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Jak to jest być watchdogiem?
Działania watchdogowe, po polsku zwane strażniczymi nie należą do łatwych. Nikt nie lubi słowa „kontrola”. Ale są niezbędną częścią demokracji. Każdy obywatel ma prawo do tego, żeby podejść do władzy i powiedzieć „sprawdzam”.

Z opinii na blogu
hgw-watch.pl
„Dzięki za te pięć lat.
Dzięki Panu zdobyłem wiedzę i
poznałem mechanizmy kłamstwa
i hipokryzji nadmuchanej władzy
w moim mieście. Pański blog
obserwowałem od początku jego
istnienia i dzięki temu inaczej
zacząłem patrzeć na otaczającą
mnie rzeczywistość. Liczę na to,
że jeszcze kiedyś Pan wróci
i nadal bardzo skutecznie będzie
Pan patrzył władzy na ręce, jaka
ona by nie była.”
„Media powinny kontrolować
władzę, ale ludność jakoś to mało
obchodzi. Dziwne, ale prawdziwe. Widocznie ludność jest źle
wychowana i straciła instynkt
samozachowawczy. Kiedyś, może
niedługo, wyjdzie to jej bokiem,
oby nie za późno.”

Jak rozwiązać organizację?
Doświadczenia z realizacji projektu pokazują, że niestety, ale wiele lubuskich
organizacji działa tylko „na papierze”.
Namawiamy raczej do podjęcia aktywności niż do rozwiązywania organizacji,
jednak gdyby trzeba było podjąć tę
trudną decyzję, to podpowiadamy, jak
przeprowadzić proces likwidacji szybko
i zgodnie z prawem. Str. 4

Jak Gorzów stał się miastem
akceptacji
Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym
w Gorzowie Wlkp. w dniach 5-7 maja obchodziło Dzień Walki z Dyskryminacją Osób
Niepełnosprawnych. Z tej okazji odbyły
się m.in. happening, wystawa, występy
artystyczne. Na stronie 6 publikujemy
tekst autorstwa pracowników Koła, będący
podsumowaniem tego wydarzenia.

Musimy się spotykać i rozmawiać

Rys. Janusz Kuklewicz

24 października 2011 roku po 5
latach został zawieszony blog hgw-watch.pl, którego autor przez 5 lat
monitorował poczynania prezydent
Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, zwłaszcza w zakresie wypełniania złożonych przez nią obietnic
wyborczych. Jak sam autor napisał
w podsumowaniu, było to jego hobby, a nie praca, „ponieważ warszawski samorząd, przy wszystkich jego
mankamentach, to temat naprawdę
fascynujący i wciągający.” Historia
portalu jest bardzo ciekawa. Łącznie
zamieszczono na nim ponad 2000
notek ukazujących sposoby działania
warszawskiego ratusza. Nie sposób
ich opisać. Zachęcam do odwiedzenia strony hgw-watch.pl. Tak właśnie wygląda bycie watchdogiem.
Teoretycznie każdy obywatel ma
prawo do tego, że patrzeć władzy
na ręce. Na tym właśnie polegają
działania, zwane strażniczymi. Jak
wyjaśnia Ryszard Skrzypiec, autor
licznych prac badawczych, eksper-

W numerze

tyz i raportów z zakresu aktywności
obywatelskiej, działania „watchdogowe” to zainteresowanie sprawami
publicznymi, sprawowanie kontroli
nad funkcjonowaniem różnych instytucji od strony formalno-prawnej
oraz samych działań , a także podejmowanie interwencji w przypadku
wykrycia nieprawidłowości. Kontrola
ta ma również wymiar jakościowy –
gdyż strażnicy sprawdzają także, w jakim stopniu określone działania służą
ich odbiorcom. Choć trzeba od razu
wyjaśnić, że działalność strażnicza nie
wyszukiwaniu na kogoś „haków”. Należy informować nie tylko o nieprawidłowościach, ale i o pozytywach.
Jeśli ktoś w pracuje bez zarzutów,
również należy to powiedzieć.
Choć patrzenie władzy na ręce nie
jest działalnością popularną, watchdogi są potrzebne zwłaszcza na poziomie
lokalnym, gdzie najłatwiej zauważyć
ich działania. Ilu z nas chętnie odwiedziłoby portal podobny do hgw-watch,
dotyczący naszego magistratu? Ilu zainteresowałoby się tym, w jaki sposób
podejmowane są decyzje? A władza

być może zostałaby przymuszona do
tego, żeby solidniej pracować, wiedząc,
że zostanie rzetelnie rozliczona z efektów. Choć warszawscy sceptycy pewnie powiedzieliby, że nic takiego się
u nich nie stało przez te 5 lat... Ale, jak
mówią sami strażnicy, cierpliwość jest
główną cechą watchdoga.

Trochę historii
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku zakończył się
etap intensywnej zmiany naszego
prawa, dostosowywanego do wymogów wspólnoty. Wtedy sojusznikiem
i rządu, i opinii publicznej były organizacje pozarządowe. Jak uważa Danuta
Przywara z Helsińskiej Fundacji Praw
Człowieka („Watchdogi o samych
sobie, www.ngo.pl), dzisiaj zmiany
istniejącego prawa i stosowanie się do
sugestii organizacji strażniczych jest
dużo bardziej mozolne. Gorzej współpracuje się też z mediami – jest coraz
mniej dziennikarzy, którzy rozumieją
potrzebę, ideę i mechanizmy działania

watchdogów. A działania strażnicze
trzeba nagłaśniać – nie jest to „rozgrywka” między strażnikiem a monitorowanym, ale działalność publiczna.

Nikt nie rodzi się strażnikiem
Oczywiście, ten rodzaj działalności wymaga od organizacji tego, żeby
sama była przejrzysta. A także niezależna, zwłaszcza finansowo. Dlatego
watchdogi wspominając o problemach, z jakimi się borykają, wymieniają przede wszystkim kwestię finansowania tego rodzaju działań. Chcąc
zachować niezależność, organizacje
starają się nie korzystać z funduszy
przyznawanych przez instytucje,
których działalność monitorują. Ale
i sponsorowanie tego rodzaju działań
nie jest „w modzie”. Trudno pokazać
natychmiastowe efekty pracy watchdogów. Przychodzą one, jeśli przychodzą, po jakimś czasie. Działania
strażnicze muszą być zorientowane
na cele długoterminowe i systemowe.
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Społeczna odpowiedzialność biznesu
powoli zaczyna być rozumiana
w głębszy sposób nie tylko przez pryzmat
wyżej wspomnianego sponsoringu. CSR
(Corporate Social Responsibility) dotyczy
także pracowników i ich rodzin, systemu
wsparcia socjalnego, odpowiedzialności
za środowisko i gospodarkę przestrzenną.
Korporacje, w tym te z kapitałem zagranicznym, które mogą czerpać wzorce z
innych krajów, radzą sobie z tym lepiej niż
mniejsze, rodzime przedsiębiorstwa.
O współpracy sektorów opowiada
Jarosław Nieradka, dyrektor Organizacji
Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Str. 7

Żeby być coraz lepszym
Stykamy się z 10-12-latkami, którzy
są totalnie znudzeni życiem. Nic im się
nie chce. Nie potraﬁą być kreatywni.
Radzenia sobie z emocjami, wyrażania
ich, spontaniczności czy kreatywności
nie uczy się w szkole i to są umiejętności,
których brakuje wielu młodym ludziom.
Jeśli chodzi o dorosłych, również ich
chciałybyśmy zmotywować. Pewnie
wielu jest takich, którzy siedzą przed
telewizorami. Brakuje im bodźca, żeby
odkryli w sobie jakąś pasję. Mamy duże
cele – tak opowiadają twórczynie słubickiego Stowarzyszenia Po PROstu. Str. 11

Pozyskiwanie funduszy
przez Internet
Internet sprawdza się w kampaniach
1% i kampaniach skierowanych na
pozyskanie darczyńców indywidualnych.
Dodatkowo, jeśli organizacja prowadzi
działalność gospodarczą lub odpłatną, działalność pożytku publicznego,
Internet jest zazwyczaj odpowiednim
miejscem na jej promocję i skuteczną
sprzedaż usług. Więcej o tym, jak można
wykorzystać sieć do zdobywania środków na str. 14
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Kobiety o kobietach Konkurs na najlepsze Szanowni
W dniach 14 – 15 września odbędzie się już czwarta edycja
Kongresu Kobiet organizowanego przez Stowarzyszenie o tej
samej nazwie. Tematem przewodnim tegorocznego zjazdu będzie „Aktywność, Przedsiębiorczość, Niezależność”. Kongres
to wyjątkowy czas dla wszystkich pań, które wiedzą, że zmiana
społeczna jest możliwa, ale sama się nie dokona.
W programie IV Kongresu Kobiet
oprócz sesji poświęconych stereotypom kreowanym przez media, oraz
aktywności kobiet i godzeniu ról zawodowych z domowymi, zaplanowane jest spotkanie z Pełnomocniczką
Rządu ds. Równego Traktowania
Agnieszką Kozłowską - Rajewicz
poświęcone sprawie kobiet w rządzie. Podczas dwudniowej sesji nie
zbraknie także projekcji filmów,
w tym dokumentalnego materiału pt.
„Miss Representation”, poświęconego wizerunkowi kobiet w mediach,
a także warsztatów, paneli dyskusyjnych oraz niespodzianek kulturalnych. W programie zachowano
zdrowy umiar pomiędzy ważnymi

kwestiami merytorycznymi, a strawą
dla ducha. Formularz zgłoszeniowy
oraz ramowy program dostępny na
stronie www.kongreskobiet.pl
P.S. Kobieca reprezentacja z Fundacji w tym roku wybiera się do
stolicy na Kongres. Dlaczego? Lata
działalności w III sektorze nauczyły
nas kilku rzeczy. Po pierwsze – zmiany dzieją się powoli, ale ewolucja jest
lepsza od rewolucji. Po drugie – kobiety to ogromny kapitał, ale ciągle
zbyt mało doceniany i słabiej opłacany. Po trzecie – skoro mamy głos,
warto go wykorzystywać, dzięki
temu ta „zmiana” będzie także naszym udziałem.
hm

Sałatka Szefa Kuchni

Cuda kontroli
Kto nigdy nie był szefem, ten nie
zna uczucia, jakie wywołuje słowo
„kontrola społeczna”. Oto ja – szef
– wypruwam sobie żyły, chcę jak najlepiej dla organizacji i zespołu, dokonuję cudów z pieniędzmi, każdą
złotówkę od ust odejmuję, a do serca
wkładam, a tu nagle ma mi przyjść
ktoś obcy i zacząć wybrzydzać?
A może i oskarżać! To tak, jakby ktoś
mojej żonie wszedł z ulicy do kuchni, stanął za nią i tu dosypał soli, tam
pieprzu, tu kazał inaczej mieszać,
a tam ogień przykręcić... Zdzieliłaby
go ścierą po łbie i miałaby rację!
Wprowadzenie społecznej kontroli finansów publicznych, państwowych i trzeciosektorowych,
jest nie tylko zagadnieniem organizacyjno-prawnym, ale również –
i może przede wszystkim – procesem psychologicznym. Do niego
społeczeństwo musi po prostu dojrzeć. Tak zresztą, jak do niegapienia
się na murzyna, nieszeptania za plecami kolegi-homoseksualisty, niekomentowania wypiętej pupy Ukrainki
sprzątającej mieszkanie i niewygłaszania publicznego opinii, że cały
rząd kradnie. Dojrzeć – to znaczy
przejść wszystkie fazy procesu: od
traktowania pieniędzy i dobra publicznego jak połaci sukna, z którego
należy oderwać, ile się da, poprzez
obojętność, ale zgodną z przepisami,
dalej utożsamianie się i zaangażowanie, aż po gotowość pozbawionego
emocji, racjonalnego argumentowania na rzecz swojego postępowania,
wyborów i decyzji. W tym procesie

dr Krzysztof Wojciechowski,
Prezes Fundacji na rzecz
Collegium Polonicum
biorą udział dwie strony: ten, kto ma
władzę oducza się ekskluzywności
w korzystaniu z niej i ten, kto ma
uprawnienia kontrolne i oducza się
korzystania z nich, aby kogoś przyłapać, zagiąć go, dosolić czy ukarać. Za
granicą brałem udział w podsumowywaniu wyników tamtejszych izb
kontroli z udziałem kontrolowanych.
Kontrolujący wskazywali na błędy,
wysłuchiwali racji kontrolowanych
i proponowali kroki naprawcze. Nie
było atmosfery polowania ani intencjonalnego ciepełka, w którym rączka rączkę myje...
Obyśmy jak najszybciej dożyli
czasów, kiedy w Polsce sekretarka
powołana przez związki zawodowe
będzie mogła skontrolować dyrektora i potem dalej z nim harmonijnie współpracować, kiedy nauczyciel
wybrany przez Sejmik będzie mógł
przejrzeć wydatki marszałka nie
musząc wywoływać wcześniej powstania ludowego, a członkowie wyspecjalizowanej organizacji społecznej zajrzą do ksiąg i biurek innym
NGO’som i nie powstaną z tego
powodu ”kwasy”.

partnerstwo

Państwo,

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Biuro Projektowe w Polsce we współpracy z Krajowym Ośrodkiem EFS
ogłaszają II edycję ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze
Partnerstwo Społeczno-Prywatne.
Jego celem jest wyróżnienie i promocja tych
partnerstw, które przyczyniają się do powstania
i rozwoju przedsięwzięć
społecznych przy wykorzystaniu potencjału społecznej odpowiedzialności
biznesu. Jak czytamy w
regulaminie, do konkursu mogą być zgłaszane
przedsięwzięcia
służące
aktywizacji społeczno-zawdowej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
oraz stworzeniem trwałych
relacji gospodarczych między partnerami, przyczyniających się do rozwoju
przedsiębiorczości
społecznej. Zgłoszenia można zgłaszać
w dwóch kategoriach, różniących
się zasięgiem terytorialnym: o zasięgu ogólnopolskim oraz lokalnym.
W konkursie zostanie także przyznana nagroda publiczności. Nagrodą jest wyjazd jednego przedstawiciela każdego z trzech laureatów na

i ogłoszenie wyników konkursu: do
26.09.2012 r.
Więcej informacji na stronie:
http://analizy.mpips.gov.pl/index.
php/aktualnoci/142-konkursaktywni-babcia-i-dziadek-mojpomysl-na-wolny-czas-naemeryturze.html

To już prawdopodobnie ostatni
numer miesięcznika INFO NGO,
przynajmniej w takim kształcie,
w jakim ukazywał się do tej pory.
Prawdopodobnie, bo choć zwróciliśmy się do ministerstwa o możliwość wydania jeszcze jednego numeru, odpowiedź poznamy dopiero
pod koniec lipca. Tak czy siak, jak
każde działanie zaplanowane w ramach projektu, realizowane zgodnie z budżetem i harmonogramem,
tak i to ma swój koniec. Czy udało
nam się przez ten czas pokazać, jak
wiele robią nasze lubuskie organizacje? Zaprezentować ludzi, którzy je
tworzą? Czy przez pokazywanie dobrych praktyk zachęciliśmy kogoś do
tego, żeby sam zaczął działać? Czy
promowaliśmy wartości, bez których
istnienie trzeciego sektora byłoby
niemożliwe: wrażliwość, bezinteresowność, entuzjazm, zaangażowanie,
chęć niesienia pomocy? To Państwo
ocenić możecie sami.
Tworzenie tej gazety było dla
mnie osobiście niesamowitą przygodą. Wszystko dzięki tym z Państwa,
którzy zgodzili się z nami spotkać
i porozmawiać – a nierzadko nie były
to krótkie spotkania. Dziękuję za to,
że cierpliwie odpowiadaliście na nasze pytania, dzieliliście się swoimi
spostrzeżeniami, doświadczeniami.
Gdyby ktoś po tych 10 miesiącach
zapytał mnie, co to właściwie jest organizacja pozarządowa, nie skorzystałabym z żadnej słownikowej definicji.
Dla mnie są to przede wszystkim
ludzie – pełni pasji, energii, którzy
chcą coś zmieniać. Nie zadowala ich
to, co widzą. Mają cel, prą do przodu
i najczęściej im się to udaje. Dzięki
nim, czyli dzięki Wam, świat staje się
bardziej przyjaznym i lepszym miejscem. Raz jeszcze dziękuję za pomoc
i wsparcie przy tworzeniu tej gazety.

