Przeczytaj
i podaj
dalej!
Kobiety w akcji!

Są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem.
Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko – Albert Einstein
www.podaj-dalej.org, nr 3(7)/2012, 16 marca 2012, nakład: 1500 egz., ISSN 2083-6554, gazeta bezpłatna

Słuchanie głosu narodu
- Nie należy lekceważyć głosu ludzi, szczególnie, gdy jest tak dobitnie wyrażany np. w formie protestów – powiedział premier Donald Tusk przyznając się do popełnienia kilku błędów w sprawie ACTA. Przyznał, że podczas podejmowania decyzji
o przystąpieniu do tego porozumienia, zabrakło porządnych konsultacji społecznych. Nie spytano o zdanie wszystkich
zainteresowanych.

W numerze
Jak zorganizować zbiórkę
publiczną?
Pojęcie „zbierania” z to wzywanie do
składania oﬁar i przyjmowanie ich. Wzywanie może mieć postać oświadczenia
o gotowości ich przyjmowania. Zbiórką
będzie nie tylko np. program telewizyjny
czy patrole WOŚP, ale również domokrążne zbieranie funduszy czy poprzez
strony internetowe. To, czy dana zbiórka
jest publiczna, czy też nie, nie zależy
od tego, czy przyniesie ona jakikolwiek
skutek ﬁnansowy. Str. 4

Działaj lokalnie!

Co to są te nieszczęsne
konsultacje?

Tyle teorii, a praktyka?
Zdaniem socjologa Jakuba Wygnańskiego z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, grzech

Ach, te BABY!
Już na samym początku naszej działalności, kiedy byłyśmy „grupą wzajemnie
lubiących się kobiet” zaczęły zgłaszać
się do nas osoby z różnymi problemami i ich dramaty spadały na nas jeden
po drugim. To był ten moment, kiedy
musiałyśmy zdeﬁniować na nowo to,
kim i czym chcemy być – tak Anita Kucharska-Dziedzic, prezeska Lubuskiego
Stowarzyszenia na rzecz Kobiet „BABA”,
wyjaśnia motywy ich działania. Str. 8-9

rys. Janusz Kuklewicz

Słowa te słyszymy obecnie odmieniane przez wszystkie przypadki. Niedawno w sprawie ACTA, teraz odnośnie podniesienia wieku emerytalnego.
Rząd chce pokazać, że konsultować
potrafi. Ale konsultacje zobowiązane
są przeprowadzać władze każdego
szczebla. W ich trakcie przedstawiają
obywatelom swoje plany dotyczące
np. aktów prawnych (ich zmiany lub
uchwalania nowych), inwestycji lub
innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę
obywateli. Nie ograniczają się tylko do
przedstawienia tych planów, ale także
do wysłuchania opinii na ich temat,
zmieniania planów pod ich wpływem i informowania o ostatecznych
decyzjach. Bardzo ważne jest właśnie
przedstawienie informacji zwrotnej!
Powinny one wyprzedzać działania,
a nie być swoistą „akcją ratunkową”,
gdy rodzi się napięcie z partnerami
społecznymi z powodu ich braku. Jak
czytamy w „podręczniku” konsultacji
na www.ngo.pl, ich inicjowanie ma być
integralnym elementem działań nowoczesnej administracji.
Dodajmy, że zgodnie z obowiązującymi ustawami, zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z miesz-kańcami określają uchwały rad
odpowiednich jednostek samorządu
terytorialnego (gmin, miast, powiatów, województw). Również tryby
i sposoby mogą być przedmiotem
samych konsultacji. Wszystko po to,
żeby wypracować model najlepszy
dla danego środowiska.

Do 6 tys. zł mogą otrzymać organizacje
i grupy nieformalne na działania, które
nakierowane są na tworzenie dobra
wspólnego. Bo jest to coś, o co trzeba
dbać! Więcej na temat tegorocznej
edycji konkursu można przeczytać
na stronie 6.

Zakrętkowy szał

Standardy konsultacji wg Komisji Europejskiej:
- właściwa, konkretna i rzeczowa informacja winna być przekazywana każdemu uczestnikowi konsultacji
- objęcie konsultacjami wszystkich grup docelowych
- prowadzenie konsultacji za pośrednictwem środków komunikacji
dostosowanych do celów konsultacji i oczekiwań ich uczestników
- publikacja raportu opisującego wyniki konsultacji oraz sposobu
ich wykorzystania w trakcie dokonywania oceny skutków regulacji
główny polskiego stylu komunikacji
politycznej polega na braku informacji zwrotnej, jest to syndrom: „zaprosić, poinformować i zignorować”.
- Przed Polską stoi konieczność nauki
kultury zawiązywania paktów i umów
społecznych – czytamy jego wypowiedź na stronie wsieci.rp.pl.
W maju 2011 roku na zlecenie
Kancelarii Prezydenta RP zostało
przeprowadzone badanie „Polacy
o władzach lokalnych oraz propozycji
wzmocnienia udziału mieszkańców w
funkcjonowaniu samorządu”. Ogólny

wniosek, jaki wypływa z analizy danych zebranych w trakcie badania jest
następujący: Polacy chcą uczestniczyć
w funkcjonowaniu swojej społeczności lokalnej, a także potrzebują zmian
w prawie, które zwiększą ich udział
w samorządzie, potrzebują narzędzi,
dzięki którym udział ten się zwiększy.

Jakie narzędzia są teraz?
Obowiązujące obecnie przepisy
nie określają szczegółowo rodzajów,
sposobów, czasu trwania itp. konsul-

tacji, pozostawiając to samorządom.
Jedne z nich są bardziej otwarte
na rozmowy z mieszkańcami, inne
mniej. Różne opinie obu stron
dyskusji są różne – i urzędników,
i mieszkańców. W wielu miastach
powstają portale internetowe, lub
przynajmniej fora, służące komunikowaniu się urzędników z mieszkańcami. I widać po nich, niczym
w zwierciadle – czasem krzywym
– jakie problemy napotyka system
konsultacji, jakie emocje budzi, jakie
wyzwania przed nim stoją.
Urząd Miasta Olsztyna na początku zeszłego roku uruchomił
Platformę Konsultacji Społecznych.
Jeden z tematów dotyczył tego, jak
powinny wyglądać konsultacje. Propozycji i uwag było wiele, uaktywnili
się mieszkańcy.

Dokończenie > strona 3

Można zbierać praktycznie wszystkie
plastikowe zakrętki. Od butelek, soków,
szamponów, kosmetyków, czy kawy.
Każdy uzbierany kilogram zakrętek
ﬁrma recyklingowa przelewa pieniądze
na konto fundacji, która kupuje za nie
sprzęt dla chorego dziecka. Może chcesz
się przyłączyć do akcji? Str. 10

Jak działa gospodarka
społeczna
Jest bardzo dużo przykładów, gdy popegeerowskie pałace razem z przyległym
terenem zielonym, są wykupywane
przez inwestorów, którzy mają na tyle
dużą świadomość, że pozwalają, by podopieczni CIS-ów wykonywali najprostsze
prace. Lub też budynki są przekazywane
CIS-om przez samorządy. Bez współpracy z samorządem tego rodzaju działania
są niemożliwe. Magdalena Tokarska,
dyrektor Fundacji na rzecz Collegium
Polonicum dzieli się swoimi wrażeniami
po wizycie w podmiotach ekonomii
społecznej w Wielkopolsce. Str. 13
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Rozmawiali o współpracy
Od ubiegłego roku w województwie lubuskim funkcjonuje Rada Działalności Pożytku Publicznego. 17 lutego organ doradczy marszałka spotkał się po raz trzeci. Tym razem rada
na zaproszenie Fundacji na rzecz Collegium Polonicum obradowała w Słubicach. Sprawdziliśmy o czym debatowano.
Posiedzenie było pierwszym
z cyklu planowanych wyjazdowych
spotkań rady. Jednak do Słubic dotarło zaledwie 8. z 20. członków, nad
czym ubolewał gospodarz spotkania
dr Krzysztof Wojciechowski, prezes
Fundacji na rzecz Collegium Polonicum. - Przykro nam, że wszyscy
nie przyjechali - mówił. - W terenie
dzieje się wiele ciekawych rzeczy,
o których centra - czyli Zielona Góra
i Gorzów - nie za bardzo wiedzą.
Musimy połączyć zasadę wędrowania z zasadą frekwencji w radzie.
Plan obrad zdominował temat
współpracy organizacji pozarządowych z lubuskimi samorządami. Dr
Krzysztof Wojciechowski zaprezentował dobre praktyki współpracy
na podstawie dziesięcioletnich doświadczeń fundacji. Jego zdaniem
bogactwo form dzisiejszego świata

sprawia, że tradycyjna administracja
państwowa nie jest w stanie go opanować i zagospodarować. Z pomocą
przychodzą tutaj ludzie działający
w organizacjach pozarządowych. Trzeba udrożnić, namydlić i naoliwić
tę współpracę - uważa szef fundacji.
Z tymi stwierdzeniami zgadza się
Beata Kiecana, zastępca dyrektora
Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.
- Dojdziemy do momentu, w którym jako państwo, jako administracja
nie będziemy wydolni przy realizacji
pewnych zadań - mówiła. - Administracja ma coraz większą potrzebę
kontaktowania się z III sektorem.
Jednocześnie dostrzega częsty brak
partnerskiego podejścia urzędników
do organizacji. - Często słyszę takie
argumenty: „to są nasze pieniądze”,
„oni muszą”, „co będziemy się z nimi

Sałatka Szefa Kuchni

Ciekawe czasy
Co ma wspólnego maska Guya
Fawkesa z organizacjami pozarządowymi w Polsce? Dla przypomnienia:
maska Guya Fawkesa to owa dziwna
(między nami mówiąc niezbyt ładna) czarno-biała papierowa twarz
o XVII-wiecznych rysach, jaką nakładają zwolennicy ruchu Anonymus,
kiedy wychodzą na ulice, aby bronić
wolności w Internecie. Przypuszczam,
że przeciętny Polak, gdyby zobaczył
kogoś w masce Guya Fawkesa, nie
tylko nie wiedziałby, co ona oznacza,
ale również nie wiedziałby, czego właściwie on broni. I trudno mu się dziwić. Świat Internetu jest jak kontynent północnoamerykański w XVIII
w. Zaludniają go pionierzy, przebijają
się dzięki własnemu sprytowi i zaradności. Skazani tylko na siebie, cenią
wolność. Praktycznie robić mogą,
co chcą. Państwo ze swoimi prawami pozostaje w tzw. realu, tak jak w
XVIII w. pozostawało w metropolii.
I tak jak w XVIII w. próba opanowania i narzucenia koloniom feudalno-stanowych praw skończyła się rebelią,
tak samo próba narzucenia cyberspace’owi twardych praw realu (głównie
reguł przestrzegania praw własności
intelektualnej i reguł tropienia ich naruszeń – ACTA), skończyła się rebelią
Internetu. Po raz kolejny wyszło na
jaw, że współczesne państwo nie jest
w stanie uregulować każdego zakamarka rzeczywistości bez nawiązania
partnerskiej współpracy z dobrowolnie
zrzeszonymi ludźmi. Czyli, nie jest w

cackać”. Pojawia się przeświadczenie,
że jeżeli są to środki publiczne, od organizacji można żądać wszystkiego.
Dlatego staramy się poświęcać dużo
czasu i pieniędzy, szkoląc urzędników
zarówno ze sfery formalno-prawnej
jak i przekazywać im pozytywnego
ducha współpracy - wyjaśniała.
To szczególnie ważne jeśli weźmie się pod uwagę, że tylko w 2012
r. Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego zleci NGO’som realizację
zadań publicznych za ponad 2 mln
700 tys. zł plus środki jakie otrzyma
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jak
mówiła dyrektor Kiecana – przedstawiając założenia współpracy UM
z organizacjami na 2012 r. - to kwota
w granicach 1,5 - 2 mln zł.
Receptą na poprawę współpracy
może być wdrożenie przez samorządy standardów wypracowanych
w ramach projektu systemowego
„Model współpracy administracji
publicznej i organizacji pozarządowych”. O nich radzie opowiadała
Karolina Dreszer-Smalec, z Fundacji na rzecz Collegium Poloni-

cum, dyplomowana trenerka „Modelu współpracy”. Model skupia się
m.in. na budowaniu odpowiedniej
„kultury współpracy” i monitorowaniu jej jakości. – Dzięki blisko trzyletniej pracy specjalistów
z obu sektorów, udało się stworzyć
konkretne wskazówki i narzędzia
gotowe do wdrożenia – wyjaśniała
trenerka.
Duże zainteresowanie wśród
członków rady wywołała prezentacja
Karola Duera. W ramach projektu
„Podaj Dalej” prowadzi on badanie kondycji lubuskich organizacji
pozarządowych. Z jego wstępnych
wyników okazuje się, że współpracę
z samorządami podejmuje 85%
przebadanych organizacji, a 70% z
nich ocenia ją jako dobrą lub raczej
dobrą. Badanie potrwa do końca
czerwca. Jego pełne wyniki powin-

niśmy poznać w trzecim kwartale br.
Wśród zaproszonych gości znalazł
się również Michael Kurzwelly, szef
stowarzyszenia Słubfurt działającego na terenie Słubic i Frankfurtu nad
Odrą. Opowiadał o osiągnięciach
organizacji w działaniach na rzecz
integracji polsko-niemieckiego pogranicza i budowaniu idei wspólnego miasta. Idea integracji pogranicza
stale zdobywa nowych zwolenników.
Jej efektem jest inicjatywa „Nowa
Amerika” zrzeszająca kilkadziesiąt
polskich i niemieckich organizacji
rozsianych wzdłuż granicy od Szczecina po Goerlitz.
Kolejne posiedzenie rady zaplanowano na 26 marca w Zielonej Górze.
Tematem przewodnim obrad będzie
rozwój ekonomii społecznej w województwie lubuskim.
Adam Szulczewski

Konkurs na edukację
i ochronę dziedzictwa
dr Krzysztof Wojciechowski,
Prezes Fundacji na rzecz
Collegium Polonicum
stanie rządzić bez współpracy z NGO.
Ale tak jak pionierzy któregoś dnia
zrozumieli, że wolność jest cudowna, ale lepiej jest mieć szeryfa, który
obroni przed rewolwerowcami, tak
rzeczywistość cyberspace też sięgnie
po instrumenty prawne i pomoc państwa. Również organizacje pozarządowe odczują kiedyś potrzebę jasnych
reguł, profesjonalizacji, włączenia się
w szersze systemy, odstąpienia od części swobód na rzecz większego bezpieczeństwa i spokoju działania.
Żyjemy w ciekawych czasach.
Dawniej stwierdzenie to równoznaczne było z przekleństwem. Ciekawe czasy to zmiany, a zmiany to
śmierć i zniszczenie. Ale dzisiaj nie
ma śmierci i zniszczenia. Co najwyżej dochody spadną komuś o 15%,
a facet w papierowej masce dostanie po plecach pałka od policjanta.
Przykre to, ale bywały rzeczy gorsze.
Zatem w imię ciekawych czasów
walczmy o szerszy udział organizacji pozarządowych w kształtowaniu
społecznej rzeczywistości.

Wojewoda lubuski ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na
wsparcie realizacji zadań w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Dotyczy on dwóch obszarów: bezpieczeństwa w szkole i ochrony dziedzictwa narodowego.
Na każdą z dziedzin jest do rozdysponowania 100 tys. zł. w pierwszym
z wymienionych obszarów dofinansowanie można otrzymać na zadania przewidujące m.in. prowadzenie w szkołach warsztatów, spotkań
edukacyjnych ukierunkowanych na
wyeliminowanie wśród dzieci i młodzieży patologii takich jak przemoc
i uzależnienia, w tym również poprzez
sport i sztukę, organizację konkursów
mających na celu popularyzowanie
wiedzy na temat przeciwdziałania cy-

berprzemocy oraz edukowanie dzieci
i młodzieży w zakresie zasad bezpieczeństwa przez pogadanki, warsztaty
i turnieje wiedzy.
Jeśli chodzi o ochronę dziedzictwa,
wsparcie można otrzymać na projekty
mające na celu m.in. rozwój współpracy między instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dóbr kultury,
rejestrację zabytków, organizację konkursów i konferencji o charakterze
edukacyjno-informacyjnym. Zadania
należy wykonać do 14 grudnia br.

