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Czy organizacje są gotowe do partnerstwa?

Jesteśmy na etapie uruchamiania funduszy unijnych na lata 2014-2020 
– mówi Arkadiusz Jachimowicz, prezes Sieci SPLOT. – Regulacje wymu-
szają partnerstwo w relacjach z organizacjami pozarządowymi. 

Na szlaku paktowej wyprawy 

PAKT poszerza swój zasięg i zaczyna zado-
mawiać się w gminach, które podjęły się 
wdrożenia narzędzi u siebie. 
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Wakacyjne rozluźnienie…?
Jestem już po urlopie. Czy to takie straszne uczucie? Sama nie wiem… W trakcie mo-
jej wcześniejszej pracy zawodowej urlop był tym momentem, kiedy mogłam 
całkowicie się wyłączyć. Po prostu zostawiałam ją na te kilkanaście dni. Tak było. 
Magdalena Tokarska

O
dkąd pracuję w III sektorze 

moje myślenie o urlopie 

zmieniło się diametralnie. 

Urlop oznacza bycie w innym miejscu, 

w innym otoczeniu, z innymi ludźmi. 

Urlop to też czas bez telefonu i kompu-

tera. Ale…. nie mogę wyłączyć myślenia 

o nowych pomysłach, działaniach, 

rozwiązaniach, nie mogę pozbyć się 

chęci angażowania w przypadkowe 

inicjatywy, które akurat stają na mojej 

drodze – a które potem kontynuuję 

w pracy.

Czy to są objawy 
pracoholizmu? 
Ja wolę myśleć, że mam pracę, która 

sprawia mi wielką satysfakcję. Nie 

muszę się zastanawiać czy to, co robię 

jest moim obowiązkiem czy przyjem-

nością, czy zadanie wykonuję w środę 

czy w sobotę. 

Okres wakacyjny to czas, kiedy nastę-

puje ogólne rozluźnienie. Świeci słońce, 

mamy poczucie wolności, nieco zwal-

niamy, jesteśmy bardziej tolerancyjni 

na lenistwo. To także świetny czas 

na to, aby z większą starannością 

i spokojem zaplanować sobie zadania 

od września. 

Nowe wyzwania 
W organizacji pozarządowej, takiej jak 

nasza, kończą się projekty i rozpoczyna 

nowy okres możliwości, czas sięgania 

po kolejne środki fi nansowe. Taka 

sytuacja wymusza przygotowanie 

się do nowych zasad, uzupełnienie 

swoich kompetencji, zweryfi kowanie 

priorytetów. Dlatego korzystamy 

z odpoczynku, ale jednocześnie ze 

świadomością podchodzimy do tego, 

co przed nami.

Będzie się działo! 
W naszym wspólnym projekcie „PAKT.

com.org” realizowanym z naszymi 

partnerami z gminy Krosno Odrzańskie 

podsumowujemy wszystko, co do tej 

pory zrobiliśmy. Rozpowszechniamy 

wypracowany model, zachęcamy 

innych do naśladowania i chętnie 

wspieramy ich we wdrażaniu pomysłu.

Poświęcamy też sporo czasu na to, 

aby zaplanować kolejne wspólne 

działania i podjąć się nowych 

wyzwań. Nasze doświadczenia 

pozwalają na swobodniejsze podej-

ście do współpracy. Znamy się, rozu-

miemy, wiemy, co jest dla każdej ze 

stron korzyścią i do jakich celów 

zmierzamy. Na tak przygotowanym 

gruncie możemy zbudować wiele. 

I dlatego odważnie ruszamy po nowe 

projekty, wyzwania, doświadczenia. 

Będzie się działo! 
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Czy tak jest naprawdę – pisze 
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do partnerstwa? 
Arkadiusz Jachimowicz, prezes Sieci 
SPLOT, mówi, że regulacje unijne 
wymuszają partnerstwo w relacjach 
z organizacjami pozarządowymi. 
To z jednej strony dobrze, bo 
organizacje zostają wpuszczane 
przez administrację na dziewicze 
dla nich do tej pory tereny, ale 
z drugiej strony bez przygotowania 
się organizacji to partnerstwo może 
stać się fasadowe.

9 Pakt rozprzestrzenia się 
w najlepsze!
PAKT poszerza swój zasięg i zaczyna 
zadomawiać się w gminach, które 
podjęły się wdrożenia narzędzi 
u siebie. Są to: Żary, Gubin, Deszczno 
oraz Prószków i Biała k. Opola. Przed 
nimi wiele do zrobienia…

15 Na szlaku paktowej 
wyprawy
Anna Miechowicz, moderatorka 
spotkań upowszechniających 
projekt, pisze o swojej przygodzie 
z PAKT-em. Zanim wyruszy na 
wyprawę, starannie pakuje swój 
plecak, w którym znajdują się 
biuletyny, podręczniki, arkusze 
papieru, fl amastry. Zabiera też 
trochę swoich doświadczeń, 
umiejętności, pozytywnego 
myślenia oraz wiedzę.

17 Wakacje, wakacje ……
Tym razem Magdalena Tokarska 
rozmawia z Markiem Cebulą o czasie 
wolnym, o wakacjach, i o planach 
pourlopowych. Podsumowują 
Rybobranie w Krośnie, które z roku 
na rok angażuje coraz więcej 
mieszkańców.

21 Na dziedzińcu 
Piastowskiego Zamku
12 czerwca 2015 roku zespół Paktowy 
ze Słubic we współpracy z gminą 
Krosno Odrzańskie i krośnieńskim 
Centrum Artystyczno--Kulturalnym 
Zamek wspólnie zorganizowali 
pierwsze Targi Innowacji. Działo się!

23 O przyszłości produktów 
innowacyjnych
Szymon Medalion z Centrum 
Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku 
opowiada o Modelu Kontraktowania 
Usług Społecznych. – Wierzę, że nasz 
produkt będzie się sam promował. 
Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby 
wymagał minimalnych nakładów 
fi nansowych. Teraz samorządy 
powinny przejąć inicjatywę i korzystać 
z niego, zlecając zadania.

27 Dlaczego ja wcześniej na 
to nie wpadłem?!
Umiejętne stosowanie regrantingu 
może stymulować kontraktowanie 
przez samorządy zadań publicznych 
organizacjom pozarządowym. Jak jest 
w praktyce? – Samorządy są różne. 
W Polsce jest 2,5 tys. gmin, setki 
miast. Nie można wrzucić wszystkich 
do jednego worka, bo każdy samorząd 
podchodzi do sprawy inaczej – 
wyjaśnia Dorota Stronkowska 
z Akademii Rozwoju Filantropii.

31 W tej relacji każda strona 
zyskuje
Mentoring jest teraz w fazie 
intensywnego upowszechniania. 
Pojawiamy się wszędzie, gdzie 
nasz produkt może się spotkać 
z zainteresowaniem. Dlatego też 
zawitaliśmy z produktem do Krosna 
Odrzańskiego. Tam wszystko się 
zaczęło – opowiada Anna Serba.

36 Lanie wody może 
spowodować jedynie powódź
O udanej współpracy 
międzysektorowej mówi Daniel 
Fąferko z Fundacji „Nasz Dom”, 
prezes Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej 
WINDA. Program WINDA opracowany 
został w oparciu o doświadczenia 
z pracy z młodzieżą opuszczającą 
rodziny zastępcze. Dzięki aktywności 
młodzieży włączonej w jego 
tworzenie, udało się wypracować 
zasadę 7 pięter WINDY.

41 Droga Oriona
W ramach projektu powstał wspólny 
dla 3 instytucji (PUP, OPS, PCPR) 
program komputerowy ORION, 
który zawiera bazę danych Osób 
Niepełnosprawnych oraz ścieżkę 
reintegracji społecznej i zawodowej. 
Jak udało się połączyć 6 partnerów, 

opowiada Izabela Kumor-Pilarczyk, 
kanclerz Łużyckiej Wyższej Szkoły 
Humanistycznej w Żarach.

45 Potargowe retrospekcje 
koordynatorki
Targi, targi i po targach. Najpierw 
czekaliśmy na to, co ma się wydarzyć 
– ze strachem, niepewnością, 
ciekawością. Bo chociaż to była 
kolejna nasza impreza, to przecież 
jednak inna. O przygotowaniach, 
pogodzie i dniu pełnym wrażeń 
opowiada Marzena Słodownik.

47 Związek Sybiraków – 
dbamy o Znaki Pamięci
Głód był na porządku dziennym. Moi 
bracia chodzili do szkoły, a ja w tym 
czasie byłam zamknięta w lepiance. 
Był to barak z gliny, wybiałkowany 
wapnem, gdzie zajmowaliśmy 
jedno pomieszczenie, oczywiście 
bez podłogi, z jednym okienkiem. 
Szczególnie zapamiętałam kawałek 
nieba, które widziałam przez to 
okienko – mówi Daniela Otlewska, 
prezes koła nr 5 Związku Sybiraków 
w Krośnie Odrzańskim.
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Czy organizacje są gotowe 

do partnerstwa?
Z Arkadiuszem Jachimowiczem, prezesem Sieci SPLOT, rozmawia Sylwia Kostrzewa.

Jesteśmy na etapie uruchamiania 
funduszy unijnych na lata 2014-
2020. Sieć SPLOT od początku 

wdrażania nowej pe rspektywy 
walczyła o zniesienie obowiązku 
wnoszenia wkładów własnych do 
projektów przez organizacje poza-
rządowe. Dlaczego?
Argumentów przeciwko wkładom 

jest wiele. Dla mnie koronnym jest 

fakt, że zadania określone w Regio-

nalnych Programach Operacyjnych 

to nie są pomysły organizacji, lecz 

zdiagnozowane problemy i szanse 

rozwojowe określone przez admini-

strację publiczną – w tym przypadku 

samorządową – i to do administracji 

należy realizacja związanych z tym 

zadań. W takim przypadku – zgod-

nie z ustawą o działalności pożytku 

publicznego – powinna mieć zastoso-

wanie zasada powierzenia realizacji 

zadania publicznego, czyli całkowitego 

sfi nansowania realizacji zadania. 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

stwierdziło, że w sytuacji pieniędzy 

unijnych obowiązuje inna ścieżka, 

czyli nie obowiązuje ustawa o działal-

ności pożytku publicznego. Stwierdza 

też, że zdolność wniesienia wkładu 

własnego to dowód na zakorzenienie 

organizacji w społeczności lokalnej 

(sic!). Dla mnie to kolejna bariera dla 

organizacji w aplikowaniu o trudne 

środki unijne. Co prawda wkładem 

własnym może być także koszt pracy 

wolontariuszy i koszt użyczenia np. 

lokalu, ale i tak nie obejdzie się bez 

środków fi nansowych. Wolontariat 

jest słabo rozwinięty, poza tym, kto 

będzie świadczył na dłuższą metę 

pracę wolontarystyczną w specja-

listycznych z reguły działaniach 

w ramach projektów? A rachunki za 

czynsz trzeba płacić... Bardzo mało 

organizacji ma swój majątek, który 

mógłby być kosztem wkładu wła-

snego (poza tym dochodzą koszty 

za ogrzewanie). Z badań wynika, że 

największym problemem organizacji 

jest brak pieniędzy, a mimo to rząd 

funduje nam dodatkowe obciążenie. 

Nie ma jeszcze ukształtowanych 

źródeł fi nansowania organizacji – 

1 % idzie na osoby indywidualne, 

ofi arność publiczna jest nikła, CSR 

słaby, fundacji grantodawczych mało. 

Samorządy są zadłużone, z niechęcią 

odnoszą się do kolejnych próśb organi-

zacji o dotację na wkład własny. Jeżeli 

nawet dadzą – rośnie uzależnienie 

organizacji…To wszystko jest po pro-

stu nie fair.

Mówimy tu zresztą tylko o projektach 

miękkich z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, nie odnosimy się do pro-

jektów twardych, gdzie wkład własny 

dla III sektora wynosi co najmniej 

15 %. A to jest ogromnym obciąże-

niem dla organizacji, które chcą np. 

zaadaptować budynek na potrzeby 

działalności statutowej. 

Rozumiem i akceptuję sytuację nie-

zbędności wkładu własnego, gdy to 

sama organizacja ma pewien pomysł, 

chce go zrealizować i szuka pienię-

dzy. Wtedy ten wkład – i to jak naj-

większy – powinien być przez nią 

zapewniony. Dodam, że Sieć SPLOT 

akceptuje wkład własny w wysokości 1 

% (przypomnę, że taka sytuacja miała 

miejsce w pierwszym rozdaniu fun-

duszy unijnych), z uwagi na potrzebę 

rozwoju wolontariatu i fakt, że takie 

obciążenie organizacje są w stanie 

udźwignąć. Jako ciekawostkę podam, 

że MIR w swoich projektach (POWER) 

życzy sobie 3 % wkładu własnego, a od 

regionów żąda 5 %.

Stanowisko Sieci SPLOT nie zyskało 
akceptacji. Jak uważasz, warto wal-
czyć? Co wkłady własne oznaczają 
dla III sektora?
Stanowisko nie uzyskało akceptacji 

strony rządowej. Naszą petycję w tej 

sprawie podpisało ponad 1300 przed-

stawicieli organizacji. Sądzę, że wraz ze 

zbliżaniem się pierwszych konkursów 

w ramach RPO organizacje zaczną 

sobie uświadamiać kwestię wkładu 

własnego, bo zobaczą, że naprawdę 

obowiązuje – czasami ponad 5 %, 

w zależności od stanowiska konkret-

nego Urzędu Marszałkowskiego. 

Nie uważamy sprawy za zamkniętą. 

Docierają do nas apele m.in. federacji 

organizacji o podjęcie dalszych działań 

w tej sprawie. Niedawno poprosiliśmy 

reprezentantów strony społecznej 

w Komitetach Monitorujących RPO 

we wszystkich województwach o zbie-

ranie informacji i doświadczeń w tym 

zakresie i przekazanie do nas. Na tej 
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podstawie sformułujemy wniosek 

o ponowne zajęcie się sprawą wkładów 

przez stronę rządową, tak, aby dosto-

sować wysokość wkładu własnego do 

aktualnych możliwości organizacji. 

Myślę, że naszymi sprzymierzeńcami 

w tej kwestii są także wojewódzkie 

Rady Działalności Pożytku Publicz-

nego. Część z nich wystosowało pismo 

w tej sprawie do MIR, wiele zabiega 

w obrębie województwa o zlikwi-

dowanie czy zmniejszenie wkładu 

własnego dla organizacji. Mamy 

nadzieję, że interwencję będziemy 

prowadzić wspólnie z Ogólnopolską 

Federacją Organizacji Pozarządowych, 

z federacjami regionalnymi, a także 

z krajową Radą Działalności Pożytku 

Publicznego, zwłaszcza stroną 

pozarządową Rady.

Jesteś jednym z członków Komitetu 
ds. Umowy Partnerstwa (KUP). Czym 
jest Umowa Partnerstwa? Jaka jest 
rola Komitetu?
Polska podpisała z Komisją Europejską 

Umowę Partnerstwa, która jest formą 

realizacji Strategii Europa 2020 ze 

strony UE, i Strategii Rozwoju Kraju 

2020 ze strony Polski. Umowa okre-

śla sposób wydatkowania funduszy 

unijnych na realizację zapisów tych 

dokumentów w okresie 2014-2020. 

Instrumentami realizacji Umowy 

Partnerstwa są krajowe (np. POWER) 

i regionalne (np. RPO Woj. Lubuskiego) 

programy operacyjne. 

Natomiast Komitet do spraw Umowy 

Partnerstwa jest podmiotem wspoma-

gającym proces koordynacji tych pro-

gramów operacyjnych. I tak – Komitet 

dokonuje przeglądu realizacji Umowy 

Partnerstwa, proponuje zmiany do 

Umowy, ocenia wpływ różnych czyn-

ników na realizację Umowy, może 

przekazać rekomendacje realizatorom 

programów w przypadku opóźnień 

czy problemów. Komitet liczy 117 osób. 

Składa się z przedstawicieli rządu, 

samorządu i strony społecznej (po 

1/3). Organizacje pozarządowe zostały 

wskazane przez krajową Radę Działal-

ności Pożytku Publicznego. Stanowią 

część strony społecznej, w jej skład 

wchodzą także związki zawodowe, 

izby gospodarcze i uczelnie. 

Jakimi najważniejszymi kwestiami 
powinien zająć się KUP?
Jako że perspektywa finansowa 

2014-2020 dopiero się rozkręca, KUP 

powinien pozyskiwać informacje od 

interesariuszy o barierach związanych 

z wdrażaniem programów operacyj-

nych i wypracować rekomendacje 

zmniejszające te uciążliwości. Jak 

wspomniałem Komitet jest bardzo 

liczny i to może powodować pewną 

powolność w podejmowaniu dzia-

łań. Mam jednak nadzieję, że po 

doświadczeniach płynących z dwóch 

poprzednich okresów wdrażania 

pieniędzy unijnych, teraz będzie 

mniej problemów. Strona pozarzą-

dowa wnioskuje o powołanie grupy 

roboczej, która będzie się zajmowała 

kwestią partnerstwa przy wdrażaniu 

środków unijnych. Wystąpiliśmy 

też o to, aby w prezydium Komitetu 

zasiadał także przedstawiciel strony 

społecznej, reprezentującej w końcu 

jedną trzecią składu. Bywalcy – czyli 

uczestnicy podobnego ciała w kończą-

cym się okresie programowania – są 

raczej sceptyczni co do sprawczości 

Komitetu. Zobaczymy. 

Zasada partnerstwa jest jedną z waż-
niejszym zasad europejskiej polityki 
regionalnej. Jak oceniasz jej stoso-
wanie w praktyce?
Co o tym mówi wspomniana Umowa? 