kbp

Katarzyna Buchwald-Piotrowska

wizytę studyjną do jednego z krajów
członkowskich UE. Na zgłoszenia
jest czas do 1 października. Gala
wręczania nagród będzie miała
miejsce 24 października. Regulamin
i formularz są dostępne na stronie
www.partnerstwo.roefs.pl
kbp

Jaki masz pomysł
na emeryturę?
Z okazji Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty
konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz
liceów na opowiadanie, esej, komiks pod tytułem: “Aktywni
Babcia i Dziadek – mój pomysł na wolny czas na emeryturze”.
Głównym celem konkursu są
działania na rzecz większego upowszechnienia znaczenia aktywności na starość oraz współpracy międzypokoleniowej.
Samodzielnie
przygotowane przez uczestników
opowiadania lub eseje mają dotyczyć własnej wizji bycia aktywnym
seniorem. Aktywność może być
postrzegana zarówno w kontekście
zawodowym – kariery, emerytury,
zdobywania nowych umiejętności,
jak i społecznym – czyli głównie angażowana się w wolontariat
na rzecz społeczności lokalnych.
W opowiadaniu można zawrzeć
doświadczenia z aktywności rodziców, babć i dziadków oraz wskazać na znaczenie więzi rodzinnych
i wzajemnej pomocy w starości.
Prace można nadsyłać do 13 września 2012. Ocena prac przez jury

Uroczyste podsumowanie projektu
Konferencja podsumowująca projekt „Podaj dalej” odbędzie się 22
listopada. Podczas spotkania przedstawimy wszystkie działania i rezultaty, omówimy raport z diagnozy III sektora. Konferencję poprowadzi
moderator, a poszczególne części sesji plenarnej – prelegenci.
– Zaprosimy wszystkie organizacje biorące udział w projekcie „Podaj
Dalej”, władze wojewódzkie i samorządowe oraz wszystkich zainteresowanych działalnością społeczną i przyszłością III sektora w lubuskim –
wyjaśnia Magda Tokarska, koordynator.
Więcej na temat konferencji już wkrótce na www.podaj-dalej.org
w zakładce konferencja.
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Jak to jest być watchdogiem?
Jak wskazuje badanie Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus, nikt nie rodzi się
watchdogiem. Działalność strażnicza
jest zazwyczaj odpowiedzią na jakieś
zdarzenie społeczne. Organizacje
często stają się watchdogami w wyniku przeszkód, na jakie napotykają
w codziennej działalności. Wtedy chcą
sprawdzić, czy instytucje publiczne
działają w tym zakresie prawidłowo.
A o sukcesie działań strażniczych decyduje nie to, jak wiele nieprawidłowości są w stanie udowodnić, ale ich
zdolność do wprowadzania pożądanych zmian społecznych.

Jak wiele jeszcze musi
się zmienić?
Przykłady działań watchdogowych
są najróżniejsze. I najlepiej jest zrozumieć, o co chodzi w tego rodzaju działalności poznając konkretne przykłady przedsięwzięć. Fundacja Batorego
przez trzy lata prowadziła społeczny
projekt dotyczący społecznego monitoringu procesu stanowienia prawa, obserwując proces legislacyjny
kilku ustaw na poziomie rządowym.
Okazało się, że nie wszystko jest tak
ładnie, jak mówi premier. Raport
z monitoringu jest dostępny na stronie www.batory.org.pl
Opis i wyniki ciekawego działania możemy znaleźć na stronie
http://legnica.livecity.pl/news-265
To działanie udowadnia, że każdy,
kto ma nieco samozaparcia i wiedzy
o mechanizmach działania urzędów,
może podjąć podobne działania. Autora strony zastanowiło, ile w skali
kraju wynoszą koszty utrzymywania
przez różne urzędy kilku stron internetowych. „Chyba dla wszystkich
- w każdym razie podatników - jest
oczywiste, że dużo efektywniejsze
i co istotne tańsze jest utrzymywanie przez urząd jednego serwisu niż
kilku o podobnej tematyce. Ile zatem
gminy czyli my podatnicy tracimy
rocznie na serwisach „nadmiarowych”? Zapytałem o to we wszystkich urzędach w Polsce.” - czytamy
w opisie działania.
Pytania nie były trudne, dotyczyły
m.in. średniej miesięcznej oglądalności stron BIP, rocznych kosztów
utrzymania stron innych niż BIP,
koszt ich stworzenia oraz miesięczną oglądalność. Zgodnie z ustawą
o dostępie do informacji publicznych,
odpowiedzi powinny spłynąć w ciągu 14 dni. W około 758 urzędach
wniosek został zupełnie zignorowany. 1452 urzędy udzieliły mniej lub
bardziej rzeczowej odpowiedzi. Ale
szczegóły odpowiedzi były też interesujące: „Weryfikując kilka odpowiedzi
stwierdziłem, że często przy kosztach

utrzymania serwisów zapominano
np. o opłacie za domenę, a nawet
o podaniu wszystkich domen będących w posiadaniu urzędu (np. Urząd
Miasta Ruda Śląska nie „przyznał się”
do domeny ruda-sl.pl).” Historia korespondencji z niektórymi urzędnikami – do poczytania na stronie.
W 2011 roku w 13 gminach w całej Polsce (niestety, żadna z nich nie
znajdowała się w woj. Lubuskim),
przeprowadzony został monitoring wydawania przez gminy tzw.
„kapslowego”. Przez kilka miesięcy
aktywni obywatele i aktywne obywatelki sprawdzali, na co są przeznaczane środki z funduszu korkowego,
poznawali mechanizmy funkcjonowania Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i dowiadywali się, jak
działają instytucje odpowiedzialne
za rozwiązywanie problemów w ich
gminach. Monitoring prowadziło
Stowarzyszenie Liderów Lokalnych
Grup Obywatelskich. Ci, którzy
chcieli przyłączyć się do badania,
wzięli udział w szkoleniach i kursach. Więcej na stronie www.sllgo.pl
I ostatni przykład, tym razem
działań tematycznych. Wiele działań
watchdogowych ma na celu sprawdzanie, jak realizowane jest prawo
antydyskryminacyjne. W różnych
dziedzinach. Na przykład, Polskie
Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego monitorowało m.in.
ogłoszenia o pracę pod kątem dyskryminacji właśnie. Na pewno osiągnięciem grupy prawników i prawniczek działających w PTPA jest
zwiększenie świadomości pracodawców odnośnie zakazu formułowania
dyskryminujących ogłoszeń o pracę.
Ich raport, choć powstał 3 lata temu,
jest do tej pory cytowany w prasie
tematycznej.

www.watchdog.org.pl
Każdy, kto jest zainteresowany
działaniami strażniczymi znajdzie na
tym właśnie portalu kopalnię informacji, a także kontaktów do innych,
większych organizacji zajmujących
się strażnictwem w naszym kraju.
Póki co, w województwie lubuskim
nie jest to działalność popularna.
Ale pewnie będzie się to zmieniało.
Coraz lepiej zaczynamy rozumieć,
że każdy obywatel ma prawo kontrolować, jak władze wykonują swoje
obowiązki i dysponują publicznymi
pieniędzmi. Tylko jeszcze musimy
wiedzieć, jak to robić. Do tego potrzebna jest praktyczna edukacja, no
i cierpliwe prowadzenie kolejnych
akcji. Nie tylko na poziomie kraju,
ale też w mniejszej, lokalnej skali.
Katarzyna Buchwald-Piotrowska
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Jedyny taki sklep
Na zdjęciach przedstawiamy sklep
charytatywny, który zarabia nie dla
siebie. Działa od 8 maja w Zielonej
Górze. Mieści się przy Alei Niepodległości (przy parafii pw. Najświętszego
Zbawiciela). Prowadzony jest przez
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz Fundację Misericordia.
Idea jego działania jest bardzo prosta.
Jedni przynoszą przedmioty, których
już nie potrzebują, będące jeszcze
w dobrym stanie, a inni mogą je nabyć
po stosunkowo niskich cenach. Pieniądze wspierają dzieła charytatywne
prowadzone przez Caritas. Trzeba
przyznać, że wiele ciekawych, unikatowych przedmiotów zasiadło na półkach, regałach i wieszakach. Są wśród
nich porcelanowe filiżanki i figurki,
balowe suknie, rękawiczki, obrazy,
książki, zabawki…
Działalność sklepów charytatywnych jest praktykowana na szeroką
skalę za granicą, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. W Polsce punkty tego
typu także powstają, i co więcej,
zyskują coraz więcej zwolenników.
Przyciągają bowiem uwagę klientów bardzo niskimi cenami i dużą
różnorodnością asortymentu.
Dary, będące w dobrym stanie, można przynosić do sklepu w godzinach
jego otwarcia. Sklep zaprasza od poniedziałku do piątku od 12.00 do 18.00.
kbp

Te przedmioty czekają na nowych właścicieli…

My też tu byłyśmy i zakupy robiłyśmy

Życie Lubuszan pod lupą
18 czerwca w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego odbyła się konferencja w ramach projektu „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy” upowszechniająca wnioski
dotyczące jakości życia mieszkańców województwa lubuskiego.
Projekt ten jest realizowany
w ramach działania 7.2 PO KL
przez Uniwersytet Zielonogórski
i Urząd Marszałkowski. Ma posłużyć
powstaniu kompleksowej diagnozy
sytuacji społecznej, pozwalającej na
lepsze dostosowanie działań do potrzeb i wyzwań w kolejnych latach.
Podczas konferencji pracownicy naukowi Uniwersytetu Zielonogórskiego
przedstawili wyniki badań ilościowych
i jakościowych przeprowadzonych na
grupie dorosłych i nastoletnich mieszkańców lubuskiego. Badania, zgodnie
z przyjętą metodologią zostały przeprowadzone na terenie sześciu powiatów województwa lubuskiego – trzech
z regionu południowego i trzech –
z północnego.

Dorośli. Generalnie
zadowoleni
Prelegenci przedstawiający wyniki
badań niemal jednogłośnie uznali,
że Lubuszanom żyje się dobrze i są
oni zadowoleni z życia rodzinnego
i pracy zawodowej, a dom jest dla nich

wartością nadrzędną. Co ciekawe, jak
wynika z badań przedstawionych
przez dr. hab Zdzisława Wołka prof.
UZ, Lubuszanie są dobrymi pracownikami, ale nie mają szczególnych
wymagań finansowych, pomimo tego,
że ich pensje są niższe od średniej
krajowej. Zdaniem dr. hab. Z. Wołka,
Lubuszanie dysponują znaczną ilością czasu wolnego, preferują jednak
bierną formę jego spędzania. Wtedy
najchętniej robią zakupy oraz oglądają telewizję. Panie poświęcają czas na
wykonywanie prac domowych.

A co z młodzieżą?
Grażyna Miłkowska prof. UZ,
przedstawiała wyniki badań przeprowadzonych wśród lubuskich gimnazjalistów oraz dyrektorów szkół
i pedagogów. Wyniki badań można
ocenić jako umiarkowanie optymistyczne. Problem z ukończeniem
gimnazjum ma 14,4% ogół uczniów,
a główne przyczyny tkwią w braku
osiągnięć szkolnych oraz zaniechaniu spełniania obowiązku szkolnego.

Lubuscy gimnazjaliści osiągają niewysokie wyniki w nauce, mimo to
mają wysokie aspiracje edukacyjne.
Młodzi Lubuszanie są „typowymi nastolatkami” spędzającymi czas wolny
w grupie rówieśniczej, w galeriach
handlowych lub przed komputerem.
Kontakt młodzieży z instytucjami
kultury ogranicza się głównie do kina.
Co ciekawe, ponad 40% gimnazjalistów nigdy nie było w filharmonii,
28,5% nie oglądało żadnej wystawy,
co szósty nigdy nie był w muzeum.
Niepokojący jest wysoki wskaźnik
zachowań aspołecznych u młodzieży. Ponad połowa lubuskich gimnazjalistów wagaruje, co trzeci uczeń
posiada pierwsze doświadczenia
z piciem alkoholu, a co czwarty
przyznaje, że pali papierosy. Wyniki
badań mają stać się materiałem do
pracy wychowawczej i profilaktycznej
w szkołach oraz źródłem wiedzy
przydatnym instytucjom opieki społecznej przy planowaniu programów
pomocowych. Dlatego lepsza prawda,
niż najpiękniejsze złudzenia.
hm
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Jak rozwiązać organizację?
Rozpoczynając projekt „Podaj Dalej”, zaczęliśmy pracować z bazą organizacji pozarządowych zamieszczoną w portalu ngo.pl. Jednym z działań projektowych jest przeprowadzenie badania lubuskich organizacji pozarządowych. Realizując je, podejmowaliśmy próby kontaktowania się z wieloma organizacjami. Często okazywało się, że listy wracały – z adnotacją, że adresat nie jest znany, wyprowadził się. Maile „odbijało” z powodu przepełnienia
skrzynek. To pokazuje, że wiele organizacji działa tylko „na papierze”. Namawiamy raczej do podjęcia aktywności niż do rozwiązywania organizacji, jednak
gdyby trzeba było podjąć tę trudną decyzję, to podpowiadamy, jak przeprowadzić proces likwidacji szybko i zgodnie z prawem.
Czy możemy zlikwidować
stowarzyszenie?
Jak to zrobić?
Stowarzyszenia to grupy osób,
które zebrały się dobrowolnie by
realizować wspólny cel. Ich cechami są m.in. dobrowolność
i samorządny charakter. Oznacza
to, że jeśli w ludziach, tworzących
stowarzyszenie wyczerpała się
chęć wspólnego działania, mogą
oni podjąć decyzję o samorozwiązaniu stowarzyszenia. Zgodnie
z zapisami w statutach, decyzja
taka zazwyczaj jest zastrzeżona dla
najważniejszej władzy stowarzyszenia – walnego zebrania członków. Statut powinien określać, jaką
liczbą głosów walne zebranie podejmuje taką uchwałę. Zazwyczaj
jest to podobne rozwiązanie, jak
w przypadku zmian statutu. Często
w statucie podaje się również informacje, kto zostanie likwidatorem
i na co będzie przeznaczony majątek
zlikwidowanego
stowarzyszenia.
Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia nie może zostać podzielony
pomiędzy jego członków, ale musi
być przeznaczony na jakiś cel społeczny np. na stowarzyszenie czy
fundację o podobnych celach działania. Jeśli takich zapisów brakuje,
decyzję w tych sprawach podejmuje
walne zebranie członków.

Czy sąd może rozwiązać
stowarzyszenie?
Organizacja może zostać rozwiązana np. w wyniku czynności nadzorczych. Nadzór nad stowarzyszeniami sprawuje starosta właściwy ze
względu na siedzibę organizacji.
Jeśli stwierdzi, że działalność
stowarzyszenia jest niezgodna
z prawem lub narusza postanowienia statutu, może: wystąpić o usunięcie nieprawidłowości w określonym terminie, udzielić ostrzeżenia
władzom stowarzyszenia lub wystąpić do sądu o zastosowanie środków
przewidzianych w art. 29 ustawy,
z których najsurowszym jest rozwiązanie stowarzyszenia. Aby go
zastosować, sąd powinien stwierdzić, że działalność stowarzyszenia
wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa albo postanowień
statutu oraz brak jest warunków do
przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem. Czyli
wtedy, gdy stowarzyszenie programowo działa sprzecznie z przepisami i nie zamierza tego zmienić.

Na jakich formularzach
zgłaszamy zamknięcie organizacji do KRS?