Oferta powinna być sporządzona
wg wzoru stanowiącego załącznik
Nr 1 do Rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy
dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania, złożona
wraz z wymaganymi załącznikami
do 2 kwietnia 2012 r. Więcej informacji na www.lubuskie.uw.gov.pl
Opr. kbp

PAH zbiera krople na facebooku
Jeśli zbierze ich 50 tys., 22 marca, czyli w Międzynarodowy Dzień Wody, odbędzie się koncert na szklanej harﬁe. Usłyszymy utwór Stinga (tytuł to jeszcze tajemnica). Jeden LIKE
to jedna kropla.
Na kieliszkach wypełnionych wodą zagra zespół Glass Duo w towarzystwie orkiestry symfonicznej Sinfonia
Varsovia. Będzie to pierwsze tego typu wykonanie utworu Stinga na świecie. Wszystko po to, żeby zwrócić uwagę
na brak wody w Afryce, a jednocześnie pokazanie, jak ważne jest działanie każdego człowieka. Jeśli koncert dojdzie
do skutku, jeden ze sponsorów zobowiązał się sfinansować budowę studni w Afryce. A tak naprawdę 50 tys. kropel
to dwie butelki wody mineralnej…
kbp
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Dokończenie ze strony 1
Pisali np.: „Proszę spodziewać się
szczegółowych pytań, dużej aktywności i merytorycznej dyskusji. Proszę
postarać się mówić do nas w miarę
bezpośrednim językiem a nie zasłaniać się wielostronicowymi dokumentami, przez które nie jesteśmy w stanie
przebrnąć.” Niestety, forum nakłada
zobowiązania aktywności na obie
strony – a niektóre pytania „wisiały”
bez odpowiedzi wiele dni (np. powyżej), co irytowało zadających je mieszkańców. „Jeśli platforma ta ma służyć
formalnym konsultacjom ratusza
z mieszkańcami, to powinno być to jasno zaznaczone i wątki forum powinny odpowiadać wszystkim projektom,
jakie miasto ma zamiar przeprowadzić
bądź już realizuje. Należy też zadbać,
aby pojawiały się one wtedy, kiedy będzie jeszcze możliwe uwzględnienie
uwag i postulatów mieszkańców.” Administratorka odpisała: „Postaramy się
jak najszybciej odpowiadać na Państwa pytania, opinie. Oczywiście nie
jest to klasyczne forum, dlatego czas
odpowiedzi bywa różny ale postaramy
się „czynniej” uczestniczyć w dyskusji.”
Użytkownicy nie rozumieli, dlaczego
do uczestnictwa w forum potrzebne
jest podanie pełnych danych osobowych. „Dane osobowe pozwalają rozmawiać „twarzą w twarz” – odpisała
moderatorka. „Platforma jest nowym
narzędziem i jak każdy produkt potrzebuje trochę czasu. Mam nadzieję, że dzięki, również krytycznym
Państwa uwagom, nie zmarnujemy
potencjału, który wspólnie widzimy”
– podsumowała pierwszą porcję uwag.
Trzeba przyznać, że forum cały czas
działa. Są na nim prowadzone wątki
dotyczące aktualnych inwestycji, informacje o konsultacjach – czego jak
widać, uczą się i urzędnicy, i mieszkańcy. Ci drudzy zadają wciąż wiele
pytań, proszą o dokumenty i wyjaśnienia. Dzielą się uwagami i spostrzeżeniami. Forum żyje.
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Słuchanie głosu narodu
Z własnego podwórka
A u nas? Podobna platforma ma
powstać w Nowej Soli. Stowarzyszenie Młody Samorząd pozyskało
środki z funduszy „szwajcarskich” na
realizację projektu pt. „Nowosolanie
decydują – wdrożenie i promocja
konsultacji społecznych”. W ramach
projektu przeprowadzona zostanie
intensywna kampania informacyjna
wśród mieszkańców, dotycząca partycypacji społecznej, a jego trwałym
efektem ma być stworzenie strony
pełniącej funkcję platformy konsultacji. Dlaczego powstał taki projekt? Dostrzegamy, że władza w Polsce nie
zawsze kontaktuje się z mieszkańcami odnośnie decyzji, jakie podejmuje.
Chcemy uświadomić mieszkańcom,
jak działa mechanizm społecznej odpowiedzialności. Władza ma służyć
mieszkańcom, odpowiadać na ich
potrzeby – wyjaśnia Daniel Rogulski, prezes stowarzyszenia. Zwraca
uwagę na to, że frekwencja w wyborach samorządowych w Nowej Soli
to 40-50 proc. – Ludzie przechodzą
obok, nie biorą udziału w tym, co ich
bezpośrednio dotyczy. Chcemy im
uświadomić, że mogą mieć wpływ na
decyzje podejmowane przez władze,
że powinni go mieć – dodaje.

No bo jak już są te
konsultacje…
… to jest wiele hałasu, a gdzie są
mieszkańcy? W Słubicach na przełomie września i października zeszłego
roku odbyły się konsultacje dotyczące
utworzenia linii tramwajowej łączącej Słubice i Frankfurt. Wiele uwag
przekazanych przez mieszkańców
dotyczyło np. tego, że odbywały się
w większości w godzinach pra-

cy urzędu, a więc wtedy, gdy wielu
mieszkańców pracuje (tylko jednego
dnia były prowadzone po południu na
placu przed urzędem), że upoważnieni do udziału byli tylko mieszkańcy
miasta, zameldowani w nim na stałe, co eliminowało np. studentów, że
kartę trzeba było podpisać imieniem
i nazwiskiem…
Podczas konsultacji należało odpowiedzieć na pytanie: Czy jesteś za
tramwajem, czy przeciw? Co zadziwiające, choć temat dyskutowany był
szeroko, w sklepach, na ulicach i pewnie w domach, udział w nich wzięło
zaledwie 265 mieszkańców (na ponad
13 tys.). Była to prosta forma, która
wzbudziła wiele wątpliwości, a moż- Ulica nie zawsze ma rację, ale
wsłuchiwać się w brzmienie społecznych emocji na ulicy warto.
To jest niebywale ważne, nie
można tego ignorować – mówił
prof. Jacek Kurzępa, socjolog
z SWPS pod koniec stycznia dla
radiowej Trójki.
liwości jest wiele…Wniosek aktualny dla wielu miejscowości - proces
konsultacji społecznych powinien być
usprawniony i uatrakcyjniony. Nudne
zebranie, czy zbieranie wniosków na
piśmie poprzedzone nieefektywną informacją można zmienić na efektywną pracę obywateli współtworzących
dany projekt. Tylko trzeba przemyśleć, jak to zrobić.
Na szeroki oddźwięk liczyła i nie
zawiodła się marszałek Elżbieta Polak podczas przedstawienia do konsultowania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020. Uwagi
i wnioski do projektu dokumentu
zgłosiło dokładnie 97 podmiotów, w
tym: 9 osób prywatnych, 5 posłów i 2

senatorów, 8 Radnych Województwa
Lubuskiego, 34 jednostki samorządu
terytorialnego, wojewoda lubuski.
W większości byli to ci, którzy byli
zainteresowani uwzględnieniem ich
propozycji w powstającym dokumencie. Trwają dalsze prace nad uwagami.
Jakie będą ich efekty? Zobaczymy.
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wiedzieć, że to aż za dużo hałasu. Że
jeśli ktoś chciałby wyrazić swoje zdanie, to wystarczy mu kartka papieru.
Ale może otoczka też jest ważna… Bo
ludzie jeszcze nie wiedzą, jak korzystać
z tego, że mogą wyrażać swoje zdanie.
Podobnych konsultacji w ramach
wymienionego projektu przeprowadzono więcej. Są one opisane w publikacji „Tak konsultowaliśmy. Warszawa dzieli się dobrymi praktykami.”

Nie takie te konsultacje
straszne!

Jak to robią inni?
Oprócz powstających portali służących wymianie poglądów, można zaobserwować, że konsultacje składane
są na barki specjalistów – socjologów.
A oni pokazują, jak modelowo „zasięgać języka” mieszkańców. Np. podczas
konsultacji dotyczącej modernizacji
jednej z ulic w Warszawie (dzielnica
Praga-Północ), prowadzonych w ramach projektu dofinansowanego ze
środków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego, zespół socjologów oraz
studentów Uniwersytetu Warszawskiego zaplanował i przeprowadził
proces konsultacji, którego celem było
umożliwienie jak największej liczbie
osób zabrania głosu w sprawie przyszłego wyglądu ich ulicy. Odbyła się
sonda uliczna, warsztaty z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji
pozarządowych i ekspertami, a także
wywiady indywidualne z działaczami
społecznymi, przedstawicielami instytucji i zakładów mających siedzibę
przy tej ulicy oraz ekspertami. Uruchomiono specjalny adres mailowy,
a wszystkie zainteresowane osoby
miały możliwość zgłaszania swoich
uwag również telefonicznie. Odbyło
się również spotkanie podsumowujące, którego celem było m.in. wyłonienie preferowanych rozwiązań spośród
57 pomysłów. Kilka dni później odbyło się sąsiedzkie ogłoszenie wyników – w plenerze. Ktoś mógłby po-

W ramach tego samego projektu
Warszawa wydała broszurę pt. „Jak
przygotować konsultacje?”. Oprócz
kolejnych kroków opisanych w sposób bardzo praktyczny, na koniec prezentuje kilka „złotych myśli”, które
towarzyszą pracownikom urzędów
miasta, stających przed wyzwaniem
zorganizowania konsultacji. Nie takie
one straszne! „Odkąd zobaczyłem,
że można zaprosić do konsultacji
najbardziej zainteresowanych, a nie
namawiać do udziału wszystkich
mieszkańców, uwierzyłem w to, że to
przedsięwzięcie się uda”. A jeśli nie od
razu jest sukces? „Nasi mieszkańcy na
początku w ogóle nie rozumieli, po co
są te konsultacje i mało kto przychodził. Musiało minąć kilka spotkań,
żeby zobaczyli, że warto, bo dyskusje
jednak wpływają na ostateczne decyzje.” I ostatnie spostrzeżenie: „Jak do
wszystkiego, do konsultacji trzeba się
porządnie przygotować. I jak się to
zrobi, one się udają”.

Oby nauka nie poszła w las
Można podsumować to tak: uczymy się konsultowania. Począwszy od
premiera, skończywszy na małych
miasteczkach. I w zakresie kultury prowadzenia dialogu zapewne
mamy jeszcze trochę do zrobienia.
Wypracowujemy narzędzia. Ale jesteśmy na dobrej drodze.
Katarzyna Buchwald-Piotrowska

Prezydent promuje inicjatywy
Na stronie Bronisława Komorowskiego pojawiła się zakładka o nazwie „Witryna Obywatelska”.
Zgodnie z zapowiedziami, ma to być miejsce „gromadzenia i rozpowszechniania dobrych praktyk”.
Jak czytamy w opisie, na witrynie
będą zamieszczane opisy takich działań, jak wprowadzanie nowatorskich
form demokracji lokalnej, działalności
obywatelskich czy współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi na rzecz realizacji
zadań publicznych lub dobra wspólnego. Wszystko po to, żeby wyróżnione
inicjatywy mogły być wykorzystywane
również w innych miejscowościach.
Prezentacje swoich działań mogą wysyłać organizacje pozarządowe, jednostki samorządu, uczelnie i instytucje
badawcze, a także mieszkańcy.
Baza podzielona została na trzy kategorie: wspólnota obywatelska, partnerstwo samorządów, obywatelska

inicjatywa lokalna. Są one szczegółowo opisane w regulaminie. Być może
w przyszłości pojawią się kolejne. Na
razie baza „raczkuje”. Zaprezentowało się pięć inicjatyw, w tym jedna z lubuskiego. Warto, żeby było ich więcej.
Jak trafić na stronę prezydenta?
Należy wysłać wniosek oraz prezentację realizowanych działań,
maksymalnie do 10 slajdów. Wzory
wniosków są dostępne na stronie.
Zawierają m.in. pytania o podejmowane działania, uzyskane efekty,
oszacowanie kosztów, a także zalecenia dla innych podmiotów, zainteresowanych wdrożeniem podobnych
projektów.
kbp
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Jak urządzić zbiórkę publiczną?
Pytanie to co jakiś czas pojawia się podczas spotkań z doradcami czy odwiedzin NGO’busa.
Nie wszystko da się wyjaśnić w jednym, krótkim tekście, ale postaramy się przybliżyć najważniejsze elementy, ważne dla organizacji, które chciałyby taką zbiórkę przeprowadzić.
Kwestię zbiórek pieniędzy lub
darów „w naturze” reguluje ustawa
z 1933 roku oraz rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych
i zakresu kontroli nad tymi zbiórkami.

redakcją gazety) jako jej wewnętrzna struktura powołana do realizacji
określonego celu.
Oczywiście, cel zbiórki nie może być
sprzeczny z prawem. Nie wolno również
urządzać zbiórki w interesie osobistym.

Dokładne informacje
Czym jest zbiórka?
Pojęcie „zbierania” to wzywanie
do składania ofiar i przyjmowanie
ich. Wzywanie może mieć postać
oświadczenia o gotowości ich przyjmowania. Zbiórką publiczną będzie
nie tylko np. program telewizyjny
czy patrole WOŚP, ale również domokrążne zbieranie funduszy czy też
poprzez strony internetowe. To, czy
dana zbiórka jest publiczna, czy też
nie, nie zależy od tego, czy przyniesie
ona jakikolwiek skutek finansowy.
Przepisów tych nie stosuje się m.in.
do ogłoszeń i reklam mających skłonić podatników do przekazania 1%
na cele pożytku publicznego.

Pozwolenie
Pozwoleń na przeprowadzenie
zbiórki udzielają, w drodze decyzji
administracyjnej:
∙ wójt, burmistrz (prezydent miasta) jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze gminy lub jej części,
∙ starosta - jeżeli zbiórka ma być
przeprowadzona na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej
niż jedną gminę,
∙ marszałek województwa - jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona
na obszarze województwa lub jego
części obejmującej więcej niż jeden
powiat,
∙ minister właściwy do spraw wewnętrznych - jeżeli zbiórka ma być
przeprowadzona na obszarze obejmującym więcej niż jedno województwo.
Pozwolenie na zbiórkę publiczną
może być udzielone tylko wówczas,
gdy cel zbiórki nie jest przeciwny
prawu oraz ze stanowiska interesu
publicznego jest godny poparcia.

Kto może się zwrócić?
Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone jedynie
stowarzyszeniom i organizacjom
posiadającym osobowość prawną,
albo komitetom organizowanym do
zrealizowania określonego celu. Cel
zbiórki winien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji,
bądź z aktem organizacyjnym komitetu. Komitet winien działać jako
stowarzyszenie posiadające osobowość prawną lub być powołany przez
osobę prawną (np. stowarzyszenie,

Organizacja ubiegająca się o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie
zbiórki publicznej przedstawia organowi plan przeprowadzenia zbiórki
publicznej, który określa:
∙ cel, na który mają być przeznaczone ofiary pochodzące ze zbiórki;
∙ formy jej przeprowadzenia;
∙ terminy rozpoczęcia i zakończenia;
∙ obszar;
∙ sposób informowania;
∙ liczbę osób, które mają brać w niej
udział;
∙ przewidywane koszty przeprowadzenia, w tym rodzaj i wysokość poszczególnych wydatków.
W niektórych urzędach dodatkowo wymagane jest przedłożenie
aktualnego wypisu z KRS i statutu
stowarzyszenia.
Rozpatrzenie wniosku i wydanie
decyzji administracyjnej następuje w
terminie miesiąca od daty złożenia
wniosku.
Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia wynosi 82 zł.
Organizacje pożytku publicznego
są zwolnione z tej opłaty, jeżeli celem
ich zbiórki jest zebranie środków na
nieodpłatną działalność statutową.
Zbiórkę można rozpocząć po odebraniu decyzji przez osobę upoważnioną lub po otrzymaniu decyzji pocztą.

Bez zezwolenia
Nie ma obowiązku uzyskania zgody
na zbiórki przeprowadzane w drodze
loterii pieniężnych lub fantowych,
jeżeli nie są przeprowadzane w miejscach publicznych, w lokalach prywatnych wśród grona osób znanych
osobiście przeprowadzającym zbiórkę,
wśród młodzieży szkolnej w lokalach
szkolnych, odbywających się na podstawie pozwolenia władz szkolnych,
w lokalach urzędów publicznych na
cele godne poparcia, odbywających się
na podstawie pozwolenia przełożonego urzędu (tzw. zbiórki koleżeńskie),
na terenach kościelnych na cele religijne, kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, naukową, oświatową i wychowawczą oraz utrzymanie
duchownych i członków zakonów.

Uwaga
Organ, który pozwolenie wydał, może je cofnąć, jeżeli zbiórka

przeprowadzana jest niezgodnie
z postanowieniami ustawy lub jeżeli ujawnione zostanie, że dalsze
jej prowadzenie może zagrażać
bezpieczeństwu, spokojowi czy porządkowi publicznemu. Albo, jeśli
władza stwierdzi w wyniku kontroli
czy uzyskanych wyjaśnień, że ofiary
uzyskiwane ze zbiórki, nie są przeznaczane na właściwy cel. Organ
w takim wypadku może orzec przekazanie zebranych dóbr na określony, inny, cel humanitarny.

Gdzie zbierać?
Zbiórki mogą być prowadzone: na
wolnym powietrzu, w obiektach publicznych lub prywatnych - za zgodą
właścicieli tych obiektów. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza
gdy celem zbiórki jest pomoc ofiarom klęsk żywiołowych - również
w formie domokrążnej. Domokrążne zbieranie może mieć miejsce
tylko wtedy, gdy organ wydający pozwolenie uzna to za społecznie uzasadnione.
Zasadniczo zbiórek publicznych
nie przeprowadza się: w urzędach
administracji publicznej i na terenie
szkół i placówek oświatowych.

Kto może kwestować?
Zbieraniem pieniędzy zajmują się
członkowie instytucji, która otrzymała pozwolenie, lub członkowie
pokrewnych stowarzyszeń, albo osoby przez te instytucje zaproszone –
imiennie!
Zbierać mogą również osoby powyżej 16 roku życia. Inni małoletni
tylko pod warunkiem, że przeprowadzają zbiórkę na rzecz organizacji
pożytku publicznego, pod obowiązkowym nadzorem osób pełnoletnich
odrębnie upoważnionych do tego
przez tę organizację.

Legitymacje
Osoba kwestująca powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości (dowód osobisty lub legitymację
szkolną) oraz legitymację upoważniającą do przeprowadzenia zbiórki.
Powinna ona zawierać: kolejny
numer, nazwę przeprowadzającego zbiórkę i jego adres, cel zbiórki,
nazwę organu, który udzielił pozwolenia, numer i datę wydanego
pozwolenia, fotografię osoby przeprowadzającej zbiórkę, jej imię, nazwisko i adres, określenie terminu
ważności legitymacji, a w przypadku
osoby małoletniej: imię i nazwisko
osoby pełnoletniej, odrębnie upoważnionej do nadzoru nad nim.

Legitymacja powinna być podpisana przez organizatora zbiórki lub
osobę do tego uprawnioną i potwierdzona pieczęcią instytucji. Osoby
organizujące lub przeprowadzające
zbiórkę nie otrzymują za to wynagrodzenia.

Różne formy
Zbiórka publiczna może być
przeprowadzona w formie:
∙ dobrowolnych wpłat na konto, założone osobno dla każdej zbiórki publicznej przez przeprowadzającego;
∙ zbierania ofiar do puszek kwestarskich oraz skarbon stacjonarnych,
umieszczanych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników;
∙ sprzedaży cegiełek wartościowych;
∙ sprzedaży przedmiotów i usług;
∙ zbioru ofiar w naturze. Jest to dozwolone tylko w przypadku, gdy
wszystkie dary będą mogły być
w niezmienionej postaci zużyte na
cel określony w pozwoleniu (czyli np.
w supermarkecie zbieramy żywność
do banków żywności).

Puszki, skarbony, cegiełki
Puszki i skarbonki muszą być tak
zabezpieczone, by ich otwarcie i wyjęcie zawartości było niemożliwe bez
widocznego naruszenia zabezpieczenia. Muszą również być ponumerowane, zaopatrzone w nazwę przeprowadzającego zbiórkę publiczną
oraz jego adres.
Otwieranie skarbon/puszek i przeliczanie zebranych środków odbywa
się w obecności co najmniej dwóch
upoważnionych do tego osób (przy
otwieraniu puszek dodatkowo obecna jest także osoba kwestująca).
Na każdej cegiełce wartościowej
sprzedawanej w ramach zbiórki publicznej umieszcza się nazwę przeprowadzającego zbiórkę, jego adres,
kolejny numer cegiełki, a także jej
cenę. Na cegiełce może też się znaleźć informacja dotycząca celów
zbiórki.
Cegiełki wartościowe stanowią
druki ścisłego zarachowania i powinny być sporządzone w sposób
uniemożliwiający ich podrobienie
(np. poprzez zaopatrzenie ich w pieczęć i podpis przedstawiciela organizatora).