Stwierdza, że w praktyce partnerstwo 



Pakt Współpracy // nr 9/2015

Rozmowy o współpracy 7

oznacza włączenie władz, instytucji 

publicznych, partnerów gospodarczych 

i społecznych, a także podmiotów 

reprezentujących społeczeństwo oby-

watelskie w procesy przygotowania, 

a następnie wdrażania strategii, m.in. 

poprzez: „zapewnienie dostępu do 

aktualnych informacji, umożliwienie 

podmiotom reprezentującym okre-

ślone środowiska udziału w pracach 

nad przygotowaniem dokumentów 

programowych, w tym w ramach 

konsultacji”. 

Mam świadomość, że wdrożenie 

zasady partnerstwa w sytuacji, gdy do 

tej pory decyzje podejmowały tylko 

władze – „bo zostaliśmy wybrani” – 

jest bardzo trudne. Widzę, że regulacje 

unijne wymuszają to partnerstwo 

w relacjach z organizacjami pozarzą-

dowymi. To z jednej strony dobrze, bo 

organizacje zostają wpuszczane przez 

administrację na dziewicze dla nich 

do tej pory tereny, ale z drugiej strony 

obawiam się, że bez przygotowania się 

organizacji to partnerstwo może stać 

się fasadowe. Jako członek Komitetu 

Monitorującego wiem, że sporo jest 

tu ruchów pozornych, bardzo wiele 

decyzji podejmowanych jest wcze-

śniej, w zaciszach gabinetów – na 

pewno nie pozarządowych. Z drugiej 

strony czy organizacje są gotowe 

do partnerstwa? Wydaje się, że nie 

do końca. Za dużo chciejstwa, rosz-

czeniowości, za mało kompetencji, 

umiejętności rzeczniczych. Kultura 

partnerstwa obowiązuje dwie strony. 

Jednak uczymy się szybko, dlatego 

jestem dobrej myśli. 

W jaki sposób wzmacniać realizację 
zasady partnerstwa w praktyce nie 
tylko w wymiarze krajowym, ale też 
regionalnym i lokalnym?

Jak wspomniałem, sektor obywa-

telski także musi uczyć się jak być 

partnerem. Widzę, że jesteśmy tak 

zabiegani o przetrwanie organizacji, 

że zbyt mało czasu, wysiłku i zasobów 

poświęcamy, aby na dobrym poziomie 

dialogować z różnymi partnerami. 

Ba, nawet między nami – w sektorze 

jest duża konkurencja. Musimy dbać 

o to, aby być w odpowiednim czasie 

w odpowiednim miejscu, dysponując 

adekwatnymi argumentami i potrafi ąc 

je wyartykułować w odpowiedni spo-

sób. Wiele decyzji zapada na różnego 

rodzaju spotkaniach – powinniśmy 

tam być i umiejętnie przedstawiać 

swoje racje. Jak trzeba, powinniśmy 

wypracować stanowisko środowiska 

organizacji. Powinniśmy opierać się 

na wiarygodnych badaniach, przepro-

wadzanych przez nas – tu potrzebne 

są kompetencje, lub inne podmioty. To 

wymaga dużego wysiłku i przeświad-

czenia, że w ten sposób prowadzimy 

ważną obywatelską sprawę. 

Uważam, że w kreowaniu kultury 

dialogu i partnerstwa w sektorze 

dużą rolę do odegrania mają fede-

racje i reprezentacje. One powinny 

się w tym specjalizować i schodzić 

z wiedzą i doświadczeniem do swo-

ich organizacji członkowskich, oraz 

reprezentować je w trudniejszych 

sprawach.

Jaka jest Twoja wizja III sektora po 
funduszach unijnych?
Na pewno sektor zostanie oczyszczony 

z quasi organizacji pozarządowych, 

których celem było życie z pieniędzy 

unijnych, a nie realizacja misji. One 

stopniowo znikną. Zniknie też nie-

stety trochę organizacji misyjnych, 

które teraz nie zadbają o dywersyfi -

kację źródeł dochodu. Budżety będą 

skromniejsze, zatrudnienie spadnie. 

Biorąc pod uwagę, że w ciągu tych 

kilkunastu lat obfitości unijnych 
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środków wiele problemów zostanie 

zmniejszonych czy nawet zlikwido-

wanych - misja niektórych organiza-

cji będzie zrealizowana. No tak, ale 

ciągle będzie mnóstwo organizacji, 

które będą chciały działać. I tu widzę 

kilka ścieżek – przejmowanie w więk-

szym stopniu zadań od samorządów, 

działalność gospodarcza organizacji 

w nurcie ekonomii społecznej, zwięk-

szenie ofi arności publicznej (niepokoi 

mnie skoncentrowanie jej na jednej 

dorocznej akcji), reformę 1 %, żeby 

pieniądze szły na organizacje, a nie na 

indywidualne osoby, większą otwar-

tość przedsiębiorców na wspieranie 

konkretnych projektów organizacji, 

liczę też na ogólny wzrost zamożności 

Polaków i rozwój kultury fi nansowania 

przez nich działalności organizacji 

społecznych, zwłaszcza lokalnych, no 

i nowe techniki fundraisingowe: fi nan-

sowanie społecznościowe (crowdfun-

ding) itp. Mam nadzieję, że będziemy 

coraz mniej uzależnieni od pieniędzy 

publicznych, a coraz bardziej wspierani 

przez Polaków. 

Jaka jest rola organizacji pozarzą-
dowych w realizacji celów funduszy 
strukturalnych?

Zgodnie z zasadą partnerstwa sektor 

pozarządowy brał udział we współtwo-

rzeniu dokumentów np. regionalnych 

RPO. Zgrzytem jest tworzenie szcze-

gółowych opisów osi priorytetowych 

bez udziału organizacji, a nawet bez 

konsultacji z nimi, a przecież SzOOP 

to szczegóły wdrożeniowe. Dalej – bie-

rzemy udział w monitoringu i ewalu-

acji funduszy poprzez uczestnictwo 

w Komitetach Monitorujących. Jeste-

śmy też jednym z realizatorów zadań 

w RPO, ale – wnoszącym pasję, serce, 

wolontariuszy, kreatywność, otwar-

tość - masę tych wartości dodanych, 

którymi z reguły nie dysponują inni 

wykonawcy. Pojawia się pytanie jak 

tych walorów nie utracić w zderzeniu 

z biurokracją projektową? Twierdzę, 

że można połączyć misję i wdzięk 

pracy organizacji z wymogami unij-

nymi. W mojej organizacji zawsze 

o to dbamy. Potrzebna jest dobra 

diagnoza pod projekt, umiejętność 

przewidywania, umiejętność ela-

stycznego poruszania się w ramach 

narzuconych przez regulacje unijne, 

doświadczenie. Jest to możliwe. Choć 

prawda, że trudne. Dlatego martwią 

mnie dodatkowe obciążenia w postaci 

wkładów własnych. 

Wspomnieliśmy już o Radach 
Pożytku. Jaka jest ich rola na pozio-
mie lokalnym?
Dziwię się tym organizacjom, czy śro-

dowiskom organizacji, które nie chcą 

zadbać o powstanie Rady Działalności 

Pożytku Publicznego. To świetne narzę-

dzie współpracy z samorządem. Nawet 

z tej prozaicznej strony – nie musimy 

zabiegać o spotkanie z urzędnikami, 

spotykamy się z nimi na posiedzeniu 

Rady. Rada to kreator i strażnik systemu 

współpracy samorządu i organizacji 

pozarządowych. Świetnym punktem 

odniesienia tej współpracy jest Model 

współpracy administracji publicznej 

i organizacji pozarządowych wypraco-

wany przez grupę ekspertów-praktyków 

pod egidą Sieci Wspierania Organizacji 

Pozarządowych SPLOT. To rezerwuar 

pomysłów, które warto rozważyć i zasto-

sować w praktyce współpracy w swoim 

samorządzie. Kto ma to zrobić? Właśnie 

Rada Działalności Pożytku Publicznego. 

Jest wiele problemów we współpracy, 

barier, niedomówień, emocji – dzięki 

istnieniu Rady te problemy są przega-

dywane i rozwiązywane. Sam jestem 

członkiem rady w mieście i wojewódz-

twie, doświadczyłem, że to naprawdę 

działa i zdecydowanie polecam.
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Pakt rozprzestrzenia 
się w najlepsze!
PAKT poszerza swój zasięg i zaczyna zadomawiać się w gminach, które podjęły się 
wdrożenia narzędzi u siebie. Są to: Żary, Gubin, Deszczno oraz Prószków i Biała 
k. Opola. Przed nimi wiele do zrobienia, bo PAKT to 5 narzędzi wspierających 
współpracę międzysektorową.
Aleksandra Rybak

N
a spotkaniach upowszech-

niających dużo się działo. 

Do tej pory rozpoczęliśmy 

pracę wdrożeniową w 3 samorządach 

– w Gubinie, Deszcznie i gminie Biała. 

W pozostałych 2 gminach, spotkania 

są zaplanowane w sierpniu i wrześniu. 

Uczestnicy spotkań zapoznali się bliżej 

z PAKT-owymi narzędziami i wybrali 

najlepsze dla siebie. – Założeniem 

projektowym było to, że trzy gminy 

wdrożą u siebie PAKT Współpracy. 

A jednak zgłosiło się 5 gmin, co jest dla 

nas wyznacznikiem sukcesu – mówi 

Marzena Słodownik, koordynatorka 

projektu. – Mam nadzieję, że z czasem 

PAKT podbije serca innych samorzą-

dów – dodaje.

Diagnoza skrojona na miarę
Przedstawiciele samorządu i organiza-

cji pozarządowych, którzy brali udział 

w spotkaniach upowszechniających 

w danej gminie, zaczęli od określenia 

potencjału swojej malej ojczyzny. Przy-

gotowali diagnozę w niestandardowy 

sposób – na kolorowych plakatach. 

Teraz stoi przed nimi wiele „zadań 

domowych”, które mają pomóc im 

ułożyć plan działania i przygotować 

do wytężonej pracy podczas wrześnio-

wego szkolenia w Bukowym Dworku. 

– Nasze spotkania są wstępem do 

wdrażania PAKT-u. Chcemy dobrze 

przygotować uczestników do pracy, 

która jest przed nimi. Każda gmina 

określiła swoje potrzeby, wybrała 

z modelu to, co jest najlepsze – pod-

kreśla M. Słodownik.

Niepowtarzalny 
klimat Gubina
Gubin to gmina miejska w wojewódz-

twie lubuskim, w powiecie krośnieńskim, 

na prawym brzegu Nysy Łużyckiej. Leży 

w polskiej części Dolnych Łużyc, na granicy 

z Niemcami i do 1945 roku była wschodnią 

częścią miasta Guben. A to liczy sobie już 

780 lat!

Dzięki temu także polska strona cieszy 

się licznymi zabytkami i ma niepowtarzalny 

klimat tworzony między innymi przez znaj-

dującą się w centrum wyspę. Uroku dodają 

także rozciągające się pod miastem Wzgórza 

Gubińskie. Od dawna pojawiają się pomysły 

na ich zagospodarowanie, lecz jeszcze żaden 

nie spotkał się z wystarczającą aprobatą. Mimo 

to nic nie stoi na przeszkodzie, by cieszyć 

się pięknym widokiem na okolicę. Rzeka 

i jej dopływy tworzą wyjątkowy krajobraz, 

a także potencjał turystyczny – rozrywkę 

znajdą tu fani wędkarstwa, kajakarstwa czy 

pieszych wędrówek!

Kościół Farny i ratusz
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Mieszkańcami Gubina są ludzie z różnych części Polski, a także 

z zagranicy. Wielu mężczyzn przyjechało tu do wojska, poznali przyszłe 

żony i osiedlili się. Społeczność Gubina jest bardzo różnorodna. Na co 

dzień mieszkańcy dwóch państw tworzą Euromiasto podzielone jedy-

nie mostem. Samorządy, szkoły i organizacje pozarządowe dokładają 

starań, aby sąsiedzka współpraca była jak najściślejsza, choć dzieje się 

ona w sposób naturalny. Polacy pracują w Guben, zaś Niemcy robią 

zakupy i wypoczywają w Gubinie. Kwitnie tutaj handel i usługi, bo jest 

tak samo dobrze jak po drugiej stronie, a zdecydowanie taniej. Jednak 

nie chodzi tylko o względy ekonomiczne! Wbrew powszechnemu 

stereotypowi panuje tu sąsiedzka sympatia! Liczne są polsko-nie-

mieckie małżeństwa i wychowanie dzieci w dwujęzycznym duchu.

Podczas spotkania musieliśmy uważać, by nie zabrnąć w nie-

kończącą się dyskusję o „nas” i o „was”. To pomogło gubinianom 

zlokalizować potrzebę: komunikacji nigdy za wiele! Dlatego decy-

dowali się oni pogłębić i merytorykę międzysektorowego dialogu 

w formie debat oksfordzkich. Oprócz tego podczas szkolenia chcą 

dużo ćwiczeń z efektywnej komunikacji.

- Kiedyś to miasto bardzo dobrze 
się rozwijało! Przemysł wręcz hulał. 
Przecież do nas jeździli ludzie z Krosna 
Odrzańskiego, bo tam nie było żadnego 
przemysłu. Wszystko było w Gubinie. 
Tu pracowało ponad 2,5 tysiąca ludzi 
w jednym zakładzie. A takich zakła-
dów było aż 4! A czego nam zazdrościli 
w całej Polsce? Byliśmy taką bramą na 
Zachód. Wtedy przekroczyć granicę 
można było tyko w trzech miejscach: 
w Świnoujściu, Słubicach i Gubinie. Byli-
śmy miastem granicznym i oknem na 
świat – wspominał jeden z uczestników 
spotkania podczas prezentacji plakatu 
swojej grupy.
 

Gubinianie w grupach tworzyli prace o potencjale ich gminy A potem dumnie je prezentowali

Wieża Bramy Ostrowskiej
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Zgodni i otwarci 
mieszkańcy Deszczna
Deszczno to gmina wiejska w woje-

wództwie lubuskim, w powiecie 

gorzowskim. Jest oddalona o 15 minut 

jazdy samochodem od centrum 

Gorzowa Wielkopolskiego, co czyni 

z niej „sypialnię miasta”. Coraz więcej 

ludzi szuka wytchnienia od zgiełku 

i przeprowadza się do Deszczna, które 

przyciąga bliskością natury. Wokół 

jest dużo pól i lasów, a w upalny dzień 

można udać się nad wodę (np. jezioro 

Glinik, czy zalew w Karninie). Space-

rując po okolicy można znaleźć różne 

bogactwa przeszłości - monety i inne 

skarby. Podobno nawet bursztynowa 

komnata leży gdzieś na terenie tej 

gminy. Mieszkają tu ludzie aktywni, 

którzy niezależnie od wieku chcą 

działać dla swoich lokalnych społecz-

ności. Seniorzy zrzeszają się głównie 

przy kołach gospodyń wiejskich, zaś 

dzieci w przy klubach sportowych. 

Samorząd zwraca uwagę na mieszkań-

ców i stara się umożliwić im wysoką 

jakość życia poprzez liczne inwestycje 

Zabytkowy kościół we wsi Borek

Mieszkańcy gminy Deszczno w wirze tworzenia. Deszczno ma wielki potencjał
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Nie płacz, że wakacje się skończą. Ciesz 
się, że wielkimi krokami zbliża się 9. Świę-
to Pieczonego Kurczaka w Gminie Deszcz-
no! Kiedyś byliśmy zagłębiem drobiar-
skim, teraz dzięki „Kurczakowi” staliśmy 
się imprezowym zagłębiem regionu!
30 sierpnia Na Placu Kurczakowym w Ma-
szewie tysiące miłośników dobrej zabawy 
znów znajdą dla siebie moc atrakcji. 
Będzie coś dla ciała, ucha i dla brzucha!
Podczas naszej „Perfekcyjnej uczty” mo-
żesz liczyć na atrakcyjne punkty gastro-
nomiczne, stoiska promocyjne, handlowe 
i charytatywne, wesołe miasteczko, 
przejażdżki konne oraz rozgrywki sporto-
we. W czasie naszego święta odbędą się 
turnieje o puchar wójta gminy Deszczno 
w siatkówce plażowej, "Czerwonej Baśce" 
i w tysiąca.
Miało być perfekcyjnie? Tak właśnie 
będzie! Nasz „Kurczak” to coś więcej, niż 
letnia impreza plenerowa To synonim do-
brej, darmowej zabawy przy największych 
gwiazdach i pysznym jedzeniu! Baw się 
razem z nami, tym bardziej, że na „Kur-
czaka” dojedziesz darmowym autobusem 
MZK! www.deszczno.pl

wspierane także ze środków unijnych. Niskie podatki przyciągają 

nowych mieszkańców i nowych przedsiębiorców, dlatego gmina 

szybko się rozwija. „Niedługo Gorzów przyłączy się do Deszczna” 

– śmieją się mieszkańcy. Co jeszcze zachęca ludzi do osiedlenia 

tam? W kwestii edukacji idzie się zarówno na ilość jak i na jakość. 

Nie likwiduje się szkół, mimo, że ich utrzymanie jest bardzo kosz-

towne i dwie w zupełności wystarczyłyby. Dzięki włodarzom prawie 

każda miejscowość, a co za tym idzie jej lokalna społeczność, ma 

szansę utrzymania swojej placówki. Samorząd widzi szkoły, jako 

kolebkę i spoiwo lokalnej społeczności. I ma rację! W klasach jest 

maksymalnie po kilkunastu uczniów a wyposażenie znacznie 

przewyższa większość miejskich szkół. „Dzieci to nasz skarb i nasze 

serce, chcemy dla nich jak najlepiej!” – mówią. 