Jak można zakończyć działalność fundacji?
Fundacja nie może, tak jak stowarzyszenie, zostać rozwiązana
wyłącznie na mocy uchwały własnego organu lub decyzji fundatora. Dotychczasowe orzecznictwo
Sądu Najwyższego wyklucza możliwość likwidacji fundacji z przyczyn innych, niż wyraźnie wskazane
w przepisach, czyli w art. 15 ustawy
o fundacjach. Zapisy są jednak dość
niejednoznaczne. Art. ten mówi, że
fundacja powinna zostać zlikwidowana, jeśli po pierwsze osiągnięto
cel, dla którego została ustanowiona
– a ta przyczyna w zasadzie nie ma
żadnego znaczenia praktycznego.
W większości statutów cel został
bardzo ogólnie nakreślony. Po drugie, likwidacja fundacji jest możliwa,
jeśli wyczerpały się środki finansowe
i majątek fundacji. Ta przyczyna
może znaleźć zastosowanie praktyczne. Łatwo wyobrazić sobie sytuację,
w której fundacja, realizując cele określone w statucie, wyzbywa się całego
majątku. Takie działanie nie musi być
przejawem niegospodarności. Można
powiedzieć tak: z samej istoty fundacji, jako wyodrębnionego majątku
służącego realizacji celu określonego
przez fundatora, wynika konieczność
jej likwidacji w razie wyczerpania się
majątku lub osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona.
Kodeks Cywilny przewiduje także, że każda osoba prawna, w tym
również fundacja, powinna zostać
zlikwidowana w razie braku moż-

liwości prowadzenia swoich spraw
z powodu braku powołanych do
tego organów (art. 42 k.c.). w takim
przypadku sąd ustanawia dla niej
kuratora. On powinien postarać się
niezwłocznie o powołanie organów
fundacji. W razie braku możliwości ich powołania, powinien złożyć
wniosek o likwidację fundacji. Li-

kwidacja nie następuje automatycznie, ale jest poprzedzona staraniami o powołanie rady czy zarządu
– zgodnie z zapisami statutu.
Kwestią sporną pozostaje możliwość określenia w statucie fundacji
przyczyn jej likwidacji innych niż
określone w art. 15 ustawy o fundacjach oraz w innych ustawach.

Wniosek o rozpoczęcie likwidacji
stowarzyszenia lub fundacji składa
się z formularzy:
- KRS-Z61 - wniosek o zmianę
wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidacja
- KRS-ZK - zmiana - organy podmiotu, w tym wypadku chodzi o wykreślenie zarządu
- KRS-ZR - zgłoszenie likwidatora,
zarządcy, przedstawiciela/reprezentanta upadłego
Do wniosku dołączane są dokumenty potwierdzające zmianę, np.
- uchwała walnego zebrania członków o rozwiązaniu stowarzyszenia
- uchwała o wyborze likwidatora/
likwidatorów
- uchwała o likwidacji fundacji
Po zakończeniu procesu likwidacji
stowarzyszenie lub fundacja składa
wniosek o wykreślenie organizacji
z KRS wypełniając formularz KRS-X2.
Opracowano na podstawie poradnika zamieszczonego na portalu
www.ngo.pl
Katarzyna Buchwald-Piotrowska

Każdy może napisać petycję
W kwietniu Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu
projektu ustawy regulującego zasady składania i rozpatrywania petycji.
Izbę reprezentować będzie senator Mieczysław Augustyn. Wywiad
z nim można przeczytać na www.
ngo.pl Projekt ustawy został przygotowany przez grupę senatorów
PO. Ma dostosować ustawodawstwo do art. 63 Konstytucji RP,
zgodnie z którym każdy ma prawo
składać petycje, wnioski i skargi do
organów władzy publicznej oraz do
organizacji i instytucji społecznych,
a tryb ich rozpatrywania ma zostać
określony w ustawie. Tryb rozpatrywania skarg i wniosków został
uregulowany w kodeksie postępowania administracyjnego. W projekcie uwzględniono także postulaty i uwagi organizacji społecznych
kierowanych do Parlamentarnego
Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Jak stworzyć takie pismo?
Opis zapisów, jakie znalazły się w
proponowanej ustawie możemy znaleźć m.in. na stronie www.petycje.
pl Jest to portal, który daje darmową możliwość tworzenia petycji, ich
publikowanie, oraz możliwość zbierania pod nimi podpisów. Oprócz
petycji, korzystając z portalu można
także sformułować podanie, zażalenie lub skargę. Zgodnie z regulaminem, na wniosek autora może zostać
wysłane do adresata petycji elektroniczne powiadomienie o jej pojawieniu się. Są one również dostępne na
stronie, gdzie każdy ma możliwość
wyrażenia swojego zdania – wskazania za lub przeciw, a także skomentowania pisma.
Już pobieżna lektura treści zamieszczonych na portalu pokazuje, jak różnorodne tematy i sprawy
mogą stać się przedmiotem pisma:
od zażalenia na święto plonów,
kierowane do proboszcza parafii,

wnioskowanie o wprowadzenie zerowego VAT-u na książki, po skargę
na brudne autobusy czy zmniejszenie ilości godzin biologii w liceum.
Jedna z petycji dotyczy pragnienia
zorganizowania w Polsce koncertu
pewnej amerykańskiej grupy. Jej autorka pisze w niej m.in. „Do fanów:
Myślę, że nie muszę was namawiać
do podpisania petycji. Uważam, że
może ona wiele zdziałać (podpisywałam już petycje, które, z przyjemnością stwierdzam, doszły do
skutku). Bardzo was proszę: pamiętajcie o weryfikowaniu podpisów”.
Są też np. petycje kierowane do
stacji telewizyjnych o wyemitowanie konkretnych seriali. Pod jedną
z nich podpisało się ponad 850
osób. Obecnie na portalu oddano
już niemal 1,5 mln podpisów w różnych sprawach. Każdy głos podlega
weryfikacji, która potwierdza jego
wiarygodność. Twórczość obywatelska nie ma granic. I oby tak dalej.
kbp
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teresowane podmioty będą mogły
skorzystać z pożyczek udzielanych
na preferencyjnych zasadach, będą
one dystrybuowane przez pośredników finansowych wyłonionych przez
BGK w drodze przetargu. Pożyczki
będą udzielane na okres 5 lat, z możliwością skorzystania przez okres 6
miesięcy z karencji w spłacie kapitału. Maksymalna kwota pożyczki - to 100 tys zł, a przewidywane
oprocentowanie będzie wynosiło
2%! Pożyczka będzie musiała być
oczywiście zabezpieczona. Ponadto,
każda organizacja korzystająca z pożyczki będzie miała możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa w
zakresie efektywnego wykorzystania
środków. Projekt będzie realizowany przez BGK w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(Działanie 1.4). Gdzie szukać szczegółowych informacji? Obecnie o nie
trudno, warto jednak monitorować
stronę BGK: www.bgk.pl.

Dariusz Kondraciuk,
prawnik, doradca
w projekcie „Podaj Dalej”
Czy dane dotyczące członków stowarzyszeń są informacją
publiczną i czy stowarzyszenia
mają obowiązek ich ujawniania?
Stowarzyszenie jest podmiotem
wykonującym zadania publiczne
oraz dysponującym majątkiem publicznym. Nie oznacza to jednak,
że dane dotyczące członków stowarzyszenia są informacją publiczną.
W orzecznictwie i doktrynie prawniczej przeważa stanowisko, iż
imienna lista członków stowarzyszenia stanowi w istocie dane osobowe należące do sfery życia prywatnego członków stowarzyszenia.
Wśród wolności oraz praw człowieka i obywatela Konstytucja RP
wyraźnie przewiduje, że każdy ma
prawo do ochrony prawnej życia
prywatnego (art. 47) oraz każdy
ma zapewnioną wolność zrzeszania się (art. 58), przy czym w myśl
art. 1 ust. 1 ustawy z 7 kwietnia
1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, obywatele polscy realizują
prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach. Niewątpliwie członkostwo w konkretnym stowarzyszeniu stanowi informację ze sfery
życia prywatnego, a uprawnieniem
wynikającym z art. 51 Konstytucji RP jest prawo do nieujawniania informacji dotyczących osoby.
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Sponsoring - aspekt podatkowy
u sponsorowanego (organizacji pozarządowej)
Bardzo często spotykam się ze
stanowiskiem różnych organizacji
pozarządowych, które z góry zakładają, że nie prowadzą działalności
gospodarczej. Argumentują to w ten
sposób: „Przecież jesteśmy organizacją
non profit – nienastawioną na osiąganie zysków. Dlaczego to, co robimy ma
być uważane za działalność gospodarczą?
Nie zawsze taka teza jest słuszna.
W polskim prawie jest kilka różnych definicji działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – tak nazywanej
w ustawie o podatku dochodowym
od osób fizycznych.
Analizując obowiązek opodatkowania umowy sponsoringu, należy w
pierwszej kolejności ustalić czy jest
to działalność gospodarcza w myśl
konkretnej ustawy podatkowej. I tak
na potrzeby podatku VAT należy
przeanalizować definicję działalności
gospodarczej uregulowaną właśnie
w tej ustawie tj. w art. 15 ust. 2.
Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców,
w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także
działalność osób wykonujących wolne
zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo

w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób
częstotliwy; działalność gospodarcza
obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub
wartości niematerialnych i prawnych
w sposób ciągły dla celów zarobkowych.
Należy zauważyć, że bycie podatnikiem VAT nie jest związane z rejestracją organizacji jako podatnika
VAT, tylko z tym, czy spełnia się warunki przewidziane w ustawie VAT.
Zgodnie, z art. 15 ust. 1 podatnikiem VAT jest każda osoba prawna,
jednostka organizacyjna niemająca
osobowości prawnej oraz osoba fizyczna, samodzielnie wykonująca
działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
Przypominam, że: sponsorowany à
świadczy usługi reklamowe, a sponsor à przekazuje pieniądze, towary,
świadczy usługi.
Praktyka pokazuje, że zawarcie
kilku umów sponsoringu przez organizację może być uznane na gruncie
tej ustawy jako działalność gospodarcza. Jeśli tak jest, to organizacja
pozarządowa jest podatnikiem VAT.

bec instytucji samorządowych. Warto skorzystać ze szkoleń dotyczących
współpracy trzeciego sektora z jednostkami samorządu terytorialnego.
I traktować urzędnika nie jak wroga,
ale partnera - na tym oprzeć budowanie relacji. Pamiętajmy też, że
każdym swoim zachowaniem, słowem kształtujemy obraz organizacji.
Użalanie się nad sobą, narzekanie,
czarnowidztwo, czyli „nikt się nami
nie interesuje, nic z tego nie wyjdzie,
my jesteśmy biedni, i nie ma kto nam
pomóc…” Taka postawa to sygnał, że
nie radzimy sobie, nie wierzymy w to,

co robimy, jesteśmy mało kreatywni.
Jakbyśmy byli nieudacznikami. Więc
jak inni mają nam zaufać?
Dyskredytowanie innych, rywalizacja z organizacjami podobnego
typu. Nie konkurujmy, ale budujmy,
nie patrzmy na innych, nie manipulujmy, nie zazdrośćmy, nie stosujmy
czarnego „pijaru”. Podkreślajmy własne atuty, bez zarozumiałości i poczucia bycia kimś lepszym.
Skupmy się na swoich działaniach.
Jak śpiewał Wojciech Młynarski, po
prostu:
„Róbmy swoje,
Pewne jest to jedno, że
Róbmy swoje,
Póki jeszcze ciut się chce,
W myśleniu sens, w działaniu racja,
Próbujmy więc, a nuż fundacja - wystrzeli,
Róbmy swoje,
Może to coś da? Kto wie?...”
Podoba mi się hasło Fundacji na
rzecz Collegium Polonicum „Wprawiamy w ruch pozytywną energię”.
Pamiętajcie – dobra energia wraca ze
zdwojoną siłą!

Renata Wcisło,
specjalista ds. public relations,
doradca w projekcie
„Podaj Dalej”

W piśmiennictwie wskazuje się, że
regułą jest prawo do nieujawniania informacji o charakterze danych osobowych, a wyjątkiem od
reguły – zobowiązywanie do ich
ujawnienia, które może zostać nałożone wyłącznie w drodze ustawy.
Należy także zwrócić uwagę, że
Trybunał Konstytucyjny w swoich
orzeczeniach przyznaje podstawowe znaczenie woli osoby, której dotyczą informacje i dane. Stwierdził
m.in., że „istota autonomii informacyjnej każdego człowieka sprowadza się do pozostawienia każdej
osobie swobody w określeniu sfery dostępności dla innych wiedzy
o sobie. Zasadą powszechnie przyjmowaną wedle takiego ujęcia jest
ochrona każdej informacji osobowej i przyznanie podstawowego
znaczenia przesłance zgody osoby
zainteresowanej na udostępnienie
informacji” (wyrok TK z 12 listopada 2002 r., SK 40/02, OTK-A
2002, nr 6, poz. 81).

Jak na co dzień kształtować wizerunek organizacji?
Najkrótsza i najbardziej prosta odpowiedź na to pytanie brzmi: SOBĄ.
Możemy mieć świetne materiały
promocyjne, reklamowe, jednak to
my, swoją postawą, zachowaniem
kształtujemy wizerunek organizacji.
To od nas zależy, w jaki sposób inni
będą postrzegać nasze stowarzyszenie czy fundację.
Sukces jest w nas. Optymizm,
wiara w to co robimy, praca z pasją,
otwartość - to najlepsza i najtańsza
droga do ludzkich serc, a także do
portfeli tych, na których wsparciu
finansowym nam zależy.
Obserwując członków różnych
organizacji pozarządowych, wymienię tylko kilka postaw, które mogą
zniechęcić innych:
Postawa roszczeniowa, czyli:
„nam się należy, jesteśmy po to, by
pomagać innym, my tu pracujemy
społecznie, musicie nam pomóc, dać
pieniądze, lokal itd.”. Niejednokrotnie obserwowałam takie postawy
wśród członków organizacji np. wo-
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Zgodnie z nowym brzmieniem
ustawy o podatku od towarów
i usług (obszerne zmiany weszły w
życie z 1 stycznia i 1 kwietnia 2011
roku) zwolnienia przedmiotowe
z podatku VAT zostały uregulowane bezpośrednio w art. 43 (wcześniej zwolnienia były uregulowane
na podstawie klasyfikacji PKWiU
jako załącznik do ustawy). Art. 43
ustawy nie wskazuje na zwolnienie
podmiotowe z podatku usług reklamowych.
Sponsorowany zawsze wykonuje usługę, którą - jeżeli jest podatnikiem VAT niekorzystającym ze
zwolnienia określonego w art. 113 –
a więc po przekroczeniu 150 tys. zł.
przychodów ze sprzedaży, powinien
opodatkować 23% stawką podatku
VAT.
Organizacja pozarządowa, która
na podstawie przywołanych przepisów uważana jest za podatnika i nie
korzysta ze zwolnienia podmiotowego od VAT, musi dokonać rejestracji
na potrzeby VAT oraz opodatkować
i udokumentować za pomocą faktury VAT świadczoną przez siebie
usługę reklamową.
Jeśli chodzi o podatek dochodowy
od osób prawnych CIT to sprawa
jest bardzo prosta.
Sponsorowany – organizacja pozarządowa – wykazuje przychody w
wartości świadczonej usługi reklamowej (wartość z własnej faktury
VAT / rachunku). Natomiast kosztem jest zakup usług, towarów na
podstawie faktury VAT / rachunku
otrzymanego od sponsora.