Dokumentacja
Organizator zbiórki obowiązany
jest prowadzić dokumentację dotyczącą przebiegu akcji zbiórkowej
w formie rejestru, zaw ierającą następujące informacje: komu, kiedy
i jakie puszki kwestarskie, skarbony
stacjonarne, przedmioty i cegiełki
wartościowe zostały wydane, kiedy
przeprowadzona zbiórka publiczna
została zakończona, sumę zebranych
ofiar pieniężnych, rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze.
Dane te muszą być potwierdzone
podpisami osób, które zbiórkę przeprowadzały i które odebrały zebrane ofiary
(czyli podpis w rejestrze lub podpięte
dokumenty magazynowe czy kasowe).
Dokumentację tę przechowuje się
przez okres dwóch lat od dnia zakończenia zbiórki.

Ogłoszenie wyników
Wynik zbiórki i sposób zużytkowania zebranych ofiar powinien być podany do wiadomości organu, który udzielił pozwolenia. Również ogłoszone
w terminie 1 miesiąca w mediach, jest
nim również Internet, na terenie obejmującym co najmniej obszar, na którym zbiórka została przeprowadzona.
Jednak w przypadku ogłoszeń internetowych warto upewnić się, czy wydawca
strony internetowej zarejestrowany jest
jako wydawca prasowy, inaczej ogłoszenie nie będzie skuteczne.
Publiczne ogłoszenie wyników
zbiórki publicznej zawiera:
∙ nazwę i siedzibę przeprowadzającego zbiórkę publiczną;
∙ nazwę organu oraz datę i numer
pozwolenia;
∙ sumę zebranych ofiar pieniężnych,
uwzględniającą ilość i rodzaj zebranych ofiar na poszczególne cele, według form zbiórki publicznej;
∙ rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze;
∙ wysokość kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej, z dokładnym
wymienieniem rodzaju i wysokości
poszczególnych wydatków.
Przepisy wymagają, aby całość
zebranych podczas kwesty datków
została wykorzystana na cel określony w decyzji zezwalającej na
zbiórkę publiczną.
Katarzyna Buchwald-Piotrowska
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Maciej Marycki, księgowy, doradca w projekcie „Podaj Dalej”
Czy składki wnoszone przez
członków stowarzyszenia na podstawie statutu są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych?
Składka członkowska wg definicji słownikowej to „kwota pieniężna wpłacana, zwykle regularnie
i obowiązkowo przez jedną osobę do
wspólnej kasy, na jakiś wspólny cel,
wkład jednej osoby we wspólny fundusz” - Uniwersalny słownik języka
polskiego Wydawnictwo Naukowe
PWN Warszawa 2003. Z definicji
wynika, ze składka członkowska nie
może wiązać się ze świadczeniem
wzajemnym pomiędzy opłacającym
składkę, a podmiotem pobierającym
składkę.
Mając na uwadze w/w definicję, składki wnoszone przez
członków stowarzyszenia, na
podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40
ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych (PDOP) są
wolne od podatku – w części
nieprzeznaczonej na działalność
gospodarczą stowarzyszenia.
Już z treści tego przepisu wynika, że wymieniony w nim podmiot,
w tym przypadku stowarzyszenie
może osiągać przychody zarówno ze
składek członkowskich, jak i z działalności gospodarczej. To oznacza, że
o ile składki wnoszone przez członków nie finansują działalności gospodarczej, to w tej części przysługuje organizacji politycznej, społecznej
i zawodowej prawo do zwolnienia
przedmiotowego z opodatkowania

ich podatkiem dochodowym od
osób prawnych.
Stowarzyszenia, tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną, podlegają ogólnym regułom
podatkowym przewidzianym w tej
ustawie. Oznacza to, że stowarzyszenia ustalają dochód bez względu na
rodzaje źródeł przychodów, z jakich
dochód ten został osiągnięty. Bez
znaczenia pozostaje zatem, czy dochód osiągnięty jest przez stowarzyszenia z działalności statutowej, czy
tez z działalności gospodarczej.
Dlatego też składki członkowskie, jako dochody (przychody)
wolne od podatku na podstawie art.
17 ust. 1 pkt 40 ww. ustawy należy
wykazać w informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz
o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku – CIT-8/O. Dochody (przychody) te wpływają na
podstawę opodatkowania ustalaną
w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
przez stowarzyszenie – CIT-8, poprzez odliczenie od dochodu.
W których pozycjach deklaracji
wykazać składki członkowskie?
Wpłacone składki członkowskie
należy wykazać w deklaracji:
CIT-8 w poz. 27 – Przychody ze
źródeł przychodów położonych na
terytorium RP
oraz w tej samej kwocie w deklaracji:
CIT-8/O w poz. 8 - Dochody
(przychody wolne od podatku na
podstawie art. 17 ust. 1 ustawy…

To zdanie stanowi kwintesencję
projektów unijnych. Tam, gdzie
mamy do czynienia z człowiekiem,
nic nie jest takie oczywiste i łatwe
do przewidzenia. Jest niezwykle
ważne, aby na etapie tworzenia
projektu potrafić zdiagnozować
„punkty zapalne” - czyli obszary,
które stanowią swoiste ryzyko dla
powodzenia całości projektu –
w ten sposób tworzy się np. listy
rezerwowe, aby zapewnić kompletny skład uczestników w przypadku choćby pojedynczej rezygnacji. Ale co zrobić w sytuacji, gdy
w trakcie realizacji napotkamy na
problemy, których wcześniejsze
zdiagnozowanie było wręcz niemożliwe? Ostatnio spotkałam się
z następującą sytuacją - projekt
przewidywał realizację zajęć językowych dla grupy 100 osób, w tym
dla 60 osób z języka angielskiego
i dla 40 osób z języka niemieckiego.
Wielkości te były poparte wynikami badania ankietowego, przeprowadzonego przed przygotowaniem
projektu. Słowem – projekt modelowy, dane racjonalne, oparte
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Honorata Ruban, specjalista ds. pozyskiwania środków,
doradca w projekcie „Podaj Dalej”

A co w takim razie z kosztami sfinansowanymi z tych składek?
Koszty sfinansowane z tych składek nie są kosztami uzyskania przychodu a więc nie można ich wykazać
w poz. 31 CIT-8.
Jeśli stowarzyszenie nie wie bądź
nie może dokładnie wskazać, które koszty zostały sfinansowane ze
składek członkowskich ( dotyczy to
w szczególności kosztów administracyjnych) to ma obowiązek wyliczyć wskaźnik na podstawie którego
wyłączy z kosztów część kosztów
sfinansowaną ze składek.
Takie rozwiązuje zostało uregulowane w art. 15 ust. 2 oraz ust. 2a
ustawy PDOP. Podatnik (stowarzyszenie) ponosi koszty uzyskania
przychodów ze źródeł, z których
część dochodu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym
albo jest zwolniona z tego opodatkowania (m.in. składki członkowskie) a nie jest możliwe ustalenie
kosztów uzyskania przychodów
przypadających na poszczególne
źródła, koszty te ustala się w takim
stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów.

Kamila Szwajkowska, specjalista ds. projektów, doradca
w projekcie „Podaj Dalej”
Projekt unijny – czyli sztuka
operacji na żywym organizmie. Czy
warto wprowadzać zmiany do projektu?
Przewidywalność to cenna
umiejętność, jakże istotna, zwłaszcza na etapie przygotowywania
projektu. Tworząc projekt musimy przewidzieć przyszłe zadania,
koszty ich realizacji, wskaźniki
- takie jak choćby liczba uczestników itp. Ale czy wszystko uda się
przewidzieć?
Kilka już ładnych lat temu moja
znajoma – koordynatorka projektu – zadzwoniła do Instytucji
Zarządzającej programem (było
to wówczas jedno z ministerstw)
i z nieukrywanym lękiem w głosie oznajmiła opiekunce projektu, że musi wprowadzić zmiany
w projekcie. Była przeświadczona, że oto wywoła istną lawinę protestów i falę krytyki. Z
ogromnym zdziwieniem przyjęła
proste stwierdzenie opiekunki:
„Proszę Pani, ależ bardzo się cieszę, że zgłasza Pani zmiany. Widać, że projekt żyje.”
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o faktyczne zapotrzebowanie. Ale
w momencie realizacji projektu
okazało się, że do projektu zgłosiły
się osoby, wśród których większość
była jednak zainteresowana nauką
j. niemieckiego. Co robić? – usłyszałam pytanie. Dzwonić i zmieniać! - tyle odpowiedziałam.
Nierzadko się zdarza, że unikając zmian i wszelkich modyfikacji, realizujemy projekt zgodny
z treścią wniosku, ale odbiegający od faktycznych potrzeb
i problemów. Efekt? Rozczarowani uczestnicy, niska efektywność, słowem – przejedzone środki… Nie bójmy się więc zmian,
traktujmy je jako ważny krok do
tworzenia dobrych praktyk, do
budowy prawdziwej wartości naszego projektu.

Co to jest zespół projektowy?
Najprościej ujmując, jest to grupa ludzi, którzy zajmują się obsługą
projektu. A więc: nadzorują realizację
projektu, kontrolują, administrują, informują i promują projekt, rozliczają
dotację itd. Oczywiście wszystko zależy od wielkości projektu oraz ilości
zadań do wykonania. Przy projektach
do 50 tys. zł nie należy „szaleć”. Do
obsługi wystarczą dwie osoby – ta
odpowiedzialna za obsługę uczestników i administrację oraz osoba do
rozliczeń. Przy projektach powyżej 50
tys. zł niezbędne jest zatrudnienie co
najmniej trzech: koordynatora, administratora i księgowego. Oczywiście
im większy projekt, tym więcej osób
zajmujących się projektem. Trzeba
jednak pamiętać, że maksymalna ilość
środków przeznaczonych na zespół
projektowy to około 20-30% wartości
dofinansowania.
Najważniejszymi osobami w projekcie są koordynator i księgowy. Koordynator dlatego, że bezpośrednio
odpowiada za to, jak są realizowane
zadania w ramach projektu. Zajmu-

je się stworzeniem i utrzymaniem
zespołu projektowego, kontaktami
z grantodawcą oraz stara się zapobiegać wszystkim ryzykom występującym w projekcie. Jest to taki „frontman”, który jest znany wszystkim
i firmuje projekt swoją osobą. Księgowy z kolei dlatego, że od niego zależą
wszystkie rozliczenia w projekcie oraz
przepływ pieniędzy. Błędy w pracach
księgowego od razu przekładają się
na płynność finansową w ramach
projektu. Warto więc do tej funkcji
zatrudnić osobę, która ma doświadczenie w rozliczaniu dotacji i zna specyfikę finansów III sektora.

Dariusz Kondraciuk, prawnik, doradca w projekcie „Podaj Dalej”
Jakie są granice ingerencji sądu
rejestrowego w zapisy statutowe
przy rejestracji stowarzyszenia?
Zgodnie z ustawą – Prawo o stowarzyszeniach, sąd ma obowiązek
odmówić zarejestrowania stowarzyszenia, jeżeli nie spełnia ono warunków przewidzianych w ustawie (art.
14). Podstawą odmowy dokonania
wpisu do KRS może być jedynie niespełnienie wymogów ustawowych.
Wszelkie inne wymogi, wypływające z osobistych przekonań sędziów
lub organu nadzorującego nie mogą
być przyczyną odmowy dokonania wpisu. Sąd rejestrujący nie ma
kompetencji do wyręczania założycieli stowarzyszenia, jeżeli chodzi
o wpisanie konkretnych treści do ich
statutu. Może jedynie sugerować dokonanie zmian statucie albo wykazać
sprzeczność z obowiązujących prawem i odmówić rejestracji. W razie
wątpliwości, przed zarejestrowaniem
stowarzyszenia sąd powinien wyznaczyć posiedzenie wyjaśniające
z udziałem wnioskodawcy. Ta-

kie rozwiązanie ma na celu dialog
z wnioskodawcą, a nie jednostronne
kształtowanie postanowień statutu.
W świetle postanowień konstytucji oraz w świetle uregulowań
zawartych w ustawie - Prawo o stowarzyszeniach, sąd nie jest władny
oceniać, czy ustalony w statucie stowarzyszenia zakres działania będzie
faktycznie realizowany. Nie może też
ingerować w te uregulowania statutu,
które nie są sprzeczne z ustawą (por.
postanowienie z dnia 31 marca 2000
r. Sąd Apelacyjny w Katowicach I
ACa 215/00).

Bezpłatne porady dla NGO
-przyjdź do Inkubatora lub LoNGO
-zaproś doradcę do swojej organizacji
-zadzwoń lub napisz e-mail

Umów się na spotkanie z doradcą!
tel. 95 75 92 444 | e-mail: doradcy@podaj-dalej.org
Sprawdź aktualny harmonogram
dyżurów doradców na www.podaj-dalej.org
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Myśl, działaj i twórz lokalnie Oni nam pomagają

Wszyscy razem młodzi i starsi – plener malarski Cybinka 2011

W tym roku do udziału w programie zaproszone są organizacje
pozarządowe i grupy nieformalne,
które mają swoją siedzibę w gminach:
Słubice, Górzyca, Ośno Lubuskie,
Cybinka Rzepin, Skwierzyna, Lubniewice, Krosno Odrzańskie i Dąbie, zwłaszcza te, które jeszcze nigdy
nie korzystały ze wsparcia w ramach
„Działaj Lokalnie”. Wnioski można
składać do 25 kwietnia 2012 roku
w siedzibie Fundacji na rzecz Collegium Polonicum lub pocztą tradycyjną
- decyduje data stempla pocztowego.
- To już VII edycja programu.
W tym roku szczególnie wspierane
będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz wspólnego dobra – wyjaśnia Karol Duer,
koordynator programu z ramienia
fundacji. - Dobry projekt to taki, który jest realizowany wspólnymi siłami
mieszkańców i w przemyślany sposób
angażuje zasoby lokalne nie tylko
ludzkie, ale i naturalne – dodaje.
Projekt w ramach Działaj Lokalnie może trwać maksymalnie
sześć miesięcy, ale nie krócej niż
trzy. Kwota wnioskowanej dotacji

nie może przekroczyć 6 tys. zł.
Z nadesłanych projektów wybrane
zostaną najlepsze. Komisja konkursowa przy ocenie uwagę zwraca nie
tylko na część merytoryczną projektu, ale także na stronę formalno – finansową. Jak wyjaśnia K. Duer, ważne jest czy przedstawiony budżet jest
adekwatny do zaplanowanych działań. Ale także to, czy wniosek jest
wypełniony poprawnie i czytelnie.
- Kilkuletnie doświadczenie w koordynowaniu Działaj Lokalnie pokazuje nam, że organizacje coraz
profesjonalnej przygotowują projekty.
Postęp widać także w podczas składania rozliczeń. To dobrze, bo „Działaj
Lokalnie” to świetna szkoła pisania
realizacji i rozliczania projektów.
Dzięki temu doświadczeniu łatwiej
jest ubiegać się o większe dotacje np.
z FIO lub PO KL – tłumaczy K. Duer.
„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wol-

ności. Realizowany jest od 2000 roku
przez Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce. Program skierowany jest do
organizacji i grup nieformalnych. Służy
inicjowaniu aktywności obywatelskiej.
W skali kraju, „Działaj Lokalnie” to
ponad 4.000 zrealizowanych projektów oraz ponad 18,3 miliona złotych
przekazanych w postaci grantów.
Część z nich to uniwersalne rozwiązania, które z powodzeniem mogą
być zastosowane w każdej polskiej
gminie. Program wspiera bardzo
różnorodne projekty a przyznawane granty służą rozwiązywaniu problemów i pobudzaniu aspiracji osób
żyjących w małych miejscowościach.
Program Działaj Lokalnie adresowany
jest do organizacji nienastawionych na
zysk, mających status fundacji lub stowarzyszenia oraz grup nieformalnych
działających przy organizacjach, szkołach, domach kultury, bibliotekach.

Szczegółowe informacje na temat VII edycji programu Działaj Lokalnie
można uzyskać w biurze Fundacji na rzecz Collegium Polonicum
ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice, lub pod numerem telefonu 957592478
(Karol Duer) oraz pisząc na adres k.duer@fundacjacp.org

Nie wiesz, jak sporządzić sprawozdanie?
Jak napisać wniosek? Co to są wskaźniki?
Zadzwoń, umów się na spotkanie z doradcą! Tel. 95 75 92 444

hm

W slangu III sektora fundusze te funkcjonują jako „szwajcary” i „norweskie”. Co to takiego jest? Dlaczego powstały?
I jakich jest ich cel?
Polska wraz przystąpieniem do
Unii Europejskiej i Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG)
została objęta wsparciem Mechanizmów Finansowych czyli instrumentów wsparcia powołanych przez
Królestwo Norwegii, Islandię i Lichtenstein (to kraje nie będące członkami UE). Ustanowiły one wspólnie
formy bezzwrotnej pomocy dla nowych członków oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii, czyli mniej zamożnych
krajów Unii Europejskiej. Dlaczego
te państwa zdecydowały się wspierać
finansowo inne kraje europejskie?
Pomoc finansowa jest praktyczną
realizacją idei solidarności i wspólnoty. Bogatsze państwa wspierają biedniejsze, aby znosić różnice społeczne
i ekonomiczne. Krótko mówiąc celem funduszy jest zmniejszanie dysproporcji pomiędzy „starą Europą”
a nowymi członkami UE, aby przeciwdziałać Europie dwóch prędkości
społecznych i gospodarczych.
Drugim celem jest wspieranie
współpracy pomiędzy grantodawcami (Norwegia,Lichtenstein,Islandia)
a grantobiorcami.Tyle o „norweskich”
Podobnie sytuacja wygląda z Szwajcarsko – Polskim Programem
Współpracy. Jest on również formą
bezzwrotnej pomocy finansowej
dla rozszerzonej Unii Europejskiej.
Państwami beneficjentami są Polska
oraz 9 innych krajów członkowskich
Unii Europejskiej, które przystąpiły
do niej 2004 roku. Wsparcie Szwajcarii jest wyrazem solidarności wobec nowych krajów członkowskich,
tworzącymi jednocześnie trwałe
fundamenty powiązań gospodarczych i politycznych z tymi krajami.

fot. Holger Motzkau

15 marca rusza nabór do kolejnej edycji programu grantowego Działaj Lokalnie. Fundacja
na rzecz Collegium Polonicum bierze w nim udział od 2006 roku. Dotychczas w ramach
sześciu konkursów przyznaliśmy 52 dotacje na łączną kwotę 204 076 zł.