Są bardzo zgodni, otwarci i chcą dalszych zmian na lepsze. Dlatego 

we wrześniu planują przygotować wieloletni program współpracy!

Modernistyczny budynek Zespołu Szkół w Deszcznie

Jezioro w Gliniku
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Malownicza Biała
Biała (niem. Zülz) to gmina miejsko-

-wiejska w województwie opolskim, 

w powiecie prudnickim. Ziemie te 

trafi ły w ręce Polaków dopiero po 

II wojnie światowej. Wcześniej były 

w rękach Niemców, a epizodycznie 

także Czechów. Dlatego bardzo liczne 

są tu mniejszości narodowe. W 2006 

roku wprowadzono tu język niemiecki, 

jako język pomocniczy. Tym samym 

napisy informacyjne w gminie przy-

gotowane są po polsku, niemiecku 

i często po czesku. Tworzy to specy-

fi czną, wielokulturową atmosferę. 

Siedzibą władz jest jedna z odrestau-

rowanych zabytkowych kamienic 

na pięknym starym rynku w zało-

żonym w XIII w. miasteczku Biała. 

Czas płynie tu własnym tempem. 

A jednak jej mieszkańcy to aktywni 

ludzie. Zrzeszają się tu w towarzystwa 

przyjaciół wsi, koła gospodyń wiej-

skich i ochotnicze straże pożarne. 

I działają! Poza tym w Białej młodzi 

utalentowani ludzie tworzą orkiestrę 

dętą i regularnie prezentują się na 

organizowanej w gminie paradzie. Ta 

gmina ma też coś, czego nie ma nikt 

inny! Zabytkową sikawkę konną, którą 

udało się odrestaurować! Strażacy 

zabierają ją na zawody do Czech 

i odnoszą sukcesy. Od niedawna 

organizują też zlot takich sikawek 

u siebie. Wszystkie wsie w gminie są 

bardzo urokliwe i zadbane. Dużo tu 

ceglanych, poniemieckich folwarków 

a rozległe pola tworzą latem niepowta-

rzalną mozaikę. W okolicy rozciągają 

się też lasy pełne grzybów - Bory 

Niemodlińskie. Całości dopełniają 

malujące się na horyzoncie góry. 

Gmina Biała może poszczycić się 

walorami przyrodniczymi!

Mieszkańcy postanowili, że do 

wrześniowego szkolenia przeprowadzą 

diagnozę w gminie, planują też prze-

prowadzenie kilku debat oksfordzkich. 

Chcą utworzyć Zespół Partycypacyjny, 

który w przyszłości zajmie się przy-

gotowaniem wieloletniego programu 

współpracy.

Na rynku w Białej czas płynie własnym rytmem

Mieszkańcy Białej tworzą..
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Bory Niemodlińskie są największym lewostronnym obszarem leśnym górnej Odry, z jedną z największych w regio-
nie kumulacją stawów oraz torfowisk, niegdysiejsze „królestwo cietrzewia i głuszca”. Bory Niemodlińskie to jedyny 
w województwie opolskim obszar leśny, którego naturalne granice wyznacza „trójkąt trzech rzek”: Odry, Nysy 
i Białej, powodując, że jest on jednym z najcieplejszych regionów Polski. 
Bory Niemodlińskie charakteryzują:
- najniższe i najwyższe temperatury w kraju (rekordy) 
- stare wychodnie wulkanów – pokłady bazaltu w Graczach i Ligocie Tułowickiej
- pokłady węgla brunatnego w Komprachcicach 
- najstarszy ogród botaniczny w Polsce – Lipno 
- 2 obszary Natura 2000 
- najcenniejsze wystąpienia zmineralizowanych i podgrzanych wód podziemnych w województwie – Grabin 
- zbiorniki powyrobiskowe 
- koncentracja specyfi cznych rezerwatów przyrody (torfowiskowe, wodne) 
- Stawy Tułowickie i Niemodlińskie – największa kumulacja stawów na Opolszczyźnie
- torfy w Szydłowie, Kuźnicy Ligockiej i Prądach
- pokłady margla (wapienia) w gm. Prószków
http://boryniemodlinskie.pl/

W kolejnym wyda-

niu biuletynu PAKT 

Współpracy przed-

stawimy kolejne 

gminy, które chcą 

z nami współpraco-

wać i wdrażać u sie-

bie wypracowany 

przez nas produkt. 

Zapraszamy!
Siedziba władz gminnych

Diagnoza potencjału w gminie Biała
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Plecak pełen doświadczeń
Zanim wyruszę na wyprawę naj-

pierw muszę starannie zapakować 

swój plecak, w którym znajdują się 

m.in. paktowe biuletyny, podręczniki, 

arkusze papieru, fl amastry i…. trochę 

swoich doświadczeń, umiejętności, 

pozytywnego myślenia oraz wiedza 

zdobyta w czasie realizacji projektu. 

Wyobraźmy sobie samotną wyprawę 

na szlaku bez ludzi…. Pierwsza myśl jest 

taka, że „się nie da”, druga „ oczywiście 

możliwa”, a ja wybieram opcje trzecią 

– z fajną ekipą ludzi i dodatkowym 

plecakiem doświadczeń. 

No właśnie ludzie…. Hmm, pomyśl, 

ile możemy się nauczyć od siebie 

nawzajem. Jak się okazuje liczba 

podobieństw, które łączą wszystkich 

mieszkańców małych gmin od północy 

po południe Polski, jest ogromna. 

Mamy podobny potencjał np. walory 

przyrodnicze, aktywnych sołtysów 

i burmistrzów, którzy są liderami dla 

swoich małych społeczności, zaanga-

żowanych społeczników czy seniorów 

dostarczających wiedzy młodszym 

pokoleniom. Łączą nas również burz-

liwe dyskusje na temat klubów spor-

towych i ich fi nansowania oraz chęć 

zmiany na lepsze. Próbując znaleźć 

różnice dostrzegam pewne elementy, 

które po przejściu PAKT-owego szlaku 

stają się bardziej zarysowane i doty-

czą przede wszystkim doświadczeń 

związanych z historią danej gminy 

i jej rozwojem. 

Mieszkańcy poszczególnych gmin 

tj. Skwierzyny, Gubina, Żar, Prószkowa, 

Deszczna, Lisewa, Białej mogli prze-

testować w praktyce, jakie korzyści 

społeczne dla gminy może przynieść 

wykorzystanie debaty oksfordzkiej, 

która otwiera drzwi do kulturalnego 

dialogu i rzeczowej wymiany argu-

mentów w określonym czasie. 

Na szlaku paktowej wyprawy 
Jest lipcowy wieczór – siedzę sobie z kubkiem herbaty i myślami wracam do 
wypraw po Polsce na spotkania upowszechniające. Na twarzy pojawia mi się lekki 
uśmiech, gdyż PAKT to dla mnie nie tylko zestaw narzędzi do wykorzystania 
w różnych szerokościach geografi cznych Polski, ale też spostrzeżenia 
i doświadczenia zebrane ze wspólnych spotkań z ludźmi i pewnych nietypowych 
okoliczności, w których się znalazłam.

Anna Miechowicz

Z mieszkańcami Deszczna

Nic nie jest przeszkodą dla 

upowszechniania PAKTU

Wykorzystanie w praktyce narzę-

dzi paktowych rozpoczynając od 

diagnozy, programu szkoleniowego, 

tworzenia wieloletniego programu 

współpracy poprzez debaty oraz 

narzędzie badające efektywność spo-

łeczną i ekonomiczną dało początek 

procesowi zmian z wykorzystaniem 

istniejącego potencjału w poszczegól-

nych gminach. Każda gmina dzięki 

arkuszowi kalkulacyjnemu może 

zbadać, które zadania i w jakich 

obszarach może zlecać organizacjom 

pozarządowym. 
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Rozmowy w samochodzie 
i gips na nodze
Z mojej perspektywy spotkania upo-

wszechniające wyposażyły gminy 

w niezbędny pakiet, który przy dobrej 

woli i zaangażowaniu samorządów 

oraz mieszkańców poprawi jakość 

współpracy międzysektorowej. Wrócę 

jeszcze na moment na paktowy 

szlak. W drogę na upowszechnianie 

PAKT-u w poszczególnych gminach 

wybrałam się z ekipą ludzi, z pak-

towiczami z Krosna Odrzańskiego 

oraz ze Słubic. Godziny spędzone 

na rozmowach przed dotarciem do 

celu i te powrotne służyły wymia-

nie doświadczeń. Ale jeden powrót 

na długo zostanie w mojej pamięci. 

W pewien czerwcowy wieczór wraca-

łam z Mariuszem Musikiem ze spotka-

nia w gminie Biała. Postanowiliśmy 

„rozprostować nogi”. Wtedy jeszcze nie 

wiedziałam, że ja jedną swoją nogę 

rozprostuję, i to nie na 5 minut, ale 

na cały miesiąc (śmiech). Niby tylko 

mały przystanek, a tu proszę noga 

skręcona i odłamana kość. Nie jest 

to fragment kryminału, ale sytuacja 

prawdziwa. I tak podczas paktowej 

wyprawy zdobyłam kolejne doświad-

czenie i to nie tylko z samego spotkania 

z mieszkańcami gminy Biała. Tym 

razem był to również gips na nodze. 

W takich okolicznościach poznaje się 

drugiego człowieka jeszcze bardziej. 

Nie sądziłam, że ta podróż przyniesie 

mi dodatkową porcję humoru mimo 

odczuwanego wtedy bólu. Nie była-

bym sobą, gdybym w tym miejscu nie 

podziękowała mojemu paktowemu 

koledze Mariuszowi Musikowi, który 

mi wtedy pomógł i szczęśliwie dowiózł 

do domu. Prawda, że PAKT stał się 

jeszcze bardziej autentyczny? Tworzą 

GO ludzie, wydarzenia, spotkania i nie-

zwykłe okoliczności, które powodują, 

że produkt upowszechniamy całymi 

sobą, wchodząc w proces z butami, 

nogami i gipsem.

Nic tak nie uczy jak wspólna, bogata 

w doświadczenia podróż szlakiem 

paktowym. Mam nadzieję, że gminy 

wykorzystają nasze narzędzia do swo-

ich potrzeb. Dostrzegam dużą otwartość 

osób, które spotkaliśmy podczas upo-

wszechniania. Dlatego jestem pewna, 

że o PAKCIE Współpracy usłyszymy 

jeszcze nie raz. Rozpowszechniajmy to, 

co może posłużyć innym i nie bójmy 

się nowych wyzwań, nawet jeśli wydają 

się nam ekstremalne.

A teraz, kończąc swoją rozprawę 

o paktowym szlaku, dopiję do końca 

herbatę i zgaszę lampkę, a jutro z nową 

energią wyruszę znowu w podróż 

międzysektorową. Najważniejsze, że 

będzie to wyprawa z ludźmi, do ludzi 

i dla ludzi – wyprawa pod nazwą PAKT 

Współpracy.

Mieszkańcy Białej prezentują swoją diagnozę

Fragment debaty oksfordzkiej w Lisewie

Zrobię sobie teraz mały 
przystanek w gminie Lisewo 
w województwie kujawsko-
-pomorskim. Jest 8 kwietnia 
br., nieduża sala, przyjemny 
klimat i…. oryginalny temat do 
dyskusji – czy należy zasypać 
zbiornik przeciwpożarowy 
zwany Fyca? Padło wiele 
argumentów, ale nie zabrakło 
też humoru, który pozwolił na 
integrację mieszkańców. 
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M
agda Tokarska: Zaczęły się 

wakacje, sezon urlopowy. Ja 

właśnie wróciłam z urlopu, 

a Ty jesteś tuż przed. Wszędzie słyszę, 

że przez najbliższe 2 miesiące nie 

będzie można nic załatwić, lepiej też 

nie planować żadnych działań, bo 

i tak nikt z nich nie skorzysta – panuje 

ogólne spowolnienie. Czy taki sam 

trend obserwujesz u siebie w gminie? 

Czy masz takie poczucie, że podczas 

wakacji można się całkowicie wyłączyć 

od myślenia o pracy?

Marek Cebula: Jeśli podchodzi się do 

swojej pracy z entuzjazmem i pasją, 

a tego oczekuję od swoich współpracow-

ników w Krośnie Odrzańskim, może to 

być trudne. Z jednej strony naturalną 

potrzebą jest chęć wypoczynku i ode-

rwania się od tej służbowej rzeczywi-

stości, z drugiej zaś wielu mieszkań-

ców, szczególnie tych pracujących za 

granicą, właśnie w wakacje załatwia 

wiele spraw administracyjnych i my, 

urzędnicy, mimo sezonu urlopowego, 

musimy im to umożliwić. Odnosząc 

się jednak do początku Twojej wypo-

wiedzi – sądząc po liczbie zaproszeń, 

jakie otrzymuję, odnoszę wrażenie, że 

wiele organizacji pozarządowych, rad 

sołeckich, czy grup nieformalnych ma 

właśnie teraz najgorętszy czas, organi-

zując mnóstwo festynów, lub innych 

wydarzeń. Nie odczuwam, że nastąpił 

w ich codziennej działalności okres 

urlopowy, wręcz przeciwnie. Podobnie 

jest z organizacjami turystycznymi, 

dla których wakacje to okres żniw. Co 

innego działalność coachingowa czy 

szkoleniowa – takich działań rzeczy-

wiście nie planuje się w tym czasie, 

bo zainteresowanie może być słabe.

Magda Tokarska: To z czego wynika 

fakt, że imprezy masowe dla miesz-

kańców, robi się głównie do końca 

czerwca, czy podczas wakacji nikt się 

zainteresuje takimi wydarzeniami? Czy 

jest to po prostu wygodne dla gminy?

Marek Cebula: To wynika z dwóch 

faktów. Po pierwsze, jak sama nazwa 

wskazuje, odbiorcami święta miasta 

organizowanego przez nas pod nazwą 

Rybobranie, są głównie mieszkańcy, 

a oni w sezonie wakacyjnym często 

Dialog samorządowo-pozarządowy, część 8

Wakacje, wakacje ……
Rozmawiają Magdalena Tokarska, prezes Fundacji na rzecz Collegium Polonicum 
i Marek Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego
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wyjeżdżają. Planowanie imprezy na 

środek wakacji, uniemożliwiłoby 

wielu z nich udział w tym evencie. Po 

drugie, staramy się nie kumulować 

wydarzeń kulturalnych. Z racji miej-

sko – wiejskiego charakteru naszej 

gminy kolejnym dużym przedsię-

wzięciem po Rybobraniu są dożynki, 

które wypadają przeważnie pod 

koniec sierpnia. W lipcu natomiast 

realizowanych jest wiele mniejszych 

inicjatyw, których organizatorami są 

Centrum Artystyczno – Kulturalne 

„Zamek” i Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Ale zwróć uwagę, że w innych samo-

rządach może być zupełnie inaczej, to 

zależy od ich specyfi ki i od docelowej 

grupy odbiorców. Wybierając się nad 

morze mamy do dyspozycji wiele 

imprez, również komercyjnych, bo 

dla tych gmin to jest doskonały czas 

na wydarzenia plenerowe. Również 

w naszym województwie organizo-

wana jest bardzo duża impreza, jaką 

jest Przystanek Woodstock. 

Podsumowując, to nie jest tak, że 

nie chcemy organizować imprez 

w wakacje, ale staramy się dosto-

sowywać je do potrzeb i oczekiwań 

mieszkańców. Śledzimy również 

kalendarz wydarzeń kulturalnych 

w okolicy, po to, by umożliwić kro-

śnianom korzystanie z wielu ofert, 

również poza granicami gminy, a nie 

stwarzać sytuację, w której będą 

musieli wybierać pomiędzy atrak-

cjami, które dzieją się jednocześnie 

w kilku miejscach. 

Magda Tokarska: Masz rację, bo tak 

sobie myślę, że w sezonie, kiedy skwar 

leje się z nieba wolałabym wybrać się 

nad pobliskie jezioro, niż uczestniczyć 

w imprezie na lądzie, gdzie będzie 

trudniej znieść upały. A w okolicy 

Krosna Odrzańskiego mamy wiele 

pięknych jezior, z których mieszkańcy 

z chęcią korzystają.

Marek Cebula: Nie tylko mieszkańcy! 

Naszą dumą jest zmodernizowana plaża 

miejska w Łochowicach, nad którą 

wypoczywa coraz więcej Lubuszan. 

Ale, wracając do meritum, imprezy 

plenerowe mają to do siebie, że ich 

największym zagrożeniem jest pogoda. 

I to nie tylko deszcz jakby się wyda-

wało, ale również inne skrajności, jak 

np. upał. Na początku lipca powiat 

zorganizował Piknik Zdrowia – termin 

wypadł na weekend, kiedy temperatura 

przekroczyła 35 º C, co spowodowało, 

że frekwencja na nim była słaba.

Magda Tokarska: Każda impreza plene-

rowa obarczona jest wieloma ryzykami. 

Mówiliśmy już o pogodzie, ale to nie 

jedyny element. A odbiorcy? Organi-

zacja dużego wydarzenia wymaga 

przecież ogromnego wysiłku i zaangażo-

wania wielu osób, a zawsze znajdzie się 

ktoś, kto będzie narzekał i krytykował. 

Czy warto je w ogóle robić? 

Marek Cebula: Mamy tego świado-

mość, ale też wiemy, że mieszkańcy 

potrzebują poczucia tożsamości 

z miejscem, które zamieszkują. 

Aby to poczuli muszą być dumni 

ze swojego miasta, ale i z imprezy. 

Rybobranie organizowane przez 

ostatnie 2 lata pokazało, że udało 

nam się stworzyć dużą, markową 

imprezę, w której mieszkańcy nie 

tylko licznie uczestniczą, ale także 

słyszą o niej w mediach. To powo-

duje, że zaczynają czuć, że to także 

ich wydarzenie. 

