mnie, mam 170 cm wzrostu, nadwagę, małżonka tego samego od wielu,
wielu lat. W stabilizacji, nawet w rutynie, jest logika i sens. Mam jednego
syna i dwóch przefantastycznych wnuków. Ja jestem ścisłowcem, mój zawód
wyuczony to chemik. Mąż jest elektronikiem, a syn, synowa i wnukowie są
skrzypkami. Przez lata wykonywałam różne zawody: zaopatrzeniowca,
laboranta, referenta działu organizacji, sekretarki, producentki spotów reklamowych a ostatni mój zawód wykonywany to barmanka. Poczytuję sobie
12 lat barmaństwa za świetną szkołę. Uważam, że kontakty, spotkania i
rozmowy to jest to.

łania, takie mam wrażenie, to pewna
nisza. Gdy ludzie mają już pieniądze
na zapełnienie lodówki, zapłacenie
czynszu, na buty i ubranie, w dalszej
kolejności znajdą środki na kino i na
coś, co chce się robić dla siebie. Część
zajęć w naszej akademii ma własnie
słuzyć temu robieniu dla siebie.
- Od października zeszłego roku
oferujecie różnego rodzaju kursy,
jak decoupage, joga, a także wykłady, na przykład dotyczące zdrowego trybu życia. Jakie są Pani refleksje po tych kilku miesiącach?
- Po każdym działaniu przychodzi
czas na podsumowanie. Uważaliśmy
wraz z zarządem, że joga może „nie
chwycić”. A na zajęciach jest fenomenalnie, grupa zżyła się ze sobą.
Decoupage również cieszy się zainteresowaniem. Doszliśmy jednak do
wniosku, że generalnie ludzie są leniwi, nie chce im się wychodzić z domu,
wolą siedzieć w ciepłych kapciach.
Mówią „nie, bo nie”, a co to za argument? Nie przyciągnęły chętnych wykłady o zdrowym trybie życia, o dietach, o dobrym zachowaniu. Ludzie
nie chcą słuchać pouczeń ani krzystać

z przekazywanej wiedzy. Doszliśmy
do wniosku, że trzeba dawać im możliwość tworzenia własnych rzeczy,
wtedy są zadowoleni. Dlatego tak
ładnie rozwijaja się zajęcia rękodzieła.
- Jakie macie pomysły na kolejne
działania?
- Jest nas jest piętnaścioro, każdy
ma tyle pomysłów, że nie da się ich
wszystkich na raz zrealizować. Każdy
z nich analizujemy, czy ludzie będą
chcieli po to wyjść z domu? Zaczynamy w styczniu drugą edycję decoupage’u, tym razem będzie to nauka
filcowania, robienia broszek, korali,
torebek itp. Na styczeń mamy przygotowane dwa wykłady, jeden pt. „Jak
dbać o swoje zdrowie?”, prowadzony
przez pasjonatkę zdrowego trybu
życia. Drugi poprowadzi socjolożka
i pedagożka, nosi on tytuł: „Receptę
na dobre życie?”. Na wiosnę chcemy przygotować Festiwal Rozwoju
„Kolory Życia”.Chcemy również
napisać projekt do euroregionu na
plener fotograficzno-malarski. Obecnie szukamy niemieckiego partnera.
Trzecim naszym pomysłem jest organizowanie spotkań z ludźmi z pasją,

Wanda Świdzińska podczas prowadzenia dożynek, w stylizacji ludowej.

z różnych dziedzin - podróżników,
przyrodników, zbieraczy znaczków,
fajek… Chcemy też pokazywać kobiety - jak sobie radzą na stanowiskach dyrektorów, kierowców, prezesów z ukazaniem jednocześnie ich
codziennej twarzy. Widać więc, że
pomysłów nam nie brakuje.
- W jaki sposób promujecie swoją
działalność?
- Mamy swoją stronę internetową
http://nowosolska-akademia-rozwoju3.webnode.com// Znajduje się tam
również harmonogram zajęć. Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową
na adres: wandaas@wp.pl Wspomaga
nas lokalny „Tygodnik Krąg” i zaprzyjaźnione Publiczne Gimnazjum
nr 3, w którym mamy swoją siedzibę.
Są nam bardzo przyjaźni.