Nordmenn takk! (Norwedzy dziękujemy)

Więcej informacji
www.eog.gov.pl
www.swissgrant.pl
Tzw. „fundusze szwajcarskie” mają
na celu zmniejszanie nie tylko różnic
gospodarczych i społecznych pomiędzy Polską a bardziej rozwiniętymi państwami Unii Europejskiej.
Projekty realizowane ze Szwajcarów
mają pomagać w niwelowaniu różnic
na terytorium Polski – pomiędzy dynamicznie rozwijającymi się ośrodkami miejskimi a regionami słabo
rozwiniętymi.
U podstaw zarówno Funduszy
Norweskich i Szwajcarskich leży
przekonanie, że współpraca i wspieranie krajów rozwijających się przyniesie
pozytywne skutki w postaci bogatej
i pokojowej Europy. Dlatego też
wsparcie otrzymują projekty skoncentrowane na takich obszarach jak
ochrona środowiska, rozwój zasobów
ludzkich, wspieranie społeczeństwa
obywatelskiego czy integracja społeczna.
hm

Harmonogram dyżurów doradców | Zapytaj specjalistę!
Inkubator NGO Słubice
Ul. T. Kościuszki 1 (budynek biblioteki I piętro) 69-100 Słubice
21.03.2012, godz. 15.00-17.00
Kamila Szwajkowska
Pisanie projektów, pozyskiwanie
środków

12.04.2012, godz. 12.15-14.15
Dariusz Kondraciuk
Prawne aspekty działania organizacji, współpraca trójsektorowa

29.03.2012, godz. 16.00-18.00
Maciej Marycki
Księgowość organizacji pozarządowych

17.04.2012, godz. 16.00-18.00
Honorata Ruban
Pozyskiwanie środków, pisanie
i realizacja projektów

05.04.2012 godz. 16.00-18.00
Maciej Marycki
Księgowość organizacji pozarządowych

19.04.2012, godz. 16.00-18.00
Maciej Marycki
Księgowość organizacji pozarządowych

11.04.2012, godz. 15.00-17.00
Honorata Ruban
Pozyskiwanie środków, pisanie
i realizacja projektów

25.04.2012 godz. 15.00-17.00
Kamila Szwajkowska
Pisanie projektów, pozyskiwanie
środków

Umów się na spotkanie: 95 75 92 444
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Jak w dobrym małżeństwie
Rozmowa z Irminą Balcerek, głównym specjalistą ds. PR i marketingu w Urzędzie Miejskim w Słubicach
– W urzędzie pracujesz od 2003
roku. Od kiedy zajmujesz się
współpracą z organizacjami pozarządowymi?
– III sektorem zaczęłam zajmować się w 2004 roku. To akurat ten
moment, kiedy w życie wchodziła
ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wtedy
zaczęliśmy przymierzać się do tworzenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, który
zaczął obowiązywać w 2005 roku.
– Co zmieniła ustawa, jakie konkrety wprowadziła do współpracy
samorządu z organizacjami?
– Ustawa zmieniła w zasadzie
wszystko. Organizacje musiały
przestawić się na inny tryb działalności. Zaczęły obowiązywać określone zasady, których trzeba było
przestrzegać. Nagle musiały dopilnować wszelkich formalności, aby
starać się o dotacje. To było trudne,
a przedstawiciele NGO nie mogli
zrozumieć, że nie można dostać
pieniędzy na bieżącą działalność
i zrobić w ramach dotacji tego, co
się chce. Nagle pojawił się konkurs
i cała procedura z nim związana.
Trzeba było trochę popracować nad
stworzeniem projektu – mieć pomysł i ubrać go w konkretne ramy.
Pojawiła się rywalizacja, bo przecież ktoś mógł mieć lepszy pomysł,
a pieniędzy nigdy nie wystarczało
dla wszystkich.
Uważam, że ustawa nie jest idealna, ale zmieniła bardzo dużo
w relacjach organizacji z samorządem. Pewne rzeczy zostały usank-

cjonowane, uporządkowane, i dla
samorządu, i dla NGO.
– Czy organizacje szybko przestawiły się na nowy tryb współpracy, czy miały z tym problemy?
– Na początku był szok. Tym
bardziej, że część NGO charakteryzuje roszczeniowość. Większość
zaakceptowała zmiany, ale w gminie
są jeszcze organizacje, które nie do
końca rozumieją procedury ubiegania się o środki.
– Ważnym aspektem pozyskiwania funduszy jest edukacja. Czy po
tylu latach organizacje mają świadomość tego, że trzeba się uczyć?
– W 95 % nie mamy z tym problemów. Organizacje uczą się i wyciągają wnioski. Piszą, nie udaje się, piszą
znowu. Ale są też takie, które ja nazywam twardym materiałem – jeżeli nie

wskażemy im drogi, nie poprowadzimy za rękę, nie przebrniemy przez cały
proces krok po kroku, jest im trudno,
a tym samym nam jest trudno. Dotyczy to głównie organizacji, które działają na terenie gminy już wiele lat.
Zupełnie inaczej sytuacja wygląda
wśród organizacji, które powstały
po wprowadzeniu w życie ustawy.
Dla nich procedury i formalności
związane z konkursami są chlebem
powszednim. Rozumieją, że trzeba
najpierw włożyć trochę pracy, żeby
otrzymać wsparcie.
– Jak słubicki III sektor radzi sobie z realizacją projektów i ich rozliczaniem?
– Na początku była orka na ugorze.
Dziesiątki poprawek. Czasem były
to bardzo drobne błędy, a że wszystko robione było odręcznie, każdą

wersję trzeba było tworzyć jeszcze
raz. Problemy z rozliczaniem miały
przede wszystkim duże organizacje,
które otrzymywały znaczne środki na
działalność. A my życzyliśmy sobie
rozliczeń cząstkowych, żeby monitorować proces realizacji projektu. Teraz
organizacje korzystają z komputerów
i wszystko przygotowują elektroniczne, więc poprawki dużo łatwiej nanosić. Nie trzeba też dołączać kopii dokumentów księgowych. Działamy na
zasadzie zaufania, a kontrole robimy
w siedzibach organizacji. Nie monitorujemy wszystkich. Na ogół sprawdzamy duże dotacje albo wtedy, kiedy
otrzymujemy sygnały, że z realizacją
konkretnego projektu jest coś nie tak.
Organizacje nauczyły się także, że
aby wprowadzić zmiany w projekcie muszą prosić o zgodę burmistrza.
I na ogół taką zgodę otrzymują.
– Jak słów lub określeń użyłabyś,
aby nazwać waszą współpracę?
– Wszystko zależy od tego, czy
patrzę globalnie, czy indywidualnie.
Z wieloma organizacjami współpraca układa się modelowo, niemal
idealnie. Rozumiemy się bez słów,
jak w dobrym małżeństwie. Każda ze stron wie, co ma robić. Ale są
też takie, z którymi współpraca jest
trudna. Porównałabym to do wychowywania dziecka. Rozwija się, rośnie,
jest coraz starsze i wie co raz więcej,
ale cały czas trzeba nad nim czuwać,
a czasem prowadzić za rękę.
Nasze relacje się zmieniają, bo zmieniają się też przepisy. Nie możemy stać
w miejscu, bo zachodzące procesy są
bardzo dynamiczne i nie można sobie

pozwolić na marazm. Wiem jedno –
praca u podstaw, ciągłe kształcenie,
pomoc ze strony urzędu, przynoszą
wspaniałe efekty. I to widać na przestrzeni ostatnich kilku lat.
– Relacje NGO’s z samorządem
reguluje roczny plan współpracy.
W jaki sposób jest on tworzony
w gminie Słubice?
– Kiedy rozpoczynamy procedurę tworzenia budżetu, zwracamy się
do organizacji, żeby określiły swoje
oczekiwania wobec gminy. Dzięki temu mamy obraz tego, jakich
działań organizacje chcą się podejmować. Znamy nasze organizacje
i wiemy czego im potrzeba, a roczny
program współpracy jest dostosowany do ich potrzeb.
Zgodnie z zapisami uchwały konsultujemy program z organizacjami.
Jeżeli ich uwagi mają istotne znaczenia
dla programu, wówczas je wprowadzamy. Nie mamy monopolu na wiedzę
i nie staramy się jej narzucać organizacjom. Staramy się współpracować.
– Czy w gminie Słubice realizowany był wieloletni program współpracy?
– Tak, ale tylko raz. Uważam, że nie
był przygotowany do tych zmian, które
następowały. Uchwalony został w 2005
roku. Wtedy wydawał się świetnym rozwiązaniem, ale później okazało się, że
dynamika rozwoju organizacji nie idzie
w parze z tym programem. Dlatego od
2009 roku, corocznie uchwalany jest
i realizowany roczny program współpracy z organizacjami, odpowiadający
i elastycznie reagujący na ich potrzeby.
Rozmawiała Marzena Słodownik

Ach, ta współpraca
Portal ngo.pl pokusił się o zestawienie porównań (czasem bardzo poetyckich!), jakich używają urzędnicy i działacze pozarządowi na określenie wzajemnych relacji. Ich wyobraźnia okazuje się wyjątkowo bujna.
Porównania balansują między
nastrojem euforii a beznadziei. Niekiedy znój i trud: „współpraca jest
jak orka na ugorze”, „jest jak droga
cierniowa”, „znój górnika na przodku” – mówią organizacje. Niektórzy
czują się, jakby wchodzili pod górę „wejście na Rysy w klapkach”. Męczą
się też urzędnicy: „droga pod górkę,
choć już blisko szczytu”. Czasem jest
to tylko „wózek po równi pochyłej”,
ale czasem głaz, który potem stacza
się w dół , a Syzyfowie (zarówno pozarządowi, jak i samorządowi) muszą
znów po niego wracać. Czasem trud
jest wynagradzany – mamy pozarządową „wycieczkę pod wysoką górę
z perspektywą pięknych widoków”
i urzędniczą „trudną górską drogę,
na końcu której czeka nas wspaniała
nagroda”.

Wiele też jest we współpracy niespodzianek i niepewności. Urzędnicy
sięgają po „pudełko czekoladek - nigdy nie wiesz co będzie w środku”,
a organizacje czują się, jakby kupowały los na loterii: „uda się albo nie uda;
trafi się albo nie trafi na dobry humor”.
Współpraca bywa przez organizacje
przyrównywana do pogody ( „nieprzewidywalna”) albo melona („dopóki nie
rozkroisz, nie wiesz, co jest w środku”),
a urzędnicy czasem widzą ją jak…
„spacer po polu minowym”.
Nie brakuje też pretensji i złych
emocji z obu stron. Mamy „walenie
głową w mur”, „rzucanie grochem
o ścianę”, „koszmar”, „zło konieczne”.
Niektórzy dostrzegają problemy po
obu stronach: „wiódł ślepy kulawego”
– mówi jeden z przedstawicieli organizacji. Niechęć wynika często z braku

zrozumienia: dla organizacji współpraca bywa jak „rozmowa ze ślepcem
o kolorach”, jak „rozmowa przez szybę”.
W niektórych gminach toczy się „walka
Dawida z Goliatem”, a w innych odbywa „taniec liliputa z Guliwerem”.
Wśród porównań natrafić można
również na te pełne euforii. Są też
urzędy, gdzie współpraca jest jak
„puszka piwa: z wierzchu twarde w środku dobre” albo wręcz „turbosprężarka w silniku gminy, zwiększa
moc, a nie zwiększa zużycia paliwa”. Są też organizacje dla których
współpraca jest jak… „dobry sex”.
Wiele porównań przedstawia
współpracę w stonowany sposób.
Często jest przyrównywana do małżeństwa. „Młode małżeństwo, które
jeszcze się nie dotarło” – mówi jeden
z przedstawicieli organizacji. Inni są

już z niejakim stażem: „dobre małżeństwo - im większy staż we współpracy,
tym większy szacunek, zadowolenie
ze współpracy” – mówi z kolei jeden
z urzędników. Najczęściej to już doświadczone stadło – czasem „stare
dobre małżeństwo”, a czasem tylko
„stare”... Urzędnicy z nutką rezygnacji mówią: „w starym małżeństwie trochę się musi, trochę się zna wady
i zalety, ale nie bardzo się już chce”,
a partnerzy pozarządowi dodają
„wyboru nie ma trzeba się dogadać”.
Oznacza to, że się „dogadują”, „rozwiązują wspólnie problemy codziennego życia”, a nade wszystko starają się
„uzyskać kompromis, po to aby małżeństwo mogło przetrwać kryzysy”.
Czasem się udaje, czasem nie: „życie
w małżeństwie, raz lepiej raz gorzej”,
„jak z żoną, raz słodko raz gorzko”.

Nie zawsze jest to związek z miłości, oj nie!... Do „małżeństwa
z rozsądku” przyznają się i urzędnicy, i organizacje. No ale „są sobie
potrzebni”, „jedno drugiemu musi
pomagać”, zaś na co dzień „potrzeba współpracy i zrozumienia obu
stron, by wspólnie coś dobrego osiągnąć”. Bo jak podsumowuje jeden
z urzędników: „małżeństwo czasem
się pokłóci, czasem są „ciche dni”, ale
większą część zajmują dobre chwile
i rozwód nie wchodzi w rachubę”.
A Wy, jak opisalibyście swoje relacje z urzędnikami?
Artykuł powstał na bazie teksu
„Trudne małżeństwo NGO z urzędnikami”, opublikowanego na portalu
ngp.pl, autorstwa Jadwigi Przewłockiej ze Stowarzyszenia Klon/Jawor.
Opr. kbp
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Dzień dobry. Jestem Baba
Pretekstem do spotkania z członkiniami Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA stał się 8 marca. Nie była to jednak kolejna rozmowa o słuszności świętowania bądź nie świętowania tego dnia, ale o kobietach. Z jednej strony bardzo silnych, zdeterminowanych i szczęśliwych, a z drugiej sponiewieranych przez życie, doświadczonych i bardzo nieszczęśliwych. Jak to w życiu bywa okazało się, że jest jeszcze trzecia strona medalu, bo BABA nie
pomaga tylko kobietom, do jej drzwi coraz częściej pukają także mężczyźni.
Skąd taka nazwa?
– BABA to nie tylko zabieg
marketingowy, bo nie można zaprzeczyć, że nazwa Stowarzyszenia
jest chwytliwa i łatwo wpadająca w
ucho. BABA jest wyrazem dystansu
do siebie – jak wyjaśnia Anita Kucharska-Dziedzic, prezeska stowarzyszenia. - Wszystkie dowcipy o
feministkach wskazują, że nie mamy
za grosz poczucia humoru. A my je
mamy – dodaje.
Coś w tym jest, ponieważ wpisując w popularną wyszukiwarkę hasło
BABA pierwszy wynik to strona Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Kobiet BABA, a na drugim miejscu
plasuje się strona z dowcipami z serii
„przychodzi baba do lekarza…” Ale
mylne jest wrażenie, że chodzi tylko
o dobrą zabawę. Jest zupełnie inaczej… BABA jest przede wszystkim
po to żeby pomagać.
– Najważniejsza polska feministyczna poetka Anna Świerczyńska
– trochę zapomniana, ale świetna,
wydała kultowy tomik poezji „Jestem
baba”, w którym zwróciła uwagę na
inny aspekt kobiecości. Nie piękno,
eteryczność, seksualność, pożądanie,
czy głęboką wrażliwość, tylko na
doświadczenie cierpienia, przemocy,
starości, niepotrzebności i gorszości. Stąd wzięła się nasza BABA opowiada A. Kucharska-Dziedzic.
Szybko, bo już po roku działalności
okazało się, że grupa kobiet chcących
rozmawiać o sztuce, kulturze i feminizmie przekształciła się w prężnie
działającą organizację pozarządową,
której misją jest pomaganie kobietom doświadczającym tych najtrudniejszych sytuacji.
Lubuskie Stowarzyszenie
na Rzecz Kobiet BABA
istniej od 2000 roku.
Od 2004 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.
Numer KRS 0000060904
Stowarzyszeniem dowodzi zarząd w składzie:
prezeska Anita Kucharska-Dziedzic, wiceprezeska Ilona Motyka,
sekretarzyni Bożena Waltrowska
Harmonogram doradztwa
i szczegółowe informacje można
uzyskać na stronie www.baba.
org.pl oraz dzwoniąc 68 4549232,
68 4571045 lub kom. 692 064 061

Od poezji do pomocy
– Już na samym początku naszej
działalności, kiedy byłyśmy „gru-

W biurze BABY, podczas uzupełniania harmonogramu porad na kolejny miesiąc.

pą wzajemnie lubiących się kobiet”
zaczęły zgłaszać się do nas osoby
z różnymi problemami i ich dramaty
spadały na nas jeden po drugim. To
był ten moment, kiedy musiałyśmy
zdefiniować na nowo to, kim i czym
chcemy być – wyjaśnia A. Kucharska-Dziedzic. - Pojawiły się u nas
ofiary przemocy domowej, przemocy seksualnej i nie wystarczyło z tymi
kobietami porozmawiać, ale trzeba
było im pomóc, zainterweniować…
Przekwalifikowałyśmy się, dopasowując się do potrzeb – wyjaśnia.
To spowodowało pierwszy kryzys w stowarzyszeniu. - Część
z nas nie była w stanie zajmować się
dramatami innych kobiet. Naszą organizację tworzyły zwykłe kobiety,
żyjące w szczęśliwych związkach,
które jeszcze przy okazji interesowały się feminizmem – wyjaśnia A.
Kucharska-Dziedzic. Obecny profil
stowarzyszenia jest odpowiedzią na
potrzeby społeczne. Zdaniem członkiń BABY, najbardziej trudną i pilną
kwestią do ogarnięcia jest problem
dyskryminacji i przemocy wobec kobiet. Oprócz tego BABA jako organizacja zajmuje się lobbowaniem, czyli
wywieraniem wpływu na to co dzieje
się zarówno w obszarze III sektora,
ale także prawodawstwa polskiego w
obszarze równouprawnienia kobiet.
Ważnym obszarem działalności jest
edukacja prozdrowotna młodych
dziewcząt i chłopców – czyli szeroko rozumiana profilaktyka. Szkolą
policjantów, pedagogów pod kątem
pracy z ofiarami przemocy. Członkinie BABY biorą udział w wielu
projektach feministycznych. Aktywnie uczestniczą w corocznym Kon-

gresie Kobiet. Z sukcesem pozyskują
środki na swoją działalność. – BABA
jest też dla nas. To że się spotkamy,
pogadamy, pomaga nam pracować
– wyjaśnia Ilona Motyka, wiceprezeska stowarzyszenia. Jednak panie, jak
same przyznają, najbardziej są znane
z tego, że doradzają kobietom.