Magda Tokarska: Rozumiem, że masz 

taki feedback od mieszkańców?

Marek Cebula: Tak. Wiele osób, jesz-

cze w trakcie Rybobrania chwaliło 
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formułę imprezy, podkreślając, że 

zaprosiło w tym czasie rodzinę i zna-

jomych w odwiedziny, aby też mogli 

skorzystać z przygotowanych przez 

nas atrakcji. To bardzo cieszy. Ludzie 

lubią się bawić, chodzić na koncerty, 

spotykać z gwiazdami i dobrze jeśli 

mogą to robić w swojej miejscowości. 

Nie tylko posiedzieć na ławce w parku, 

ale też wziąć udział w dużym wyda-

rzeniu, spotkać się ze znajomymi, 

zjeść dobrą rybę, porozmawiać. To 

także integruje społeczność lokalną.

Magda Tokarska: No właśnie. A czy 

dostrzegasz w tym momencie zaan-

gażowanie mieszkańców, czy oprócz 

utożsamiania się z wydarzeniem 

chcą bardziej włączać się w jego 

współtworzenie?

Marek Cebula: Oczywiście! Doskona-

łym dowodem na to jest nasza parada 

rybobraniowa. W tym roku wzięło 

w niej udział dużo więcej uczestników. 

Oprócz szkół i przedszkoli, prezento-

wały się ekipy takie jak Społeczna Straż 

Rybacka, Gospodarstwo Rybackie Karp, 

czy urzędnicy – wszyscy w ciekawych 

przebraniach, które sprawiały, że cała 

parada była bardzo barwna i wesoła. 

Jestem przekonany, że w przyszłym 

roku będzie nas w tym korowodzie 

jeszcze więcej!

Magda Tokarska: A czy dla Gminy 

Krosno Odrzańskie zorganizowanie 

takiej imprezy jest dużym wysiłkiem 

fi nansowym?

Marek Cebula: Tak, ale nasi miesz-

kańcy na to zasługują. Wtedy, gdy jest 

to możliwe, staramy się pozyskiwać 

środki fi nansowe od sponsorów i ze 

źródeł zewnętrznych. Ale ze względu 

na specyfi kę funduszy unijnych w tym 

roku nie było to możliwe na tak dużą 

skalę, jak w roku ubiegłym. Aby móc 

podjąć się organizacji imprezy trzeba 

było wykonać wiele pracy w celu 

zabezpieczenia środków fi nansowych 

w budżecie Gminy. 

Magda Tokarska: To jest bardzo 

trudne, aby zrobić ciekawą imprezę 

nie mając na nią wystarczającej ilo-

ści pieniędzy. A jednocześnie mając 

świadomość tego, że dobra impreza to 

taka, w której każdy znajdzie coś dla 

siebie, zapewnić atrakcyjny program. 

W tym miejscu pozwól, że wyrażę 

swoje uznanie dla tych wszystkich, 

którzy pracowali przy organizacji 

Rybobrania, bo miałam okazję widzieć 

ich w akcji.

Marek Cebula: Pozwalam!. Ja również 

jestem z nich bardzo dumny i mam 

świadomość, ile pracy i serca włożyli 

w tę imprezę. A co do programu – 

staraliśmy się, aby dla każdego było 

coś miłego. I zaczęliśmy, jak wiesz, od 

Rybkobrania – czyli oferty dla dzieci. 

Zakończyło je pasowanie sześciolat-

ków na młodych obywateli miasta 

gotowych na rozpoczęcie edukacji 

szkolnej. Pierwszy dzień Rybobra-

nia był dniem młodych z paradą 

w roli głównej, pokazem laserów 

i muzyką reggae w tle. Kolejny nato-

miast to atrakcje kulinarne z ofertą 

dla całych rodzin, zakończone kon-

certem gwiazdy.

Magda Tokarska: To święto, było też 

dobrym miejscem na to, abyśmy 

mogli wspólnie podsumować pro-

jekt PAKT.com.org. Zrobiliśmy Targi 

Innowacji na Zamku. Impreza udała 

się. Było to wydarzenie niszowe, skie-

rowane do osób zainteresowanych 

tematyką innowacji społecznych. 

Otoczenie zamku zapewniło magię, 

o którą trudno byłoby w zwykłej sali 
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musi oferować coś nowego, aby nadal 

była atrakcyjna dla odbiorców. Ale 

jesteśmy również otwarci na propo-

zycje od mieszkańców, organizacji 

pozarządowych czy grup społecznych. 

Takim kryterium, na które zwracamy 

uwagę przy doborze tych aktywności, 

jest jednak to, by impreza nie straciła 

swojego głównego charakteru, by nie 

stała się zlepkiem różnych mniejszych 

wydarzeń, które będą ze sobą wzajem-

nie konkurowały o odbiorców. 

Magda Tokarska: Rozumiem, że już 

planujecie jak ma wyglądać przyszło-

roczne Rybobranie - kogo zaprosić 

do współpracy, jak wyróżnić kolejną 

odsłonę imprezy, z czego wszystko 

sfi nansować.

Marek Cebula: Trafi łaś w dziesiątkę. 

Właśnie jesteśmy po pierwszym 

spotkaniu!

Magda Tokarska: Czyli idziesz na 

urlop z poczuciem, że wykonałeś dobrą 

robotę i możesz odpocząć? 

Marek Cebula: Idę na urlop z poczu-

ciem, że mamy jeszcze bardzo dużo 

pracy do wykonania.

Magda Tokarska: Upss. Czyli nie będzie 

odpoczynku?

Marek Cebula: Jestem pewien, że na 

urlopie będę mógł wyjść do domu 

z pracy nie później niż o 13.00! A tak 

serio. Każdy potrzebuje odrobiny 

wytchnienia. Znając siebie podej-

rzewam, że urlop uruchomi raczej 

pokłady nowych pomysłów, które 

będę chciał wdrożyć jak wrócę. 

Magda Tokarska: Rozumiem, że 

będziesz dostępny telefonicznie, 

mailowo – jedyna różnica to taka, 

że częściej zobaczę Cię w sandałach. 

Miłego urlopu Ci życzę i do zobacze-

nia wkrótce.

Marek Cebula: Dziękuję, ale nie przesa-

dzajmy z tymi mailami i telefonami…

Marek Cebula: Formuła Rybobrania 

jest otwarta. Sami mamy jeszcze wiele 

różnych pomysłów, które chcemy zreali-

zować, bo zdajemy sobie sprawę z tego, 

że każda następna edycja imprezy 

konferencyjnej. I tu nasuwa mi się 

pytanie do Ciebie: czy jako organiza-

torzy jesteście otwarci na zewnętrzne 

inicjatywy, pomysły, które chciałyby 

się do Was „przykleić”?
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W
 piątek, 12 czerwca 2015 roku 

zespół Paktowy ze Słubic 

we współpracy z gminą 

Krosno Odrzańskie i krośnieńskim 

Centrum Artystyczno-Kulturalnym 

Zamek wspólnie zorganizowali 

pierwsze Targi Innowacji. – Nie wie-

dzieliśmy jak to wypadnie. Czy taka 

konwencja spotkania okaże się suk-

cesem – mówi Marzena Słodownik, 

koordynatorka projektu „PAKT.com.

org”. – We wniosku o dofi nansowanie 

wpisaliśmy konferencję. Ale teraz 

konferencje robią wszyscy, a my chcie-

liśmy podejść do te matu, tak jak do 

projektu – innowacyjnie.

Innowacje w deszczu
Podczas Targów zaprezentowane 

zostały rozwiązania wypracowane 

w ramach projektów innowacyjnych 

fi nansowanych przez Unię Europejską. 

Dotyczą one współpracy organizacji 

pozarządowych z samorządem. Wśród 

wystawców były instytucje i organiza-

cje z całej Polski. Przez kilka ostatnich 

lat zajmowały się one zagadnieniami 

samorządowymi testując nowe propo-

zycje w różnych obszarach interwen-

cji. – Przygotowaliśmy przestrzeń dla 

wystawców, aby mogli przedstawić 

swój produkt. Każdy miał swój namiot 

i czas na panel dyskusyjny – informuje 

koordynatorka. – Taka formuła pozwo-

liła przyjrzeć się każdemu produktowi. 

Był czas, aby zapoznać się z konkret-

nym modelem i porozmawiać z jego 

twórcami – podsumowuje.

Na dziedzińcu 
Piastowskiego Zamku

Choć tuż przed rozpoczęciem targów padał deszcz to ostatecznie ani pogoda 
ani dobry nastrój nie zawiodły nikogo! W szczególnie dobry humor wprowadzał 

widok Magdaleny Tokarskiej, prezes Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, 
która powitała wszystkich w stroju „innowacji” oraz Marka Cebuli, burmistrza 

Krosna Odrzańskiego, w stroju kapitana statku.
Sylwia Kostrzewa

Magdalena Tokarska i Marek Cebula

Przez dziedziniec dumnie kroczą członkowie Stowarzyszenia Skarpa Gostchorze
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Ciekawe rozwiązania 
z całej Polski
Efekty kilkuletnich projektów można 

było zobaczyć w namiotach targowych 

na dziedzińcu Zamku Piastowskiego. 

Realizatorzy innowacyjnych przed-

sięwzięć zaprezentowali podręczniki, 

poradniki i narzędzia elektroniczne, 

które pomogą kolejnym samorzą-

dom przejść ścieżkę udoskonalenia. 

– W każdym namiocie była okazja do 

rozmowy z ekspertami ds. współpracy 

międzysektorowej. Zgłosiły się do nas 

różne organizacje i instytucje, dlatego 

przekrój osiągnięć innowacyjnych był 

szeroki – mówi M. Słodownik. – A to 

spowodowało, że Targi były nie tylko 

innowacyjne, ale przede wszystkim 

różnorodne.

Wiele inicjatyw i produktów
Mieliśmy przyjemność gościć w roli 

wystawców ludzi zajmujących się inno-

wacjami społecznymi na co dzień. Byli to: 

Dorota Stronkowska ze Stowarzyszenia 

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, 

Anna Rzepecka z Ośrodka Wsparcia 

Ekonomii Społecznej Subregionu Zielo-

nogórskiego, Marta Rosiak z Agencji Roz-

woju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze, 

Joanna Fibich-Muszyńska z Łużyckiej 

Wyższej Szkoły Humanistycznej, Daniel 

Fąferko z Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej 

WINDA, Szymon Medalion z Centrum 

Inicjatyw Obywatelskich.

Na kolejnych stronach przeczyta-

cie, co zaprezentowała każda instytu-

cja i z jakim produktem nasi goście 

przyjechali do Krosna Odrzańskiego. 

Anna Januszkiewicz i Adam Szulczewski - moderatorzy w akcji Kapitan Marek Cebula udziela wywiadu

Stoisko PAKT-owe Innowacja nie boi się nikogo



C
zy trudno jest namówić innych 
do korzystania z Waszego 
narzędzia?

I tak i nie. Nie, ponieważ zlecanie usług 

jest zjawiskiem powszechnym. Tak, 

z tego względu, że zachęcamy, aby 

odpowiednio się do tego przygotować 

i robić to dobrze. A to wymaga czasu 

i wysiłku. Jeśli uda nam się dotrzeć do 

ludzi zajmujących się zlecaniem zadań, 

po prezentacji naszych rozwiązań, pro-

blemy się rozmywają. Odbiorcy widzą 

korzyści płynące ze zlecania zadań i to, 

że przy zastosowaniu naszych narzę-

dzi staje się ono łatwiejsze. Mieliśmy 

w procesie testowania takie samorządy, 

w których ta zmiana była trudniejsza, 

niż wydawało nam się na początku. 

Wymagała dużo rozmów i czasu, jednak 

okazała się do zrobienia.

W jaki sposób trafi acie do odbiorców?
Upowszechnianie naszego produktu 

trwa właściwie od początku trwania 

projektu. W ostatnim czasie zorganizo-

waliśmy 16 regionalnych konferencji, 

we wszystkich województwach w kraju. 

Uczestniczyli w nich zarówno przedsta-

wiciele samorządów, jak i organizacji 

pozarządowych. Zorganizowaliśmy 

także już trzy Kongresy Współpracy 

Lokalnej. To ogólnopolskie, dość duże 

wydarzenia poświęcone współpracy 

między JST a NGO. Staraliśmy się zebrać 

tam wszystkich zainteresowanych 

zlecaniem zadań i pokazywaliśmy im 

korzyści płynące z naszego modelu. 

Poza tym prowadzimy stronę interne-

tową, działamy aktywnie w mediach 

społecznościowych i bierzemy udział 

w takich spotkaniach jak Targi na 

Zamku. Jesteśmy tam, gdzie jest szansa 

spotkać się zarówno z organizacjami 

jak i z samorządami, które są zainte-

resowane innowacjami oraz tematem 

współpracy.

Czy możesz powiedzieć, że samorządy 
są zainteresowane innowacjami 
usprawniającymi współpracę?
Tak. Samorządy szukają cały czas 

nowych rozwiązań. Obecnie muszą 

one realizować coraz więcej zadań 

własnych. W tym mogą pomóc orga-

nizacje pozarządowe – i samorządy są 

na to otwarte. Przejmowanie zadań 

to proces, który trwa i wymaga jesz-

cze dużego nakładu pracy po obu 

stronach. Jednak to się dzieje! My się 

przyglądamy, kibicujemy i jesteśmy 

bardzo zadowoleni z efektów.

O przyszłości produktów 
innowacyjnych
z Szymonem Medalionem z Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku rozmawia 
Aleksandra Rybak

O innowacjach społecznych 23

Pakt Współpracy // nr 9/2015



W takim razie dlaczego, czasami, 
mimo początkowego entuzjazmu 
JST nie decydują się na nowe 
rozwiązania?
Obawy są różne, zależą od konkretnego 

zadania lub typu zadań. Na przykład, 

czasami zlecenie zadania organizacji 

pozarządowej budzi kontrowersje 

społeczne. Na te wszystkie obawy 

odpowiadamy w naszym poradniku. 

Pokazujemy ścieżkę, jaką ma przejść 

samorząd, żeby uniknąć kontrowersji.

Jakich kontrowersji na przykład?
Na przykład zlecanie prowadzenia 

szkół organizacjom pozarządowym 

jest bardzo kontrowersyjne ze względu 

na to, że w takiej szkole nauczyciele 

nie są zatrudniani zgodnie z Kartą 

Nauczyciela, tracą więc wiele przy-

wilejów. Jednak jest to szansa dla 

niektórych szkół, przede wszystkim 

tych nierentownych, znajdujących się 

w małych miejscowościach, na wsiach. 

Często mają one tylko kilkunastu, 

kilkudziesięciu uczniów. Przekazanie 

jej pod opiekę NGO’sa jest szansą na 

jej przetrwanie, bo na utrzymanie 

nierentownej szkoły samorząd często 

nie ma pieniędzy. A organizacji poza-

rządowej może się to opłacać.

Rodzice też się boją, jak to będzie, gdy 

szkołę przestanie prowadzić samorząd. 

To jeden z bardzo jasnych przykładów 

kontrowersji, z którym się spotkaliśmy. 

Wiele obaw budzi również regranting. 

Związane są one z tym, że to już nie 

wójt, burmistrz czy prezydent będzie 

rozdawał „komu się należy” wedle 

własnego upodobania. Środkami 

będzie dysponował operator, wyło-

niony z zewnątrz.

Podczas panelu wspomniałeś o tym, 
że włodarze boją się tego, że to już 
nie oni będą „spijać śmietankę” po 
realizacji zadania, czy rzeczywiście 
tak jest?
To jest jedna z obaw, choć bardzo 

krótkowzroczna i niesłuszna. Dobrze 

zrealizowane zadanie to sukces nie 

tylko organizacji pozarządowej, ale 

też samorządu. Jako mieszkańcy ocze-

kujemy, żeby dostarczane nam usługi 

były jak najlepszej jakości. Zależy 

nam, żeby wszystko odbywało się 

efektywnie. I to jest najważniejsze, 

mimo początkowych obaw samorzą-

dów, że sukces może od nich „uciec” . 

Włodarze potrzebują sukcesów. Mam 

tu na myśli wybory i to, że każdy chce 

wygrać kolejny raz. Jednak dobrze 

zlecone, przygotowane i zrealizowane 

zadanie to sukces całej społeczności. 

Samorząd dostaje bardzo często usługę 

tańszą i lepszą, a i aspekt społeczny 

jest tu nie bez znaczenia.

Brzmi nieźle! A czy samorządy dają 
się przekonać tym argumentom? Czy 
ważny jest dla nich ten społeczny 
aspekt, czy jednak fi nanse?
Tak, efekty są już widoczne. Zlecając 

zadanie, samorząd może bardzo szybko 

zweryfi kować, czy to się opłaca, czy nie. 

I nie mówię tutaj tylko o pieniądzach, 

ale przede wszystkim o aspekcie spo-

łecznym. Organizacje pozarządowe 

angażują wolontariuszy, ekspertów, 

którzy robią wiele działań z pasją. Nie 

dlatego, że ktoś im kazał, albo mają to 

w obowiązkach, ale dlatego, że chcą 

to robić – to jest dla nich coś więcej 

niż tylko praca, to jest misja.

A czy większa chęć do zmian leży 
po stronie NGO czy JST?
Jest różnie. Czasem jest tak, że to orga-

nizacje pozarządowe boją się zmiany, 

a czasami samorządy.

Czego się boją organizacje?
Mają takie same obawy jak samorząd. 