Zajęcia proponowane przez
NAR w styczniu 2012
Miejsce:
Gimnazjum nr 3 w Nowej Soli
11.01 - wykład pt. „Recepta na
dobre życie”, Małgorzata Szałkowska, godzina 17:00
14.01 - Warsztat filcowania na
mokro - kwiat z ogonem, Ewa
Horbaczewska, godz. 9:00-12:00,
koszt - 40,00zł/osoba,
16, 18, 23, 25, 30.01 – Joga,
28.01 - Warsztat filcowania na
mokro – korale, Ewa Horbaczewska, godz. 9:00-12:00, koszt
- 60,00zł/osoba,
28.01 – wykład pt. „Zdrowie
najwyższe dobro”, Danuta Fontowicz godz. 11:00-13:00

Rozmawiała
Katarzyna Buchwald-Piotrowska

Lokalny Ośrodek Organizacji Pozarządowych | Fundacja Inicjatyw Społecznych „Dla Przyszłości” | Ul. 30 Stycznia 12 lok. 4, Gorzów Wielkopolski

Organizacjo, przyjdź,
zapytaj specjalistę!

Skorzystaj z komputera!
Umów się na spotkanie z doradcą!
Tel. 691 818 979
Harmonogram dyżurów doradców:
www.podaj-dalej.org

18.01.2012 godz. 13.00-15.00
Kamila Szwajkowska
Pisanie projektów, pozyskiwanie
środków

21.02.2012 godz. 16.00-18.00
Honorata Ruban
Pozyskiwanie środków, pisanie i
realizacja projektów

07.03.2012 godz. 10.00-12.00
Dariusz Kondraciuk
Prawne aspekty działania NGO,
współpraca trójsektorowa

01.02.2012 godz. 13.00-15.00
Kamila Szwajkowska
Pisanie projektów, pozyskiwanie
środków

22.02.2012 godz. 10.00-12.00
Dariusz Kondraciuk
Prawne aspekty działania NGO,
współpraca trójsektorowa

07.03.2012 godz. 13.00-15.00
Kamila Szwajkowska
Pisanie projektów, pozyskiwanie
środków

15.02.2012 godz. 13.00-15.00
Kamila Szwajkowska
Pisanie projektów, pozyskiwanie
środków

29.02.2012 godz. 10.00-12.00
Dariusz Kondraciuk
Prawne aspekty działania NGO,
współpraca trójsektorowa

14.03.2012 godz. 13.00-15.00
Kamila Szwajkowska
Pisanie projektów, pozyskiwanie
środków

17.02.2012 godz. 15.00-17.00
Maciej Marycki
Księgowość organizacji pozarządowych

02.03.2012 godz. 15.00-17.00
Maciej Marycki
Księgowość organizacji pozarządowych

20.03.2012 godz. 16.00-18.00
Honorata Ruban
Pozyskiwanie środków, pisanie i
realizacja projektów
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Paczkowana szlachetność na wagę złota
Dzięki tegorocznej edycji projektu „Szlachetna Paczka’’ w województwie lubuskim pomoc otrzymało przeszło 800 osób w 250 rodzinach. Zorganizowanie pomocy na tak dużą skalę było możliwe dzięki ponad 100 wolontariuszom, liderom rejonów, którzy dbali o przebieg akcji w poszczególnych miastach
a przede wszystkim darczyńcom, którzy przygotowali paczki.

Przyjechały paczki… Wolontariusze mają pełne ręce roboty.

Etap 1
Od wakacji trwały przygotowania, aby grudniowa akcja przebiegła
sprawnie – rekrutacja wolontariuszy
i szkolenia dla nich. Sztaby „paczkowe” powstały w tym roku w 9
miejscowościach województwa lubuskiego tj. w Bytomiu Odrzańskim,
Nowej Soli, Szprotawie, Żarach Żaganiu, Gorzowie Wielkopolskim,
Witnicy, Międzyrzeczu i Zielonej
Górze. Sztab powstaje w miejscowości, w której znajdą się wolontariusze,
chcący zaangażować się w akcję.

Etap 2
Koniec listopada oraz pierwsza
połowa grudnia to najgorętszy okres

Nawet nie marzyliśmy o kolej!

akcji. Właśnie wtedy wolontariusze
pełni zapału i chęci pośredniczenia
w niesieniu pomocy najuboższym,
wyruszyli przeprowadzać wywiady z
rodzinami w potrzebie. Podczas odwiedzin w wielu domach byli świadkami skrajnego ubóstwa, i braku
wsparcia dla tych rodzin. Niejednokrotnie zastali zimne, z powodu braku opału mieszkania, głodnych ludzi i
łzy rozpaczy. W poszukiwaniu rodzin
Dzieci pytane o marzenia często
nie wiedziały co odpowiedzieć.
Niektóre marzyły o rowerze, inne
zaś, jak 8-letni Jaś o skarpetkach
albo tak jak 15-letnia Joanna,
uczennica liceum - o podręcznikach szkolnych, na które niestety
rodziców nie było stać.