Doradztwo
– Przez dwanaście lat działalności
wypracowałyśmy skuteczną ścieżkę
profesjonalnego doradztwa psychologicznego i prawnego - wyjaśnia
Anita Kucharska-Dziedzic ten
aspekt ich działalności.

mocy doradców i był zadowolony. Jest to dla nas świadectwo, że ludzie
z kontaktu z nami odnieśli konkretne korzyści i mamy już wypracowaną
pewną markę – tłumaczy prezeska.
– Ostatnio coraz częściej pojawiają
się osoby, korzystające jednocześnie
z płatnej pomocy psychologa lub
prawnika gdzie indziej. U nas weryfikują, czy tamta pomoc jest właściwa. Jest to dla nas dowód na brak
społecznego zaufania. Często zdarza
się nam, że osoby korzystające z płatnej pomocy rezygnują z niej i zostają
u nas – dodaje prezeska stowarzyszenia.
Przy udzielaniu wsparcia nie ma
żadnych kryteriów. Jak podkreśla-

Aby pomóc w zachowaniu pełnej
anonimowości, w 2001 roku uruchomiono doradztwo przez Internet.
Projekt „BABA babie przez Internet” realizowany jest przez specjalistów w pełnym wolontariacie. Rocznie udzielanych jest około 500 porad,
co daje średnio ponad jedną poradę
dziennie. - Nasze porady są rzetelne,
szybkie i bezpłatne. W 2001 był to
jedyna tego typu inicjatywa w polskim Internecie. – wyjaśnia A. Kucharska-Dziedzic.
Doradcy w BABIE to nie tylko
profesjonaliści, ale przede wszystkim
ludzie z ogromnym sercem. Zazwyczaj wykonują swoją pracę całkowicie bezpłatnie, chyba, że jak to
w „pozarządówce” bywa, uda się pozyskać dotację i zatrudnić ich na jakiś czas na umowę zlecenie.
W tej chwili porad prawnych
w Zielonej Górze udziela czterech
prawników. Kolejne cztery osoby
uczą się doradztwa. Warto podkreślić, że BABA dba o wysoki standard
obsługi beneficjenta, aby czuł się on
zaopiekowany i potraktowany z należytym szacunkiem.
– Prawnicy dzięki wolontariatowi u nas odnoszą wymierną korzyść.
Mogą zobaczyć całe spektrum poradnictwa, a jednocześnie uczą się czegoś
szalenie istotnego, czyli obcowania
z osobą, która jest w traumie. Rozwijają umiejętności rozmowy i tworzenia własnych kanałów komunikacji
tak, aby nauczyć klienta, jak ma się
poruszać wobec wymiaru sprawiedliwości – wyjaśnia I. Motyka.

Nie tylko Zielona Góra

Po remoncie. Pokoje, w których przyjmowani są klienci są komfortowe i przyjazne.

Kobiety, które trafiają do BABY po
pomoc, dowiadują się o stowarzyszeniu dzięki mediom, akcjom, ogłoszeniom, lub przychodzą bezpośrednio
z komendy policji lub prokuratury.
Pozostała część trafia z polecenia, bo
ktoś ze znajomych korzystał z po-

ją członkinie, ludzie korzystający
z doradztwa przyzwyczaili się, że
w BABIE są anonimowi. Nie jest
obowiązkowe podawanie informacji
o sobie. Jest to szczególnie ważne dla
kobiet z traumą przemocy seksualnej
czy fizycznej.

Zapotrzebowanie na bezpłatne
i fachowe doradztwo jest tak duże,
że stowarzyszenie wyszło z nim
poza rogatki Zielonej Góry. Obecnie
w ramach projektu współfinansowanego z EFS „BABA babie w terenie”
doradztwo świadczone jest także w
mniejszych miejscowościach m.in.
w Kożuchowie, Nowej Soli, Sulechowie, Lubsku, prowadzony przez
BABĘ Ośrodek Pomocy dla Osób
Pokrzywdzonych
Przestępstwem
tworzy zamiejscowe filie.
– Wychodzenie poza Zieloną Górę jest bardzo potrzebne.
W mniejszych miejscowościach ludzie często są zostawieni sami sobie
i nawet, jeżeli wiedzą, że mogą do
nas przyjechać, nie mają pieniędzy
na bilet, albo nie mogą zostawić małych dzieci bez opieki – mówi I. Motyka. Można powiedzieć, że BABA
stara się wychodzić im na spotkanie.
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Ośrodek. Siedziba. Remont.
BABA „na głębokiej wodzie”
Ważnym momentem w życiu stowarzyszenia było otrzymanie akredytacji od Ministerstwa Sprawiedliwości na prowadzenie Ośrodka
Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych
Przestępstwem. Ośrodek funkcjonuje od stycznia 2009 roku. Obecnie działają także filie w Żaganiu,
Jasieniu i Lubsku. - Nasze półprofesjonalne przyjmowanie klientów
stało się całkowicie profesjonalne
zgodnie ze standardami Ministerstwa Sprawiedliwości – wyjaśnia I.
Motyka.
Prowadzenie Ośrodka nie byłoby
możliwe gdyby nie nowa siedziba.
Własny lokal jest dla wielu organizacji ogromnym problemem, nie tylko na etapie pozyskania go od miasta
lub gminy. Barierę nie do przejścia
stanowi przede wszystkim utrzymanie go z własnych środków. Stowarzyszenie BABA podjęło się jeszcze
większego trudu, ponieważ wynajęło
lokal na rynku komercyjnym. Była
to decyzja niełatwa, ale niezbędna.
Lokale proponowane przez Urząd
Miasta nie spełniały wymogów
określonych dla ośrodka wspierającego ofiary przestępstw.
– Nie może być tak, ze prawnik
i psycholog pracują w jednym pokoju, gdzie się wzajemnie słyszą.
Naszym obowiązkiem jest zapewnienie komfortu ludziom, aby
mogli swobodne mówić o swoich
prywatnych sprawach – wyjaśnia
A. Kucharska-Dziedzic. - Musiałyśmy także zapewnić równoczesność
udzielania porad przez prawnika
i psychologa, gdyż niejednokrotnie
osoby przychodzące do prawnika
wymagały wsparcia psychologicznego. Z doradcami dyżuruje zawsze
wolontariusz, odpowiednio prze-

sto przychodzą ze swoimi dziećmi.
Aby móc świadczyć doradztwo, potrzebne nam były przynajmniej trzy
odrębne pokoje, a lokale, które oferowało nam miasto były po prostu
nieodpowiednie – opowiada dalej
A. Kucharska-Dziedzic.
– Decyzja była ciężka. Bez lokalu
straciłybyśmy Ośrodek. W naszej
obecnej siedzibie nie mamy specjalnych luksusów, ale jak się zamknie
drzwi, nie słychać co się mówi
w drugim pokoju – dodaje I. Motyka. - Stanęłyśmy pod ścianą i skoczyłyśmy na głęboką wodę. Udało
się – podsumowuje.
BABIE udało się wynegocjować
umowę najmu na 10 lat. Stowarzyszenie zobowiązało się także do
pokrycia kosztów generalnego remontu. I choć, jak same przyznają,
zabrakło wsparcia i zrozumienia ze
strony lokalnych polityków, zielonogórscy przedsiębiorcy i mieszkańcy
nie pozostali obojętni na prośby.
– Na remont siedziby łącznie
z pokojami dla doradców i salką
warsztatową wydałyśmy ledwie
kilka tysięcy, wszystko dzięki temu,
że znaleźli się darczyńcy. I nie tyle
dawali nam pieniądze, co ludzi do
pracy. Firma LUG S.A. zafundowała nam lampy, a pracownicy je
zamontowali. Mało tego, pomogli
nam jeszcze rozłożyć wykładziny.
Fajne jest to, że byli to ludzie, którzy nie korzystają z naszego wsparcia, tylko słyszeli o nas i uznali, że
to co robimy jest ważne i dobre –
wspomina A. Kucharska-Dziedzic.
- Jest to dla nas ważne, bo jesteśmy
organizacją kobiecą, nie łapiemy za
serce, nie wzruszamy, jak ci którzy
zajmują się dziećmi czy zwierzętami. Pomoc dla nas nie jest porywem emocji, ale wynikiem przemyślenia, że to co robimy opłaca
się społecznie – dodaje.

Anita Kucharska – Dziedzic, prezeska BABY z prezydentem RP Bronisławem
Komorowskim, 2011 rok.

szkolony, aby mógł zawsze wesprzeć specjalistę w trudnej sytuacji.
Zależy nam także na komforcie
psychicznym naszych doradców i
beneficjentów. W naszym poprzednim lokalu nie było ani toalety, ani
kącika dla najmłodszych, który jest
bardzo ważny, ponieważ mamy czę-

BABA doceniona
BABA jest doceniana nie tylko na poziomie społeczności lokalnej (Wyróżnienie Wojewody
Lubuskiego w konkursie Społecznik Roku w 2007 roku), ale także
ogólnopolskim. A ponieważ człon-
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Dzień Kobiet w Focus Mall w Zielonej Górze, 2010 rok.

kiniom zależy na zmianie systemowej, tym bardziej ucieszyła je
nagroda przyznana w 2009 przez
Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne i nowatorskie
rozwiązania w zakresie pomocy
społecznej. Minister przyznała 10
nagród indywidualnych i 10 nagród zespołowych spośród 173
nominowanych. BABA otrzymała
nagrodę jako jedyna organizacja
pozarządowa w kraju. MPiPS doceniło, że działania prowadzone
przez BABĘ są spójne i łączą się
w jeden większy program - od
profilaktyki, przez edukację, po interwencję i pomoc. W 2008 roku
Anita Kucharska-Dziedzic otrzymała nagrodę HOMINI BONO
od Radia Zachód, a w 2011 roku
Złoty Krzyż Zasługi w uznaniu
dla wagi działalności społecznej
prowadzonej przez Stowarzyszenie
BABA oraz budowy społeczeństwa
obywatelskiego.
– Jednak dla nas największym
sukcesem jest to że jesteśmy – podsumowuje wiceprezeska BABY.
Podstawowym problemem
kobiet w naszym kraju jest,
to że są utrzymywane w ciągłym
poczuciu winy. Bez względu na
to na jaką działalność w życiu
się decydują, zawsze odczuwają
negatywne konsekwencje. To
poczucie winy przeradza się w
potworną frustrację. Ma ono
odbicie nie tylko w życiu kobiety,
ale jej dzieci czy partnera.
Chciałybyśmy, żeby miały prawo
do siebie, do samorealizacji,
do bycia szczęśliwymi. Byłoby
dużo zdrowiej dla całego społeczeństwa, gdyby kobiety były
wolne od presji i miały prawo
do własnych wyborów.
Anita Kucharska-Dziedzic

Plany na przyszłość. Kierunek
– Mamy mnóstwo pomysłów,
które leżą i czekają na możliwość
ich sfinansowania, na sprzyjają-

Jeżeli podoba mi się, że jestem w domu i zajmuję się tylko rodziną,
to mam do tego prawo i nikt nie może mnie oskarżać, że jestem
głupia, bez ambicji i na utrzymaniu społeczeństwa.
Jeżeli decyduję się łączyć życie zawodowe z rodzinnym, to nikt mnie nie
powinien winić, że moje dzieci na tym cierpią. Zacznijmy w końcu mówić
nie o ilości czasu spędzanego z dziećmi, ale o jego jakości.
Jeżeli rezygnuję z życia rodzinnego czy macierzyństwa i zajmuję się jakąkolwiek inną działalnością, to też mam do tego prawo, bo to jest moje życie
i przestańmy oskarżać kobiety, że nie wypełniają biologicznej roli.
Dobrze byłoby, gdyby kobiety zyskały taką pewność, że są nie tylko kobietami, ale przede wszystkim ludźmi, którzy mają wolną wolę i prawo
wyboru. Jest to kwestia pewnej zmiany społecznej, która się musi dokonać.
Anita Kucharska-Dziedzic

ce okoliczności, albo grupę ludzi,
która by się tym zajęła – wyjaśnia
z uśmiechem A. Kucharska-Dziedzic. - Odkrywamy coraz mocniej,
że są grupy, nie tylko kobiece, które
mają swoje specyficzne problemy
i które w specyficzny sposób rozumieją swoją dyskryminację, a my
jako społeczeństwo nieszczególnie
ją dostrzegamy. W tym kierunku
powolutku idziemy, choć nie jest
to związane z głównym nurtem,
z którym jesteśmy kojarzone, czyli
doradztwem - opowiada prezeska.
Obecnie BABA poszukuje dofinansowania dla projektu wspierającego mamy z depresją poporodową. Wokół BABY zawiązała się
także grupa starszych kobiet, które
połączyła trudna sytuacja życiowa
spowodowana m.in. porzuceniem
przez męża i brakiem środków niezbędnych do utrzymania. – Są to
panie, które zrezygnowały z pracy
zawodowej i całe życie zajmowały
się domem. Oczywiście, szanujemy
ich decyzje i ich wizję szczęścia, ale
wyraźnie widzimy, że w tym społeczeństwie nie otrzymały za to żadnej nagrody. Jest to grupa zupełnie
niedostrzeżona. Próbują utrzymać
się z niewielkiej renty i nie obciążać sobą dzieci. To jest potworna
tragedia, i co najgorsze, nie mają
szans na lepsze życie – tłumaczy A.
Kucharska-Dziedzic.
– Zależy nam na uświadomieniu społeczeństwa, że w ogóle
istnieje dyskryminacja. Przede

wszystkim ze względu na płeć, ale
także biedę czy wiek, co jest ciągle negowane. Starsze osoby mają
trudniej w domaganiu się uznania
i szacunku, a biedne podlegają
dyskryminacji wielokrotnej – tłumaczy I. Motyka.
– Mimo nazwy przyjmujemy
także mężczyzn, których dotyka
problem przemocy czy wykorzystywania, ale ciągle ogromna większość beneficjentów to kobiety.
Z czegoś się to bierze. To nie jest
przypadek. Często słyszymy, że
jak się chce, to można, że nie ma
dyskryminacji. Pytam więc, dlaczego w pokoju, w którym przyjmuje
prawnik stoi ciągle pudełko z chusteczkami – kontynuuje. - Prawie za
każdym rozwodem stoi przemoc:
wobec kobiet, wobec dzieci, przemoc ekonomiczna lub emocjonalna. I myśmy się przyzwyczaiły, że
tak jest, ale to nie jest normalne –
dodaje.
– My sobie zawsze życzymy,
żebyśmy nie były potrzebne. Gdy
myślę o dalekiej przyszłości, chciałabym, żeby było tak jak w pierwszym roku naszej działalności,
abyśmy sobie usiadły i pogadały
o Margaret Atwood. I żeby w tym
czasie się nie okazało, że ktoś potrzebuje pomocy. Ale jesteśmy
potrzebne i przez wiele lat jeszcze
będziemy. Nie zanosi się, żeby było
lepiej – podsumowuje A. Kucharska-Dziedzic.
Hanna Musiejkiewicz
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Pozytywnie zakręceni
Zbieranie zakrętek stało się nie tylko modne, ale i powszechne. Zbierają wszyscy: młodzi
i starsi, uczniowie i nauczyciele, lekarze, urzędnicy, społecznicy, nad morzem i w górach,
w sklepie, szkole, na uczelni. Jak jest cel zbierania zakrętek? To i kilka innych pytań zadaliśmy Mai Nowak – koordynatorce „zakrętkowej” akcji Ogólnopolskiego Programu Charytatywno- Ekologicznego „Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…” z Bytomia
Odrzańskiego.
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Program „zakretki.info pomagamy nie tylko przyrodzie…” prowadzony
jest od roku 2008. Początkowo była to spontaniczna akcja zainicjowana
przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. W chwili obecnej jest to największy
program charytatywno – ekologiczny, polegający na zbieraniu plastikowych zakrętek na terenie naszego kraju.
Akcja jest objęta honorowym patronatem m.in. Rzecznika Praw Dziecka,
Wojewody Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.
więcej na www.zakretki.info

Z zakrętek od kawy trzeba wyjąć kartoniki.

„Zakrętkowy” szał. Różne wielkości i kształty – byleby plastikowe.
– Pani Maju, dlaczego zbiera się

właśnie zakrętki od plastikowych
butelek?
– W przeciwieństwie do butelek, zakrętki są ciężkie i zajmują stosunkowo
mało miejsca. Trudno sobie wyobrazić
ogromny pojemnik na butelki PET
stojący w szkole, sklepie lub w domu.
Plastik, tak jak szkło czy puszki, segregujemy i wyrzucamy na bieżąco. Mały
kartonik zazwyczaj nikomu nie przeszkadza i możemy gromadzić w nim
zakrętki przez dłuższy czas.
– Jakie korzyści niesie zbieranie
zakrętek?
– Po pierwsze, poprzez segregację śmieci pomagamy środowisku i
odzyskujemy surowiec wtórny, który

może rozkładać się w ekosystemie
nawet 500 lat. Plastikowe zakrętki
są ponowie przetwarzane. Jednak
głównym celem akcji jest pomoc
niepełnosprawnym dzieciom w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego.
Każdy uzbierany kilogram zakrętek
firma recyklingowa przelewa pieniądze na konto fundacji, która kupuje
za nie sprzęt dla chorego dziecka.
– Komu w tej chwili pomagają
„zbieracze” w ramach projektu zakrętki.info?
– Obecnie zbieramy dla 16-letniego Mateusza, chorego na nieuleczalną chorobę genetyczną - mukowiscydozę. Chłopiec wymaga leczenia
specjalistycznego i bardzo częstej

Akcje zbierania zakrętek w Polsce
koordynowane są również przez
inne organizacje m.in. przez
Fundację Jaśka Meli Poza Horyzonty, która zbiera na protezy nóg
dla niepełnosprawnego Marcina.
Więcej na
www.pozahoryzonty.org
hospitalizacji w Centrum Zdrowia
dziecka w Warszawie z powodu wielu dodatkowych schorzeń. Aby mógł
oddychać samodzielnie bez bardzo
bolesnego drenażu oskrzeli potrzebna jest kamizelka oscylacyjna, która
kosztuje prawie 30 000. Brakuje już
tylko 12 000. Zakretki.info chcą pomóc właśnie w zakupie kamizelki.