Taka organizacja, która jest przy-

zwyczajona, że pójdzie do wójta, czy 
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burmistrza i „wychodzi” sobie pienią-

dze na konkretne działania, obawia 

się regraningu. Jeżeli dysponowanie 

funduszami przejmie operator, to ona 

straci swoje pole manewru. Czasami 

organizacje nie ufają sobie wzajemnie. 

Czasami pracują według utartych 

schematów i boją się zmian. Natomiast 

to wszystko nie przekreśla samej idei 

zlecania zadań, wręcz przeciwnie. To 

pokazuje, że są jeszcze obszary, w któ-

rych trzeba dużo pracować i nauczyć 

się, jak tą współpracą zarządzać.

Jak postrzegasz inne NGO realizujące 
projekty innowacyjne?
Na pewno nie jako konkurencję. Zachę-

camy samorządy: sięgajcie, oglądajcie 

i dobierzcie to, co odpowiada Wam 

najbardziej. Bo ideą nie było zrobienie 

produktu, który będziemy sprzeda-

wać. Naszą ideą było rozszerzenie 

współpracy, promocja zlecania zadań 

i pokazywanie tego, jak to zrobić, a to 

czy samorząd skorzysta z naszego 

modelu, czy z innego jest sprawą dru-

gorzędną. W innowacji nie chodziło 

o produkt, a o cel. Naszym celem jest 

rozpowszechnianie zlecania zadań 

i sprawienie, żeby było to normą, 

a nie innowacją. Jeśli to samo robią 

inne organizacje, my trzymamy kciuki 

i dołączamy się tam, gdzie pasujemy 

i możemy coś wspólnie zrobić.

Realizując nasz projekt bardzo mocno 

współpracowaliśmy z Akademią Roz-

woju Filantropii w Polsce, ponieważ 

jednym z typów zlecania zadań, które 

są w naszym projekcie, jest regran-

ting. ARF miała projekt innowacyjny 

dotyczący tylko regrantingu. Czyli ten 

temat i testowali, i opisywali dużo 

szerzej. Współpracowaliśmy po to, 

aby zapisy zarówno w jednym, jak 

i w drugim poradniku były tożsame, 

żeby się nie wykluczały. Udało nam 

się doprowadzić do tego, że mówiąc 

o regrantingu czy w Akademii czy 

CIO mówimy merytorycznie o tym 

samym pomyśle.

To bardzo dobrze podejście! A jak 
widzisz przyszłość Modelu?

Nie widzę przyszłości bez takiego roz-

wiązania. Kończą się fundusze unijne, 

tym wszyscy nas straszą. Straszymy 

też siebie nawzajem: Czy istnieje życie 

po EFS-ie? - słyszałem. Ale kiedyś 

przyjdzie ten moment i będziemy 

musieli się z nim zmierzyć.

Jaki więc masz pomysł na „trudne 
czasy”?
Samorząd ma coraz więcej zadań. Te 

zadania musi po prostu podzielić, bo 

jest zobowiązany zapewniać usługi, ale 

nie musi samodzielnie ich dostarczać. 

Może je zlecać. I to jest pomysł na to, 

jak nasze rozwiązanie będzie żyło za 5, 

10 lat. Znajdziemy taki sposób współ-

pracy, że część zadań będą realizować 

organizacje pozarządowe, a część 

samorząd jako zadania własne. To jest 

przyszłość nie tylko samego Modelu, 

ale całej współpracy, i tego jak będą 

wyglądały nasze lokalne społeczności 

za parę lat. Bo albo to zrobimy, albo 

będziemy się cofać.

A przyszłość innych innowacji?
Boję się tego, że część projektów umrze 

śmiercią naturalną. Dlatego okres 

upowszechniania trzeba wykorzystać 

na jak najskuteczniejszą implemen-

tację, czyli wdrożenie tych produktów, 

tak aby one żyły. Jeśli zaczną działać, 

będzie można pomyśleć, jak je połączyć 

albo rozbudować. To są w większości 

dobre produkty, które nie potrzebują 

dodatkowych działań i wsparcia. One 

teraz potrzebują rzeczywistego testu. 

Bo to, że były testowane pod paraso-

lem projektu to jedno, a teraz, bez 

fi nansowania i wsparcia projektowego 

będzie to prawdziwy egzamin. Albo 

go zaliczą, albo nie.

Czasami nawet dobry produkt może 

gdzieś zginąć, bo się okaże, że jest 

za trudny. Trzeba będzie usiąść nad 

nim na nowo i zastanowić się, jak go 

uprościć. Takich produktów powstało 

już dużo. Ale jest też sporo takich, 

których używamy do dzisiaj, mimo, 

że projekty dawno się skończyły.

Czy możesz podać jakiś przykład?
Na przykład budżet obywatelski, który 

pierwszy raz był wprowadzony w Pol-

sce w ramach projektu. Centrum Roz-

woju Inicjatyw Społecznych w dwóch 

dzielnicach Rybnika – to był test. 

A teraz prawie każde miasto w Polsce 

chce go mieć u siebie.

Zadziałało to jako innowacja parę 

lat temu, a teraz jest powszechne 

i ja wierzę, że to samo czeka obecnie 

wypracowane produkty.

A więc wierzysz w ich dalsze życie?
Bez tego nasza praca byłaby bez sensu. 

Wierzę, że nasz produkt będzie się sam 
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Model Kontraktowania Usług Społecznych (MKUS) to nowy 
pomysł na kształtowanie współpracy samorządów z organi-
zacjami pozarządowymi, ze szczególnym naciskiem na inno-
wacyjne formy zlecania zadań publicznych. Jest to pierwsze 
w Polsce tak kompleksowe rozwiązanie w tym zakresie, które 
możliwe jest do zastosowania bez względu na rodzaj i wiel-
kość danej jednostki samorządu terytorialnego. 
Model Kontraktowania Usług Społecznych jest odpowiedzią 
na realne potrzeby wynikające zarówno ze środowisk samo-
rządowych jak i pozarządowych. Proponowane w projekcie 
rozwiązanie polega na wypracowaniu modelu wspierające-
go proces uruchamiania realizacji zadań w formie kon-
traktowania usług – MODELU KONTRAKTOWANIA USŁUG 
SPOŁECZNYCH, opartego o badanie efektywności społecznej 
i ekonomicznej realizacji zadań.
MKUS jest narzędziem uniwersalnym, możliwym do zasto-
sowania w różnorodnych zadaniach publicznych. Obecnie 
brak jest powszechnych, kompleksowych narzędzi w tym 
zakresie, z których mogłyby korzystać samorządy. MKUS 
wprowadza cztery innowacyjne typy zlecania zadań tj. „Bon 
na aktywność – regranting”, „Zlecanie usług”, „Zlecanie 
instytucji” oraz „Kooperacyjne rozwiązywanie problemów”, 
które pozwalają zniwelować najczęściej defi niowane 
problemy oraz pomagają wejść na wyższy poziom współ-
pracy. Popularyzuje on ideę zlecania zadań organizacjom 
i prowadzi przez cały ten proces w sposób, który pozwala 
unikać problemów związanych ze zlecanym zadaniem. 
Model Kontraktowania Usług Społecznych udostępniony 
jest w postaci PORADNIKA zawierającego część teoretyczną 
oraz interaktywnego KREATORA zlecania zadań dostępnego 
na www.zlecaniezadan.pl, będącego częścią praktyczną. 
Kreator umożliwia przejście przez opisany w Poradniku 
proces zlecania zadań zgodnie z Modelem. Atrakcyjność 
formy interaktywnej polega na tym, że przy pomocy 
kreatora użytkownik uzyskuje gotowy raport, zawierający 
wyniki przeprowadzanych przez niego analiz dla wskazane-
go samorządu. Przy użyciu Kreatora, w praktyczny sposób 
zostaje wykonana analiza zmiany formy realizacji zadania 
publicznego.
Model powstał w ramach projektu innowacyjnego testują-
cego „Od partnerstwa do kooperacji” realizowanego przez 
Centrum Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Uni-
wersytetem Warszawskim i Gminą Miasto Ustka. Projekt 
realizowany był w okresie od 1 listopada 2012 do 30 czerwca 
2015 roku. Więcej informacji o projekcie i partnerach można 
znaleźć na www.projekt.zlecaniezadan.pl.

promował. Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby 

wymagał minimalnych nakładów fi nansowych. 

Teraz samorządy powinny przejąć inicjatywę 

i korzystać z niego, zlecając zadania. Często 

samorządy są gotowe zapłacić za wsparcie w tej 

kwestii, więc niektóre produkty mają szansę na 

samofi nansowanie. Trzy zorganizowane przez 

nas Kongresy Współpracy Lokalnej wyszły nam, 

mówiąc nieskromnie, super. Udało się dopro-

wadzić do merytorycznej dyskusji o tym jak 

współpracować. I mimo tego, że skończył nam 

się już projekt, szykujemy się do szukania środ-

ków i zorganizowania kolejnego, czwartego już 

kongresu, bo widzimy taką potrzebę. Odbiorcy też 

mówią, że chcą przyjechać na kolejny kongres, 

nawet jeśli będą musieli część kosztów pokryć 

z własnej kieszeni. Potrzebne jest miejsce do 

rozmowy, wymiany doświadczeń, dyskusji o tym, 

jak wyobrażamy sobie funkcjonowanie naszego 

państwa, czy naszych lokalnych społeczności 

w przyszłości.

Czy to nie powinna być inicjatywa odgórna?
Była: projekty innowacyjne, teraz czas na ini-

cjatywę oddolną. Inicjatywy odgórne mają to 

do siebie, że trwają a później się kończą i nic się 

dalej nie dzieje. Tu jest problem. Może dobrym 

pomysłem byłoby poszukanie fi nansowania na 

wszystkie produkty innowacyjne? Może trzeba je 

jeszcze jakoś inaczej promować? To jest pytanie 

do ministerstwa: co dalej? Jakie oni mają pomysły 

i jak chcą wykorzystać te produkty? Jak ocenią, 

czy są one dobre?

Co Twoim zdaniem powinno zrobić ministerstwo?
Może dobrym pomysłem byłoby, gdyby mini-

sterstwo zebrało wszystkie innowacyjne pro-

dukty, ludzi, którzy je tworzyli, żebyśmy się 

zastanowili jak te produkty połączyć i stworzyć 

coś nowego, ale to tylko jeden z pomysłów. 

Potrzeba nam trochę czasu na przetestowanie, 

jak nasze produkty sprawdzają się w twardej 

rzeczywistości, bez fi nansowania. A później 

warto zastanowić się nad ich połączeniem. 

Bardzo nie lubię wyważania otwartych drzwi, 

wręcz nienawidzę. Uważam, że jeśli ktoś już 

coś wymyślił, to nie ma sensu zaczynać tego 

samego od nowa. Trzeba szukać rzeczy wspól-

nych, które da się połączyć i zrobić to tak, żeby 

przygotować samorządom i organizacjom jak 

najlepszą, najszerszą ofertę.

Masz rację! Dziękuję za rozmowę.
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D
laczego w ogóle Akademia 
Rozwoju Filantropii w Pol-
sce wzięła się za innowację?

Bo robi to od początku. Kiedy Akade-

mia powstawała 17 lat temu, nikt nie 

mówił o innowacjach. Realizowano 

rozwiązania, które sprawiały, że coś 

działało lepiej, efektywniej. Wydaje 

mi się, że my się nie zastanawiamy, 

czy coś jest innowacją, czy nie. Jeśli 

coś jest dobre, skuteczne, a często 

ma charakter innowacyjny, to po 

prostu to robimy. Jest to dla nas 

naturalne. Pierwszą rzeczą, którą 

zajęła się ARF w Polsce było two-

rzenie funduszy lokalnych, po to 

powstaliśmy.  Sam pomysł funduszu 

lokalnego, jako organizacji łączącej 

3 sektory i działającej na rzecz kon-

kretnej społeczności był innowacyjny, 

nie było wcześniej w Polsce czegoś 

takiego. W Stanach takie fundusze 

mają już 100 lat, więc tak naprawdę 

on w ogóle nie jest innowacyjny. 

Myślę, że Akademia tak stworzyła 

swój profi l, że robi rzeczy, których 

do tej pory nikt nie robił albo znaj-

duje poletka, które nie są jeszcze 

zaorane i próbuje coś działać. Poza 

tym myślę, że wynika to po prostu 

z charakteru naszego prezesa, który 

sam jest wizjonerem i zwolennikiem 

innowacyjnych rozwiązań. Jest to 

taki charakter, że jak coś długo działa 

tak samo, to on potrzebuje zmiany, 

żeby to działało lepiej. Jest motorem 

napędowym całej Akademii. Wydaje 

mi się jednak, że jeśli chodzi o III 

sektor, w większości przypadków 

liderzy organizacji tak mają (śmiech).

Jaka jest w takim razie Twoja oso-
bista defi nicja innowacji?
Innowacja to ostatnio słowo klucz, 

bardzo odmieniane przez wszystkie 

przypadki. Pojawia się bardzo często 

w różnych dokumentach, strategiach, 

czy nawet w dyskursie politycznym. 

Mam poczucie, że ludzie kojarzą inno-

wację jako coś związanego z nowymi 

technologiami, rozwojem ekonomicz-

Dlaczego ja wcześniej 
na to nie wpadłem?!
O innowacjach z Dorotą Stronkowską z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce 
rozmawia Aleksandra Rybak
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nym. Dla mnie jest to po prostu rozwią-

zanie, którego do tej pory jeszcze nikt 

nie zastosował. Nie musi to oznaczać, 

że coś zostało na nowo wymyślone. 

Najbardziej istotna sprawa, jeśli cho-

dzi o innowacje jest taka, że bardzo 

często jest to rozwiązanie bardzo 

proste i oczywiste. Człowiek puka się 

potem w czoło i myśli „dlaczego ja 

na to wcześniej nie wpadłem”. Inno-

wacja społeczna to coś, co jest dziś 

powszechne, ale podczas wprowa-

dzania było nowością. Na przykład 

stowarzyszenia prowadzące szkoły. 

Jest to obecnie bardzo powszechne 

w Polsce. W tych miejscach, gdzie 

samorząd z różnych powodów nie daje 

sobie rady z prowadzeniem placówki 

oświatowej i chce ją zamknąć, ludzie 

się skupiają, zakładają najczęściej 

jakąś organizację, która przejmuje, 

i bardzo często z dużym powodzeniem 

prowadzi te placówki. I to jest takie 

rozwiązanie, które nie wymaga wpro-

wadzania żadnych nowych narzędzi, 

czy technologii, generalnie chodzi o to, 

że coś, co robiliśmy do tej pory, robimy 

w inny sposób np. szkołę, którą do 

tej pory prowadził samorząd, mogą 

prowadzić sami mieszkańcy poprzez 

stowarzyszenie. 

Czyli innowacja to coś dobrego?
To, co mi najbardziej kojarzy się 

z innowacją to rozwiązanie, które 

zmienia coś w społeczeństwie, przy-

nosi zmianę ludziom. W mojej pry-

watnej defi nicji innowacje zawsze są 

dobre. Jest to dość ciekawe, bo wydaje 

mi się, że innowacja jest słowem, 

które ma zabarwienie pozytywne.

Innowacje, nie tylko społeczne, to 

dla mnie takie rozwiązania, jakie 

stosuje IKEA. Czasami patrzysz 

na coś i myślisz: „jakie to jest pro-

ste”. Dobrym przykładem są blaty 

kuchenne z wyciętym otworem, 

przez który można zsuwać resztki 

bezpośrednio do kosza stojącego pod 

nim. Podobno ktoś wymyślił to, żeby 

ułatwić ludziom niepełnosprawnym 

codzienne funkcjonowanie w kuchni. 

I to jest innowacja! Jeżeli pokażemy, 

że coś dobrze działa i naprawdę jest 

skuteczne, to ludzie widząc efekty, 

zastosują rozwiązanie, bo są prag-

matyczni. Są rzeczy proste, które 

można udowodnić w 5 minut, ale 

są i takie, które potrzebują kilku lat 

np. udowodnienie, że szkoła prowa-

dzona przez stowarzyszenie działa 

równie dobrze, jak ta podlegająca 

samorządowi. W tym właśnie pro-

blem, że innowacje społeczne często 

wymagają czasu.

Jakie było początkowe nastawienie 
samorządów do nowych rozwiązań?
Samorządy są różne. W Polsce jest 

2,5 tys. gmin, setki miast. Nie można 

wrzucić wszystkich do jednego worka, 

bo każdy samorząd podchodzi do 

sprawy inaczej. Spotkałam takich 

wójtów i burmistrzów, którzy są bar-

dzo otwarci na nowe rzeczy. Chętnie 

przyjmują organizacje z nowatorskimi 

pomysłami, cieszą się, gdy coś się 

dzieje i wprowadzane są zmiany. Nie-

stety spotyka się też takich, którzy są 

bardzo oporni i najlepiej, gdyby się nic 

nie zmieniało i wszystko szło tak, jak 

do tej pory.  Bo komu to przeszkadza? 

Jeśli wszystko jest OK, to dlaczego 

to zmieniać. Podkreślam jednak, że 

nie da się przyłożyć jednej miary do 

wszystkich JST. Wydaje mi się też, 

że nie chodzi tu tyko o samorządy, 

28 O innowacjach społecznych

Pakt Współpracy // nr 9/2015



ludzie generalnie boją się zmian. 

My akurat mamy szczęście, bo w III 

sektorze zazwyczaj gromadzą się 

ludzie, którzy albo się mniej boją, 

albo nie boją się wcale, więc działamy 

w środowisku, które zastanawia się 

ciągle, jak coś zrobić lepiej. Gdy jed-

nak wyjdziemy z naszego środowiska 

i znajdziemy się wśród ludzi, którzy 

nie mają na co dzień do czynienia 

z innowacją i zmianą społeczną, to 

oni się najzwyczajniej tych zmian 

boją i wychodzą z założenia, że skoro 

jest dobrze i wszystko działa, to po co 

ja mam to zmieniać. To trochę, jak 

z samochodem – co z tego, że drzwi 

nie działają, albo że trzeba go 3 razy 

odpalać, w końcu się uda. To jest chyba 

taka ludzka cecha, ludzie muszą się 

do zmian długo przyzwyczajać. 