Największa paczka, jaką kiedykolwiek dostali.

wolontariuszy wspierały szkoły, kościoły, urzędy, a nawet szpitale. Ważne było, aby nie kierować pomocy do
osób „roszczeniowych” dla których
niski status materialny w połączeniu
z wszelkimi zasiłkami i pomocą organizacji pozarządowych stały się sposobem na wygodne życie. Przy wyborze rodzin wolontariusze zwracali
uwagę na: samotność, niepełnosprawność, chorobę w rodzinie, wielodzietność, rodziców samotnie wychowujących dzieci, nieszczęśliwe zdarzenia
(np.: pożar domu, wypadek itp.). Z
przeprowadzonych ankiet wynika,
że najczęstszymi przyczynami trudnej sytuacji były: choroba, niepełnosprawność, utrata pracy, a także trudności ze znalezieniem zatrudnienia w
małych miejscowościach, z których

Bardzo dużą rolę odgrywają w akcji „Szlachetna Paczka” celebryci, media,
władze miast i miasteczek oraz inne znane społecznościom lokalnym osoby,
ponieważ to dzięki nim każdego roku o „Paczce” dowiaduje się szerokie grono odbiorców. Każdego roku zgłasza się coraz większa liczba firm, instytucji
chętnych do pomocy, coraz łatwiej jest znaleźć transport, czy ręce do pracy.
Liczymy na to, że „Szlachetna Paczka” w 2012 roku dotrze do jeszcze większej liczby potrzebujących także dzięki wsparciu czytelników Info NGO!
utrudnione są dojazdy do większych
miast. Wśród potrzeb najczęściej
wymienianych była żywność, odzież
i obuwie dziecięce, środki czystości,
koce, kołdry, lekarstwa, meble, opał, a
także materiały budowlane potrzebne
do remontu domów i mieszkań.

rodziny obdarowanej, chwile wzruszeń i radości połączone z poczuciem
spełnienia wynagrodziły wszystkie
trudy. To sprawia, że wolontariusze
wracają do nas każdego roku!

Etap 3

Ostatni etap lubuskiej akcji to coroczna Gala Wojewódzka, która odbywa się na początku stycznia. Jest
ona podsumowaniem i zwieńczeniem
tego, co udało się osiągnąć przez cały
rok. Gala odbyła się w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego, który jest
jednym z partnerów akcji.

Druga połowa grudnia – czas rozwożenia paczek do rodzin. To okres
wytężonej pracy, i ogrom obowiązków
dla wolontariuszy, którzy często byli
niedospani i przemęczeni. Jednak dla
„SuperW” nie było to straszne! Moment wnoszenia paczek do mieszkania, rozpakowywanie, łzy szczęścia

Etap 4

Maja Nowak

Rozpakowywanie paczek: jest i jedzenie, i ubranie, a nawet zabawki…
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Vademecum Spółdzielni Socjalnych

Element społeczny
Rozmowa z Pawłem Urbanowiczem, prezesem Fundacji „Nasz Dom” z Lutola Mokrego
- Dlaczego zdecydowaliście się
stworzyć spółdzielnię socjalną powołaną przez dwie osoby prawne?
- Lutolska Spółdzielnia Socjalna
„Winda” została powołana przez
naszą fundację oraz Stowarzyszenie
Zastępczego Rodzicielstwa Oddział
w Żaganiu. To jedna z pierwszych
takich spółdzielni w województwie
lubuskim. Jest to według nas zdecydowanie lepszy model niż spółdzielnie osób fizycznych, gdyż daje
pracownikom możliwość podejmowania bardziej racjonalnych decyzji.
Dopiero po 12 miesiącach pracownik
może zdecydować, czy chce wstąpić
w szeregi członków spółdzielni. Wie
wtedy, na co się decyduje.
- Dlaczego jest to lepsze? Nie
lepiej, żeby od razu mógł pracować
„na swoim”?
- Proszę zwrócić uwagę, że klientem, pracownikiem spółdzielni socjalnej z założenia jest człowiek, który
jest bardzo słaby. Pewnie poniósł już
niejedną porażkę w życiu. Jeśli da się

mu władzę, prawdopodobnie użyje jej,
żeby zniszczyć to, co dostanie w imię
interesów, które są tu i teraz. Da znać
jego nieporadność życiowa, lenistwo.
My w ramach fundacji prowadzimy
zajęcia z młodzieżą w wieku 15-17
lat. Pokazujemy im perspektywę – że
mogą dojść aż do takiego miejsca, że
będąc członkami spółdzielni, sami
będą mogli brać udział w podejmowaniu decyzji o tym, co się tu dzieje.
Również, na podstawie swojego przepracowanego doświadczenia, będą
mogli służyć pomocą komuś innemu.
Jest to dość długi model, ale właśnie
taki sprawdza się najlepiej.
- Co według Pana oznacza przymiotnik „socjalna” przy spółdzielniach?
- Nie jest to twór rynkowy, dlatego, że nie utrzyma się bez wsparcia
z zewnątrz. W najlepszym układzie
jest w stanie zwrócić zainwestowane środki, ale to tylko w najlepszym.
Jeśli ktoś chce tworzyć spółdzielnię,
nie towarzysząc ludziom, nie two-