– W jaki sposób można włączyć
do akcji zbierania zakrętek?
– Bardzo prosto. Zaczynamy
zbierać zakrętki. Możemy zachęcić nie tylko rodzinę, ale przyjaciół,
znajomych z pracy lub szkoły, a nawet sąsiadów. Następnie zakrętki
dostarczamy do najbliższego koordynatora, który dalej zajmuje się ich
logistyką.

Niestety zdarzają się osoby, które
próbują dorobić się na „pomaganiu”. Wykorzystują z jednej
strony czyjaś chorobę, a z drugiej
otwarte serca ludzi, którzy
chcą pomagać. Dlatego zanim
zdecydujesz się zbierać zakrętki
sprawdź dobrze do kogo one
trafiają. Unikniesz w ten sposób
rozczarowania i nie stracisz
motywacji do pomagania.
– Pojęcie zakrętek jest bardzo

Mały kartonik, duża pomoc…

szerokie. Jakie typy zakrętek możemy zbierać?
– Praktycznie wszystkie plastikowe zakrętki. Od butelek, soków,
szamponów, kosmetyków, czy kawy.
Należy jednak pamiętać, że w przypadku zakrętek od kawy rozpuszczalnej należy usunąć kartonik znajdujący w pod wieczkiem.

– Gdzie w województwie lubuskim działają punkty zbiórek w ramach projektu zakrętki.info?
– Jest już punkt w Zielonej Górze, teraz chcielibyśmy, aby powstały
nowe punkty w innych miejscowościach, zarówno tych większych
jak i najmniejszych. Obecnie akcja rusza w powiecie nowosolskim.
Czekamy na kolejnych chętnych.
Punktem zbiórki można zostać wypełniając specjalne dokumenty, lub
po prostu postawić kartonik i zbierać
do niego zakrętki.
Rozmawiała Hanna Musiejkiewicz

Wszelkie informacje odnośnie
akcji w województwie lubuskim
można uzyskać pisząc na adres:
bytomodrzanski@zakretki.org
lub dzwoniąc pod nr tel.
663696949
Adres zbiórki:
Urząd Miasta
Ul. Rynek 1
67-115 Bytom Odrzański
Zakrętki można dostarczać
także do:
Stowarzyszenie PRZYSTAŃ
Al. Złotej jesieni 1
67-115 Bytom Odrzański
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Każdy człowiek jest coś wart
Dom dla tych, którzy własnego nie mają – chwilowo lub wcale. Żeby „wyszli na prostą”.
Tak w skrócie można opisać to, co od wielu już lat stara się robić Fundacja „Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku”.

Mieszkańcy domu dbają o porządek na podwórku.
– Historia „Barki” jest bardzo długa
– tak zaczyna swoją opowieść Cezary
Rak, prezes zarządu fundacji.- Zaczęła się ona w 2000 roku. Mamy już
dwanaście lat… - dodaje i zamyśla
się. Wtedy, dokładnie w październiku,
powstał tu Dom Wspólnoty, z inicjatywy Barbary i Tomasza Sadowskich,
założycieli poznańskiej Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”. Natomiast
działająca do dziś fundacja powstała

Przyjąć, pomóc stanąć na nogi
Na czym polega działalność „Barki”?
Prowadzi ona dom, który jest ostoją dla
osób zagubionych, alkoholików, ludzi
odrzuconych przez rodzinę i środowisko, opuszczających więzienia, bezdomnych. Obecnie przebywa w nim również samotna matka z dwojgiem dzieci.
Założenie jest takie, że ma to być dom
– z domową, ciepłą atmosferą. Kim są

dokonają swojego żywota. Czasami policja przywozi kogoś w nocy, to choćby
na korytarzu dostawimy materac. Nie
odmawiamy pomocy – wyjaśnia.
W domu panuje kilka ważnych zasad. Najważniejszą z nich jest trzeźwość. Drugą jest to, że każdy musi
pracować – obojętnie, czy pójdzie do
pracy na zewnątrz, czy będzie zajmował się pracą na rzecz domu. Trzeba
przyznać, że teren dookoła jest zadbany, trawnik równo przystrzyżony. Jest
ogród warzywny, który pomaga zaopatrywać się w żywność. – Nikogo nie
muszę do tego namawiać, panie same
porządkują trawniki – mówi z dumą
C. Rak. W ramach środków pozyskiwanych przez „Barkę” z zewnątrz odbywają się mitingi, spotkania z psychologiem. Za pieniądze zewnętrzne dom
został wyremontowany i umeblowany, zakupiono wyposażenie kuchni.
Gotują domowniczki. W niedzielę
dyżur mają panowie. – Tu ma być jak
w domu – podkreśla prezes. Stąd też
uwiecznione wieloletnim zwyczajem
dyskusje przy kolacji – traktowane jako
działania sprzyjające rozwiązywaniu
ewentualnych konfliktów. Dzięki tym
rozmowom mieszkańcy czują, że mają
wpływ na bieżącą działalność i decyzje
podejmowane w domu.

Pani Marianna Mazan (trzyma bukiet) została wyróżniona podczas gali „Społecznika Roku” za
działalność podejmowaną na rzecz osób potrzebujących. Pierwszy od lewej stoi Cezary Rak.

dością prezesa jest to, że „Barka” wciąż
istnieje, mimo przeciwności i kłopotów.
Bo największe kłopoty to te finansowe.
Nie odstępują ich na krok. Ponieważ
fundacja pozyskuje środki głownie z
funduszy województwa, pojawiają się
one w połowie roku. Do tego czasu
„barkowicze” muszą sobie radzić sami.
Ci, którzy pracują, wpłacają na rzecz
domu połowę swoich dochodów. –
Czasem przychodzą do nas mieszkań-

Fundacja potrzebuje nie tylko środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania, ale
także darów rzeczowych (odzież, żywność, opał). „Barka” przeznacza także
część środków na kursy i szkolenia
zawodowe dla swoich podopiecznych,
na pomoc psychologów i terapeutów.
- Chcemy także walczyć z błędnym
wizerunkiem Fundacji jako „przechowalni” czy „noclegowni” – to miejsce,

I gdyby były pieniądze…

Jeden z pokoi – tu jest jak w domu.

w 2006 roku, na potrzeby projektu realizowanego w ramach IW EQUAL
przez „Barkę” poznańską w partnerstwach lokalnych. Projekt był prekursorski w skali kraju – była to pierwsza
inicjatywa poruszająca zagadnienie
ekonomii społecznej, realizująca je
od strony nie tylko teoretycznej, ale
i praktycznej.

podopieczni? – Trudno określić jednym
słowem… 90 proc. są to alkoholicy. Są
też tacy, którym „pośliznęła się noga”,
ktoś rozszedł się z żoną i nie ma gdzie
mieszkać… - mówi C. Rak. – Mamy 30
miejsc. W ciągu roku zmienia się „obsada”, ludzie pojawiają się na kilka miesięcy i odchodzą. Mamy kilka osób, które
mieszkają w domu od lat, pewnie tutaj

Stołówka, tu wszyscy spotykają się na posiłkach.

Fundacja ma spore doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych w formie dotacji, główna
w tym zasługa Marianny Mazan,
ciepło określanej przez współpracowników mianem „kobiety anioł”.
Zasługi pani Marianny były już
wielokrotnie doceniane, przykładem
może być choćby ostatnia nagroda
w ramach konkursu „Społecznik Roku”,
corocznie przyznawana za szczególne
osiągnięcia w obszarze pomocy społecznej – pani Marianna została wyróżniona za działalność podejmowaną na
rzecz osób potrzebujących.
Zarząd pracuje społecznie, nie pobierając wynagrodzenia. – Kiedyś sam
byłem bezdomny, przeszedłem przez
to wszystko, przez co ludzie tu przechodzą. Potrafiłem jednak z tego wyjść
i wierzę, że inni też mogą – mówi Cezary Rak. Misję „Barki” określa tak: Jeśli tylko jedna ze stu osób wyjdzie stąd,
usamodzielni się, to już było warto.
Przez te wszystkie lata przez fundację przewinęło się około 1 tys. osób…
Prezes dodaje, że dom nie ma być traktowany jako noclegownia, czy dom
spokojnej starości, ale miejsce resocjalizacji, reintegracji zawodowej, społecznej, nowego początku i startu. Stąd tak
wielka radość, gdy byli podopieczni
przysyłają do „Barki” kartki z życzeniami świątecznymi. Ale największą ra-

Budynek domu z zewnątrz.

cy Drezdenka, żeby np. skosić im trawnik. Bardzo nas to cieszy, że mają do
naszych podopiecznych takie zaufanie
– mówi C. Rak. Fundację wspiera kilku darczyńców, choć brakuje „sponsora
strategicznego”.

Pokazać całe dobro
„Barka” bierze udział w projekcie
„Podaj Dalej”, jest jedną z 10 organizacji, które przez 16 miesięcy spotykają
się z doradcą i wspólnie pracują nad
rozwojem organizacji. - Głównym
obszarem mojej współpracy z „Barką”
jest pozyskanie środków zewnętrznych
– mówi Kamila Szwajkowska, doradca
organizacji. - Chcemy postawić na
aktywną promocję fundacji w środowisku nie tylko lokalnym, ale także
regionalnym, chcemy pozyskać stałych
sponsorów, jak również przychylność
ze strony szerokiego grona Lubuszan
– ludzi, którym nie jest obojętny los
drugiego człowieka – wyjaśnia.

które ma stanowić „nowy start”, które
stwarza warunki do podjęcia na nowo
aktywności w aspekcie zawodowym
i społecznym. Nasza współpraca
z „Barką” zaowocowała już pismami
do sponsorów, obecnie przygotowujemy ulotki w ramach kampanii „1%”,
pracujemy także nad zmianą wizerunku strony internetowej – mówi K.
Szwajkowska. Organizacja ma status
OPP, co oznacza, że można wspierać
ją przekazując 1% swojego podatku.
Prezes zapytany o marzenia, bez
zastanowienia wskazuje te najbardziej
przyziemne. – Moim największym
marzeniem jest, żebyśmy mieli dobry
samochód. Obecnie nie ma na to pieniędzy. Nasz dotychczasowy pojazd ma
chyba z dwadzieścia lat, zżera niesamowicie dużo paliwa – mówi. Dlatego na
zakupy woli jeździć prywatnym. – Zrobię wszystko, żebyśmy trwali nadal, bo
jesteśmy potrzebni – mówi C. Rak.
Katarzyna Buchwald-Piotrowska,
Kamila Szwajkowska
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Specjaliści od przyrody
Zaczynali wtedy, kiedy jeszcze w Polsce nikt nie używał słów takich jak „wolontariusz” czy „organizacja pozarządowa”.
Był rok 1983, gdy w Świebodzinie, przy Domu Kultury, powstał Klub Przyrodników. Oﬁcjalnie zarejestrowany jako stowarzyszenie został gdy tylko było to możliwe – po przemianach w 1989 roku.
wspominanego już biuletynu „Bociek”, skierowanego głównie do członków. Klub wydaje również kwartalnik
Przegląd Przyrodniczy. - Nie jest działalność dochodowa, ale jednym z naszych celów jest zachęcanie młodych
przyrodników do tego, żeby publikowali swoje materiały, które uzyskują
w ramach obserwacji czy badań. Założeniem przeglądu jest też gromadzenie,
dokumentowanie wiedzy, którą przez
te lata zdobywaliśmy, chociażby na temat ziemi lubuskiej – wyjaśnia prezes.
Oprócz tego nakładem wydawnictwa
ukazują się monografie przyrodnicze
i inne publikacje tematyczne.

– To, że klub zaistniał, nie zniknął

po pierwszych kilku latach, to zasługa
kilku osób, przyrodników. Ludzi, którzy żyli przyrodą, jej ochrona leżała
im na sercu – mówi Robert Stańko,
obecny prezes klubu. Najważniejszą rolę odegrał Andrzej Jermaczek,
który aż do roku 2009 pełnił funkcję
prezesa (obecnie nadal w zarządzie).
Pierwsze działania klubowiczów
były nieco „partyzanckie”. Wynikały
z tego, co nadal jest wpisane w misję
klubu - żeby przyrodę chronić, należy
najpierw ją dobrze poznać. – W weekendy grupa 3, 4, czasem 10 osób, żukiem wywalczonym z Domu Kultury
jechała w teren i prowadziła obserwacje – wspomina prezes. - Już wtedy
wydawaliśmy swój biuletyn, pisany na
maszynie i powielany jakimiś dziwnymi technikami – dodaje. Po kilku
latach pojawiła się możliwość zarejestrowania, klub rozwijał się. – Pierwszą zatrudnioną osobą wcale nie był
prezes, tylko koleżanka odpowiedzialna za sprawy administracyjne, przede
wszystkim kontakt z członkami klubu, a także pomoc w redagowaniu
i rozsyłaniu biuletynu. Zresztą, do dziś
u nas pracuje – mówi R. Stańko.

Jak to się robi na świecie
Po 1989 roku świebodzińskim
przyrodnikom udało się nawiązać
kontakt z potężną organizacją, zajmującą się ochroną przyrody na całym świecie - WWF (oddziałem
niemieckim). Wspólnie, przez kilka
lat realizowali duży projekt „Zielona
Wstęga Odra-Nysa”. Dotyczył on
gmin przygranicznych, położonych
wzdłuż Nysy i Odry. Próbowano po-

Murawy kserotermiczne muszą być wypasane, konie nie mają nic przeciwko temu.

bardzo pouczająca, owocna współpraca – mówi R. Stańko.
Pośrednim, acz ważnym efektem
zaangażowania przyrodników w ten
projekt było powstanie Parku Krajobrazowego Ujście Warty, a później
Parku Narodowego Ujście Warty
w 2001 roku. Był to ewenement, jedyny taki przypadek w kraju, gdy
z wnioskiem o jego stworzenie zgodnie zwrócili się włodarze wszystkich
zainteresowanych gmin. Od tego czasu nie powstał w Polsce żaden nowy
park – spowodowane jest to m.in. niechęcią samorządów.

Ale i nasz system
był bardzo dobry
Klub przez kolejne lata wciąż rozwijał się. – Nie byłoby to możliwe,
gdyby nie powstał w Polsce w miarę
rozsądny, dość dobry, system finansowania ochrony przyrody – przyznaje

Muzeum Łąki w Owczarach.

znać przyrodę tych terenów i wypracować model ich ochrony. - Dzięki
temu powolutku poznawaliśmy, jak
funkcjonują zagraniczne organizacje
pozarządowe. To była dla nas dobra,

R. Stańko. W latach 90. powstał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, fundusze wojewódzkie, a także
Fundacja EkoFundusz. Dysponowała
ona pieniędzmi z umorzenia Polsce

długów przez USA, Włochy, Francję, Szwajcarię, Szwecję i Norwegię,
pod warunkiem przeznaczenia ich na
ochronę przyrody. Była to tzw. „ekokonwersja polskiego długu zagranicznego”. Misja fundacji zakończyła się
w listopadzie 2010 roku. 2 miliardy
złotych zostały przeznaczone na realizację ponad 1400 projektów. Kilkanaście z nich zrealizował świebodziński klub. Korzystał również z wielu
innych dotacji.
W międzyczasie terenem działań klubu stał się cały kraj. Obecnie
większa część członków jest z Polski
zachodniej. Jest ich tylko 600. - Nie
jesteśmy organizacją nastawioną na
to, żeby pozyskiwać wielkie rzesze.
Chcemy raczej, żeby nasza organizacja miała charakter elitarny, należą
do nas raczej ludzie bardzo mocno
zaangażowani w ochronę przyrody – wyjaśnia R. Stańko. Na etacie
klub zatrudnia 20 pracowników,
z wieloma specjalistami współpracuje przy konkretnych zadaniach. Klub
jako ekspert z wypracowaną marką,
startuje w przetargach i wykonuje np.
plany ochrony obszarów chronionych,
rezerwatów, plany zadań ochronnych
na terenach Natura 2000. – Naszym
dużym sukcesem jest to, że od zeszłego roku jesteśmy w zespole, który
wykonuje dwa plany ochrony parków
narodowych, parku Ujście Warty
i Drawieńskiego Parku Narodowego. Jest to najwyższa forma ochrony
w Polsce. Żeby tam zaplanować działania na 20 lat, trzeba wykazać się
naprawdę dużą wiedzą i umiejętnościami, które przez te wszystkie lata
zdobywaliśmy. Oczywiście, korzystamy ze wsparcia i pomocy wielu ekspertów. Nie ma osób, które znałyby
się jednocześnie na hydrologii, geologii, ptakach, ślimakach, pająkach
i owadach – wyjaśnia R. Stańko.
Ważnym elementem działań klubu
jest działalność wydawnicza, nie tylko

Były też skargi aż do Komisji
Europejskiej
Przyrodnicy angażują się również
w kształtowanie polityki ochrony przyrody. - Bierzemy udział we
wszelkich możliwych konsultacjach
społecznych. Sami prowadzimy działalność interwencyjną, wskazując
ustawodawcy, administracji, czy władzy wykonawczej, gdzie są problemy, co należy zmienić. A jeśli to nie
pomaga, również skarżymy, np. do
Komisji Europejskiej – gdy widzimy,
że nasze prawo jest niezgodne z prawem unijnym. Zresztą, z dość dobrym
skutkiem – mówi R. Stańko. Członkowie klubu angażowali się w wiele
spraw znanych z mediów, jak lotnisko
Modlin, czy Dolina Rospudy… ale nie
tylko. - Wiele inwestycji staraliśmy się
sprawdzać, przynajmniej kontrolować czy decyzje są wydawane zgodnie
z prawem. Nie widać nas, nie przykuwamy się do drzew. Wykorzystujemy
przede wszystkim wszystkie dostępne
środki prawne – dodaje. Czasem ludzie sami proszą ich o zaangażowanie
się w jakąś konkretną sprawę. Obecnie
członkowie chcą włączyć się w procedurą dotyczącą powstawania kopalni
niedaleko Gubina. - Widzimy bardzo
duże ryzyko, że wiele cennych przyrodniczo terenów, siedlisk, czy gatunków przez te kopalnie może zginąć –
wyjaśnia prezes.