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

Kamila Szwajkowska,
specjalista ds. pozyskiwania
środków, doradca
w projekcie „Podaj Dalej”
Gdzie może poszukiwać wsparcia finansowego organizacja pozarządowa prowadząca działalność
gospodarczą?
Organizacja pozarządowa prowadząca działalność gospodarczą jest
niczym przedsiębiorstwo – realizuje określony zakres zadań na zasadach komercyjnych, a wypracowany
w ten sposób zysk może przeznaczać
na cele statutowe. Obszar działalności gospodarczej NGO – tak jak
w przypadku tradycyjnie rozumianych przedsiębiorstw – nierzadko
wymaga nakładów inwestycyjnych,
zakupu materiałów, towarów… I tu
pojawia się problem – skąd wziąć na
to kasę? Z jednej strony – mamy dobry pomysł, przewidujemy wysoką
efektywność finansową, mamy zapewnione zasoby kadrowe i organizacyjne, a z drugiej strony – instytucje
pożyczkowe i kredytowe mówią nam
stanowcze NIE… Rozwiązaniem
trudności może się okazać projekt
systemowy Banku Gospodarstwa
Krajowego „Pilotażowy Fundusz
Ekonomii Społecznej”. Jest to program finansowania przedsiębiorstw
ekonomii społecznej, który wystartuje już w przyszłym roku. Zain-
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Jak Gorzów stał się miastem akceptacji
Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gorzowie Wlkp. w dniach 5-7 maja obchodziło Dzień Walki z Dyskryminacją
Osób Niepełnosprawnych. Z tej okazji odbyły się m.in. happening, wystawa, występy artystyczne. Oto tekst autorstwa pracowników Koła, będący podsumowaniem tego wydarzenia.
W tym roku w ramach realizowanego zadania publicznego zleconego i współfinansowanego przez
Zarząd Województwa Lubuskiego
pn.: ”Gorzów – miastem akceptacji” i my wyszliśmy na ulicę naszego
miasta i obchodziliśmy Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Świętowaliśmy
przez dwa dni.
Pierwszego z nich na Starym
Rynku w Gorzowie Wlkp. odbył
się happening, w trakcie którego
mieszkańcy miasta i okolic mogli
zapoznać się z rodzajem działalności
instytucji z terenu naszego miasta
w obszarze edukacji, rehabilitacji i
pomocy społecznej na rzecz osób
niepełnosprawnych, zwłaszcza intelektualnie. Ponadto odbyła się wystawa prac wykonywanych w ramach
terapii przez osoby niepełnosprawne
przy pomocy pracowników. Można
było skorzystać z porady specjalistów: fizjoterapeuty, logopedy, psychologa. W trakcie happenigu każda
osoba mogła odbić swoją dłoń na
plakacie, który jest symbolem walki
z dyskryminacją osób niepełnosprawnych. Całe wydarzenie
uświetnił występ muzyczny młodzieży szkolnej z Zespołu Szkół
w Różankach pod kierunkiem pedagog Teresy Komodzińskiej Serca
widzów podbił występ polskich wokalistów, osób niepełnosprawnych,
działających jako Teatr Dźwięku
przy Warsztatach Terapii Zajęciowej Koła PSOUU w Biskupcu.
Wszyscy bawili się doskonale, pokazało się nawet słońce. Stary Rynek na kilka godzin zamienił się
w miasteczko roześmianych, roztańczonych, rozbawionych osób niepełnosprawnych i towarzyszących im
gorzowian.
Drugiego dnia w Teatrze im. Juliusza Osterwy odbył się spektakl pt.:
”Pięknie Żyć”, w którym aktorami
było 47 niepełnosprawnych dzieci
i młodzieży oraz 28 pracowników
z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Koła
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym
w Gorzowie Wlkp., Zespołu Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie
Wlkp. i Ośrodka Rehabilitacyjno
– Edukacyjno – Wychowawczego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Autyzmem w Gorzowie Wlkp.
Mali, a jak wielcy aktorzy na scenie
czuli się doskonale, nie było po nich
widać tremy ani nerwów, choć większość z nich na deskach teatru przed
dużą publicznością występowała po
raz pierwszy. Wielkie zdumienie
i podziw wzbudził występ niepełno-

Dziękujemy:

Podczas happeningu w mieście.

sprawnego chłopca, który recytował
wiersz Juliana Tuwima pt.: „Okulary”. Pełen profesjonalizm, a przy tym
zabawa i radość – gratulujemy! Wzruszenie i łzy można było zauważyć
na wielu twarzach, gdy publiczność
wsłuchiwała się w wiersz autorstwa
Małgorzaty Janiszewskiej, mieszkanki Domu Pomocy Społecznej
w Kwidzynie, recytowany przez
Rafała, ucznia Zespołu Kształcenia
Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wlkp.
Dziękujemy! Mamy nadzieję, że na
długo zapisze się on w naszych sercach, oprócz głębokiej i prawdziwej
treści, recytowany przez niepełnosprawną osobę, nabiera innego wymiaru.

Nie sposób go nie przytoczyć
z okazji tak pięknych dni jakie mogliśmy przeżywać wspólnie z Wami
– Pięknymi Niepełnosprawnymi,
Współorganizatorami, Pracownikami, Rodzicami i Opiekunami,
Władzami i Mieszkańcami Miasta
Gorzowa Wlkp.:
„Człowieku, gdy los ze mną zetknie Cię
i w przyszłości poznamy się,
nie obawiaj się wtedy mnie.
Podejdź do mnie, jak podchodzisz do
drugiego człowieka
nie uciekaj i przywitaj ze mną się.
A kiedy przełamiemy do siebie lody swe
ja, jak zawsze, zniżę dla Ciebie
człowieku, się.

(...) Spójrz na mnie
ja też jestem jak Ty - człowiek, taki sam
tylko mniejszą sprawność od Ciebie,
człowieku, mam.
Spójrz na mnie
I prosto w oczy na pytanie odpowiedz mi,
Czy w moim wyglądzie brakuje
czegoś mi?
A nawet gdyby członków było mi brak,
to moja odpowiedz brzmiała by „tak”bez członków też można żyć,
nie musisz całym i zdrowym być,
aby człowiekiem nazywać się.
I tak naprawdę, to niezależnie od tego
czy jesteś sprawny, czy nie,
to nie wystarczy człowiekiem urodzić się.
Trzeba jeszcze człowiekiem być,
aby łatwiej wspólnie było NAM żyć.

Zaproszonym i przybyłym
gościom
Darczyńcom
Rodzicom, opiekunom, pracownikom za ich codzienny trud
pracy w wychowywaniu osoby
niepełnosprawnej
Przedstawicielom wszystkich
instytucji, organizacji pozarządowych, które przyłączyły się do
współorganizowania wydarzeń
Na końcu pragniemy podziękować tym, dzięki którym jesteśmy
– Wam uczestnikom naszych
placówek.

Koło Polskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gorzowie
Wlkp., jest organizacją non profit,
organizacją pożytku publicznego.
Wszystkie działania na rzecz
ostatecznych beneficjentów świadczone są nieodpłatnie.
Koło PSOUU w Gorzowie Wlkp.
już od ponad 20 lat tworzy sieć
wsparcia dla dzieci i młodzież
niepełnosprawnej oraz dorosłych osób niepełnosprawnych
intelektualnie, dotkniętych często
dodatkowymi, wielorakimi kalectwami.
Stowarzyszenie prowadzi następujące jednostki organizacyjne:
Ośrodek Wczesnej Interwencji
przy ul. Dekerta 1 w Gorzowie
Wlkp., Ośrodek Rehabilitacyjno
- Edukacyjno – Wychowawczy
przy ul. Walczaka 1 A w Gorzowie Wlkp., Środowiskowy Dom
Samopomocy
Obiekt A, przy ul. Sulęcińskiej
51 w Gorzowie Wlkp., Obiekt B
przy ul. Osadniczej 3
w Gorzowie Wlkp.

Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp.,
ul. Walczaka 25 lok. 303
KRS 0000085133
Tel/fax 957 22 69 96
W teatrze na scenie było tłoczno i wesoło…
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Musimy się spotykać i rozmawiać
Rozmowa z Jarosławem Nieradką, dyrektorem Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej
– Czy Pana zdaniem firmy chętnie współpracują z sektorem pozarządowym?
– Duża część firm świadoma swojego wizerunku i konieczności jego
budowania chętnie współpracuje
z organizacjami pozarządowymi.
Istotnym czynnikiem wpływającym
na jakość współpracy jest wielkość
firmy i jej kondycja. Firma walcząca
o przetrwanie nie będzie w stanie
wesprzeć nawet najmniejszej inicjatywy. Duże firmy i korporacje posiadają długofalowe strategie rozwoju
i mają świadomość, że działania społeczne mogą wpływać na wielkość
sprzedaży. Jest im łatwiej wesprzeć
nie tylko organizacje, ale osoby również fizyczne. Najczęściej odbywa się
to na zasadzie sponsoringu. Nasze
firmy, zrzeszone w OPZL dostają
dziesiątki listów z prośbą o wsparcie
danej imprezy czy zbiórki na cele
charytatywne. Jest to podstawowa
forma pomocy, ale na pewno nie wystarczająca.
– Mamy za sobą 20 lat rozwoju gospodarki wolnorynkowej
i coraz głośniej mówi się w Polsce
o społecznej odpowiedzialności
biznesu. Według tej idei firma jest
elementem społeczności lokalnej,
na którą oddziałuje nie tylko przez
to, że zatrudnia jej mieszkańców.
Co według Pana jest ważne w mówieniu o roli biznesu w społecznościach?
– Społeczna odpowiedzialność
biznesu powoli zaczyna być rozumiana w głębszy sposób nie tylko
przez pryzmat wyżej wspomnianego sponsoringu. CSR (Corporate Social Responsibility) dotyczy
także pracowników i ich rodzin,
systemu wsparcia socjalnego, odpowiedzialności za środowisko i gospodarkę przestrzenną. Korporacje,
w tym te z kapitałem zagranicznym,
które mogą czerpać wzorce z innych
krajów, radzą sobie z tym lepiej niż
mniejsze, rodzime przedsiębiorstwa.
Przykładem może być firma Rockwool Polska w Cigacicach, która
jest częścią grupy Rockwool. Wdrażając politykę społecznej odpowiedzialności biznesu przyczyniła się
do remontu miejscowego kościółka oraz zasponsorowała ustawianie
w Cigacicach tablic „jedź wolniej,
jedź ciszej”, ponieważ mieszkańcom dokuczał ruch samochodów
ciężarowych. Natomiast w zakresie
ochrony środowiska w 2007 roku
posadziła na obszarze Lasów Państwowych Nadleśnictwa Sulechów
20 000 sadzonek drzew, a kolejnych
40 drzew na terenie swojej fabryki.
Jednak także rodzime firmy szybko
się uczą i zaczynają otwierać się na
nowe pomysły.

Społeczna odpowiedzialność
biznesu (przedsiębiorstw) (z ang.
CSR – Corporate Social Responsibility) Koncepcja, według
której przedsiębiorstwa na etapie
budowania strategii dobrowolnie
uwzględniają interesy społeczne
i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.
Według tego podejścia, bycie
odpowiedzialnym nie oznacza
tylko spełniania przez organizacje biznesowe (przedsiębiorstwa)
wszystkich wymogów formalnych
i prawnych, ale oprócz tego również zwiększone inwestycje
w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny
wpływ na efektywność działalności gospodarczej tych organizacji.
Zatem wydatki tego rodzaju
należy traktować jako inwestycję,
a nie jako koszt.
Źródło: wikipedia.pl
– Czy kryzys gospodarczy nie
sprawia, że działania społeczne
schodzą na dalszy plan?
– Podstawowym celem sektora
biznesowego jest wypracowanie zysku. Jednak nasze firmy mają świadomość, że kryzys nie trwa wiecznie
i cykle koniunkturalne są naturalnym
zjawiskiem – w myśl powiedzenia:
„raz na wozie raz pod wozem”. Jeżeli
dana firma da się poznać jako wiarygodny partner społeczny, uczestniczący w życiu danej społeczności,
który dba o środowiska, to inwestuje
w swoją pozycje i lepszy start po sytuacji kryzysowej. Firmy nie działają
w próżni. Te, które zamykają się na
społeczność, będą tracić nie tylko
klientów, ale i ważnych interesariuszy.
– Wspomniał Pan na początku
rozmowy, że firmy otrzymują stosy
pism z prośbami o wsparcie. Część
z nich zapewne pochodzi od organizacji pozarządowych. Proszę po-

radzić, jakich argumentów używać,
żeby otrzymać pomoc?
– Przedsiębiorca to osoba, która
w codziennej pracy posługuje się twardymi argumentami. Ważny jest bilans
zysków i strat. Pismo o dofinansowanie festynu ubrane w okrągłe słowa
nie koniecznie przemówi do dyrektora
finansowego czy prezesa firmy. Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że są prośby, w których nie da się ukryć emocji,
gdyż dotyczą wsparcia osób chorych
czy będących w trudnej sytuacji życiowej. Musimy jednak pamiętać, że
to co przekonuje przedsiębiorców – to
konkret. Należy więc przede wszystkim określić jakiego wsparcia oczekujemy – finansowego czy rzeczowego,
w jakiej wysokości. Napiszmy też, co
możemy dać w zamian.
– Czyli nie ma być to prośba, ale
propozycja konkretnej wymiany.
- Tak. Proszenie jest często różnie
odbierane. Jeżeli jestem przekonany,
że moja organizacja ma konkretny
produkt i może zaproponować coś
w zmian za otrzymaną pomoc, wtedy będzie to wymiana równorzędna.
Przedsiębiorca będzie mógł potraktować nas bardziej partnersko. Należy
jednak dodać, że są także firmy, które
niczego w zmian nie oczekują. Pomoc
jest po prostu gestem prezesa. Taka
sytuacja również może mieć miejsce.
Interesariusze firmy - podmioty
(osoby, społeczności, instytucje,
organizacje, urzędy), które mogą
wpływać na przedsiębiorstwo,
a także pozostają pod wpływem
jego działalności.
Źródło: wikipedia.pl
– Co w takim razie możemy zaproponować firmie za udzielnie
wsparcia?
– Trzeba pokazać wymierne korzyści dla firmy. Możemy zaproponować,
że logo firmy będzie umieszczone
na plakatach, że baner pojawi się na
naszej stronie internetowej, a roll up
firmowy na scenie. Jeżeli na naszej

imprezie będą obecne media, warto
napisać jakie. W przypadku akcji cyklicznych, posłużmy się cyframi z lat
poprzednich. Warto w piśmie przewodnim wspomnieć, ile osób odwiedziło nasz festyn, kto w poprzednich
latach objął akcję swoim patronatem.
To pokazuje, że jesteśmy profesjonalną organizacją. Tak jak firmy pracują
nad swoim wizerunkiem, tak samo
sektor pozarządowy musi o niego
dbać i wkładać wysiłek, żeby budować
do siebie zaufanie społeczne.
– Rozumiem, że należy maksymalnie konkretyzować oczekiwania
i wskazywać na mocne strony przedsięwzięcia. Jednak czy sama prośba
w formie pisemnej wystarczy?
– Niestety, samym pismem niczego
się nie załatwi. Może być ono pierwszym ruchem, „działaniem zaczepnym”. Zawsze zaczynamy od samej
góry w hierarchii firmy – pismo adresujemy do prezesa. W dużej firmie
zostanie one dekretowane do właściwego działu. Najczęściej jest to dział
promocji i marketingu. W ślad za
pismem powinna pójść próba umówienia się na spotkanie. Nie bójmy
się tego. Jeżeli prezes lub inna osoba
decyzyjna jest zajęta, oddeleguje do
rozmowy kompetentnego pracownika. Tak naprawdę musi pojawiać się
„chemia” w relacji – ludzie muszą się
spotkać i porozmawiać ze sobą.
– Co zrobić kiedy chodzimy od
firmy do firmy i nikt nie chce wesprzeć naszej inicjatywy?
– Najważniejsza jest nasza determinacja i nieustępliwość. Należy
próbować z różnych stron – rozmawiając z jednym prezesem, warto spytać czy mógłby polecić inne
przedsiębiorstwa, które jego zdaniem mogłyby przystąpić do naszej
inicjatywy. Szukajmy połączeń sieciowych. To daje większe efekty.
– Czy warto zwracać się z prośbą
o wsparcie do małych firm?
– Wszystkie podmioty mają swój
zakres działania. Trzeba się tym mądrze kierować. Podam przykład. Zakład produkujący łożyska kulkowe
na eksport niekoniecznie musi być
zainteresowany wspieraniem lokalnego festynu, ale jeżeli skierujemy naszą
prośbę do lokalnej piekarni, mamy
większe szanse na powodzenie. Są
przedsiębiorstwa, które muszą „pokazywać się”, ponieważ sprzedają dobra
pierwszej potrzeby, ich odbiorcami są
mieszkańcy. Jeżeli na danej imprezie
pojawią się obecni lub potencjalni
klienci, firma będzie bardziej zmotywowana do udzielania pomocy.
– Wróćmy jeszcze na moment
do CSR. Jakie działania podejmuje
OPZL, aby wspierać rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu?