rząc programu społecznego, popełnia błąd. A jest to najdroższy element, zwłaszcza na początku.
- Na czym on polega?
- Każda spółdzielnia składa się z
elementu produkcyjnego – przedsiębiorstwa i społecznego jednocześnie,
czyli zrzeszenia. Założenie jest takie,
żeby ten komponent produkcyjny zarobił na społeczny, ale moim zdaniem
w Polsce jest to jeszcze niemożliwe.
Albo jest możliwe, jeśli na początku
mocno zainwestuje się w element
społeczny, czyli przygotuje się ludzi
do świadczenia pracy na takim poziomie, żeby mechanizmy rynkowe nie
zniszczyły tego podmiotu. Obecnie
mam wrażenie, że przeważa polityka
polegająca na promowaniu powstawania jak największej ilości spółdzielni - a one jakoś sobie już poradzą.
- Nie poradzą?
- Podmioty te będą funkcjonowały tak długo, jak długo będziemy
„ładować” w nie pieniądze, a potem
ludzie pozostawieni sami sobie, w

bezradności, albo porzucą tę formę,
zapisując na swoim koncie koleją porażkę życiową, albo ze swojego grona
pozbędą się tych, którzy są najsłabsi.
Stworzy to bardzo agresywne zachowania międzyludzkie. Mówię tu cały
czas o ludziach wykluczonych, słabych, niezaradnych.
- Dlatego tak ważny jest program
społeczny?
- Tak. Bez niego, moim zdaniem,
podmioty, które miałyby adaptować
ludzi wykluczonych do warunków
rynkowych, są bez sensu. Gdy skończy się finansowanie, członkowie takich spółdzielni, które nie wdrożyły
porządnego programu społecznego,
przejdą głęboki kryzys. Nie będą

rozumieli, co się dzieje. Najczęstszy
model spółdzielni socjalnych osób
fizycznych jest taki, że wyłania się
lider, czyli ktoś, kto sobie najlepiej
radzi i on w którymś momencie
mówi: Po co ja mam tych darmozjadów utrzymywać? Pójdę w działalność gospodarczą! Zabiera wszystko
i przenosi się. Znam kilka przykładów spółdzielni, które „rozeszły się”,
a ci, którzy najbardziej potrzebowali
pomocy, ze względu na brak programu społecznego, zostali znowu „na
lodzie”. Jeszcze bardziej sfrustrowani. Nie mam na myśli programu polegającego na tym, żeby spotkać się
raz na gwiazdkę, ale żeby ludziom
towarzyszyć w ich codziennych obowiązkach, przez cały rok. Program
powinien być głęboki, jego efektem
musi być wypracowanie zmian w ludziach. Trzeba dać im szanse na to, a
nie kiedyś od czasu do czasu spotkać
się i porozmawiać o niczym. Wtedy
spółdzielnia socjalna jest naprawdę
socjalna – daje ludziom szansę zmieniania swojego życia poprzez podejmowanie wyzwania, jakim jest praca
i towarzyszy im w tym. Nasze doświadczenie mówi, że trzeba z kimś
spędzić od pół roku do dwóch lat,
żeby skutecznie mu pomóc.
Rozmawiała
Katarzyna Buchwald-Piotrowska

Jak współpracować z biznesem? – c.d.
- Pani Aleksandro, w poprzednim numerze, rozpoczęliśmy temat
współpracy NGO’s z biznesem. Od
czego powinny zacząć organizacje
pozarządowe, aby nawiązać trwałą
i efektywną współpracę z sektorem
prywatnym?
- Najlepiej zacząć od bardzo prostych pytań: dlaczego chcemy współpracować z biznesem? Co chcemy
dzięki temu osiągnąć? Co możemy
zaoferować partnerowi biznesowemu? Warto pamiętać, że istnieje kilkanaście różnych sposobów współpracy pomiędzy firmą i organizacją
pozarządową. Firmy mogą dać nam
nie tylko pieniądze poprzez darowizny czy sponsoring, ale też rekomendacje, kontakty, pracę w wolontariacie
pracowniczym oraz wiedzę. A wiedza
jest naprawdę cenniejsza od pieniędzy. Zachęcam wszystkie organizacje,
aby nie miały oporów przed pozyskiwaniem wolontariuszy z kadr zarządzających w biznesie. Dyrektor finansowy zaprzyjaźnionej firmy może
pomóc Wam przygotować plan pozyskiwania funduszy, czy policzyć opłacalność inwestycji. Często we współpracy z firmą pieniądze pojawiają się
dopiero w późniejszym etapie. Na
początku warto lepiej się poznać i zacząć od mniejszych projektów. Zanim
zaczniemy współpracować z firmami
warto poczytać o dobrych praktykach