Jak Natura 2000 wyszła
z cienia
Członkowie klubu, we współpracy z innymi organizacjami, mieli
również duży wpływ na kształt sieci
Natura 2000. Celem tego programu
jest zachowanie określonych typów
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Jednak
zdaniem wielu polskich przyrodników, propozycje przygotowane przez
rząd były niewystarczające. Dlatego

Robert Stańko, Prezes Klubu Przyrodników wyjaśnia, jak działa klub.

została stworzona tzw. „shadow list”,
alternatywna propozycja ekologów.
Obecnie proces formowania sieci
w Polsce dobiega końca. – Lista ostateczna, jaka mam nadzieję zostanie
wkrótce zamknięta, w 99 % będzie
odzwierciedlała to, co chcieliśmy –
mówi R. Stańko. Uważa to za jeden
z największych sukcesów - nie tylko
ich klubu. – Daje nam to możliwość
lepszej kontroli i oddziaływania na
władzę. Dzięki presji KE ochrona na
tych obszarach wygląda lepiej, groźba
sankcji robi swoje - dodaje.

Dla aktywnych:
siekiery i sekatory
Klub prowadzi również działalność
grantodawczą na mini projekty związane z praktyczną ochroną przyrody.
Pieniądze pochodzą głównie z licytacji prowadzonych w czasie dorocznych
zjazdów członków. – Wspieramy takie
pomysły, które stosunkowo najmniejszym nakładem dadzą maksymalny
efekt – mówi R. Stańko. – Czasem
wystarczy kupić 50 m siatki i pójść
w teren coś zagrodzić. Wsparliśmy nasze koło terenowe w Poznaniu, które
zorganizowało akcję przenoszenia płazów przez drogi. Jak wyjaśnia prezes,
jeśli skrzyknie się 5-6 osób, wystarczy
kupić im 4 siekiery, 5 sekatorów. Pójdą
i „odkrzaczą” jakieś torfowisko, które
zarasta, a rośnie tam cenny gatunek,
potrzebujący dostępu światła.

A bliżej: owce i muzeum łąki
Klub prowadzi stację terenową
w Owczarach, która powstała w celu
ochrony dobrze zachowanych muraw
kserotermicznych (ciepłolubnych), na
obszarze łącznie 100 h. Została tam
również udostępniona ścieżka przyrodnicza na murawy oraz powstało jedyne w Polsce Muzeum Łąki
i ogródek botaniczny prezentujący
rośliny różnych typów łąk. Stacja zajmuje się również edukacją ekologiczną. Jest szkółka i sad ze starymi odmianami drzew owocowych oraz…
ogródek ginących chwastów polnych.
A specjalnie do ochrony muraw kserotermicznych, hodowane są owce,
które je wypasają. Ta działalność to
jedna z wizytówek klubu. Bo tak właśnie chroni się naszą przyrodę…
Katarzyna Buchwald-Piotrowska
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Zobaczyć na własne oczy gospodarkę społeczną
13 i 14 lutego przedstawiciele lubuskich urzędów i podmiotów ekonomii społecznej wzięli udział w wizycie studyjnej w Fundacji Pomocy Wzajemnej
„Barka”. Odwiedzili również wielkopolskie podmioty gospodarki społecznej. Uczestniczyli w niej m.in. Maciej Szykuła, wicemarszałek województwa lubuskiego, Łukasz Hudziak, wicedyrektor WUP, oraz Magdalena Tokarska, dyrektor Fundacji na rzecz Collegium Polonicum. Swoimi wrażeniami dzieliła się
już pierwszego dnia po powrocie.
– Jak wygląda ekonomia społeczna w Wielkopolsce?
– Jadąc zastanawiałam się, czego
mogę się tam nauczyć. Zupełnie nie
miałam pojęcia, co zobaczę. Przecież
i u nas są spółdzielnie socjalne, CIS-y… Zaczęło się od wizyty na placu
budowy, zastawionym barakami. Na
każdym wywieszka: warsztat poligrafii, warsztat budowlany, przedsiębiorstwo społeczne, warsztat kulinarny…
Zajrzeliśmy do „poligrafii”. W baraku
siedziało trzech mężczyzn, wywodzących się z grup integrowanych przez
Centrum Integracji Społecznej. We
czterech otworzyli przedsiębiorstwo
społeczne, wydają „Gazetę uliczną”,
która jest raz na kwartał dostępna
w Empikach. Mają nawet swoje maszyny do druku. Był to CIS działający
na Zawadach w Poznaniu. Potem pojechaliśmy do centrum miasta, gdzie
działa kulinarna spółdzielnia socjalna,
prowadząca kawiarnię „Stara Piekarnia”. Kobiety w ramach warsztatu
gastronomicznego uczą się pracy w
lokalach. Tam zjedliśmy obiad i spotkaliśmy się z Tomaszem Sadowskim,
przewodniczącym zarządu Fundacji
Pomocy Wzajemnej „Barka”. I tu
zaczęła się opowieść, czym zajmuje
się „Barka” i jak rozumie ekonomię
społeczną… w zasadzie tego sformułowania oni nie używają, mówią
o społecznej gospodarce rynkowej.
– Na czym polegają ich działania?
– Im zależy na tym, żeby szerzyć
ekonomię społeczną. W pierwszej kolejności doprowadzają do zbudowania partnerstwa lokalnego na danym
terenie. Takiego, które będzie rozumiało potrzeby wzmacniania kapitału
ludzkiego, czyli właśnie prowadzenia społecznej gospodarki rynkowej.
W tym celu spotykają się i rozmawiają
z samorządowcami, OPS-ami, organizacjami pozarządowymi. Sprawiają,
że na danym terenie powstaje CIS.
Tam odbywa się reintegracja społeczna i zawodowa osób korzystających
z zasiłków OPS-ów, głownie poprzez
pracę. Rozpoznawane są umiejętności
i predyspozycje ludzi. Każdy trafia do
grupy tematycznej, np. mężczyźni idą
do „budowlanki”, kobiety najczęściej
trafiają na warsztaty kulinarne, ale
różne inne warsztaty tworzone są w
zależności od możliwości i potrzeb.
Za pracę każdy dostaje swój zasiłek z
OPS-u – czyli pomoc nie jest za nic.
Chodzi o to, żeby nauczyć ich nowego stylu życia, wyrwać z domu, pokazać możliwości pracy. Ci, którzy są
bardziej efektywni, znajdują zatrudnienie w firmach. Często też zdarza
się tak, że jakaś grupa doskonale sobie radzi i zakłada przedsiębiorstwo

społeczne. Starają się o zlecenia. To
tylko fragment działań poznańskiej
„Barki”. Tak naprawdę spektrum jest
ogromne, zasięg również. Kiedy siedzieliśmy w tej kawiarni, pojawiła się
najświeższa informacja: w Kenii powstał właśnie pierwszy CIS, którego
inicjatorem jest ta właśnie fundacja.
– Ale do Afryki nie pojechaliście?
– Nie, zwiedzaliśmy CIS-y działające na terenie Wielkopolski. Byliśmy w Gębiczynie i w Gajewie
koło Czarnkowa. Wójt Czarnkowa
Bolesław Chwarścianek opowiadał,
jak u nich działa ekonomia społeczna. Zdziwiłam się, gdyż to gmina
taka jak moja (moja to Dąbie, powiat krośnieński). W każdej prawie
miejscowości działa stowarzyszenie,
są co najmniej dwa CIS-y. Jeden
z nich prowadzi centrum edukacyjne
dla dzieci i młodzieży. Prowadząca go
fundacja dostała od skarbu państwa
24 h ziemi, dlatego, że pokazała, jak
potrafi działać. Ziemia nie nadawała
się pod inwestycje, bo to tereny ba-

renem zielonym, są wykupywane
przez inwestorów, którzy mają na
tyle dużą świadomość, że pozwalają, by podopieczni CIS-ów wykonywali najprostsze prace. Lub też
budynki są przekazywane CIS-om
przez samorządy. Bez współpracy
z samorządem tego rodzaju działania
są niemożliwe.
– Gdzie jeszcze byliście?
– Zapadła mi w pamięć miejscowość o nazwie Prusim, gdzie znajduje
się pięknie odremontowany folwark
oraz winnica, doglądana przez samego Marka Kondrata. Tu właśnie
do prostych prac najmowani są pracownicy CIS-u. Nieco inaczej działo
się w Chudobczycach. „Barka”planowała utworzenie tu domu wspólnoty
(podobnego, jak działa w Drezdenku
w naszym województwie). Przejęła
dwa bloki zbudowane dla pegeeru.
Jeden budynek jest już wyremontowany, mieszkają w nim podopieczni, drugi ma pełnić funkcję hotelu.
Do tego mają 450 h ziemi, 50 h jest

produkcji makaronu. Wydzieli się
z nich przedsiębiorstwo społeczne,
które będzie produkowało ekologiczny makaron. Część sprzętu kupili
z własnych środków, a część przekazał
im ktoś, kto likwidował swój zakład.
Już wiedzą, że będą sprzedawać ten
makaron w Niemczech i Holandii.
Gospodarstwem opiekuje się osobna

Kozy są zadowolone. Jakby chciały powiedzieć, że ekonomia społeczna nie jest wcale taka skomplikowana, jaką wydaje
się na pierwszy rzut oka…

gienne. Teraz prowadzą tam zielone
szkoły, edukację ekologiczną, europejską. W małych miejscowościach takie
działania mogą być bardzo widoczne.
Ludzie powinni czuć, że są u siebie,
że tak naprawdę to jest ich wioska, od
nich zależy, jak będzie wyglądała i co
się będzie w niej działo.
– Ale te wszystkie CIS-y mają
jakiś kapitał, ziemię, czy budynki,
w których mogą prowadzić działalność, tak?
– Nie tylko. Jest również bardzo
dużo przykładów, gdy popegeerowskie pałace razem z przyległym te-

własnością „Barki”, a 400 dzierżawią
od agencji rolnej. Hodują barany na
mięso. Pierwsze stado dostali od holenderskiej fundacji. Baraninę kupują
od nich m.in. Turcy. Hodują też kozy.
Część byłych podopiecznych stworzyła własne stowarzyszenie, pracują,
korzystając z majątku „Barki”. W byłej oborze podopieczni przygotowali
salę do integracji, otwartą dla wszystkich mieszkańców wsi. Jest wiata grillowa. Stawiają też piękny budynek, w
którym ma być świetlica na większe
imprezy. Jedno wydzielone pomieszczenie, ma być przystosowane do

grupa podopiecznych. Mężczyzna
zajmujący się stadem kóz z niesamowitym entuzjazmem opowiadał, jakie
one są kochane… i jak tłumaczy im,
żeby za dużo nie jadły. Wyobraziłam
sobie tam wycieczki dzieci poznających, jak wygląda gospodarskie życie.
Nie chciałyby stamtąd wyjść…
– Bardzo dużo działań, jak na
jedno miejsce.
– To nie wszystko. Stamtąd pojechaliśmy do ośrodka wypoczynkowego nad jezioro, który również
oni prowadzą. Jezioro, łąka i dziesięć
pięknych, holenderskich, drewnia-

nych domków - jak z bajki. Teren
ogrodzony, jest świetlica i plac zabaw. W planie mają również zagospodarowanie plaży. Można ich
odwiedzać w sezonie letnim. Kiedy
wyjechaliśmy na drogę, okazało się,
że jesteśmy 40 km od Skwierzyny.
Miejscowość nosi nazwę Kwilicz.
Jest tam CIS, wspierający obecnie 27
osób i spółdzielnia socjalna.
W Kwilczu również działa CIS
mieszczący się w budynku dworca PKP. Jest i spółdzielnia socjalna ogrodniczo-budowlana, która
w sezonie prowadzi sklep ogrodniczy. Ludzie ze wsi już się przyzwyczaili, że to tu właśnie kupuje się
nasiona, kwiaty. Czterech mężczyzn
zajmuje się budowlanką. Działają od
1995 roku. Obok swoją siedzibę ma
Diakonijna Spółka Zatrudnienia,
założona przez niemiecką fundację
Wohnen und Beraten i polskie organizacje pozarządowe – Fundację
Barka, Stowarzyszenie Dla Ludzi
i Środowiska oraz gminę Ewangelicko-Augsburską w Poznaniu i gminę
Kwilcz. Obecnie m.in. szyją ubrania
robocze dla Volkswagena.
– Jakie z tego mogą wypływać
wnioski dla naszego regionu?
– Jestem wciąż pod ogromnym
wrażeniem tego, co tam zobaczyłam. Chciałabym, żeby i w naszym
województwie ekonomia społeczna
mogła tak się rozwijać. Jednak zdaję sobie sprawę, że w Wielkopolsce
wszystko zaczęło się już w latach 90.
Teraz mamy już rok 2012. Chcielibyśmy ten czas jak najszybciej nadgonić i zbudować podobny system
u nas. Ale do tego potrzeba współpracy wszystkich podmiotów: samorządu, organizacji, OPS-ów, PUP-ów…
Dużo pracy przed nami. Dotarło do
mnie, że nie wykorzystujemy możliwości, jakie daje nam ekonomia czy
gospodarka społeczna.
Rozmawiała
Katarzyna Buchwald-Piotrowska
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Fundraising na wsi i w małym miasteczku….
Jak zdobyć fundusze działając w małej miejscowości zapytaliśmy Aleksandrę Kiełczewską, wiceprezes Zarządu Fundacji Anioły Filantropii
– Czy to prawda, że jedyną rzeczą, jaką fundraiser może zrobić na
wsi to spakowanie walizek i wyjazd
do miasta?
– Proszę wyobrazić sobie wieś na
pogórzu. Większość mieszkańców
nie ma pracy, brakuje przedsiębiorców. I w środku tego fundraiserka,
która ma zebrać fundusze na stypendia dla najzdolniejszych dzieci. Pewnie powiedzielibyście Państwo, że się
na da. Ale jej się udało.
– W jaki sposób?
– Fundraiserka policzyła, że wystarczy 100 osób, które co miesiąc
przekażą 35 zł, aby ufundować stypendia pomocowe dla najzdolniejszych dzieci. Zdecydowana większość osób z najbliższej okolicy żyła
bardzo skromnie, więc wytypowała
100 najbogatszych osób w powiecie
i do nich zwróciła się z apelem. Pokazała najbogatszym mieszkańcom
okolicy, że tylko inwestycja w dzieci
może zmienić sytuację całego powiatu. Kiedy zdolne dzieci dorosną,
mogą uniknąć biedy, a nawet stworzyć miejsca pracy.
– Nikt nie odmówił pomocy?
– Czasami jest tak, że fundraiser
w małym miasteczku pod względem mniejszej konkurencji i potencjału w kapitale społecznym ma
przewagę nad kolegami z wielkich
miast. Zbieranie funduszy w społecznościach, w których wszyscy się
znają może być po prostu łatwiejsze,
jeśli za znajomością idzie zaufanie.
W niektórych grupach etnicznych
i religijnych funkcjonuje zjawisko
o nazwie love money - społeczność
składa się, aby zebrać fundusze na

i lokalnych przedsiębiorców. Warto nawiązać kontakt z lokalnymi
aktywistami i przyjrzeć się pozarządowym organizacjom grantodawczym. Polecam też współpracę
z innymi NGO z regionu. Nic nie stoi
na przeszkodzie, aby połączyć siły
i wspólnie pozyskiwać fundusze.
W wielu gminach centrum aktywności obywatelskiej skupione jest
przy szkołach i bibliotekach. Każda,
nawet najmniejsza organizacja, może
pozyskiwać stałych darczyńców indywidualnych, ale wymaga to planu
i czasu. Warto przeanalizować, jakie
wydarzenia w gminie ułatwią kontakt z mieszkańcami – może zebrania w szkole, może lokalne festyny
lub pikniki. Wiele małych NGO
współpracuje z kołami gospodyń
W małym miasteczku też może udać się zgromadzić fundusze na dobry cel,
grosz do grosza…

początek biznesu dla jednego ze
swoich członków. W małych społecznościach zachodzi podobny
mechanizm. Warto zainwestować,
gdyż wszyscy będziemy mogli korzystać z uzyskanego dobra. Jeśli my
pomożemy teraz, kiedyś społeczność pomoże nam. Tak się dzieje,
kiedy np. mieszkańcy wsi składają
się na zakup pomocy naukowych
w szkole, w których uczą się ich
dzieci, lub pomagają finansowo sąsiadowi, który ucierpiał w czasie
pożaru. Wracając do naszej fundraiserki – zdecydowana większość
osób pomogła, ponieważ znała rodziców zdolnych dzieci, nauczycieli,
a przede wszystkim zdawała sobie

sprawę jak ważne dla mieszkańców
powiatu jest to działanie.
– Małe, lokalne organizacje pozarządowe, które potrzebują funduszy, pierwsze kroki kierują zwykle do urzędu gminy…
– Warto współpracować z władzami lokalnymi, 80% gmin zleca
organizacjom realizację zadań publicznych, ale proszę zwrócić uwagę
na cząstkę „poza” w słowach „organizacje pozarządowe”. Nie twierdzę,
że udanie się do urzędu gminy to zły
krok. Jest natomiast bardzo źle o ile
to był krok jedyny.
– Gdzie zatem powinny być skierowane następne kroki?
– Przede wszystkim do obywateli

Przyjdź i porozmawiaj z doradcą!

Lokalny Ośrodek NGO
Gorzów Wielkopolski
Ul. 30 stycznia 12 lok. 4

wiejskich, środowiskiem skupionych
przy bibliotekach, szkołach, parafiach.
Rozmawiała Marzena Słodownik

Honorata Ruban, doradca ds. pozyskiwania środków
Dlaczego warto korzystać z pomocy doradców?
W mojej półrocznej pracy zwróciłam przede wszystkim uwagę na
to, że organizacje pozarządowe często nie mają pojęcia o pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Brakuje
przede wszystkim podstawowej wiedzy i kompetencji. Wydawać by się
mogło, że mnóstwo czasu poświęca
się na szkolenia z tego zakresu oraz
jest wiele instytucji wspomagających
w aplikowaniu o środki. Nic bardziej
mylnego. Nadal małe organizacje
(i to nie tylko z obszarów wiejskich!)
mają duże trudności w znalezieniu
podstawowych możliwych źródeł
dofinansowania swojej działalności.
Z moich doświadczeń jasno wynika,

iż indywidualne doradztwo świetnie
się w tym zakresie sprawdza, gdyż
pozwala na indywidualne podejście do problemu. Wiele organizacji
z powodzeniem również korzysta
z tych spotkań i zaczyna pisać bardzo
ciekawe projekty. Dlatego zapraszam
na dyżury do doradców!