– Jako organizacja stojąca na styku
sektorów biznesowego i pozarządowego, widzimy potrzebę zachęcania
przedsiębiorców nie tylko do filantropii, ale także do większego zaangażowania społecznego. Przykładem
działalności w tym obszarze jest m.in.
przyznawanie firmom działającym na
terenie Nowej Soli nagrody Ambasador, ustanowionej przez naszą organizację. Przyznawana jest w czterech kategoriach: Ambasador małego biznesu,
Ambasador średniego biznesu, Ambasador dużego biznesu oraz Ambasador CSR odpowiedzialnego biznesu.
W najbliższej przyszłości chcielibyśmy rozszerzyć zasięg tego konkursu
na całe województwo. Oprócz tego
w lipcu składamy projekt na podziałanie 8.1.3. PO KL skierowany na promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w Lubuskiem. Włączamy
się także w akcje ogólnopolskie, w tym
w ranking firm „Galeria: BIZNES.
Dobry wybór”, organizowany przez
Polską Konfederację Pracodawców
Prywatnych LEWIATAN. Jego celem
jest prezentacja tych firm, które oprócz
tego, że spełniły się w biznesie i odniosły sukces, działają również zgodnie
z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. OPZL jako organizacja
pozarządowa stara się wspierać różne
akcje, nie tylko finansowo. Od 4 lat
organizujmy charytatywny bal andrzejkowy, co roku zbierając pieniądze
na inny cel. W 2011 roku datki z balu
w wysokości 11 tysięcy złotych zostały
przekazane na hospicjum przy parafii Św. Józefa Oblubieńca w Zielonej
Górze.
Rozmawiała Hanna Musiejkiewicz

Organizacja Pracodawców
Ziemi Lubuskiej
To prężnie rozwijająca się
organizacja zrzeszająca ponad 300 firm z terenu województwa lubuskiego. OPZL posiada
trzy biura zamiejscowe w Nowej
Soli, Żarach i Wschowie. Jako
organizacja skutecznie realizuje
działania wspierające przedsiębiorców, integruje środowisko sektora biznesowego, pilotuje projekty
strategiczne z punktu widzenia
województwa i gospodarki oraz
angażuje się w prace legislacyjne.
Obecnie OPZL realizuje następujące projekty: Finansowanie
zwrotne dla mikro- i małych
przedsiębiorców, Asystent ds.
Marketingu Polska-Niemcy oraz
Punkt Konsultacyjny Krajowego
Systemu Usług, w ramach którego
osoby rozpoczynające działalność
gospodarczą i już ją prowadzące
mogą skorzystać z bezpłatnego
doradztwa specjalistycznego.
Więcej informacji: www.opzl.pl
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Dużo społecznej energii w jednym miejscu
Przedstawiciele 24 lubuskich organizacji pozarządowych wzięli udział w Targach Aktywności Społecznej, które odbyły się 2 czerwca, między godziną
16.30 a 23.00, na placu katedralnym w Gorzowie Wlkp. Przy katedrze powstało miasteczko targowe z przyciągającymi uwagę stoiskami. Na odwiedzających czekały wystawy, prezentacje, konkursy, występy artystyczne, muzyka na żywo, degustacja potraw regionalnych. I dużo, dużo dobrej energii!

Orkiestra Straży Pożarnej z Siedlic rozpoczęła Targi Aktywności Społecznej 2012

Każda z organizacji miała możliwość zaprezentowania swoich dotychczasowych osiągnięć, przedstawienia planów na przyszłość, a nawet
pozyskania partnerów do wspólnych
działań. Do przygotowanych przez
NGO stoisk podchodzili mieszkańcy,
przyglądali się z zainteresowaniem,
brali udział w konkursach, próbowali regionalnych potraw. Dzięki temu
mogli poznać działalność III sektora,
ciekawych ludzi i ich pomysły. Targi
są swoistym „zapalnikiem” a kontakty
między organizacjami pozarządowymi w regionie, nawiązywane podczas
imprezy, będą w przyszłości owocować zwielokrotnionymi formami aktywności w województwie.

nych baniek mydlanych, grę w gorzowskie Memory, malowanie buzi,
tory przeszkód, konkurs plastyczny
z nagrodami, wystawę prac z filcu,
malowanie mandali. Na jednym ze
stoisk można było podziwiać wystawę prac kulinarno-plastycznych osób
niepełnosprawnych, przy kolejnym
zobaczyć jak powstają regionalne
przysmaki, a przy okazji udekorować ciasteczka. Dla odważnych były
zajęcia otwarte na kole garncarskim!
A scena zapraszała kolorowymi strojami i różnorodnym programem artystycznym dla dużych i małych.

Organizacje mają szalone
pomysły

Celem Targów było zaprezentowanie potencjału działalności społecznej
w lubuskim, w którą są zaangażowani
ludzie z poczuciem misji i dobrymi
pomysłami. – Targi były tak wspaniałe, jak organizacje z naszego regionu –

Podczas targów nikt się nie nudził.
NGO’sy oferowały dużo atrakcji
dla najmłodszych: pokaz gigantycz-

Targi 2012 przeszły
do historii!!

opowiada Krzysztof Wojciechowski,
prezes Fundacji na rzecz Collegium
Polonicum. - I dzięki Waszej obecności, drodzy społecznicy, kolejny
raz udało się zorganizować wspaniałe wydarzenie. Cieszy nas, że coraz
więcej organizacji chce prezentować
swoje osiągnięcia na Targach Aktywności Społecznej – dodaje.
Na zdjęciach można zobaczyć, co
się działo 2 czerwca w Gorzowie,
na placu katedralnym. Staraliśmy
się przekazać najważniejsze treści
i przesłanie imprezy. Więcej zdjęć
znajduje się na stronie na www.podaj-dalej, w zakładce Targi Aktywności Społecznej.
Do zobaczenia za rok!
Zespół projektu Podaj dalej

Stoiska były niezwykle kolorowe i przyciągały uwagę odwiedzających

Na scenie się działo – Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Artystycznego Buziaki

Kilka liczb związanych z Targami:
-

Miasteczko Targowe odwiedziło blisko 6000 osób
Ponad 20% (1200 osób) z nich spędziło na terenie Targów więcej niż 20 minut.
32,35% (1940 osób) spędziło na terenie miasteczka mniej niż 2 minuty.
29,41% osób skorzystało z możliwości pobrania materiałów promocyjnych i gadżetów przygotowanych przez
wystawców
- 76,47% osób zatrzymało się choć na chwilę przed sceną.
- 73,08%* osób zapytanych o odbiór Targów uznało, że zaproponowana forma promocji działalności organizacji
pozarządowych wzbudziła ich zainteresowanie sektorem.
- 4,42 - średnio na tyle (w skali od 1-5) została oceniona atrakcyjność Targów wśród osób, które udzieliły
odpowiedzi ankieterom

Gorzowskie media zainteresowały się targami – moderator targów Karolina
Knochenmuss udziela wywiadu telewizji gorzowskiej „Teletop”

Więcej informacji na www.podaj-dalej.org oraz pod nr 95 759 2444
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Być jak Alfred Nobel
„Człowiek, który umiera bogaty, umiera w hańbie” – mawiał Andrew Canergie, fundator słynnej nowojorskiej Canergie Hall, który swój majątek przeznaczył na
budowę sieci bibliotek publicznych. Filantropia w starym, dobrym stylu kojarzy się z wielkimi pieniędzmi. Czy możliwe są podobne działania w obecnych czasach?
Ja niżej podpisany, Alfred Nobel,
oświadczam niniejszym, po długiej
rozwadze, iż moja ostatnia wola
odnośnie majątku, jest następująca.
Wszystkie pozostałe po mnie, możliwe
do zrealizowania aktywa, mają być
rozdysponowane w sposób następujący: kapitał zostanie przez egzekutorów
ulokowany bezpiecznie w papierach,
tworzących fundusz, którego procenty każdego roku mają być rozdzielone
w formie nagród tym, którzy w roku
poprzedzającym przynieśli ludzkości
największe korzyści.[...] Tymi słowami rozpoczyna się historia Fundacji
Nobla, powołanej do życia 29 czerwca 1900 roku. Jej kapitał założycielski
(czyli z angielskiego endowenment)
w roku powstania wyceniono na
33,234 miliona koron szwedzkich.
Zgodnie z wolą fundatora, mogła
ona inwestować jedynie w bezpieczne
instrumenty finansowe. Przez długi
czas była jednocześnie płatnikiem
najwyższych podatków, w 1922 roku
podatki przekroczyły wysokość sum
przeznaczonych na nagrody. Dopiero w 1946 roku została zwolniona od
podatku dochodowego i od wzbogacenia. Z powodu wojen i recesji,
w tym czasie nagroda miała tylko
1/3 wartości tych przyznawanych
na początku. Po zmianie polityki finansowej w 1953 roku, polegającej
m.in. na poszerzeniu możliwości
inwestycyjnych o kupowanie akcji
firm giełdowych, a także inwestycji
w nieruchomości, majątek fundacji,
a także wartość nagród zaczęły rosnąć.
W roku 2000 każda z przyznanych
nagród wynosiła 9 mln koron tj. ok. 1
mln dolarów, czyli nominalnie więcej,
niż suma całego endowenmentu na
początku XX w.

A gdzie nasz kapitał?
Na niemal całym świecie,
a zwłaszcza w USA i krajach anglosaskich, pojęcie „fundacja” jest niemal jednoznaczne z „endowenmentem”, czyli kapitałem założycielskim,
jaki fundator przekazuje powołując
fundację, do realizacji celów, które
jej wyznaczył. Fundacja jest takim
podmiotem, który ma za zadanie
sprawnie zarządzać swoim kapitałem, a zyski przeznaczać na to, co
nazywamy celami statutowymi.
W Polsce mamy bogatą tradycję
majętnych fundacji, które fundowały np. szpitale, biblioteki czy filharmonie. Wiele instytucji założonych
w XIX w., takich jak Ossolineum
czy Biblioteka Raczyńskich działało z powodzeniem jako fundacje aż
do 1952 roku. W okresie międzywojennym, mimo rozwoju instytucji

Są tacy, których rodzice wyposażyli
„na start”. Ale w większości młodzi ludzie na początku nie mają za
wiele. Od ich nakładu pracy, pomysłowości, determinacji, skuteczności
działań zależy, jaki kapitał zbudują
i jak będą z niego korzystać: ile przeznaczą na bieżącą konsumpcję, a ile
zainwestują.
Nikomu nie trzeba udowadniać,
że posiadanie własnych zasobów
pozwala na budowanie bezpieczeństwa, daje możliwość długofalowego planowania działań, pozwala na
podejmowanie nowych aktywności.
A posiadanie kapitału żelaznego
pozwala osiągnąć silniejszą pozycję,
wiarygodność, niezależność, a także
lepszy wizerunek w oczach kolejnych potencjalnych darczyńców.

Na rzecz funduszy
wieczystych
Stare marzenie: żeby tak mieć forsy jak lodu

filantropijnych, często podnosiły się
głosy krytykujące brak ustawowego
określenia minimalnej wartości majątku fundacyjnego, co powodowało,
iż część fundacji nie była w stanie realizować swoich celów.
Obecnie w Polsce zgodnie
z prawem można tworzyć dwa najważniejsze typy organizacji pozarządowych: stowarzyszenia – czyli organizacje członkowskie oraz fundacje,
czyli organizacje nieczłonkowskie.
Jak zwracają uwagę eksperci, ponieważ kapitał założycielski fundacji
został określony na bardzo niskim
poziomie (jest to 1000 zł), prowadzi to do sytuacji, w której coraz
bardziej zaciera się granica pomiędzy fundacjami a stowarzyszeniami,
które mimo, iż tworzą ten sam sektor, mają w założeniu zupełnie inne
role do spełnienia. Stąd tak wiele
w naszym kraju fundacji, które muszą wciąż pozyskiwać środki po to,
żeby móc realizować wyznaczone
przez fundatora cele. Niewiele z nich
ma bogatych fundatorów…

Reaktywacja dobrej tradycji
Jak czytamy w publikacji „Dobrze
inwestuj w dobro. Tworzenie kapitałów żelaznych i funduszy wieczystych”, wydanej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, obecnie na
rynek powróciły zapomniane nieco
terminy, związane z finansami organizacji filantropijnych, takie jak: „kapitał
żelazny” i „fundusz wieczysty”. Dzięki
nim organizacje mogą tworzyć długofalowe wizje rozwoju i planować
działania w perspektywie kilku lub

nawet kilkunastu lat. Kapitał żelazny
jest to „nieustannie powiększana pula
środków finansowych, która nie może
być przeznaczona na bieżącą działalność, lecz jest wyłącznie inwestowana”. Zyski mogą już być przeznaczane
na realizację zamierzonych celów.
Czy naprawdę jest to możliwe? Jak
mówi stare przysłowie, żeby do czegoś dojść, trzeba najpierw wyruszyć
w drogę… Grzegorz Jędras z PAFW
przyrównuje budowanie kapitału
fundacji do budowania zasobów we
własnym gospodarstwie domowym.

Akademia Rozwoju Filantropii od
2010 roku prowadzi kampanię zatytułowaną „Jesteśmy dziś, jutro, zawsze”,
której zadaniem jest propagowanie
idei funduszy wieczystych i kapitałów żelaznych, a także jak najszersza
edukacja na temat ich zakładania i
zarządzania. Na stronie www.funduszwieczysty.pl możemy przeczytać
informacje o różnych funduszach
wieczystych, działających obecnie w
Polsce, także tych zarządzanych przez
ARF. Jest wśród nich m.in. Fundusz
Wieczysty im. Grażyny Gęsickiej,
w ramach którego przyznawane są
stypendia dla aktywnych wolonta-

riuszy, inicjujących zmiany w swoich
lokalnych społecznościach. Kolejny to
Fundusz Wieczysty im. Pawła Kryszczyszyna, tragicznie zmarłego pracownika firmy Microsoft, utworzony
przez tę firmę i jej pracowników dla
upamiętnienia jego dokonań. Fundusz „Pozytywka”, został utworzony
podczas organizacji konkursu o tytuł
Gwiazdy Dobroczynności, jego kapitał żelazny powiększa się o środki
zbierane na kolejnych balach dobroczynnych. Jego celem jest wspieranie
edukacji, integracji społecznej dzieci
z niepełnosprawnością słuchu. Natomiast Fundusz Auschwitz-Birkenau powstał z dotacji przekazanych
przez kilkadziesiąt państw oraz
z darowizn. Jego zadaniem jest zgromadzenie 120 mln euro, aby odsetki
w wysokości 4-5 mln euro pozwoliły
na planowe i systematyczne realizowanie prac konserwatorskich na terenie muzeum w Oświęcimiu. Dzięki
wsparciu polskiego rządu udało się
zebrać deklaracje na 97 mln euro.
Jak widać, idea tworzenia funduszy pozwala na odchodzenie od jednorazowego wspierania konkretnych
akcji lub osób na rzecz budowania
długotrwałych działań. A ponieważ
Polacy coraz chętniej angażują się
w działalność dobroczynną, co pokazuje chociażby coraz większy odsetek
rodaków przekazujących 1% dla organizacji OPP, być może powstawać
będą fundacje z emdowenmentem
z prawdziwego zdarzenia, czy kolejne fundusze wieczyste?
Katarzyna Buchwald-Piotrowska