w tej kwestii i porozmawiać ze znajomymi organizacjami, które mają w tej
sprawie doświadczenie.
- Jaką firmę do współpracy powinny wybrać małe lokalne organizacje? Czym się trzeba kierować?
- Zazwyczaj sprawdza się zasada
szukania partnerów na tzw. „własnym podwórku”. Warto na początku przeanalizować własne potrzeby
i ograniczenia, żeby wiedzieć, w jakich kłopotach powinna pomóc nam
współpraca z firmą (np. nie mamy
wystarczającej liczby komputerów,
nie wiemy jak wypromować projekt).
Łatwiej nawiązuje się współpracę z
firmą, która ma podobne wartości,
co nasza organizacja np. dba o środowisko naturalne. Na stronie www.
csrinfo.org można znaleźć raporty, w
których firmy informują jak wydają
pieniądze na społeczną odpowiedzialność biznesu.
- Skąd wziąć kontakty do firm?
- Nie jest tajemnicą, że najskuteczniej do wspierania naszej organizacji
namówimy znajome i zaprzyjaźnione
firmy. Czasami mówi się wręcz, że
w fundraisingu wcale nie chodzi o
pieniądze tylko o relacje. O tym, jakie firmy działają na naszym terenie
możemy dowiedzieć się z Panoramy
Firm, Urzędu Gminy lub Miasta oraz
portalu www.egospodarka.pl. Cała
sztuka tkwi w tym, aby sprawić, że

ich pracownicy i zarząd polubią nas,
i będą chcieli współpracować. Warto
przebywać w miejscach gdzie spotykają się ludzie biznesu, np. uczęszczać
na konferencje tematyczne. Właścicieli firm można poznać osobiście na
spotkaniach grup networkingowych,
które działają w każdym większym
mieście. Nic nie stoi na przeszkodzie,
aby organizacje pozarządowe należały do klubów, w których spotykają się
przedstawiciele biznesu, np. Business
Network International. Warto też zawsze prosić partnerów biznesowych
o rekomendacje i poznanie z jak największą liczbą osób z ich środowiska.
- Jakie są najczęstsze przeszkody
w nawiązaniu współpracy pomiędzy
firmą a organizacja pozarządową?
- Wg Badań Polskiej Konfederacji
Pracodawców Prywatnych Lewiatan
jest to brak strategii, brak profesjonalizmu i wiedzy o sobie nawzajem
oraz komunikowanie się za pomocą dwóch różnych języków. Często
zdarza się niestety, że organizacje
pozarządowe mają wobec partnerów
biznesowych postawy roszczeniowe,
albo składają propozycje współpracy, które są zupełnie oderwane od
potrzeb i specyfiki firmy. Czasami
organizacje zapominają o niewesołym dla siebie fakcie: firmy powstały, aby generować zyski finansowe i
nie mają obowiązku dzielić się nimi

z innymi podmiotami. Oczywiście
przeszkody tkwią nie tylko po stronie organizacji. Czasami zdarza się,
że przedstawiciele biznesu nie taktują poważnie partnerstwa z NGO,
nie czują potrzeby działania na rzecz
społeczności lokalnej, lub traktują
współpracę z organizacją powierzchownie, jako formę taniej reklamy.
- Czy z partnerem biznesowym
trzeba podpisywać umowę? Jak ona
powinna wyglądać?
- Najczęściej podpisywane pomiędzy NGO i biznesem to: umowa darowizny, umowa sponsorska i
umowa barterowa. Umowę darowizny podpisujemy z firmą, która nie
oczekując nic w zamian, dała naszej
organizacji pieniądze, usługi lub inne
wartościowe rzeczy np. nieruchomość lub sprzęt komputerowy. Nie
wszystkie organizacje wiedzą, że darowiznę można odwołać (nawet po
podpisaniu umowy) z powodu zdarzeń losowych lub niewdzięczności
obdarowanego. Umowę sponsorską
podpisujemy z firmą, wobec której
jesteśmy zobowiązani do wzajemnych świadczeń, które zazwyczaj
mają charakter promocyjny. Po jej
sfinalizowaniu organizacja wystawia
sponsorowi odpowiednią fakturę.
Umowa barterowa zawierana jest
wówczas, gdy pomiędzy nami a firmą zachodzą wzajemne świadcze-