Harmonogram porad specjalistów
W Lokalnym Ośrodku NGO
w Gorzowie Wielkopolskim
20.03.2012, godz. 16.00-18.00
Honorata Ruban
Pozyskiwanie środków, pisanie i
realizacja projektów

18.04.2012 godz. 13.00-15.00
Kamila Szwajkowska
Pisanie projektów, pozyskiwanie
środków

21.03. 2012, godz. 10.00-12.00
Dariusz Kondraciuk
Prawne aspekty działania organizacji, współpraca trójsektorowa

19.04.2012 godz. 16.00-18.00
Dariusz Kondraciuk
Prawne aspekty działania organizacji, współpraca trójsektorowa

11.04.2012 godz. 13.00-15.00
Kamila Szwajkowska
Pisanie projektów, pozyskiwanie
środków

26.04.2012 godz. 16.00-18.00
Dariusz Kondraciuk
Prawne aspekty działania organizacji, współpraca trójsektorowa

13.04.2012 godz. 16.00-18.00
Maciej Marycki
Księgowość organizacji pozarządowych

27.04.2012, godz. 16.00-18.00
Honorata Ruban
Pozyskiwanie środków, pisanie
i realizacja projektów

Zadzwoń i umów się na spotkanie: 691 818 979
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Czy będą zmiany w EWT?
Radykalne uproszczenie systemu wsparcia, aplikacji, rozliczania i kontroli projektów, likwidację lub znaczące złagodzenie reguły preﬁnansowania,
utrzymanie w kolejnym okresie wsparcia kultury i turystyki jako priorytetów programów współpracy transgranicznej, decentralizację systemu wsparcia, opracowanie jednego programu operacyjnego dla całego regionu polsko niemieckiego pogranicza, ujednolicenie i zapewnienie przejrzystości systemu - tego domagają się organizacje pozarządowe działające w regionach przygranicznych i zrzeszone w sieci Nowa Ameryka.

EWT - Europejska Współpraca
Terytorialna służy wspieraniu,
promocji i realizacji wspólnych
projektów o charakterze międzynarodowym na terytorium całej
Unii Europejskiej. Stanowi kontynuację programów współpracy
transgranicznej, transnarodowej
i międzyregionalnej realizowanych
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III 2004-2006.
Więcej na
www.interreg.gov.pl

być gremium lub organizacja posiadająca doświadczenie, wiedzę i niezbędne zasoby.

EWT – szansą dla regionu
W dniach 24.02.2012–26.02.2012
w Słubicach odbyła się konferencja
organizacji pozarządowych działających na terenie polsko-niemieckiego
pogranicza. Głównym celem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska na temat systemu
wspierania przez Unię Europejską
regionów przygranicznych w ramach
programu EWT. – Na konferencję
zaprosiliśmy przedstawicieli gmin,
regionów, euroregionów przygranicznych, polskich i niemieckich eurodeputowanych – wyjaśnia M. Kurzwelly,
jeden z organizatorów konferencji. –
Poznaliśmy ich stanowisko, a także
dyskutowaliśmy o przyszłości Programu w kolejnym okresie wsparcia
w latach 2014-2020.

Co uda się wywalczyć?

Foto: Andrzej Łazowski

Lata praktyki spowodowały, że
organizacje aplikujące o środki w ramach EWT, zebrały zarówno dobre
doświadczenia, jak i krytyczne uwagi.
– Największych problemów przysparza organizacjom pozarządowym zasada prefinansowania projektów, długi
okres oczekiwania na rozliczenie, nadmierna biurokracja i wielostopniowy
system kontroli, a także brak możliwości realizacji projektów z partnerem,
który siedzibę ma w innym euroregionie – mówią Michael Kurzwelly
i Przemysław Konopka z Nowej
Ameryki, sieci organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego.
– O zmiany tych reguł walczymy!

Prace nad programem
są zaawansowane
Jedną z zaproszonych gości była
Elisabeth Schroedter, posłanka UE,
która zwróciła uwagę na kilka ważnych rzeczy. Po pierwsze program
ruszy z opóźnieniem. Powodem są
wybory w 2012 roku w Niemczech
i Francji. Po drugie, chociaż pra-

Koordynator konferencji Przemysław Konopka z Elisabeth Schroedter, posłanką
Parlamentu Europejskiego (partia zielonych), która jest członkiem komisji zajmującej się pracą nad przyszłością EWT.

ce nad strukturą nowego EWT są
bardzo zaawansowane i intensywne,
na razie wszystko jest planowane na
wirtualnych pieniądzach. Czy i jakie środki finansowe na ten cel zostaną przeznaczone, zależy również
od tych dwóch państw członkowskich. – Pani poseł zaznaczyła, że
w Unii Europejskiej dużo się mówi
o oszczędnościach i jeśli będą cięcia
w budżecie, to zapewne dosięgną
one programów strukturalnych –
wyjaśnia Karolina Knochenmuss

z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, uczestniczka konferencji.
W ramach prac przygotowawczych w opracowaniu jest tekst
zarządzenia, który ma być na tyle
ogólny, aby znaleźć zastosowanie we
wszystkich regionach UE, ale też na
tyle konkretny, żeby wszędzie działało to podobnie - po uwzględnieniu
lokalnego kolorytu. Najciekawszym
zapisem wydaje się propozycja, aby
w regionach programem zarządzała
lokalna grupa robocza. Miałoby to

Jedzie i tu, i tam…
NGO’bus jeździ po ulicach województwa i odwiedza kolejne miejscowości. Tym razem ze społecznością lokalną spotkaliśmy się w Międzyrzeczu i Lubniewicach.
24 lutego NGO’bus odwiedził
Międzyrzecz. – Pojechaliśmy tam
na zaproszenie Anny Kuźmińskiej-Świder, szefowej Stowarzyszenia
Ekologiczno-Kulturalnego „Pakla”
– wyjaśnia Adam Szulczewski, animator.
Uczestnicy spotkania mieli okazję
poznać założenia projektu Podaj Dalej, a także otrzymać podstawowe informacje z zakresu pisania projektów
i potencjalnych źródeł pozyskania
grantów. - Rozmawialiśmy o możliwościach pozyskiwania środków
zewnętrznych, głównie w kontekście
utworzenia schroniska dla zwierząt.
Do jego powstania, przy wsparciu
ościennych gmin, przymierza się organizacja – informuje animator.

Kierunek – Lubniewice
9 marca NGO’bus zawitał do malowniczo położonych Lubniewic.
Na spotkaniu w Gminnym Ośrodku Kultury „Pod morwą” pojawiło
się 10 osób. Jak się okazało, część

Dokąd pojedzie NGO’bus w
najbliższym czasie?
16.03.2012 - Wschowa - Starostwo Powiatowe
23.03.2012 - Mirocin Średni
(gm. Kożuchów) - Świetlica
Wiejska
20.04.2012 - Bukowina
Bobrzańska (gm. Żagań) - Niepubliczna Szkoła Podstawowa
27.04.2012 - Olbrachtów (gm.
Żary) - Szkoła Podstawowa
18.05.2012 - Skwierzyna
- Urząd Miejski

W Gminnym Ośrodku Kultury „Pod morwą” spotkali się mieszkańcy gminy Lubniewice. Magdalena Tokarska, dyrektor Fundacji na rzecz Collegium Polonicum,
opowiadała o projekcie Podaj dalej.

z nich działa już w organizacjach
pozarządowych i ma doświadczenie
w realizacji projektów, a inni dopie-

ro myślą o działalności społecznej.
– Wśród uczestników byli również
przedstawiciele władz. Dlatego część

spotkania poświęciliśmy współpracy
międzysektorowej – informuje A.
Szulczewski. – Jednak zasadnicza
część spotkania dotyczyła pozyskiwania środków zewnętrznych.
Staraliśmy się podpowiedzieć jak
efektywnie można wykorzystywać te
środki, również do wspierania wiejskich organizacji, w szczególności w
obszarze turystyki.
ms

Uczestnicy konferencji, ponad 90
osób, a wśród nich przedstawiciele 33
organizacji pozarządowych, opracowali postulaty, które przesłane zostaną
władzom regionalnym, rządom obu
państw i Komisji Europejskiej. Obecna
na konferencji posłanka E. Schroedter
odniosła się do większości postulatów pozytywnie, akcentując, że zna bolączki organizacji realizujących projekty
w ramach EWT. Powiedziała też, że
pojawią się nowe rozwiązania, chociaż
nie wszystkie państwa członkowskie są
tego samego zdania i trudno osiągnąć
konsensus, który zostałby pozytywnie
przegłosowany w Parlamencie Europejskim. – Obecnie zbieramy podpisy
organizacji pozarządowych, które chcą
wspierać naszą akcję – podsumowuje P.
Konopka, pomysłodawca konferencji. –
Spotkanie w Słubicach to pierwsza tego
typu inicjatywa, skierowana do organizacji polsko-niemieckiego pogranicza,
i poświęcona systemowi wsparcia dla
regionów.
Marzena Słodownik
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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
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Rajstopy, goździk, czy
wolny wybór

…w Polsce i w Niemczech.
Sprawdźmy, jak wiele mamy ze sobą wspólnego!

Marzena Słodownik

PS: Zapraszam do przeczytania

szym miejscem w społeczeństwie.
Kilkadziesiąt lat temu można było
rozpoznać 8 marca po tym, że ulice
były pełne pijanych mężczyzn, dzierżących w dłoniach zwiędłe goździki,
a w zakładach pracy rozdawane były

16 marca

Być kobietą, być kobietą!

rajstopy. Nikt nie dociekał dlaczego akurat 8 marca obchodzony jest
Dzień Kobiet, a przecież święto
ustanowiono, aby upamiętnić walkę
kobiet o prawo do człowieczeństwa.
Tak było. Dzisiaj wydaje się to nieprawdopodobne. Dzisiaj kobiety na
ogół, jeżeli już, świętują we własnym
gronie, według własnego uznania.
Mają też możliwość wzięcia udziału
w różnych inicjatywach, np. seminariach, konferencjach, czy wyjazdach
integracyjnych. Możemy wybierać
spośród propozycji adresowanych
specjalnie do kobiet – czy jechać na
spotkanie z wizażystą i stylistą, posłuchać porad lekarskich, czy wybrać
inicjatywy w obszarze kultury, nauki i edukacji społecznej. Dzisiaj na
szczęście MAMY WYBÓR.

Ach te baby, w głowach im się
poprzewracało. Tak słyszymy, kiedy temat równouprawnienia kobiet
powraca na wokandy. 8 marca jest
takim dniem, kiedy zastanawiamy
się nad własną kobiecością i na-
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tekstu z rozkładówki – szczera
analiza naszej rzeczywistości, opowiedziana oczami III sektora. Nic
dodać nic ująć. Bo nie chodzi tutaj
o to, żeby kobiety robiły dokładnie
to samo co mężczyźni. W pełni
zgadzam się z tym, co powiedziała
Anita Kucharska – Dziedzic. Najważniejsze jest to, żeby mieć wybór,
zrobić to, co w danej sytuacji jest
najlepsze dla nas, i nie musieć się
z tego tłumaczyć.

Od 1 do 6 maja w Poczdamie odbędzie się polsko-niemieckie spotkanie
kobiet. Panie z obu krajów, odprężone i wyciszone, spotkają się w domu seminaryjnym. – Chcemy nie tylko wymieniać się naszymi spostrzeżeniami.
Chodzi o coś więcej, gospodarkę, politykę i dobre samopoczucie – informuje
Tanja Berger osoba odpowiedzialna z ramienia HochDrei, e.V – Bilden und
Begegnen in Brandenburg – organizacji zajmującej się kształceniem i spotkaniami transgranicznymi. – Chcemy z wami podyskutować, dogadzać sobie,
wspólnie gotować, a dla równowagi ćwiczyć jogę – wyjaśnia.
Spotkanie będzie okazją do wspólnych rozmów, wymiany uwag na
temat życia, pracy, przekonań i doświadczeń. Zapewniony jest tłumacz,
który cały czas będzie do dyspozycji. Wyjazd kosztuje 100 zł, opłata ta
obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, materiał seminaryjny oraz koszty przejazdu wynikające z programu. Więcej informacji oraz formularz
zgłoszeniowy znajdują się na stronie http://www.hochdrei.org/programm/pl_datei.php?ID=180
kbp

8 marca
Międzynarodowy Dzień Kobiet jest od blisko wieku świętowany 8
marca. Na stałe wpisał się do kalendarza dni świątecznych, aczkolwiek w Polsce nigdy nie był dniem wolnym od pracy, a sama
idea tego święta ma wielu przeciwników, w tym także kobiet.
Geneza Dnia Kobiet wywodzi się
z ruchów feministycznych i robotniczych na przełomie dwudziestego
wieku w Ameryce Północnej i Europie, święto zatwierdzono uchwałą
II Międzynarodowego Kongresu
Kobiet Socjalistek w Kopenhadze
w dniach 26-28 sierpnia 1910 roku,
a za jej inicjatorkę uznaje się niemiecką socjalistkę Klarę Zetkin.

Kiedy to się zaczęło?

Opowiedz swoją historię
Serwis stories.coop zaprasza w spółdzielczą podróż dookoła świata

Rok 2012 został - między innymi,
gdyż tytułów ma sporo – obwołany
Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. Jednym z projektów powstałych w jego ramach jest witryna
internetowa, publikująca inspirujące historie spółdzielczości z całego
świata www.stories.coop. Codziennie publikowana jest jedna nowa
opowieść, w postaci filmu, prezentacji lub artykułu. Łącznie będzie ich
tyle, ile dni w roku: 366.
Są już opowiadania z Wielkiej
Brytanii, Kanady, Danii, Niemiec,
Ghany, Etiopii, Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Maroka, Korei
Południowej…. I nie tylko. Nie ma

jeszcze historii z Polski. Czy będzie?
W ten sposób powstaje unikalna
biblioteka kooperacji, spółdzielczości, gospodarki społecznej, ukazująca
jej różne formy i oblicza. „Twoja historia pomoże innym zrozumieć, jak
spółdzielczość buduje lepszy świat”
– mówią twórcy strony. Zachęcają,
żeby historia przedstawiała fakty, ale
również emocje, przeżycia tak, by pozostawić na czytelniku niezapomniane wrażenie. I naprawdę warto się
z nimi zapoznać. Jak wygląda zachód
słońca nad plantacją kawy w Etiopii?
W jaki sposób dzielą zyski panowie
z Birmingham, zajmujący się naprawą rowerów? Jak pewna pełnoetato-

wa matka z San Francisco uczy inne
kobiety pracy w ekologicznej pralni
i cieszy się, kiedy stają się niezależne
ekonomicznie? Jak zarządzać wielką
wspólnotą mieszkaniową w Danii?
Już co 5 Duńczyk jest członkiem
podobnej wspólnoty. Jak działa spółdzielnia skupiająca indywidualnych
rolników, hodujących papaję i mango
na Fidżi? W zeszłym roku wyeksportowali 1300 ton owoców, każdy
z rolników indywidualnie nie miałby
szansy na eksport. Jedyną barierą do
skorzystania z serwisu, czy też przesłania swojej opowieści, jest język –
strona jest tworzona po angielsku.
kbp

Niełatwo jest jednoznacznie ustalić genealogię tego święta, bo źródła
podają niejednolite interpretacje.
Pierwsza nawiązuje do 20 lutego
1829 roku, gdy kobiety amerykańskie masowo wyszły na ulice, domagając się praw politycznych. Uznając
datę za pierwszy dzień wyzwolonych
kobiet, w latach następnych kontynuowały jego tradycję, organizując
manifestacje propagujące idee socjalistyczne i żądając praw wyborczych.
Druga interpretacja sięga 1857
roku, gdy w Nowym Jorku strajkujące
w fabryce tekstyliów kobiety, postulowały skrócenie czasu pracy i zrównanie praw i zarobków z prawami
i zarobkami mężczyzn. Tezie przeczy
współczesna amerykańska historyczka, Temma Kaplan, twierdząc, iż nie
ma na to historycznych dowodów.
Inna wersja odwołuje się do 8 marca
1908 roku, kiedy podczas strajku w fabryce tekstyliów w Nowym Jorku 15
tysięcy pracownic żądało polepszenia
warunków pracy i prawa wyborczego.
W celu uniknięcia skandalu, właściciel zamknął fabrykę. W budynku
wybuchł pożar, w którym zginęło
129 strajkujących. Niewykluczone, że
w dwóch ostatnich przypadkach chodzi o ten sam strajk.

Jeszcze inna teoria łączy Święto Kobiet z kampanią angielskich
sufrażystek o prawa polityczne,
wskutek której jeden z angielskich
parlamentarzystów odważył się
przedstawić wniosek o przyznanie
kobietom praw wyborczych.

Jak było w Europie?
W Europie po raz pierwszy
Dzień Kobiet obchodzono 19
marca 1911. Świętowano między
innymi w Niemczech, Szwajcarii,
Austrii i Danii. Dzień Kobiet był
dniem zebrań, manifestacji i demonstracji, nierzadko kończących
się interwencją policji. Skutkowało to falą zakazów świętowania
w wielu krajach, ale nie powstrzymało jednak ruchu ogarniającego
inne europejskie kraje, Francję,
Holandię, Szwecję i Anglię. W
Anglii brytyjskie radykalne sufrażystki w 1913 roku w ramach demonstracji wysadziły w powietrze
dworek kanclerza Wielkiej Brytanii, Davida Lloyda George’a.
Demonstracje ogarnęły też Rosję.
Wbrew zakazowi rosyjskiej policji
8 marca 1913 roku, a następnie 8
marca 1917 roku nastąpiły masowe
strajki i demonstracje kobiet w S.
Petersburgu i zostały krwawo stłumione. Te ostatnie stały się początkiem rozruchów, na skutek których
abdykował car Mikołaj II. Dla ich
upamiętnienia w 1922 roku datę
Międzynarodowego Dnia Kobiet
przesunięto i ustanowiono na dzień
8 marca, należy jednak pamiętać, że
kolebką Dnia Kobiet jest Ameryka,
nie sowiecka Rosja.
Opr. ms

na podstawie www.dzienkobiet.swieta