Biorąc pod uwagę dotychczasowe 
doświadczenie czy uważasz, że ludzie 
boją się tych zmian coraz mniej? 
Chyba tak. Zmienia się pokolenie. 

Zaczynają wchodzić w „wiek pro-

duktywny” ludzie, którzy są bar-

dziej otwarci, wychowani w innych 

czasach. Jest coraz więcej młodych 

ludzi w urzędach.

Czy mieliście do czynienia z jakimś 
sceptycznie nastawionym samo-
rządem, który dał się przekonać 
i zmienił podejście?
Ciekawe pytanie... Mieliśmy do czy-

nienia z taką organizacją! W projekcie 

dotyczącym regrantingu podczas 

spotkania z organizacjami, kiedy tłu-

maczyliśmy, że teraz to nie samorząd 

będzie dawał pieniądze, ale będzie 

się to odbywało przez operatora, 

jeden pan wstał i zapytał: po co to 

w ogóle, przecież do tej pory to świet-

nie działało! Co roku jest robiony 

fajny projekt, on już się dobrze zna 

z samorządem, wie, co gdzie wpisać, 

więc po co to ulepszać. My oczywi-

ście cierpliwie tłumaczyliśmy, że dla 

niego właściwie zmieni się niewiele, 

będą prostsze procedury itd. Po roku 

mieliśmy kolejne spotkanie mniej 

więcej w tej samej grupie i ten sam 

pan, co prawda nie przyznał się do 

pomyłki, ale powiedział, że faktycz-

nie dzięki operatorowi ma on dużo 

mniej pracy związanej z pisaniem 

wniosków i rozliczaniem pieniędzy. 

A czy któraś z organizacji bała się 
zostać operatorem?
Nie. Ale to dlatego, że my bardzo 

uczulamy samorządy, że jeśli chcą 

u siebie wprowadzać takie rozwią-

zania, to niech najpierw wybadają 

grunt, czy jest ktoś, kto będzie im 

w tym pomagał. Nie sztuką jest zade-

klarowanie, że będzie się coś robiło.

Co więc trzeba zrobić, żeby było 
dobrze?
Jeśli chodzi o projekty związane 

z dialogiem społecznym i współ-

pracą z samorządem, to musi być 

dobra wola z obu stron. Nie może 

być tak, że jedna strona chce wpro-

wadzić innowację i czeka gotowa, 

a druga stoi w opozycji. Najpierw 

musi być porozumienie, które może 

być oczywiście wynikiem negocjacji. 

Wydaje mi się, że dużo narzędzi, 

z których my korzystamy, ale też i Wy 

w Pakcie, są na dość zawansowanym 

poziomie. Są one przeznaczone dla 

takich środowisk, które już mają do 

siebie zaufanie, mają doświadczenie 

w projektach partnerskich, umieją 

ze sobą rozmawiać i dochodzą do 

wniosku, że chciałyby tą współpracę 

jeszcze bardziej rozwijać. Jeśli JST 

nie ma zielonego pojęcia, co wynika 

z ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie, i zupełnie 

nie współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi, ba nawet nie zdaje 

sobie sprawy, że ma taki obowiązek 

wynikający z ustawy, to nie możemy 

wprowadzać zaawansowanych narzę-

dzi. Tam potrzeba podstaw. 

Czyja to jest wina? Organizacje za 
mało pchają się z butami?
Nie rozpatrywałabym tego w kate-

gorii winy. Na pewno wiele zależy 

od ludzi. Są samorządy, do których 

dzwoniłam przeprowadzając badania 

i w momencie, w którym prosiłam 

o kontakt z osobą odpowiedzialną 

za organizacje pozarządowe, robił 

się popłoch, bo takiej osoby po pro-

stu nie było. Gdy w końcu udało mi 

się porozmawiać z panią z działu 

promocji, czy kultury, usłyszałam: 

„Wie Pani, u nas są trzy organizacje 

pozarządowe”. W tym jedno to koło 

gospodyń wiejskich, a drugie to towa-

rzystwo przyjaciół gminy. Na pewno 

robią fajne rzeczy, ale jeśli nie ma 

potencjału w samych organizacjach, 

to samorząd nie może na siłę uszczę-

śliwiać ludzi. Z drugiej strony, często 

jest tak, że organizacje na danym 

terenie mają ogromny potencjał, 

a samorząd kładzie kłody pod nogi 

lub nie chce w ogóle współpracować.

To bardzo smutne. Czy to naprawdę 
się zmienia?
Tak.  Ogólnie to wszystko się zmienia 

na lepsze. Coraz więcej organizacji 

uświadamia sobie potrzebę dialogu 

i coraz więcej samorządów dochodzi 

do wniosku, że bez współpracy nie 

da się zrobić wielu rzeczy. Nie tylko 

rozwijać gminę, czy realizować pro-
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jekty, ale też wygrywać wybory co 

4 lata. Dialog społeczny i wciąganie 

mieszkańców w działania powoli 

zaczyna być uważane za pewną normę 

i standard. To już nie jest przywilej, 

tylko podstawowy obowiązek – żeby 

samorząd nie był hermetyczny.

To bardzo dobry znak! A tak na koniec 
trochę „z innej beczki” powiedz, jaką 
przyszłość życzysz sobie dla Waszej 
innowacji?
Oczywiście życzę sobie, żeby hulała 

po całej Polsce, i żeby była wykorzy-

stywana może nie „wszędzie”, ale na 

pewno tam, gdzie jest potrzebna. 

Żeby się przydawała samorządom!

Ja też życzę świetlanej przyszłości 

waszej, naszej i wszystkim pozosta-

łym dobrym innowacjom! Dziękuję 

za rozmowę.

Regranting to angielskie określenie, używane w Polsce w brzmie-
niu oryginalnym, gdyż nie doczekało się na razie dobrego rodzi-
mego odpowiednika. Opisuje ono mechanizm, w ramach którego 
środki otrzymane w formie dotacji (grantu) przez jeden podmiot 
są – także w formie grantów – przekazywane innym podmiotom. 
Grant ma charakter fi nansowego wsparcia bezzwrotnego, służącego z reguły osiąganiu celów ważnych społecz-
nie lub gospodarczo. Jeśli na przykład samorząd chce na swoim terenie zagospodarować dzieciom i młodzieży 
czas wolny po lekcjach, może ogłosić konkurs, w ramach którego przyzna dotacje organizacjom pozarządowym 
mającym najlepsze pomysły na realizację tego zadania. W ramach regrantingu samorząd sam nie organizuje 
konkursów i nie rozdaje dotacji, ale znajduje partnera (operatora)  – organizację pozarządową – który w jego 
imieniu zajmuje się przygotowaniem konkursów dotacyjnych oraz przyznawaniem i rozliczaniem dotacji. Umiejęt-
ne stosowanie regrantingu może stymulować kontraktowanie przez samorządy zadań publicznych organizacjom 
pozarządowym. 
W Polsce regranting jest z powodzeniem stosowany od kilku lat przez organizacje pozarządowe, na przykład 
w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, fi nansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. W sektorze 
publicznym jest on jednak nadal w zasadzie nieznany. Dotychczas był sporadycznie wykorzystywany przez admini-
strację rządową w konkursach dotacyjnych, organizowanych na przykład przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
lub w ramach tak zwanych Funduszy Norweskich i Szwajcarskich. Regranting od kliku lat jest również stosowany 
w Programie Operacyjnym Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, obsługiwanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej. Problemem jest to, że nawet, gdy samorządy gminne i powiatowe były zainteresowane stosowaniem 
regrantingu, nie wdrażały tego narzędzia, tłumacząc, że nie pozwalają im na to przepisy i służby kontrolujące ich 
przestrzeganie. Sytuacja prawna zmieniła się dwa i pół roku temu, kiedy nowelizacją ustawy o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie z marca 2010 roku wprowadzono możliwość zastosowania regrantingu (art. 16 
ust. 7). Okazało się jednak, że zmiana ustawowa to za mało, żeby samorządy zaczęły stosować regranting. Jak poka-
zały badania zrealizowane w ramach projektu, główne przeszkody w stosowaniu narzędzia to brak wiedzy ogólnej 
o tym mechanizmie, brak doświadczeń w stosowaniu przez samorządy, a także ogólna obawa przed stosowaniem 
nowych, innowacyjnych rozwiązań.
Projekt ARFP „Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez 
organizacje pozarządowe w gminie i powiecie” pomógł pokonać te przeszkody, zapewniając samorządom wie-
dzę na temat regrantingu, przede wszystkim jednak oferując sprawdzony w praktyce, przetestowany w ramach 
projektu model, czyli sposób przygotowania, wdrażania i oceny narzędzia. Został on ujęty w formie podręcznika 
stosowania regrantingu, zaopatrzonego w przykłady procedur i dokumentów oraz użyteczne wskazówki dotyczące 
ich stosowania.
Model regrantingu został opracowany na podstawie dotychczasowych doświadczeń w stosowaniu tego mechani-
zmu przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz prawie 60 organizacji pozarządowych, które z nią współpra-
cują, m.in.: fundusze lokalne i Ośrodki „Działaj Lokalnie”. Wykorzystano także doświadczenia innych podmiotów 
stosujących regranting lub instrumenty do niego zbliżone. Model jest również oparty na wiedzy i doświadczeniach 
uzyskanych na etapie testowania jego wstępnej wersji w 8 jednostkach samorządu terytorialnego, co umożliwiło 
jego dopracowanie i optymalne dostosowanie do realnych potrzeb i możliwości gmin oraz powiatów.

Podręcznik regrantingu jest dostępny na stronie www.fi lantropia.org.pl.

Regranting nie taki straszny
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A
nna Serba, asystentka meryto-

ryczna w projekcie, rozpoczęła 

panel opowiadając o począt-

kach w projekcie. Mówiła o rekrutacji 

podopiecznych i mentorów, o doborze 

ich w pary. Dla mentorów i uczennic 

cała przygoda z programem rozpoczęła 

się od warsztatu, który odbył się pod 

koniec października 2013 roku. Tam 

pary się poznały i nawiązały relacje. 

Po warsztacie rozpoczęła się praca 

mentoringowa już w bezpośredniej 

relacji mentor – podopieczna. – Ciągle 

zastanawiamy się jak nazwać osobę, 

którą wspiera mentor i jak dotąd nie 

udało się znaleźć odpowiedniego 

określenia – wyjaśnia A. Serba.

Uczą się od siebie
Potem był czas na dyskusję i pytania. 

Dużo z nich dotyczyło osoby mentora 

i metodach pracy z mentee. Uczestnicy 

panelu chcieli wiedzieć, jakie predys-

pozycje powinien mieć mentor, skoro 

proces jest zajęciem w pełni wolonta-

rystycznym. – Poruszaliśmy kwestie 

etyczne w kontekście bycia mentorem, 

rozmawialiśmy o tym, w którym etapie 

życia powinien być mentor, aby stać się 

dobrym nauczycielem i drogowskazem 

dla młodego człowieka rozpoczynają-

cego start w dorosłe życie zawodowe 

– dodaje Anna Serba.

W tej relacji każda 
strona zyskuje
Mentoring jest teraz w fazie intensywnego upowszechniania. Pojawiamy się 
wszędzie, gdzie nasz produkt może się spotkać z zainteresowaniem. Dlatego też 
zawitaliśmy z produktem do Krosna Odrzańskiego – tam wszystko się zaczęło.
Sylwia Kostrzewa

Najbardziej spektakularne 
efekty widać po naszych pa-
rach mentoringowych. Wiemy, 
że taka relacja się sprawdza. 
Chcemy się tym chwalić jak 
najszerzej, mówić jak najwię-
cej. Jesteśmy dumni z mento-
ringu i tego, co udało nam się 
zrobić.
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Cały proces mentoringu, trwający 

11 miesięcy, obserwował Przemysław 

Zieliński, superwizor i trener. – Miałem 

okazję poznać mentorów, jak i mentee. 

Duży szacunek należy się i jednym 

i drugim – mówi. – Taką relację musi 

charakteryzować zaufanie obu stron. 

Należy podkreślić bardzo mocno, że 

podczas procesu obie strony dużo 

zyskują i uczą się od siebie. Dla mnie 

istotne było to, że w parach odbywał 

się transfer wiedzy i umiejętności.

Niezwykły wolontariat
Mentorzy w projekcie pracowali 

wolontarystycznie. I tak musi być, 

jeżeli chcemy, żeby ta relacja się 

udała. Zresztą trudno byłoby ją wyce-

nić, gdyż, jak twierdzi Przemysław 

Zieliński, może trwać dwa lata jak 

i dwa tygodnie. Wszystko zależy od 

potrzeb osoby, która korzysta ze 

wsparcia. – Relacja to tylko dobra 

wola. Pieniądze by tylko namieszały 

– podsumowuje. Anna Serba pod-

kreśliła, że podopieczne wiedziały, iż 

mentorzy nie są wynagradzani. ONI 

byli dla NICH i robili to dobrowolnie.

Dyskusja się rozwinęła, jak zwy-

kle, gdy chodzi o pieniądze. Karolina 

Knochenmuss, która współtworzyła 

projekt i była w początkowym okresie 

jego koordynatorką, przypomniała, że 

w napisanym projekcie przewidziane 

były wynagrodzenia dla mentorów. – 

Uważaliśmy, że nikt nie będzie chciał 

pracować za darmo. Ale jednak się 

udało – dodaje. Na etapie negocjacji 

Wojewódzki Urząd Pracy nie mógł 

zrozumieć, że ludzie będą pracować 

bez wynagrodzenia. – WUP widział 

w tym słabą stronę – mówi Magda 

Tokarska, koordynatorka projektu.

Mentoring jest komfortową formą 

wolontariatu. Nie wiąże mentora 

na dłuższy okres, „od do”. Jeżeli ktoś 

chce być mentorem, ale jest bardzo 

zajęty, wtedy deklaruje, ile czasu może 

poświęcić dla drugiej osoby – np. 

godzinę raz na 2 tygodnie. I to może 

w zupełności wystarczyć do nawią-

zania udanej współpracy.

Mentee, podopieczny/a, osoba 
mentorowana, uczeń/uczenni-
ca. A może jeszcze inaczej?

Przemysław Zieliński, superwizor w projekcie, trener. – Mentoring jest 
w pewnym sensie niewymiernym działaniem.. Bardzo trudno obliczyć, 
jaką wartość ma relacja człowieka z człowiekiem. Jak to zbadać? Więcej 
mi dał ten mentor czy mniej? Czy muszę mu więcej zapłacić, czy mniej? 
Poświęcił mi 15 min więcej, 15 min mniej? Ma wiedzę bardziej lub mniej 
ścisłą, czy w dziedzinie powszechnie dostępnej czy mniej dostępnej? 
W przypadku, kiedy to jest działanie dobrowolne, znika efekt wynagra-
dzania mentora za jego pracę. I to jest wspaniałe, bo wtedy działa się, 
po pierwsze, z potrzeby serca, a po drugie, nikt nie zastanawia się, jak 
wycenić to działanie. Ono wtedy zawsze ma wartość. Mentoringu nigdy 
nie powinno się przeliczać w bezpośredni sposób na wynagrodzenie.
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Kim może być mentor?
Część dyskusji dotyczyła osoby 

mentora. Kim powinien być? Jakim 

doświadczeniem powinien dyspo-

nować? Jakimi cechami charakteru 

powinien się wyróżniać? Zacznijmy 

od tego, że mentorem może zostać 

każdy – musi mieć doświadczenie 

czy wiedzę w konkretnym obszarze. 

I musi mieć dużo chęci i trochę czasu, 

żeby pracować z drugą osobą. – Spo-

tykam się z pytaniem, czy mentor 

powinien być jednocześnie coachem. 

Absolutnie nie. Można wykorzystywać 

w pracy mentora coaching, jako jedno 

z narzędzi współpracy. Ale nie jest to 

obligatoryjne – wyjaśnia superwizor.

Taka forma współpracy jest świetna 

dla ludzi, którzy mają pasję, lubią się 

uczyć, są otwarci na nowe doświad-

czenia, potrafi ą słuchać. – Mentorem 

może być ktoś, kto piastuje wysokie 

stanowisko, albo ktoś kto ma małą 

fi rmę i chce się podzielić swoją wie-

dzą. Ale mentorem może zostać też 

osoba, która np. świetnie gotuje i chce 

przekazać doświadczenia zebrane 

w ciągu życia. To narzędzie daje wiele 

możliwości – tłumaczy P. Zieliński.

Trzeba też pamiętać o tym, że ta 

relacja działa dwubiegunowo. – Dla 

mentora to czas na przemyślenia, 

zatrzymanie się. To ogromna wartość 

tego narzędzia – dodaje.

Praca z podopiecznymi
Żeby mentoring mógł zafunkcjo-

nować, w parach musi „zaiskrzyć”, 

oczywiście w dobrym tego słowa 

znaczeniu. Musi być porozumienie 

i chęć współpracy, tak z jednej, jak 

i z drugiej strony. Przyglądaliśmy się 

jak zaczynają powstawać niezwykłe 

relacje oraz w jaki sposób wpływało 

to na mentorów i uczniów. 

Marcin Herma był jednym z men-

torów. Ma doświadczenie jako doradca 

zawodowy. –  Chciałem sprawdzić, 

jak mentoring będzie funkcjonował 

w praktyce. Byłem ciekawy, co z takiej 

relacji wyniknie – wspomina swoją 

przygodę z projektem. – Miałem wątpli-

wości, czy spełnię oczekiwania mojej 

podopiecznej, czy będę odpowiednią 

osobą, czy udzielę jej takiego wsparcia, 

jakiego w danym momencie potrze-

buje – dodaje. 