nia o tej samej wartości finansowej,
ale nie ma przepływu gotówki, np.
firma za darmo prowadzi dla nas
księgowość, a my na swojej stronie
internetowej zamieszczamy jej logo
i podziękowania. Podpisanie umowy
jest bardzo ważne a zapominalstwo
może przysporzyć problemów, np.
nie zarejestrujemy samochodu, który
otrzymaliśmy od partnera biznesowego, jeśli wcześniej nie została spisana odpowiednia umowa.
- W jaki sposób można podziękować partnerowi biznesowemu?
Organizacje pozarządowe są bardzo kreatywne, dlatego pomysłów
mamy wiele: dyplomy, listy od beneficjentów, spotkanie z podopiecznymi organizacji, statuetki, zgłoszenie
do konkursów, zaproszenie do władz
organizacji, podziękowania na stronie internetowej organizacji, w mediach, na specjalnych spotkaniach i
galach lub za pośrednictwem celebrytów. Skala podziękowań powinna
być proporcjonalna do wkładu firmy.
Dobrą praktyką jest też rozmowa z
partnerem biznesowym na temat
formy podziękowań. Nie każda firma chce niespodzianki, czasami
może okazać, że nasz pomysł nie
trafi w potrzeby partnera.
Z Aleksandrą Kiełczewską, wiceprezes
Zarządu Fundacji Anioły Filantropii,
rozmawiała Marzena Słodownik
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Zaproś NGO’bus!

Przystanek 7 – Szprotawa
9 grudnia 2011 r. NGO’bus odwiedził Szprotawę. – Pojechaliśmy tam na zaproszenie Edyty
Czeczkovej, tegorocznej laureatki konkursu „Zwykły Bohater”, której sylwetkę prezentowaliśmy w poprzednim numerze, i która dopiero co zarejestrowała Fundację Spełnienie –
wyjaśnia Adam Szulczewski, animator.

Przygotujemy ciekawą prezentację i 2-3 godzinne spotkanie
połączone z częścią dyskusyjną i warsztatową. Wsiądziemy
w kolorowy i oznakowany NGO’bus i przyjedziemy do Was.
Spotkanie poprowadzimy w oparciu o wybrany przez daną
społeczność jeden z tematów
1. Pisanie projektów i źródła
grantów
Czym są projekty? Czemu służą?
Jak napisać wniosek? Projekt a problemy społeczności? Warsztat wprowadzający w podstawy tworzenia
projektów. Prezentacja możliwości
pozyskiwania środków na realizację
lokalnych przedsięwzięć.

Na spotkaniu w Szprotawskim
Domu Kultury pojawiło się 9 osób.
Tematem spotkania po raz kolejny było „Pisanie projektów i źródła
grantów”. Mimo nielicznej grupy,
pytań związanych z tą tematyką było
niezwykle dużo. – Staraliśmy się odpowiedzieć wyczerpująco na wszystkie zadawane pytania, dlatego nasze
spotkanie zakończyło się dopiero po

blisko czterech godzinach – wspomina A. Szulczewski. – Bardzo budujące jest to, że ludzie co raz bardziej
angażują się w działalność społeczną
i chcą pozyskiwać fundusze na rzecz
swoich społeczności.
Uczestnicy spotkania zaznaczali,
że przydałoby się więcej takich inicjatyw. – Do tej pory nie spotkaliśmy
się z tak ciekawym podejściem do

obszarów związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych
– opowiada Edyta Czeczkova. – My
dopiero zaczynamy swoją przygodę
z III sektorem, i bardzo przydało nam się to spotkanie. W jasny
i rzeczowy sposób dowiedzieliśmy
się wielu ważnych dla nas rzeczy.
I chcemy więcej!

2. Jak założyć organizację
pozarządową?
Dzięki temu warsztatowi poznacie
odpowiedzi na pytania: Czym są organizacje pozarządowe? Po co się je
zakłada? Czym się zajmują? Jaka jest
różnica między stowarzyszeniem a
fundacją? Jak wygląda procedura zakładania NGO?

ms

3. ABC organizacji pozarządowej

Przystanek 8 - Krosno Odrzańskie
„Współpraca JST - NGO” była tematem 8. wyjazdu NGO’busa, który 16 grudnia odwiedził
Krosno Odrzańskie. Inicjatorką spotkania była Agnieszka Kondratowicz, pełnomocnik ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urzędzie Miejskim.

cać organizacjom? Jakie są korzyści
współpracy samorządów z NGO?
Czym jest inicjatywa lokalna? Jak
działają fundusze sołeckie?

Możliwości finansowania działalności organizacji. Jak rekrutować
wolontariuszy? Czym są Organizacje Pożytku Publicznego? Jak zostać
OPP? Czym jest 1%? Public Relations - czyli dlaczego dziennikarze
nie chcą pisać o naszych działaniach?

Więcej informacji można
uzyskać u animatora
NGO’busa
Kontakt:
Adam Szulczewski
e-mail:
a.szulczewski@fundacjacp.org
tel. 95 7592 390
Zadzwoń do animatora i zaproś
nas do siebie lub wypełnij
formularz online, dostępny na
stronie www.podaj-dalej.org w
zakładce NGO’bus.