Ich zapytaj!
Porada prawnika? Specjalisty ds. pozyskiwania funduszy unijnych? Doświadczonego księgowego?
Mimo tego, że żegnamy się z gazetą, projekt „Podaj Dalej” nadal trwa.
Podczas wakacji można skorzystać
z pomocy specjalistów na wezwanie,
niczym pogotowie ratunkowe dla
NGO’sów. Wystarczy zadzwonić
i umówić się na spotkanie - nr tel. 95
7592444. Po przerwie wakacyjnej doradcy będą do dyspozycji w Słubicach
i Gorzowie. Kim są nasi specjaliści?
Kamila Szwajkowska. Z wykształcenia - humanistka, z doświadczenia – trener i doradca,
finansistka, wykładowca w WSB
w Gorzowie Wlkp., publicystka.
Od 2004 r. współpracuje z Agencją
Rozwoju Regionalnego S.A., jako
konsultant ds. zewnętrznych źródeł

finansowania. Pozyskiwanie środków –
to jej chleb powszedni.
Maciej Marycki. Doświadczony księgowy fundacji i projektów
współfinansowanych ze środków UE,
a obecnie samodzielny księgowy spółki
produkcyjnej. Trener posiadający duże
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Doświadczenie zdobyte w pracy
zawodowej i stałe poszerzanie własnej
wiedzy sprawia, że jest on doskonałym
praktykiem, a swoją wiedzę przekazuje
skutecznie i ciekawie.
Renata Wcisło. Politolog, specjalność: europeistyka. Dziennikarz – pracowała w dziennikach, współpracuje
z wieloma pismami, od 2 lat redaktor
najstarszego pisma górskiego w Polsce –
„Taternika”. Zajmuje się zarządzaniem
informacją, kontaktami z mediami, PR,
promocją, dziennikarstwem obywatelskim, redagowaniem stron internetowych, gazet, prowadzeniem debat oraz

organizacją imprez i konferencji.
Dariusz Kondraciuk. Jako prawnik w nadzorze wojewody doradzał
samorządowcom jak współpracować
i wypełniać przewidziane prawem
obowiązki wobec sektora pozarządowego. Doradza organizacjom
z zakresu prawnych aspektów działania NGO oraz współpracy międzysektorowej.
Honorata Ruban. Specjalistka
ds. funduszy unijnych. W pracy zawodowej przeszła przez wszystkie
III sektory gospodarki, zaczynając
od pracy w instytucji publicznej,
poprzez organizacje pozarządowe,
a kończąc na swojej firmie. Była w
kadrze zarządzającej kilkudziesięciu projektów współfinansowanych
z EFS. Pozyskała projekty na ponad
30 mln zł. Zajmuje się współpracą
z NGO w zakresie zdobywania funduszy na działalność statutową.
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Żeby być coraz lepszym
„Lubisz aktywne działanie i nie boisz się wyzwań?” – pytają na swojej stronie internetowej członkinie słubickiego Stowarzyszenia po PROstu. Chcą zachęcać wszystkich, w szczególności dzieci i młodzież do rozwijania się, odkrywania swoich pasji, a także do pokonywania trudności. Same również stają
się coraz lepsze w tym co robią.
Stowarzyszenie „Po Prostu. Pracownia Rozwoju Osobistego” powstało w czerwcu 2010 roku. – Dokładnie
15 czerwca odbyło się zgromadzenie
założycielskie. W KRS zostałyśmy
zarejestrowane 22 lipca – wspomina
prezeska, Joanna Sierżant-Rekret.
W składzie założycielskim był jeden
mężczyzna, a obecnie w stowarzyszeniu działa 15 pań. – Wszystkie
pracujemy w instytucjach związanych
z pomocą psychologiczno-pedagogiczną i edukacją. Od jakiegoś czasu
rozmawiałyśmy między sobą, że fajnie
byłoby zacząć robić coś związanego
z rozwojem osobistym dla mieszkańców miasta. W końcu powiedziałam,
że jeśli od dłuższego czasu o tym mówimy, to w końcu to zróbmy – mówi
J. Sierżant – Rekret.

Pierwsze koty za płoty
Jakie są główne cele działalności
stowarzyszenia? – Przede wszystkim rozwój osobisty. Chcemy same
się rozwijać i pomagać w tym innym.
Działamy również w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dla osób w każdym wieku. Chcemy,
żeby każdy poprzez udział w zajęciach, które proponujemy, mógł odkryć to, co jest w nim najfajniejsze.
Widzimy, że wielu ludziom brakuje
bodźca, który popchnie ich do działania – wyjaśnia.
Na początku był wielki entuzjazm.
– Miałyśmy mnóstwo pomysłów na
to, co chciałybyśmy robić. Wydawało nam się, że ludzie będą chętnie
do nas przychodzili. Okazało się, że
nie. Wielu pytało, co mamy w ofercie, jednak nie zapisywali się na zajęcia. Choć wydaje mi się, że jest coraz
lepiej… - mówi prezeska stowarzyszenia. W ofercie znajdują się m.in.
szkoła dla rodziców, szkoła szybkiego czytania, nauka języków obcych,
warsztaty twórczego myślenia dla

A dlaczego mama ma czystą buzię?

Najbardziej zależy nam na tym, żeby ludzie nie byli zniechęceni. Chciałybyśmy wytworzyć w nich motywację, żeby zapragnęli zmieniać coś w
swoim życiu. Odkryli pasje, możliwości. Stykamy się z 10-12-latkami,
którzy są totalnie znudzeni życiem. Nic im się nie chce. Nie potrafią być
kreatywni. Radzenia sobie z emocjami, wyrażania ich, spontaniczności
czy kreatywności nie uczy się w szkole i to są umiejętności, których brakuje
wielu młodym ludziom. Jeśli chodzi o dorosłych, również ich chciałybyśmy
zmotywować. Pewnie wielu jest takich, którzy siedzą przed telewizorami.
Brakuje im bodźca, żeby odkryli w sobie jakąś pasję. Mamy duże cele.
Małymi kroczkami będziemy dążyć do ich zrealizowania.

„Zaplątane” zajęcia dla starszych dzieci.

dzieci. Są to zajęcia odpłatne. – Od
samego początku chciałyśmy tworzyć
stowarzyszenie, które będzie mogło w
przyszłości stać się niezależne finansowo, żeby nie utrzymywać się tylko
z dotacji – mówi J. Sierżant-Rekret.
Stowarzyszenie prowadzi także
bezpłatny punkt konsultacyjny dla
dorosłych i dzieci. W każdą 2-gą
sobotę miesiąca można skorzystać
bezpłatnie z pomocy specjalistów:
psychologa, pedagoga, logopedy oraz
specjalisty do wspierania w nauce.

Brokat musi być
Na początku działalności Po
PROstu wynajęło siedzibę. Jednak
wkrótce okazało się, że trudno jest
ją im utrzymać. Dlatego przeniosły
się do budynku przy pl. Bohaterów,
gdzie mieści się wiele słubickich organizacji. Po PROstu dzielą pokój
z Towarzystwem Miłośników Ziemi
Słubickiej. A salkę konferencyjną, w
której trzy razy w tygodniu odbywają się zajęcia, z pozostałymi organizacjami. – Czasem przeszkadzamy.
Gdy dzieci się bawią, jest hałas, trochę chaosu – mówi Beata Sierżant,
która razem z Moniką Kardasz pro-

wadzi z dziećmi zajęcia mające rozwijać ich zdolności artystyczne.
Odbywają się one raz w tygodniu.
– Zawsze robimy dwie rzeczy, jedna
to coś do wykonania, a druga to jakaś
nowa technika plastyczna – wyjaśnia
M. Kardasz. – Dziś na przykład są
kulinaria, przygotowujemy artystyczne kanapki, a potem rysujemy
kredą. Dzieci mogą swoje kanapki
i obrazki zabrać ze sobą na pamiątkę – dodaje. Ci, którzy przychodzą
wcześniej, wspólnie kolorują obrazki.
Dziewczyny od razu pytają o kolorowy brokat. – Brokat mieszka u nas
na stałe – śmieje się M. Kardasz. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach:
3-4-latków i 7-9-latków.
Powodzeniem cieszą się także zajęcia dla dzieci 3 i 4 letnich prowadzone przez pedagożki Anię Konberg
i Agnieszkę Napierałę pt. „Mamo pozwól mi się wykrzyczeć, wyhasać, wybawić”. Właśnie kończy się ich druga
edycja. Dzieci m.in. wspólnie muzykowały, tańczyły, bawiły się z chustą
edukacyjną, lepiły z masy papierowej,
malowały łapkami i stópkami.

Zaczynają się projekty
– Próbowałyśmy pisać wnioski
od początku, ale wciąż je odrzucano. Zaczęłyśmy się szkolić i dopiero
teraz nasze projekty „przechodzą”.
Niedługo ruszamy z czterema – opowiada J. Sierżant-Rekret.
Pierwszy z nich nosi tytuł „Mam
ochotę być, mam ochotę lepiej żyć”.
Został dofinansowany przez Urząd
Marszałkowski. W jego ramach
dzieci i rodzice z Nowego Lubusza
i Pławideł będą mogli brać udział
m.in. w warsztatach umiejętności
społecznych, warsztatach twórczego
myślenia, zajęciach integracyjnych.
Działał będzie również punkt konsultacyjny, czyli pomoc psychologa,
pedagoga, logopedy.

Urząd Miejski w Słubicach dofinansował projekt pt. „Społecznie
umiejętni”, dla młodzieży i rodziców
– dla jednych odbędą się warsztaty
umiejętności społecznych, a dla drugich trening umiejętności wychowawczych. Już trwa rekrutacja do projektu.
Projekt dofinansowany przez Fundację Dziecięcych Uśmiechów nazywa się „Ja też chcę się dobrze uczyć”.
Bierze w nim udział grupa 10 dzieci,
które korzystają z pomocy różnych
specjalistów, w zależności od potrzeb.
W ramach programu „Działaj Lokalnie” Po PROstu zrealizuje projekt „Szczęśliwi rodzice, szczęśliwe
dzieci, szczęśliwszy świat”. Jest on
skierowany do rodzin z dziećmi do

Więcej pokoi i czasu
Stowarzyszenie Po PROstu bierze udział w projekcie Fundacji R.
Schumana z Warszawy, na temat
planowania strategicznego w organizacjach pozarządowych. – To jest
dobry moment na myślenie o przyszłości. Minął pierwszy rok, zadajemy sobie pytanie: co ma się dziać
dalej? – mówi prezeska. Efektem
udziału w projekcie będzie strategia rozwoju stowarzyszenia. – Ten,
kto chce działać, musi wiedzieć jak
i po co – dodaje J. Sierżant – Rekret.
Przyznaje, że na początku wiele rzeczy robiły spontanicznie i „na wyczucie”. A działania warto zaplanować.

Lepienie i ugniatanie – każdy może zrobić coś z niczego.

3 r. ż. Odbędzie się m.in. dwudniowa
konferencja, warsztaty dla rodziców,
a raz w miesiącu będzie spotykał się
Klub Młodych Rodziców. – Chcemy
stworzyć miejsce, gdzie rodzice mogą
przyjść z dziećmi, porozmawiać,
a także wymienić się zabawkami czy
ubraniami. Podobne giełdy„baby szafig” odbywają się np. w Zielonej Górze – opowiada J. Sierżant-Rekret.
Członkinie stowarzyszenia będą
również brały udział w programie
„Starszy Brat, Starsza Siostra” fundacji o tej samej nazwie. Licealiści i gimnazjaliści, pod okiem koordynatorów,
staną się „przyszywanym” starszym
rodzeństwem, będą zabierać młodszych do kina, pomagać w lekcjach. –
W ten sposób chcemy pobudzić młodzież do działania – mówi prezeska.

Jakie są największe marzenia
członkiń stowarzyszenia? – Z tych
przyziemnych, to własna siedziba.
Z dwoma pomieszczeniami, żeby
można było prowadzić jednocześnie terapię i zajęcia – mówi
prezeska. – No i też - żebyśmy
na wszystko miały czas. Chciałybyśmy, żeby w przyszłości stowarzyszenie mogło stać się naszym
miejscem pracy. Czasem zdarzy
nam się spędzić tu cały dzień
i wtedy pojawia się w głowie myśl,
ile można by zrobić, gdyby się tu
pracowało… – dodaje J. Sierżant-Rekret.
Więcej informacji o stowarzyszeniu Po PROstu na stronie:
www.stowarzyszeniepoprostu.pl
Katarzyna Buchwald-Piotrowska
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Taki jest SMS
Zaczyna się podobnie – grupa ludzi, których można określić mianem społeczników, pozytywnie zakręconych, spotyka się i chce coś robić. Na pytanie: „Dlaczego coś im się chce?”
zazwyczaj nie ma racjonalnej odpowiedzi. Tak po prostu jest. Może to gen III sektora?
Początki. Pierwsze sukcesy. Ważne spotkania.
Podobnie było z członkami Stowarzyszenia Młody Samorząd
(w skrócie SMS), które powstało
w 2002 roku w Nowej Soli. Im też się
chciało - robić coś dla swojego miasta i jego mieszkańców. Podkreślają,
że są organizacją pozarządową typu
non-profit, niezależną od jakiejkolwiek organizacji politycznej. W swojej działalności od początku stawiają
na młodych ludzi, aby zachęcać do
aktywności obywatelskiej. Jeszcze
10 lat temu Nowa Sól borykała się
z problemem ogromnego bezrobocia
i migracją ludzi za lepszym życiem
do większych miast. Budowanie poczucia dumy i przywiązania do własnego miasta w takich warunkach
nie jest łatwym zadaniem, ale SMS
ma na swoim koncie kilka sporych
sukcesów.
Na początku działalności, którą
określają mianem „fazy zalążka”, stowarzyszenie podejmowało działania
nie wymagające dużych nakładów
finansowych, a jedynie pracy wolontariuszy. Organizowali akcje charytatywne, turnieje sportowe, zbiórki
materiałów szkolnych dla dzieci oraz
świąteczne zbiórki żywności dla potrzebujących rodzin.
Członkowie stowarzyszenia ze
względu na swój obywatelski profil
działalności mieli także okazję spotkać się w Gdańsku z prezydentem
Lechem Wałęsą. – Możliwość po-

gólnie dla nas ważnych – podkreśla
D. Roguski.
Stowarzyszenie zajmowało się
w tym okresie także promocją akcesji Polski do Unii Europejskiej, ponieważ upatrywali w tym szansę nie
tylko dla kraju, ale także dla swojego
regionu.

Kamera. Akcja.
W latach 2004-2005 Stowarzyszenie Młody Samorząd realizowało
projekt pt. „Filmowa Inicjatywa Ludzi Młodych” w ramach programu
„Młodzież w działaniu”. Głównym
działaniem było stworzenie filmu
pod tytułem „Odra”. Nawiązywał on
do powodzi, która dotknęła Nową
Sól w 1997 roku. Filmowcy chcieli w ten sposób pokazać całą paletę
postaw oraz emocji ludzi wobec kataklizmu – od bezgranicznej ofiarności do bierności. W filmie wzięło
udział, razem ze statystami, blisko
czterdzieści osób. Projekcja odbyła
się w nowosolskim kinie i obejrzało
ją ponad 1200 osób.

Zastój – rozwój
Stowarzyszenie w naturalny sposób przechodziło ewolucję, która
pomogła jasno zdefiniować cele oraz
dalszą ścieżkę rozwoju. Po kilku latach stagnacji, między 2006 a 2010

studia w większym mieście, a drugi
kiedy zaczynają pracę zawodową.
Działalność społeczna schodzi wtedy na dalszy plan – wyjaśnia D. Roguski. Obecnie SMS z sukcesem pozyskuje środki finansowe i realizuje
projekty. Członkowie stowarzyszenia mają ciekawe pomysły i wiedzą,
że chcą iść w kierunku profesjonalizacji swojej organizacji.

Netpospolita młodzieżowa
Taki tytuł nosi kolejny projekt,
na który stowarzyszenie otrzymało
dotację z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu „Młodzież
w działaniu”. Jego głównym celem
jest przede wszystkim angażowanie młodzieży w życie społeczności lokalnej. – Nasz wniosek został
oceniony jako idealnie wpisujący się
w założenia programu. Spośród 120
złożonych wniosków z całej Polski
to m.in. Stowarzyszenie Młody Samorząd otrzymało dofinansowanie –
opowiada R. Stasiński, skarbnik stowarzyszenia. Głównym działaniem
w ramach projektu jest wydawanie
gazety – miesięcznika o charakterze
obywatelskim, który tworzony jest
w całości przez młodzież. Redakcyjny team oprócz członków SMS
tworzą głównie uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
„Elektryk” w Nowej Soli. Młodzi
dziennikarze wzięli udział w warsztatach w obszarach: dziennikarstwa,
składu graficznego gazety oraz administrowania stroną internetową,
ponieważ został stworzony specjalny
portal ww.netpospolita.pl, na którym
gazeta dostępna jest w wersji elektronicznej. Tam też znajduje się forum, gdzie swobodnie można przedstawiać swoje opinie.