Marcin i jego uczennica spoty-

kali się raz na trzy tygodnie. Udzielał 

konkretnych odpowiedzi i porad, 

wykorzystując przy tym narzędzia 

coachingu. – Podopieczna podkre-

ślała, że relacja ze mną jest dziwna. 

Otrzymywała ode mnie zadania, 

które musiała „odrobić” pomiędzy 

spotkaniami, np. stworzyć CV, wypisać 

miejsca pracy, w których chciałaby 

się znaleźć – wyjaśnia mentor. I na 

koniec dodaje: – Żeby coś komuś 

dać, to trzeba coś mieć, np. godzinę 

dla drugiej osoby.

Mentoring niejedno ma imię
Jak podkreśla Przemysław Zieliński, są 

różne drogi współpracy z podopiecz-

nym. Mentoring daje dużą swobodę 

dobierania narzędzi i to jest jego wielka 

zaleta. Anna Serba wróciła do etapu 

rekrutacji i procesu doboru par. – 

Dziewczyny na początku nie były 

świadome, na co się piszą, bo nie 

do końca wiedziały, jak taka relacja 

będzie funkcjonować – wspomina asy-

stentka merytoryczna. Na podstawie 

deklaracji wstępnie zrobiliśmy dobór 

par, a pary poznały się na warsztacie. 

Baliśmy się, jak to wypadnie, gdyż 

nie każde dwie osoby, nawet dobrze 

dobrane, będą potrafi ły w taki sposób 

ze sobą pracować. W naszym projek-

cie każda para pracowała inaczej, 

wspólną płaszczyzną były zadania 

domowe. – Relacje nie były idealne, ale 

cierpliwość i cechy mentorów pozwo-

liły wszystkim współpracować. Dla 

dziewcząt było to nowością, poradziły 

sobie świetnie i poprzez to wsparcie 

one się wielu rzeczy uczyły. Trzeba 

podkreślić, że to były młode kobiety, 

które spotykały całkiem obcych ludzi – 

wyjaśnia P. Zieliński. – Na warsztatach 

omawialiśmy sprawy, które ciężko 

było przedstawić mentorowi.

Na bazie zebranych doświadczeń 

powstał podręcznik, czyli jak krok po 

kroku stosować narzędzie mento-

ringu. Ważnym elementem procesu 

są staże, które podopieczne musiały 

sobie same znaleźć. I zrobiły to bez 

problemu. – Zachęcałem dziewczyny, 

żeby zmieniały staże, jeżeli będzie 

taka konieczność. Chodziło też o to, 

żeby mogły różne zajęcia potestować 

i przekonać się, co jest dla nich naj-

lepsze – opowiada superwizor. 

Ważne było także to, że same podej-

mowały decyzje. Kiedy dowiadywały 

się, że nie będzie możliwości przedłu-

żenia stażu, znajdowały następne 

zajęcie i dzięki temu siedem z nich 

w tej chwili pracuje – dodaje Anna 

Serba.

Para za parą 
Wiele osób pytało o dobór par. Bo 

przecież można zostać „dobranym” 

źle, relacja może się nie udać i obie 

strony będą miały z tego powodu 

Idealny mentor? Czyli jaki? – temat jest ciągle żywy. Dyskutuje zespół 
projektu, mentorzy podczas spotkań Klubu Mentora, gdzie poruszaliśmy 
temat cech i umiejętności, jakie powinien posiadać idealny mentor. 
Właściwie kompetencje mentora wynikają z samej defi nicji mentoringu 
i pełnionej przez niego funkcji. Jego zadaniem jest przekazywanie swojej 
wiedzy i doświadczenia oraz wspieranie podopiecznego w rozwoju. Moż-
na się więc pokusić o stwierdzenie, że mentor powinien: mieć większe 
doświadczenie i wiedzę niż podopieczny, zdolności „nauczycielskie”, czyli 
umiejętność doradzania, słuchania, uczenia, planowania i monitorowa-
nia postępów, a jednocześnie być przyjacielski i otwarty, pasować do pod-
opiecznego, mieć motywację do pracy z nim oraz możliwości do wykona-
nia zadania. No, ale to byłby mentor idealny. Czy taki istnieje?
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poczucie straconego czasu. – Cieka-

wostką jest to, że do naszego projektu 

zgłosiły się tylko dziewczyny, niestety 

młodzi mężczyźni nie byli zaintereso-

wani procesem – tłumaczy A. Serba. 

– W przypadku mentorów wyglądało 

to tak, że zgłosiło się sześciu panów 

i cztery panie. I były to osoby w różnym 

przedziale wiekowym. I już wiemy, że 

akurat to nie ma dla procesu żadnego 

znaczenia – dodaje. 

Realizatorzy projektu, partnerzy, 

jak i trenerzy są zgodni, że dobór par 

powinien odbywać się na zasadzie 

anonimowości. – Bo może się zdarzyć 

tak, że mentorem zostanie ktoś znany 

i to właśnie z nim większość uczniów 

będzie chciała współpracować. A tego 

za wszelką cenę chcielibyśmy uniknąć 

– mówi Anna Serba.

Na stronie Fundacji powstała baza 

mentorów. Będą tam profi le mentorów, 

ale nie będzie dostępu do ich danych 

osobowych. – Takie dane będzie można 

uzyskać bezpośrednio od nas – wyja-

śnia Magdalena Tokarska. 

Wzorce z zagranicy
Mentoring powstał na bazie doświad-

czeń niemieckich. Rola partnera 

ponadnarodowego była bardzo ważna 

szczególnie na początku projektu, 

kiedy chcieliśmy zaadaptować rozwią-

zanie na rynek polski. Najcenniejsze 

były obserwacje, gdyż musieliśmy 

model przygotować do wdrażania 

w naszych realiach. Partner niemiecki, 

czyli Deutsche Angestellten – Aka-

demie, to solidny i uznany partner 

społeczny dla instytucji publicznych 

na terenie całych Niemiec. Zajmuje 

się kształceniem zawodowym i usta-

wicznym, które jest skierowane do 

osób podnoszących bądź nabywa-

jących kwalifi kacje zawodowe. DAA 

działa na rzecz młodzieży uczącej 

się zawodu, osób pracujących lub 

poszukujących pracy, ale również 

osób nisko wykwalifi kowanych, osób 

zagrożonych wykluczeniem i długo-

trwale bezrobotnych

Można powiedzieć, że partner był 

na początku naszym mentorem. I to 

właśnie z partnerem omawialiśmy 

kwestie związane z wynagrodzeniami 

dla mentorów. 

Co dalej z narzędziem?
Projekt ma przyczynić się do zna-

lezienia rozwiązań, które pomogą 

młodym ludziom wejść na rynek 

pracy. Osoby, które wzięły udział 

w targowym panelu były ciekawe, co 

dalej będzie się działo z narzędziem. 

Jak będzie wykorzystywane i przez 

kogo. Anna Serba opowiedziała, co 

się w tej chwili dzieje w projekcie. 

– Organizujemy spotkania upowszech-

niające, rekrutujemy mentorów, 

pracujemy nad tym, aby powstała 

baza mentorów. I dlatego zapraszamy 

do kontaktu z nami wszystkich, któ-

rzy chcą zostać mentorami i podjąć 

wyzwanie – wyjaśnia. 

Magdalena Tokarska, prezeska 

Fundacji na rzecz Collegium Poloni-

cum, dodała na koniec: – Mentoring 

to nasz program. Chcemy zrzeszać 

wszystkich chętnych, którzy czują 

potrzebę bycia mentorem, i którzy 

chcą pomagać osobom potrzebującym 

tego typu wsparcia.

O mentoringu było głośno od 
początku, czyli od konferencji 
14 marca 2013 roku. Temat 
jest nośny, wzbudza emocje 
i skłania do dyskusji.
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Mentoring to specyfi czna forma świadczenia 
usługi pomocy i wspierania ludzi w trudnych 
dla nich sytuacjach społecznych, życiowych, 
związanych przede wszystkim z problemami 
adaptacyjnymi, bazująca głównie na wo-
lontariuszach dzielących się swoim czasem 
i  doświadczeniem. Mentor przekazuje pod-
opiecznym najlepsze i  sprawdzone sposoby 
działania, wspierające ich w dążeniu do zdo-
bycia nowych umiejętności i wiedzy potrzeb-
nej do samodzielnego i skutecznego działa-
nia we współczesnym świecie, w taki sposób, 
aby podopieczny czuł wsparcie, pomoc, zain-
teresowanie, jednocześnie nie tracąc swojej 
autonomii i samodzielności, czy poczucia od-
powiedzialności za siebie. W procesie bierze 
udział mentor i jego podopieczny.
Mentoring jest narzędziem jakościowym, 
które pozwala w  bardzo indywidualny spo-
sób odpowiadać na potrzeby grup w  nim 
uczestniczących. Dzięki relacji mentora z jego 
podopiecznym udaje się dopełnić szeroki ka-
talog form aktywizacji o narzędzie z indywi-
dualnym podejściem i wysoce motywujące. 
Spotkania odbywają się przez ok. 6-12 miesięcy w środowisku nieformalnym (np. siedziba organizacji, przestrzeń 
publiczna), a ich zadaniem jest wsparcie podopiecznego w realizacji postawionych celów, pomoc czy wręcz ułatwie-
nie wejście na rynek pracy, dzięki przekazaniu wiedzy „doświadczonego” w tej materii mentora. Młode osoby dzię-
ki kontaktom z mentorem, dostawać mogą bezpośredni dostęp do bezcennej, praktycznej wiedzy, doświadczenia, 
obycia w miejscu pracy. Uzyskują konstruktywną i zaangażowaną informację zwrotną o własnej postawie, dzia-
łaniach i ich rezultatach. Zindywidualizowany kontakt mentora i podopiecznego ułatwi poruszanie się po rynku 
pracy, wzmocni jednostkę w realizacji celów, a także wesprze istniejące instrumenty rynku pracy (np. aklimatyzacja 
w miejscu stażu, pomoc w rozwiązywaniu konfl iktów, rozmowa z pracodawcą, wzmocnienie umiejętności interper-
sonalnych, motywacji).
W projekcie wzięło udział 10 bezrobotnych dziewczyn do 25 r. ż., które wcześniej nigdzie nie pracowały. 7 z nich 
znalazło zatrudnienie. 
Pomysł projektu zrodził się na bazie obserwacji osób młodych oraz ich problemów w odnalezieniu się na rynku 
pracy. Skala bezrobocia w Europie wśród osób do 25 roku życia jest ogromna. W tym kontekście powstał pomysł 
na nowe narzędzie dla instytucji rynku pracy, które uzupełniałoby dotychczasową ofertę. Pierwszy etap realizacji 
projektu pozwolił na szersze spojrzenie na problemy związane z aktywizacją osób niepracujących do 25 roku życia. 
Oprócz ewidentnych problemów tych osób tj. niedopasowanie edukacji i praktyk do potrzeb rynku pracy, zwrócono 
również uwagę na słabą motywację, specyfi czne wartości (pokolenie Y) czy brak umiejętności psychospołecznych. 
Zdefi niowano również problemy związane z instytucjami, które zajmują się aktywizacją grupy docelowej – przecią-
żenie obowiązkami, brak dopasowania do potrzeb osób do 25 roku życia, brak zaufania innych podmiotów i grupy 
docelowej w stosunku do PSZ, mała ilość sprawnie działających partnerstw związanych z rynkiem pracy. 
Dzięki nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy została wprowadzona możliwość zle-
cania działań aktywizacyjnych agencjom zatrudnienia. W ten sposób podmioty niepubliczne mogą zostać aktywnie 
włączone w proces przywracania osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy. 
Model powstał w ramach projektu „Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji” przez Unię Europejską ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na stronie www.lubuskimentoring.pl

Mentoring
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Lanie wody może 
spowodować jedynie powódź
czyli o udanej współpracy międzysektorowej z Danielem Fąferko z Fundacji „Nasz 
Dom”, prezesem Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej WINDA, rozmawia Aleksandra Rybak

Czym dla Ciebie jest współpraca?
Dla mnie współpraca to wzajemne 

uzupełnianie kompetencji i łączenie 

zasobów instytucjonalnych, kadro-

wych i materialnych. Organizacja 

pozarządowa dysponuje innymi niż 

jednostki samorządu terytorialnego 

i odwrotnie.

Jak udało Waszej organizacji prze-
konać samorządy do współpracy? 
To jest dosyć długi proces, ale jest 

to możliwe. Dużo w budowaniu 

współpracy pomogło to, że my, jako 

organizacja pozarządowa, z której 

Spółdzielnia Socjalna WINDA się 

wywodzi, czyli Fundacja „Nasz Dom”, 

istniejemy na rynku już od 1990 roku. 

Nie powstaliśmy w dobie otwarcia 

środków z Unii Europejskiej, nie 

powstaliśmy w momencie, kiedy 

otworzyły się nowe możliwości. Fun-

dacja została założona do zaspoka-

jania potrzeb, które w latach 80 były 

wyraźnie widziane przez Prezesa 

Fundacji – Pawła Urbanowicza. Zaczął 

on swoją pracę w domu dziecka i stąd 

też ten kierunek u nas – rodzicielstwo 

zastępcze, usamodzielnianie mło-

dzieży. Ale przede wszystkim chodzi 

o to, że organizacje pozarządowe mają 

do zaoferowania bardzo konkretne 

usługi. Nie chodzi mi o usługi szko-

leniowe, tylko takie, które wpływają 

na przemianę losów ludzkich. Gdy 

NGO wygrają konkurs, to samorządy 

przyglądają się procesowi realiza-

cji. Muszą one zobaczyć konkret. 

Czyli nie ma miejsca na obietnice 

bez pokrycia. Żadnego lania wody! 

Jestem z wykształcenia technologiem 

i wiem, że z lania wody nie ma pro-

duktu i rezultatu. Lanie wody może 

spowodować jedynie powódź. 

Czy na pewno konkret wystarczy?
Nie zawsze. Czasami samorząd po 

prostu nie chce współpracować. Mamy 

taki ogólny problem, który nazywa się 

brakiem zaufania społecznego. Dla 

mnie problemy to wyzwania. Musimy 

podjąć to wyzwanie, by przełamać wza-

jemny opór po obu stronach. Bo jeśli 

po stronie organizacji pozarządowych 

jest roszczeniowość, a po stronie JST 

są procedury, to wtedy rzeczywiście 
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trudno się spotkać. Natomiast, jeśli 

usiądziemy i wspólnie pomyślimy, 

czym tak naprawdę chcemy się zaj-

mować, jakie są obszary, które nas 

łączą, i w których możemy ze sobą 

współpracować, to wszystko pójdzie 

w dobrym kierunku. Dlatego też jed-

nym z ostatnich naszych haseł jest 

„WINDA łączy”.

W teorii to takie proste, a jak 
w praktyce?
Oczywiście, że jest to trudne. Są pewne 

utarte ścieżki zarówno w samorządach 

jak i w sektorze pozarządowym. Tak 

naprawdę jedna i druga strona musi 

wyjść ze schematów swojego myśle-

nia. Nie chodzi tu o rezygnowanie ze 

swoich wartości i pójścia na skróty, 

choć niektóre drogi w samorządach są 

zdecydowanie do skrócenia. Musimy 

postarać się wypracować takie wza-

jemne zaufanie, żebyśmy mogli robić 

wspólnie rzeczy. Fakt jest taki, że nie 

wszystkie samorządy są gotowe do tego. 

Czy doświadczyliście tego na wła-
snej skórze?
Tak. Robiliśmy taki projekt z Fundacji 

Batorego „Demokracja w działaniu”, 

który miał otwierać ścieżkę organiza-

cjom pozarządowym w przestrzeni 

zastępczego rodzicielstwa i nie wszyst-

kie samorządy to przyjęły. Natomiast 

w powiecie żagańskim i powiecie kro-

śnieńskim było na tyle duże otwarcie 

połączone z odwagą samorządowców, 

że ogłoszono konkursy na partnera 

projektów systemowych. Dzięki temu 

mieliśmy możliwość realizacji projektu 

systemowego z działania „Rozwój 

i upowszechnianie aktywnej integracji” 

przez PCPR-y. I nadal bardzo dużo 

przedsięwzięć tam robimy. Kolejną 

rzeczą jest to, że udało nam się przeko-

nać 5 gmin, 5 włodarzy gmin powiatu 

żagańskiego do tego, żeby utworzyć 

międzygminne centrum integracji 

społecznej. 

Co to za centrum?
Centrum zajmuje się reintegracją 

społeczną i zawodową osób wyklu-

czonych z rynku pracy.  Katalog tych 

osób zawiera się również w ustawie 

o pomocy społecznej. Ideą jest to, 

aby osoby korzystające z pomocy 

społecznej aktywizować w sposób 

praktyczny. Nie dawać im zasiłków, 

łamać te zwyczaje. Dawać im wędkę 

zamiast ryb. Chodzi o to, żeby poka-

zywać aktywne formy wsparcia, a nie 

cementować pasywne. I tutaj nasz sek-

tor może być bardziej elastyczny, niż 

np. sektor przedsiębiorczy, bo patrzy 

przez pryzmat człowieka, a nie zysku 

z działalności gospodarczej.

Czy w takim razie organizacjom 
zajmującym się ekonomią społeczną 
jest łatwiej nawiązać współpracę 
z samorządem niż pozostałym?
Jeśli mówimy o podmiotach ekono-

mii społecznej w szerokim zakresie, 

czyli o prowadzeniu zadań publicz-

nych, ustawie o pożytku publicznym 

i wolontariacie, to oczywiście, że tak. 