Wolne terminy:

4. Współpraca JST - NGO
Warsztat odpowiada m.in. na pytania: Czym są programy współpracy z organizacjami pozarządowymi?
Jakie zadania samorządy mogą zle-

W krośnieńskim magistracie pojawiła się silna reprezentacja miejscowych organizacji. – Spotkanie
było nie tylko okazją do poszerzenia wiedzy na temat współpracy międzysektorowej, ale również
niepowtarzalną szansą na wymianę
własnych doświadczeń – mówi A.
Szulczewski, animator NGO’busa. – W trakcie dyskusji okazało

się, że przedstawiciele organizacji
byli również zainteresowani potencjalnymi źródłami finansowania
prowadzonych przez nich działań.
Dlatego zmieniliśmy pierwotny
plan.
Spotkanie w Krośnie trwało prawie cztery godziny, a uczestnicy byli
bardzo zaangażowani. – Dla nas najważniejsze było to, że prowadzący

byli elastyczni i dostosowali program
do potrzeb grupy – opowiada Ewa
Nowicka, ze Stowarzyszenia Pracowników i Przyjaciół WTZ „Synergia”. – Dzięki temu omówiliśmy
współpracę pomiędzy JST a NGO,
a oprócz tego otrzymaliśmy sporą
dawkę informacji o pozyskiwaniu
środków.
ms
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Fundacja
Inicjatyw
Społecznych
„Dla Przyszłości”

Człowiek najlepsza inwestycja
Wydano w ramach projektu „Podaj Dalej” współﬁnansowanego
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dbajmy o mężczyzn!
Uwielbiam kobiety, i uwielbiam z
nimi pracować. I zawsze podkreślam,
że III sektor jest tak silny, właśnie
dzięki kobietom. Ale drogie Panie,
mężczyzn w pozarządówce jest dużo
mniej! I chociaż mnie to w tej chwili
nie przeszkadza, zaczęłam się zastanawiać nad przyszłością NGO’sów.
Wiemy, że kobiety żyją dłużej i zawdzięczają to wielu czynnikom. Czy
praca w III sektorze może być jednym z nich? Na pewno ktoś kiedyś
zrobi takie badania.
Rok 2012 został obwołany Europejskim Rokiem Aktywności
Osób Starszych i Solidarności
Międzypokoleniowej. Będzie wiele Inicjatyw dla seniorów. Bardzo
mnie to cieszy, gdyż to chyba najbardziej wdzięczna grupa bene-

ficjentów. Jednak pisząc projekty,
musimy wziąć pod uwagę wiele
czynników, np. równość szans kobiet i mężczyzn. Jak to pokazać w
projekcie dla osób starszych? Czy
nadal kierować się tym, że to my
kobiety byłyśmy i jesteśmy osobami w gorszym położeniu? Czy
zwracać uwagę na fakt, że to kobiety CHCĄ, POTRAFIĄ, i cały czas
się ROZWIJAJĄ? Czy jednak potraktować problem jako rzeczywiste wyrównywanie szans? Bo skoro
Panów jest mniej, i w III sektorze
też jest ich mniej, czy w takim razie wsparcie powinniśmy kierować
przede wszystkim do nich? Pytanie
zostawię otwarte, bo tak naprawdę
nie znam odpowiedzi.

P.S.
Martwimy się tym, że podniesiono nam wiek emerytalny.
Jednak kobiety III sektora nie
lamentują. My i tak planowałyśmy pracować dłużej. Dlaczego? Nie wyobrażam sobie,
pomimo niepewności jutra,
przestać działać w III sektorze.
Fundacja to moje miejsce pracy,
rozwoju, wdrażania w życie nawet najbardziej zwariowanych
pomysłów, a także miejsce,
gdzie czuję się jak u siebie. I być
może zostanę tu dłużej niż do
emerytury! I będę pracować na
podstawie umowy wolontariackiej dla seniorów.

Marzena Słodownik

Czas na seniorów!
Rok 2012 został obwołany Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności
Międzypokoleniowej. Zadaniami, jakie stawia przed krajami członkowskimi Komisja Europejska, są m.in. promowanie społecznej oraz zawodowej aktywności osób starszych oraz
upowszechnienie wiedzy o szansach i możliwościach, jakie daje „druga młodość”.