Nowosolanie decydują

Młodzi i aktywni - taki jest SMS

znania tego człowieka była dla nas,
wtedy jeszcze studentów, ogromny
przeżyciem wyjaśnia Daniel Roguski, prezes stowarzyszenia.
Oprócz tego na zaproszenie tragicznie zmarłego marszałka Macieja
Płażyńskiego odwiedzili sejm oraz
Pałac Prezydencki. – Wszędzie staraliśmy się promować Nową Sól, jest
to jedno z zadań statutowych, szcze-

rokiem, członkowie stanęli przed
trudną decyzją: czy zakończyć działalność czy podjąć się nowych działań? Wygrała druga opcja, dzięki
której SMS jest obecnie w fazie intensywnego rozwoju.
– Zauważyliśmy dwa krytyczne momenty dla stowarzyszenia –
pierwszy, kiedy członkowie kończą
edukację w Nowej Soli i wybierają

W kwietniu tego roku członkowie
stowarzyszenia rozpoczęli projekt
w całości poświęcony promocji konsultacji społecznych. Przewidują
przeprowadzanie intensywnej kampanii informacyjnej wśród mieszkańców, organizację dwóch konferencji
oraz happeningu. Trwałym efektem
projektu będzie stworzenie strony
internetowej – platformy konsultacji
społecznych www.nowosolaniedecyduja.pl – Działania będą realizowane do grudnia 2012 roku. Ważnym
elementem projektu jest przygotowanie i złożenie obywatelskiego
projektu uchwały do Rady Miasta
dotyczącego regulaminu konsulta-

Promocja nowego projektu ruszyła - takie plakaty można zobaczyć na ulicach
Nowej Soli

cji społecznych. – Będzie stwarzał
on możliwość złożenia wniosku
o przeprowadzenie konsultacji przez
200 pełnoletnich obywateli Nowej
Soli. Dzięki temu mieszkańcy otrzymają możliwość wypowiedzenia
w ważnych ich zdaniem sprawach
dotyczących miasta – wyjaśnia Rafał
Stasiński, koordynator projektu. Idąc

nauczymy podstaw dziennikarstwa,
pozyskiwania i rozliczana środków unijnych. Pokażemy III sektor
i damy możliwość zdobycia ciekawego doświadczenia, które może przydać się młodemu człowiekowi po
skończeniu szkoły i wejściu na rynek
pracy – dodaje.
Hanna Musiejkiewicz

Młodzi ﬁlmowcy podczas pracy nad ﬁlmem Odra

ulicami Nowej Soli, widać pierwsze
efekty działań – z daleka rzucają się
w oczy bilbordy informujące o projekcie, a na słupach ogłoszeniowych
wiszą pierwsze plakaty. Skąd pomysł na taki projekt? – Udział ludzi
w życiu miasta i regionu jest ograniczony. Z danych, do jakich dotarliśmy przygotowując projekt wynika,
że 75% Polaków nie wie, czym są
konsultacje społeczne – tłumaczy
R. Stasiński. Model naszej demokracji zakłada, że głosujemy raz na
4 lata. Wybieramy swoich przedstawicieli i udzielamy im mandatu zaufania. Ważne jest, aby także
w tym czasie obywatele mogli
i chcieli wypowiadać w ważnych dla
nich sprawach – podsumowuje.

Co dalej?
– Myślę, że największy sukces jest
dopiero przed nami. Długofalowym
celem jest to, żeby zwiększyć naszą
grupę inicjatywną. Sprawna organizacja potrzebuje silnego zespołu,
aby móc realizować ciekawe projekty – wyjaśnia D. Roguski. – Ciągle
czekamy na młodych i odpowiedzialnych ludzi, którzy chcieliby do
nas dołączyć. Nie zatrzymujemy
swojej wiedzy dla siebie – chętnie

Komentarz autorki
W pracy w gazecie najbardziej
lubię spotkania z ludźmi. Zawsze
towarzyszą temu duże emocje.
Rozmowa z członkami SMS
była dla mnie ważna, ponieważ
sama jestem nowosolanką i jestem
z tego bardzo dumna. Widzę jak
moje miasto zmienia się w oczach
i bez przekory powiem, że lubię
widok rozkopanych ulic i remontów. Oczywiście można narzekać,
że nie wszystko jest idealnie, ale
wtedy przypominam sobie Nową
Sól z czasów mojego dzieciństwa
i lat szkolnych. Beznadzieja, stagnacja i to przekonanie, że trzeba
stąd wyjechać. Cieszę się, że jest
stowarzyszenie, któremu leży
na sercu dobro miasta, które dba
o rozwój świadomości obywatelskiej i robi to w mądry sposób.
Aby nasze małe ojczyzny były
naprawdę piękne, rozwój infrastruktury musi iść w parze z naszym rozwojem jako społeczeństwa. Dopiero wtedy poczujemy
jak dobrze jest być u siebie.
hm
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GRONO łączy ludzi
Spółdzielnia socjalna GRONO z Zielonej Góry powstała w 2010 roku, w ramach projektu „Wsparcie na starcie” realizowanego przez Towarzystwo Integracji Społecznej. Były to czasy zanim projekty z działania 6.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie były realizowane w trybie systemowym przez
Wojewódzki Urząd Pracy. Członkowie spółdzielni przeszli długą drogę. W jakim miejscu się teraz znajdują?
Początki
Spółdzielnia GRONO jest ciekawym podmiotem, nie tylko dlatego,
że powstała w ramach konkretnego
projektu, ale także ze względu na
ludzi, którzy ją tworzą. Są to osoby niepełnosprawne (intelektualnie
i ruchowo) oraz długotrwale bezrobotne. Projekt „Wsparcie na starcie” zapewnił faktyczną pomoc na
początku działalności spółdzielni.
Kandydaci na członków przeszli
cykl szkoleń i doradztwa, które miało przygotować ich do samodzielnej
działalności. I w przeciwieństwie do
większości podmiotów tego typu,
które rozpoczynają swoją działalność
bez pomocy finansowej, spółdzielcy
otrzymali dotację na rozruch w wysokości ponad 100 tysięcy złotych.
Środki te zostały wydane przede
wszystkim na zakup specjalistycznego sprzętu. – Spółdzielnia wyznaczyła sobie 3 obszary działalności
czyli tzw. nisze rynkowe. Początkowo nastawiona była na usługi porządkowe i ogrodnicze - związane
z utrzymaniem terenów zielonych.
Trzecia gałąź to pranie tapicerek samochodowych, meblowych i dywanów – wyjaśnia Agnieszka Popławska, zastępca prezesa spółdzielni.

Koniec projektu. I co dalej?
Spółdzielcy otrzymywali przez
pół roku po rozpoczęciu działalności comiesięczne dotacje. Niestety,
wraz z końcem wsparcia doradczego
i pomostowego zaczęły się problemy.
– Zawsze kiedy ścierają się ludzkie
charaktery, oczekiwania i wizje dochodzi do konfliktów – tłumaczy A.
Popławska. Na szczęście dla młodych
i wciąż niedoświadczonych spółdzielców, w odpowiednim momencie
do zarządu weszły dwie energiczne osoby – Agnieszka Popławska
i Marzena Góraj. – Obie pracujemy
w Towarzystwie Integracji Społecznej. Widziałyśmy, że spółdzielnia ma
coraz większe problemy – tłumaczy
A. Popławska. – Statut spółdzielni
stwarza możliwość przyjęcia w poczet
członków osób niezagrożonych wykluczeniem społecznym, o ile wniosą
wkład niefinansowy w postaci wsparcia działalności lub doradztwa. Dzięki temu mogłyśmy wejść do zarządu
spółdzielni GRONO – dodaje Marzena Góraj, prezes spółdzielni.

Nowy zarząd. Nowe pomysły
Szybko pojawiły się pomysły na
nową działalność. Wybór padł na

W małym biurze jest nieco ciasno. Dwie prezeski opowiadają o losach i planach spółdzielni.
Od lewej: Agnieszka Popławska i Marzena Góraj.

rękodzieło. - Miesiące zimowe kiedy zleceń jest najmniej, to w życiu
spółdzielni tzw. „martwy okres”.
Działalność artystyczna jest szansą
na wypracowanie dodatkowych zysków – opowiada M. Góraj. – Zaczęło się od stroików na 1 listopada,
potem przyszedł czas na kiermasze
bożonarodzeniowe, walentynkowe
i wielkanocne. Członkowie spółdzielni socjalnej przeszli szkolenie
z zakresu zdobienia przedmiotów
techniką decoupage i świetnie się

potencjalnych klientów. Spółdzielnia
jak każda firma musi utrzymywać
się na rynku. – Produkt sam się nie
sprzeda – podsumowuje A. Popławska.
Wśród sukcesów spółdzielni
GRONO należy wymienić pozyskanie w ostatnim czasie dużego
zlecenia od wspólnot mieszkaniowych z Zielonej Góry na koszenie
trawników. – Zleceniodawcy są
zadowoleni zarówno z wykonania jak i ceny, więc jest szansa na

Największe trudności
Wśród największych trudności w działalności spółdzielni
Agnieszka Popławska i Marzena Góraj jednogłośnie wskazują
na pozyskiwanie stałych zleceń.
Takich, które pozwoliłyby ustabilizować sytuację finansową
i pozwoliły zatrudnić członków na umowy o pracę. Obecnie
GRONO liczy siedmiu członków, w tym cztery panie. – Tylko

– Problemem jest na pewno
tworzenie pozytywnego wizerunku podmiotu takiego jak nasz –
mówi A. Popławska. – Ludziom
określenie „socjalna” od razu kojarzy się negatywnie. Pierwsze
skojarzenia wiążą się z pomocą społeczną, patologią. Ciężko
„odczarować” taki sposób myślenia – wyjaśnia. Zdaniem zastępcy prezesa, niski poziom wiedzy
w społeczeństwie można wytłumaczyć małą promocją ekonomii społecznej w mediach.
Jednak już trudniej zrozumieć
brak przygotowania merytorycznego urzędników w obszarze ES.
-Przykład z życia wzięty – opowiada A. Popławska. - Chciałam
żeby moja siostra, która mieszka
w Świdniku koło Lublina, założyła podobną spółdzielnię. Zadzwoniłam do urzędu pracy, aby
dowiedzieć się o wsparcie finansowe dla spółdzielni socjalnych
i słyszę w słuchawce, że urzędniczka mówi do koleżanki: „dzwoni
jakaś pani, ale chyba chce się dodzwonić do spółdzielni mieszkaniowej” – uśmiecha się.
Nie brakuje także trudności w zespole, z którymi trzeba się mierzyć
codziennie. Członkom spółdzielni
czasem brakuje szerszej perspektywy i umiejętności krytycznej oceny
sytuacji. – W takich podmiotach
niezbędny jest lider, który będzie
umiał przeforsować pewne decyzje
i pociągnąć ludzi za sobą -tłumaczy
prezeska spółdzielni GRONO.

Największe marzenia

Przedmioty, które ozdobią każde wnętrze…

w tym odnaleźli, zwłaszcza dziewczyny - opowiada dalej.
Wśród priorytetów na najbliższą
przyszłość obie prezeski wymieniają
m.in. stworzenie strony internetowej
oraz profesjonalnego portfolio dla

dłuższą współpracę – opowiada A.
Popławska. Paniom „chodzi” także po głowach pomysł stworzenia
wypożyczalni sprzętu do utrzymania terenów zielonych i prania
tapicerek.

dwie osoby mamy zatrudnione na
umowę o pracę. Jeżeli pojawia się
zlecenie, członkowie zatrudniani
są na umowę zlecenie lub o dzieło – mówi prezeska. Dlaczego tak
trudno o zlecenia?

Obecnie największym marzeniem
jest własny lokal, ponieważ maleńki pokoik w biurowcu przy ulicy
Krętej w Zielonej Górze GRONO
dzieli z Zielonogórską Integracyjną Spółdzielnią Socjalną. Aby móc
wykonywać rękodzieło, korzystają
z pomieszczeń Towarzystwa Integracji Społecznej.
– Czekamy aż miasto ogłosi przetarg na lokal, który sobie upatrzyłyśmy – wyjaśnia M. Góraj. – Chciałybyśmy zrobić tam małą pracownię
i galerię , tak aby wykonywać przedmioty pod konkretne zamówienia.
Tak naprawdę wszystko dopiero
przed nami – dodaje. Póki co GRONO wystawia swoje wyroby na różnych jarmarkach, kiermaszach. Ceny
nie są wygórowane, a przedmioty
wykonane ze smakiem i starannością, dlatego chętnych do kupowania
nie brakuje.
Hanna Musiejkiewicz
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Pozyskiwanie funduszy przez Internet
O tym, jak pozyskać fundusze przez Internet rozmawiamy z Aleksandrą Kiełczewską, wiceprezes Zarządu Fundacji Anioły Filantropii
– W okresie kampanii 1% w wyszukiwarce Google można znaleźć
linki do stron niektórych OPP,
które znajdują się powyżej wyników wyszukiwania. Jak te organizacje to zrobiły?
– Te linki to reklamy Google AdWords. OPP mogły pozyskać je na
dwa sposoby. Po pierwsze: kupić
w firmie Google. Po drugie: skorzystać z programu Google Grants,
w którym każda organizacja pożytku
publicznego, która spełnia wskazane
kryteria, otrzyma od firmy Google
13 tys. $ miesięcznie na kampanię
AdWords. Co ciekawe: budżet można wykorzystać na promocję organizacji, jej misji, dotarcie do beneficjentów, ale również na kampanie
fundraisingowe, w tym na kampanie
1% podatku. W okresie pozyskiwania 1% podatku OPP najczęściej
wykorzystują reklamy AdWords na
promocję strony zawierającej program do rozliczenia PIT, w którym
wpisania jest ich organizacja lub na
promocję swojej strony, gdzie podany
jest KRS organizacji lub opcjonalnie
program do rozliczenia PIT. W programie Google Grants mogą brać
udział tylko organizacje pożytku publicznego.
– W jaki sposób działają kampanię click to donate? Jak należy je
przeprowadzić, aby były skuteczne?
– Kampanie click to donate (taki

jak Pajacyk, Polskie Serce, czy Wyklikaj żywność) polegają na zachęcaniu internautów do regularnego
klikania w baner znajdujący się na
stronie. Przychody pochodzą od
sponsorów, zazwyczaj są to firmy
komercyjne, które płacą organizacji
za ekspozycję swoich bannerów lub
logotypu. Większość kampanii click
to donate dotyczy kwestii rozwiązywania głodu na świece, ale istnieją
też kampanie związane z ochroną
środowiska, ratowaniem ginących
gatunków, czy ochroną zdrowia. Aby
kampania była skuteczna nie wystarczy porozumienie ze sponsorami.
Przede wszystkim niezbędna jest
ciągła promocja strony i zapewnie-

nie regularnych kliknięć. Organizacje często korzystają w tym zakresie
z pomocy agencji reklamowych.
– Czy warto robić strony, które
służą tylko do pozyskiwania darowizn on-line?
– Warto pod warunkiem, że możemy zapewnić stronie wystarczającą
promocję. Na stronach, które służą pozyskiwaniu darowizn on-line
z zasady nie zamieszcza się zbyt
wiele elementów i treści. Internauta w ciągu kilku sekund powinien
zorientować się: czego od niego
oczekujemy, czego dotyczy sprawa,
i w jaki sposób ma przekazać darowiznę. Zazwyczaj proponuje się darczyńcy konkretną kwotę z informacją,

Granty dla młodych NGO'sów
W maju Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
ogłosił wyniki konkursu organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Komponent Regionalny. Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich z Nowego Miasteczka otrzymała 450 tys. zł na wsparcie i wzmocnienie lubuskich
organizacji pozarządowych.
Projekt
Lubuskie
Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych zakłada ogłoszenie 2 konkursów dla NGO z naszego regionu.
Jeden w tym roku. Jego ogłoszenie
planowane jest na lipiec 2012r. Drugi w lutym 2013r.
NGO’sy będą mogły ubiegać się
o granty w wysokości do 10 tys. zł,
przy 7% niefinansowym wkładzie
własnym. Warunkiem decydującym
o przyznaniu wsparcia jest staż organizacji. O dofinansowanie mogą
ubiegać się wszystkie organizacje
pozarządowe z woj. lubuskiego, które są zarejestrowane nie krócej niż 6
miesięcy dłużej, ale niż 3 lata, działających na terenie nie większym niż
powiat.
Premiowane dodatkowo
będą
organizacje z obszarów wiejskich
i miast do 25 tys. mieszkańców, któ-

rych roczny obrót nie przekroczył 50
tys. zł oraz organizacje, w których
strukturach organizacyjnych kobiety
stanowią co najmniej 60% ich składu.
Projekt realizowany jest w ramach
partnerstwa publiczno – społecznego z powiatem nowosolskim. Jego
celem jest wzmocnienie potencjału
i zasobów małych lokalnych organizacji pozarządowych. Projekt pozwoli na objęcie wsparciem co najmniej 45 podmiotów i co najmniej
200 ich członków, którzy zaangażowani będą w realizację społecznych
inicjatyw lokalnych oraz skorzystają
z bezpłatnych spotkań informacyjnych, konsultacji i doradztwa w ramach ubiegania się o mikrodotację.
W czerwcu i na początku lipca
Fundacja Porozumienie Wzgórz
Dalkowskich zaplanowała dla członków organizacji pozarządowych

z województwa lubuskiego dwa spotkania informacyjno –szkoleniowe.
hm

spotkanie dla organizacji
z południa województwa
29 czerwca 2012r. godzina 9.00
sala Powiatowego Centrum
Edukacji przy ul. Piłsudskiego 65
w Nowej Soli
Zgłoszenia do 27 czerwca

spotkanie dla organizacji z
północy województwa
11 lipca 2012r. godzina 10.00
sala Starostwa Powiatowego w
Sulęcinie, ul. Lipowa 18, Sulęcin
zgłoszenia do 9 lipca
więcej informacji
www.wzgorzadalkowskie.pl

w jaki sposób darowizna przełoży
się na rozwiązanie problemu np. „za
25 zł. możemy zrobić x”, „każde 30
złotych to jedna godzina rehabilitacji
dla chorych dzieci”. Przykład strony
do darowizn on-line , która odniosła
sukces to np. www.znajdz30zlotych.pl
– Co zrobić jeśli nasza strona nie
jest często odwiedzana i nie mamy
możliwości zająć się jej promocją?
– Możemy wówczas spróbować
pozyskiwać fundusze przez portale do darowizn, które posiadają już
swoich użytkowników, np. www.
siepomaga.pl lub www.domore.pl.
Warto wcześniej zapoznać się z regulaminem portalu. Niektóre z tego
typu stron pobierają prowizję od
darczyńców, niektóre wymagają posiadania zgody na przeprowadzenie
zbiórki publicznej.
– Czy warto kupować reklamy
w Internecie?
– To zależy. Wydając pieniądze na
reklamę musimy mieć gwarancję, że
albo zwrócą nam się w zadowalającym stopniu, albo osiągniemy rezultaty, które były zaplanowane. Jeśli
w organizacji nie pracuje specjalista ds. public relations, który będzie
w stanie to zaplanować i policzyć,
warto skorzystać z pomocy domów
mediowych lub agencji, które zajmują się tym zagadnieniem. Warto
również pamiętać, że niektóre powierzchnie reklamowe w Interne-

cie możemy pozyskać nieodpłatnie
nawiązując współpracę z biurami
reklamy. Małe, lokalne organizacje,
których nie stać na zakup reklam
mogą w ten sposób promować swoje
działania i pozyskiwać nowych darczyńców. Można również spróbować
nie tylko pozyskać powierzchnię
gratis, ale także otrzymać wsparcie
finansowe za zakup reklam przez innych. Przykładem kampanii fundraisingowej, która działa w ten sposób
jest Skrzynka Pełna Marzeń: www.
skrzynkapelnamarzen.pl. Fundacja
Mam Marzenie otrzymuje od firmy
część przychodów z reklam zamieszczanych w Poczcie Onet.
– Podsumujmy: do jakich kampanii fundraisingowych warto używać Internetu?
– Internet sprawdza się w kampaniach 1% i kampaniach skierowanych na pozyskanie darczyńców
indywidulanych. Dodatkowo jeśli
organizacja prowadzi działalność
gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego internet
jest zazwyczaj odpowiednim miejscem na jej promocję i skuteczną
sprzedaż usług. Internet jest również
idealnym miejscem do utrzymania
kontaktu z darczyńcami, najtańszym
i najszybszym środkiem dotarcia do
osób, które lubią naszą organizację
i interesują się jej działaniami.
Rozmawiała Marzena Słodownik
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Odwiedza miasta i miasteczka
Kierunek – Kolsko

W ciągu ostatnich kilku tygodni NGO’bus odwiedził
trzy miejscowości, Kolsko,
Skwierzynę oraz Błotno
Każde ze spotkań podzielone
było na dwie części: promocyjną i informacyjną.
W pierwszej, prezentowane były
założenia projektu. Pracownicy
Fundacji informowali uczestników o możliwościach udzielanego
w ramach projektu wsparcia. Druga
część, poświęcona była wybranemu tematowi spotkania i dyskusji
z uczestnikami. Spotkania promocyjne w ramach NGO’busa, pozwoliły
spojrzeć organizacjom na działalność
społeczną z nowej perspektywy. –
Warto posłuchać, co robią organizacje dla lokalnych społeczności, i w jaki
sposób działają na co dzień – informuje Karolina Knochenmuss, doradca w projekcie Podaj dalej.
Marzena Słodownik
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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

17 maja załoga NGO’busa zawitała w Kolsku. – Pojechaliśmy tam na
zaproszenie Stowarzyszenia Edukacyjnego Tuba, świeżo upieczonej organizacji – wyjaśnia animator, Adam
Szulczewski.
Spotkanie odbyło się Gminnym
Domu Kultury w Kolsku. O godzinie
17.00 zjawiły się 22 osoby, zainteresowane współpracą ngo i samorządu,
a także pozyskiwaniem funduszy. Na
spotkanie przyszedł także wójt Kolska Henryk Matysik. – Rozpoczęliśmy od przedstawienia korzyści jakie
daje organizacjom z uczestnictwo
w projekcie „Podaj Dalej”. Rozmawialiśmy również o tym jak poprawnie prowadzić wolontariat, i gdzie
szukać pieniędzy na prowadzone
działania – mówi A. Szulczewski.

Kierunek – Skwierzyna
Drugim miejscem, jaki NGO'bus
odwiedził w maju była Skwierzyna. –
Pojechaliśmy tam 18 maja na zaproszenie władz gminnych – tłumaczy
animator. – Ze społecznikami umówieni byliśmy w Urzędzie Miejskim.
O godzinie 11.00. na spotkaniu
pojawiło się kilku przedstawicieli
III sektora. - Tematem przewodnim
naszej wizyty było „ABC organizacji
pozarządowej” – wyjaśnia A. Szulczewski. – Rozmawialiśmy głównie
o funkcjonowaniu lokalnych organizacji pozarządowych – dodaje animator.
Reprezentanci stowarzyszeń mieli
wiele pytań, począwszy od pozyskiwania środków na konkretne działania, aż po sprawy związane z kwestiami finansowymi i prawnymi.

Kierunek – Błotno
21 czerwca NGO’bus zawitał do
niewielkiej miejscowości o nazwie
Błotno, położonej w gminie Zwierzyn. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Stolina, mające swoją
siedzibę w właśnie w Zwierzynie. To
prężnie rozwijająca się organizacja,
która powstała w 2009 roku, i zdołała
pozyskać fundusze na 8 projektów.
– W sali wiejskiej powitała nas
24 osobowa grupa społeczników,
co bardzo nas ucieszyło – wyjaśnia
A. Szulczewski. – Zgodnie z zapotrzebowaniem część spotkania poświęciliśmy współpracy międzysektorowej – dodaje. Uczestnicy spotkania
byli również zainteresowani podstawowymi informacjami z zakresu pisania projektów i potencjalnych źródeł
pozyskania grantów

15

Info NGO Miesięcznik Lubuskich Organizacji Pozarządowych

16

nr 6 (10)/2012

29 czerwca

Piłka jest okrągła, W odpowiedzi
a bramki są dwie na zapotrzebowanie
Oczywiście nie mogłam się powstrzymać, bo to przecież czas
zrywu narodowego, i nie dało się inaczej. Jest tak cudnie,
biało-czerwono, i co ważne przełamaliśmy kolejne stereotypy.

Chromastock / © macniak

Zespół projektu „Podaj dalej” słucha tego, co mają do powiedzenia przedstawiciele NGO. Na jednym ze spotkań organizacji objętych wsparciem kompleksowym, usłyszeliśmy głosy
niezadowolenia, ponieważ w regulaminie projektu jest zapis, że jedna osoba może wziąć
udział tylko w dwóch szkoleniach – mówi Magdalena Tokarska, koordynatorka.

Obraz polskiej kibicki
Stereotyp jest taki: Kobiety nie lubią
piłki nożnej. Ale badania przeprowadzone na zlecenie organizacji płatniczej
MasterCard (na reprezentatywnej grupie 1069 Polaków) tym stereotypom
przeczą. Okazuje się bowiem, że co
czwarta Polka (23 %) jest kibicem piłki
nożnej, 40 % kobiet ogląda mecze ze
swoim partnerem, a 33 %. deklaruje, że
interesuje się futbolem. Jest to niewątpliwie wartość dodana tych mistrzostw,
gdyż zmieniają się nie tylko polskie stadiony, koleje i lotniska, ale także obraz
polskiego kibica, który zdecydowanie
w ostatnim czasie wypiękniał.

Babski wieczór
podczas Euro?
Ale oczywiście część z nas nie lubi
piłki nożnej, i lubić nie musi. Ale
co robić, kiedy facet ogląda mecz?
Większość z nas zostaje w domu ‒
czyta książki, gotuje, sprząta, ogląda
film, korzystając z drugiego telewizora albo po prostu idzie spać. Tylko
7 % kobiet wychodzi w tym czasie
z domu na spotkanie z koleżankami,
a 1,7 % idzie na zakupy.

Dlaczego mężczyźni oglądają mecze piłki nożnej?
Badanie MasterCard pokazuje,
że według kobiet mężczyźni oglądają mecze, niekoniecznie dlatego,
że interesują się piłką nożną. Połowa z nich twierdzi, że dla panów to
wyłącznie przerwa w myśleniu. Co
czwarta kobieta w Polsce nie wie
i nie rozumie, dlaczego mężczyźni
oglądają piłkę nożną. Mniej więcej
tyle samo pań sądzi, że mecz jest
dla ich partnerów okazją do spotkania się z kolegami i spożywania
alkoholu, a 3 % kobiet twierdzi, że
mężczyźni używają piłki nożnej jako
pretekstu do zwolnienia z domowych obowiązków.
Marzena Słodownik

PS.
Tekst może się wydać złośliwy, ale
to nie moja wina – tak wyszły badania MasterCard. Dodam tylko, że
piłka, bramka, drużyna, reprezentacja, arena, widownia są rodzaju żeńskiego. I jeszcze jedno – wygraliśmy
EURO, chociaż przegraliśmy z Czechami i nie wyszliśmy z grupy.

Zespół merytoryczny zrobił rozeznanie, z jakich form wsparcia
społecznicy chcieliby skorzystać.
Wysłaliśmy do organizacji objętych
wsparciem kompleksowym ankiety badające zapotrzebowanie. –
Otrzymaliśmy zwrotne odpowiedzi,
i wprowadziliśmy nowe działanie,
jakim są warsztaty dla NGO – wyjaśnia koordynatorka.
W pierwszej kolejności wsparcie
będzie skierowane do organizacji
objętych doradztwem kompleksowym, ale w przypadku wolnych
miejsc zapraszane będą pozostałe
NGO’sy z powiatów sulęcińskiego,
gorzowskiego i strzelecko – drezdeneckiego. – Nasze organizacje, które
wspieramy już od roku, są dla nas
i dla Instytucji Wdrażającej priorytetowe – informuje M. Tokarska.
W każdym warsztacie udział weźmie 15 osób. – Wprowadziliśmy taki
zapis, że jedna osoba może wziąć
udział we wszystkich trzech warsztatach – tłumaczy koordynatorka. –
Dodam jeszcze, że chcemy zapewnić
możliwość wzięcia w nich udziału
także tym osobom, które wcześniej
skorzystały już z dwóch szkoleń.
Mamy nadzieję, że takie rozwiązanie
spotka się z entuzjazmem.

Nowe działanie
Warsztaty dla organizacji z
powiatu gorzowskiego, sulęcińskiego, strzelecko-drezdeneckiego
- Zarządzanie organizacją
- PR i marketing w NGO
- Jak napisać dobry projekt?
Termin realizacji wrzesień –
grudzień 2012

27 czerwca odbyło się spotkanie doradców, którzy wspierają organizacje w „Podaj dalej”. Podsumowaliśmy rok współpracy, i zaplanowaliśmy kolejne półrocze.

prośbą o przedłużenie realizacji doradztwa specjalistycznego. – Ubiegły
rok pokazał, że miesiące letnie nie
były w pełni wykorzystane w ramach
dyżurów doradczych – wyjaśnia koordynatorka. – Postanowiliśmy to
zmienić, i zaproponować przerwę
w dyżurach podczas wakacji – dodaje.
To nie oznacza, że doradcy nie
będą udzielać wsparcia. Podczas
wakacji nasi specjaliści będą do dyspozycji w zależności od potrzeb organizacji. Doradcy mogą spotkać się
z przedstawicielami NGO w Inkubatorze w Słubicach lub w LoNGO
w Gorzowie, albo dojechać do siedziby
konkretnej organizacji. Zapytania do
doradców prosimy kierować bezpośrednio na adres doradcy@podaj-dalej.
org Adres poczty elektronicznej jest
chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona
obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
lub dzwoniąc pod numer 95 759 2444.
Więcej na temat doradców i obszarów
wsparcia na str. 10.

Doradcy popracują
do końca roku!

Czekamy na kolejne decyzje

Wychodząc naprzeciw potrzebom
organizacji, Fundacja zwróciła się z

Zespół projektowy wystąpił również o przedłużenie gazety i NGO-

’busa. Gazeta projektowa przyjęła się
w województwie. Budzi zainteresowanie i jest pozarządowym forum
informacji. oraz ważnym medium
pod kątem trwałości projektu, gdyż
działania rozpoczęte w trakcie jego
trwania będą kontynuowane. – Czekamy na odpowiedź z ministerstwa
– informuje Katarzyna Buchwald
– Piotrowska, redaktor naczelna. – Szkoda byłoby zakończyć teraz wydawanie miesięcznika, kiedy
z numeru na numer zgłasza się do
nas coraz więcej organizacji, które
chcą się w niej zaprezentować.
Podobnie jest z wyjazdami NGO’busa. Spotkania informacyjno – promocyjne cieszą się zainteresowaniem
wśród odbiorców, a animacja środowiska lokalnego przyczyniła się do
powstania 4 nowych organizacji w lubuskim. Organizacje dzwonią do Fundacji i proszą o zabukowanie kolejnych
terminów. Czy będzie taka możliwość?
– Staraliśmy się dokładnie argumentować zmiany, i precyzyjnie przedstawić wszystko Instytucji Wdrażającej.
Mamy nadzieję, że zgodzi się na proponowane przez nas zmiany – podsumowuje M. Tokarska.
Marzena Słodownik

Gościły u nas już koty, anakondy, kozy, a na koniec chomiczek. Bo lepszy chomik w garści… Ej, czy to naprawdę już ostatni numer?