Anna Kowalska

Jak podaje KE, celem roku 2012
będzie upowszechnianie wiedzy o
szansach i wyzwaniach wiążących się
z dłuższym życiem. Przede wszystkim jednak obchody mają zachęcić
władze i inne zainteresowane podmioty do wyznaczania własnych
celów i podejmowania konkretnych
kroków w ramach ich realizacji. Jakie
to będą inicjatywy – czas pokaże.
Wiadomo, że odbywać będą się
konferencje, debaty, festiwale, a także duża kampania informacyjna.
Jednym z priorytetowych kryteriów
podczas oceny projektów ubiegających się o środki FIO, będzie to, czy
zaplanowane działania będą wpisywały się w przedstawione cele związane z rokiem europejskim.
Wobec tak pięknych deklaracji,
postanowiliśmy spytać, czego seniorzy życzyliby sobie w dedykowanym
im 2012 roku?
Jak wynika z odpowiedzi spytanej
przez nas skromnej reprezentacji
środowiska, senior, jak już podleczy
nadszarpnięte zdrowie, chce się bawić, miło, przyjemnie i pożytecznie
spędzając czas. Tego im życzymy!
kbp

W 2012 roku razem z seniorami z Rzepina chcielibyśmy
doczekać się uruchomienia
gabinetu fizjoterapeutycznego
oraz gabinetu odnowy biologicznej, z którego moglibyśmy
korzystać bez ograniczeń.
Liczymy, że władze spojrzą
przychylnym okiem na nasze
potrzeby.

Ewa Chrustowska
W naszym wieku najważniejsze jest zdrowie. A zdrowie
to przede wszystkim ruch.
Chciałabym, żeby w naszym
mieście było więcej działań
promujących zdrowy styl życia
oraz zajęć ruchowych np.
gimnastyki lub aerobiku dla
seniorów.

Eugeniusz Rozłonkowski
Seniorom w Słubicach życzę
kolejnych projektów artystycznych – takich jakie oferowała
im w poprzednich latach
Fundacja na rzecz Collegium
Polonicum. Jest u nas, seniorów duża potrzeba a przede
wszystkim chęć uczestniczenia w zajęciach tanecznych,
teatralnych i muzycznych.
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Endżiosowy
slang

istockphoto.com | photosipsak

Info NGO Miesięcznik Lubuskich Organizacji Pozarządowych

16

Podczas naszej ostatniej fundacyjnej narady, odwiedzający nas gość
nie bardzo mógł zrozumieć, o czym
właściwie rozmawiamy. Zazwyczaj
tak jest, że osobie niezwiązanej z
konkretną dziedziną trudno zrozumieć branżowy slang. A Wy, czy
umiecie rozszyfrować tę wymyśloną
rozmowę dwóch osób pracujących w
organizacji pozarządowej?

Kopy i wopy
- Nie wiesz może, czy izet już zaakceptował ostatni wop?
- Nie wiem, ale chyba tak. Wypłata już powinna być na kontach.
- Super. Nie super jest tylko to
nasze budżetowe brutto-ubruttowione…
- Takie życie z projektów w

NGO’sie. I takie składki.
- No ale mamy już nowy rok, ruszą nowe konkursy. Co piszemy na
szwajcary?
- Nie wiem dokładnie. Ale na
pewno wyślemy tez jakieś nowe pokale, może sześć trójkę, a może dziewięć piątkę. Pomysły już są.
- Ale w nowym szopie nie ma już
sześć trójek. Są tylko dziewięć piątki.
- No to napiszemy dziewięć piątkę
na seniorów, może tym razem się uda.
- Potem będziemy śledzić wyniki
kopów…
- I zbierać pefsy, i deklaracje, i
oświadczenia, i umowy i zaświadczenia… i szykować rozliczenia.
- Ale nie narzekajmy.
- Nie narzekajmy. Nie mamy na
co. Może poza tym nieszczęsnym
brutto-ubruttowionym…

Uwaga, zmiana
w doradztwie!
Od stycznia 2012 zmieniły się zasady udzielania wsparcia
przez naszych doradców, udzielającym porad działaczom
lubuskich organizacji w ramach projektu „Podaj Dalej”.
Czworo z nich – Honorata Ruban, Kamila Szwajkowska, Maciej Marycki i Dariusz Kondraciuk, dyżurować będzie tak, jak dotychczas, według
harmonogramu zamieszczonego na stronie www.podaj-dalej.org (oraz
zawsze w gazecie). Pozostałe dwie osoby: Renata Wcisło i Zenon Madej,
będą do dyspozycji organizacji w zależności od zgłoszonego zapotrzebowania, po wcześniejszym umówieniu spotkania.
Wszyscy doradcy mogą spotkać się z osobami z organizacji w Inkubatorze (Słubice) lub w LoNGO (Gorzów Wielkopolski), ale także dojechać do siedziby organizacji.
Można również kierować do doradców pytania drogą elektroniczną, na
adres: doradcy@podaj-dalej.org. Wszelkie informacje związane z doradztwem można uzyskać dzwoniąc pod numer 95 759 2444.
opr.kbp