W rozwiązaniu systemowym potrzeba 

realizacji konkretnych, często trud-

nych zadań.

Czy to nie jest trochę takie „odwalanie 
czarnej roboty” za samorząd?
Nie, wręcz przeciwnie. To nie jest 

odwalanie czarnej roboty, to jest 

przekazanie zadań przez samorząd 

na rzecz naszego sektora, sektora 

pozarządowego. Istnieje pokusa po 

stronie samorządu, żeby wykonanie 

pewnych usług „potanić”. Czasami 

jest spojrzenie tylko przez pryzmat 

oszczędności w budżecie. Jednak to 

nie jest dobre, bo działa tylko na krótką 

metę. Z takim podejściem wybiera 

się kiepskiego wykonawcę. To tak, 

jak z przysłowiową już polską drogą, 

która jest tak kiepskiej jakości, że po 

każdej zimie trzeba łatać dziury. Za 

małe pieniądze można kupić tanie 

buty, ale niekoniecznie dobre. I trzeba 

wiedzieć o tym, że każda inicjatywa 

wymaga realności. Zadania publiczne 

są o tyle fajne dla samorządu, że dają 

mu możliwość wglądu w koszty. My 

z reguły robimy zestawienia itd. I taka 

forma, propozycja naszego sektora, 

czy podmiotów ekonomii społecznej 

powodują, że JST dają się przekonywać 

i powoli podejmują współpracę. Dobry 

przykład w jednej gminie buduje 

kolejne przestrzenie.

Możesz podać jakiś przykład? 
Tak. PCPR w Żaganiu i równolegle 

wiele działań w gminie Szprotawa 

spowodowało przejęcie pewnego 

pomysłu przez gminę Gozdnica, 

a w międzyczasie także wzbudziło 

zainteresowanie gminy Niegosławice. 

A teraz w te działania systemu wcho-

dzą kolejne samorządy, jak Iłowa, 

miasto Żagań, czy też gmina Żagań. 

To wszystko wymaga determinacji 

ze strony naszego sektora. Gdybyśmy 

się od razu zniechęcili, bo ktoś mówi 

„nie”, to zrobilibyśmy błąd. Nie można 

się zniechęcać! W naszym kraju nie 

ma się do czego odwołać, jeśli chodzi 

o historię współpracy międzysektoro-

wej. I nie ma co się dziwić, że jest jak 

jest. Przecież wszystkiego musimy się 

nauczyć. Ja uczyłem się zastępczego 

rodzicielstwa będąc sam rodzicem 

zastępczym, ale dopiero po 7 latach 

byłem wewnętrznie gotowy, żeby coś 

komuś doradzać, dawać wskazówki 

z zakresu wychowania dziecka przy-

jętego. To nie jest tak, że ktoś skończy 

szkołę, albo studia ekonomii społecznej 

i pstryk! I już jest mistrzem. Mówimy 

o skomplikowanym procesie, łączenia 

dwóch sektorów. Samorządowego 

z pozarządowym, a przecież do tego 

dochodzi jeszcze rynek. Nasze pod-

mioty ekonomii społecznej, w rozumie-

niu moim i naszego Programu WINDA, 

nie mają konkurować z rynkiem 

gospodarczym, tylko przygotowywać 

ludzi dla przedsiębiorców. 

Czyli takie przedszkole gospodarcze?
Nie jest to przedszkole, bo wbrew 

pozorom, jeśli chodzi o młodzież, 

misją naszego Programu WINDA 

jest przyzwyczajanie ludzi do obo-

wiązku wykonywania pracy. To nie jest 

zabawa, ani jakiś tam warsztacik, to 

jest wszystko połączone z treningami, 

nawet w programach takich, jak 18+ 
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dla młodzieży, gdzie były treningi 

zawodowe, które, jak się okazuje, 

cieszyły się dużym powodzeniem. Bo 

np. na 15 założonych tygodniowych 

treningów, odbyło się 29 w ramach 

jednego z projektów. Opieramy swoją 

pracę z młodzieżą i „windowanie” 

człowieka w oparciu o pracę połączoną 

z wykonywaniem jakiś obowiązków, 

zadań, pracy, wolontariatu. 

To naprawdę super! Dużo wędek 
i żadnych ryb. Wróćmy jednak na 
chwilę do samorządu. 
Jak myślisz, czy w relacji JST-NGO 
możliwa jest prawdziwie partnerska 
relacja?

Wszystko jest możliwe. Tylko pytanie, 

na jakiej płaszczyźnie i w jakim czasie. 

Ja o sobie mogę powiedzieć, że jest to 

możliwe, bo my to robimy. Mamy part-

nerskie relacje z samorządami. Nie ma 

pozycji słonia i mrówki. Jest rozmowa, 

jak równego z równym i włączanie 

naszych kompetencji i doświadczeń 

w działania. Nie jesteśmy traktowani 

jak ktoś mniejszy i gorszy. Czasami, 

jako NGO-sy popełniamy błąd, gdyż 

wydaje nam się, że wymyślamy antido-

tum na problemy społeczne. Myślimy: 

gdybyśmy mieli władzę ustawodaw-

czą i wykonawczą, to byśmy mieli 

wszystko. A ja się nauczyłem praco-

wać z samorządami na bazie tego, co 

jest. Oczywiście chciałbym pewnych 

zmian, podrzucam im pewne pomy-

sły, ale na podstawie tego, co jest, też 

można wiele zrobić. Podsumowując, 

taka relacja jest możliwa, ale nie jest 

powszechna.

A co organizacja pozarządowa ma 
zrobić, jak się przygotować, aby roz-
poczęcie takiej udanej współpracy 
było możliwe?
Przede wszystkim należy uwspólnić 

cele! Jeśli w danej gminie nie ma 

problemu np. bezdomności, a orga-

nizacja chce robić coś dla bezdom-

nych, to oczekiwania się rozjeżdżają. 

Kiedy istnieje konkretne, wspólne 

dążenie podmiotu samorządowego 

i pozarządowego, można działać 

razem. Oczywiście są blokady po 

stronie zwyczajów urzędników i jest 

entuzjazm po naszej stronie. Moim 

zadaniem jest zarazić entuzjazmem 

innych i nauczyć się od nich o tych 

uwarunkowaniach, w których żyjemy 

(XXI wiek, mamy takie, a nie inne 

narzędzia). Ktoś może powiedzieć, po 

co podpisywać dwie listy na jednym 

szkoleniu?! I ma rację. Ale ja nie jestem 

od tego, żeby to zmieniać. Wracając 

do tego, jak się powinno współpracę 

przygotowywać, musimy wiedzieć, 

co możemy zrobić i znać potrzeby 

gminy. Nie chodzi o napisanie kolejnej 

diagnozy, kolejnego programu. Lecz, 

z jaką grupą społeczną ma samorząd 

w tej chwili problem. A kolejna rzecz 

– organizacja pozarządowa nie może 

zmieniać statutu na potrzeby samo-

rządu. Jeśli jest powołana np. do tego, 

żeby zajmować się młodzieżą, a nagle 

okazuje się, że z programu alkoholo-

wego są pieniądze, nie może się zająć 

alkoholikami! Musi być racjonalność 

ze strony organizacji pozarządowych. 

Jeśli mają ludzi i odpowiednie kom-

petencje, to mogą być elastyczne. Ale 

nie wolno NGO’sowi naciągać swoich 

możliwości ponad doświadczenie 

i praktykę, którą ma, bo stanie się 

wtedy niewiarygodny. 

Poza tym samorządy też muszą chcieć 

się przygotować, muszą zobaczyć 

w tym korzyść, że rzeczywiście jakiś 

problem społeczny będzie rozwiązany 

lub chociaż poruszony. Trzeba mówić 

wprost, że może mieć z tego korzy-

ści fi nansowe. Ale z drugiej strony 

organizacja nie może brać na garb za 

złotówkę rzeczy, które kosztują 6 zł. 

A jeśli miałbyś pełnię władzy, to co 
chciałbyś zmienić?
Na pewno możliwość realizacji dłuż-

szej perspektywy zadań publicznych. 
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Dopuszczono możliwość do 5 lat, ale 

moja propozycja to pierwsze zadanie 

na rok czasu, a następne na np. 3 lata, 

jeśli partner się sprawdził w działa-

niach. Zniósłbym też konieczność 

powtarzania wszystkich procedur przy 

zadaniach publicznych od początku. 

Nie ma czegoś takiego, jak stała współ-

praca. Ja nie mówię o tym, żeby wią-

zać się na 20 lat, ale chociaż na te 5. 

Wiemy dobrze, jak szybko czas leci. 

Gdy człowiek się rozpędzi i pozałatwia 

te wszystkie konieczne sprawy, to już 

jest połowa roku, a działania robione są 

w szybkim tempie żeby „się wyrobić”. 

Czyli zdecydowanie stawiałbym na 

dłuższą współpracę. 

Czy samorządy, z którymi masz do 
czynienia, zmieniły swoje myślenie?
Samorząd to ludzie. Nie można 

powiedzieć, że wszyscy w samorzą-

dzie zmienili myślenie, ale wiem, 

że tak, jak ja zmieniłem myślenie, 

pracując z samorządem, tak niektó-

rzy też. Ale to myślenie nie polega na 

tym, że idziemy na kompromis, że 

dusimy nasze wartości w sobie i dla 

świętego spokoju coś podpiszemy. 

Trzeba odnaleźć siebie. Np. ktoś mówi 

o dobru dziecka. Ale może być ono 

różnie rozumiane i nie ma sensu 

się oburzać, że ty rozumiesz dobro 

dziecka inaczej niż ja. Chodzi o to, 

żeby nazwać to, co możemy zrobić na 

rzecz dzieci, młodzieży, bezdomności 

itd. Myślenie musi być zmieniane 

poprzez współpracę. Dlatego jest nie-

zbędne, żeby się regularnie spotykać 

i rozmawiać. Można nauczyć się cze-

goś od siebie nawzajem. Gdybym ja, 

czy ktokolwiek inny, myślał, że już 

wszystko wiem, to nie słuchałbym. 

A jakbym nie słuchał, to bym się nie 

uczył. Zostałbym odebrany jako ktoś, 

kto nie widzi przestrzeni na dyskusję, 

rozmowę, uznaje tylko własne racje. 

We współpracy ważny jest brak hie-

rarchicznego układu. Minimum, które 

musi zaistnieć, to praca zespołowa.

Czy w praktyce to naprawdę jest 
praca zespołowa? Jak to wygląda?

W praktyce też się to sprawdza. Co się 

dzieje w przypadku pracy zespołowej? 

My, jako III sektor sami nie możemy 

działać, bo my nie mamy pieniędzy 

z budżetu wpisanych w nasze budżety. 

Samorządy mają większe możliwości. 

Mogą zlecić zadanie jakiejś fi rmie 

z innego miasta, która je wykona, 

jednak pojawia się pytanie, co zostało? 

Czasami lepiej skorzystać z organizacji 

będących na miejscu, które być może 

nie wypełnią zadania doskonale, ale 

organizacja zostanie, będzie zmotywo-

wana do zmian lub do uzupełnienia 

swoich kompetencji. Dzięki temu 

jest wkład w lokalną społeczność 

i to zaczyna się nakręcać, powstaje 

zobowiązanie. Natomiast, kiedy jest 

to tylko wykonanie usługi, nawet 

społecznej, bez wzięcia odpowiedzial-

ności za przemianę, dziś jesteśmy, 

jutro nas nie ma. 

To chyba tak jak z projektami..?
Moim zdaniem projekty mają dać 

nam rozwój i pokazać możliwości, 

umożliwiają wdrożenie nowych 

rozwiązań, na które nie ma pienię-

dzy w budżecie. Widzimy pewien 

problem, który wymaga dotknięcia, 

rozpoznania, wprowadzenia pewnych 

rozwiązań i wtedy ruszamy do przodu. 

Piszemy projekt, rozwijamy się i to 

wypracowane rozwiązanie wdra-

żamy w system. Przykład z powiatu 

żagańskiego – rozwiązanie Programu 

WINDA, które powstało w oparciu 

o 3-letni projekt w powiatach żagań-

skim i krośnieńskim, zostało w tej 

chwili przełożone na działanie w sys-

temie poprzez tzw. program spe-

cjalny pt. „Szansa na dobrą przyszłość” 

realizowany przez PUP w Żaganiu 

z naszą spółdzielnią socjalną, nie-

fi nansowany ze środków unijnych. 

Takie rozwiązania są w systemie, tylko 

trzeba się do nich dogrzebać. Bardzo 

ważna jest także otwartość. Jeśli 

jest napisane, że urząd pracy może 

realizować program specjalny, znaczy 

to, że może, ale nie musi. Ciekawe, 

ile PUP-ów realizuje taki program 

specjalny. Interesujące jest to, że do 

20% środków z tego programu może 

być przeznaczone na tzw. działania 

społeczne i tam są przewidziane spo-

tkania grup samopomocowych, był 

też wyjazd motywacyjny. To wszystko 

jest oczywiście połączone docelowo 

z zatrudnieniem. Niektórzy się dziwią, 

jak to możliwe, że w urzędzie pracy 

są organizowane grupy samopomo-

cowe. A to jest możliwe! I całkowicie 

legalne. Nazywa się to specyfi cz-

nymi instrumentami wspierającymi 

zatrudnienie. Mało kto o tym wie. 

Zapisy w prawie istnieją, ale nie są 

wykorzystane. Przyzwyczailiśmy się 

do utartych ścieżek, a tymczasem jest 

wiele innych możliwości. Przyjrzałem 

się temu, co jest w różnych ustawach 

i rozporządzeniach, co można już 

zrobić, nie czekając na zmiany. Mam 

głodnego człowieka i raczej nie napi-

szę programu, żeby go dożywić, bo on 

zdąży się rozchorować, czyli program 

musiałbym pisać na podratowanie 

zdrowia. Kolejne problemy u drzwi. 

To leci jak kaskada, dlatego musimy 

działać już teraz i jak się okazuje, są 

takie możliwości! Ale niezbędna jest 

otwartość ze strony urzędu.

Oby ta otwartość stała się czymś 
powszechnym! Dziękuję za rozmowę.
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Program Aktywnej Integracji WINDA. Droga do samodzielności.

Większość społeczeństwa jest w stanie sprostać, choć w różnym stopniu, wymaganiom podmiotów gospodarczych 
i przystosować się do stawianych przez nie oczekiwań. Jednak równolegle z tymi, którzy sobie radzą na otwartym 
rynku pracy, spotykamy ludzi będących w potrzebie z uwagi na różne sytuacje życiowe, które ich dotknęły. Często 
nie potrafi ą włączyć się w istniejący system gospodarczy. Nie posiadają też zasobów intelektualnych i społecznych 
niezbędnych, aby być atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców. W związku z tym znajdują się poza otwartym 
rynkiem pracy. Mogą jednak skorzystać z pomysłów innych ludzi. 

Taką propozycją wejścia na drogę samodzielności jest Program WINDA opracowany w oparciu o doświadczenia 
z pracy z młodzieżą opuszczającą rodziny zastępcze. Dzięki aktywności młodzieży włączonej w jego tworzenie, 
udało się wypracować zasadę 7 pięter WINDY. Aktualnie jest ona stosowana także w działaniach na rzecz osób 
bezrobotnych najbardziej oddalonych od rynku pracy czy też na rzecz rodzin wielodzietnych. Jest to zasada, w której 
propozycje związane z przestrzenią zawodową poprzedzone są zawsze działaniami społecznymi, ponieważ misją 
programu jest przyzwyczajanie człowieka do obowiązku wykonywania pracy.

Poniżej przedstawiono przykładowe systemowe rozwiązanie jako ofertę wspólnych działań, z podziałem odpo-
wiedzialności bądź współodpowiedzialności za realizację zadań na poszczególnych piętrach w ramach Programu 
Aktywnej Integracji WINDA. Stopień zaangażowania podmiotów czy instytucji jest uwarunkowany od jego możli-
wości. A możliwości są duże, jeżeli łączymy siły. A skuteczna pomoc społeczna wymaga ŁĄCZENIA SIŁ!

Nr piętra Krótki opis piętra Odpowiedzialność

VII PIĘTRO Samodzielność Firma / JST

VI PIĘTRO Test w warunkach docelowego środowiska pracy Zlecenia zewnętrzne 
w fi rmach/ JST/ PES

V PIĘTRO Staż (zatrudnienie monitorowane) PUP/PES

IV PIĘTRO Działania społeczne (wolontariat) NGO

III PIĘTRO Grupy samopomocowe (aktywne spotkania) NGO

II PIĘTRO Wdrożenie konkretnych rozwiązań (powiązane 
z określonymi wyzwaniami)

PUP / OPS / NGO

I PIĘTRO Wyjazd integracyjny (obserwacja rodzin, wspólna 
identyfi kacja wyzwań)

NGO

PARTER Bilans otwarcia (stan bieżący, punkt wyjścia) OPS

Program WINDA to nie gotowiec, który rozwiąże za kogoś wszystkie problemy. Program WINDA to zaproszenie 
dla tych, którzy widzą potrzebę wsparcia, są otwarci na wspólne poszukiwanie rozwiązań i podjęcie konkretnych 
działań. To zaproszenie, aby wsiąść do WINDY i piąć się w górę, aby problem przekłuć na wyzwanie i jemu sprostać. 
Na miarę swoich możliwości. Nie ma gotowych recept z uwagi na złożoność sytuacji życiowych osób znajdujących 
się w potrzebie. Jednak program ten nadaje pewien kształt, kierunek, pokazuje celowość działań, jeżeli następują 
po sobie, a nie w oderwaniu od siebie. 

Programu Aktywnej Integracji WINDA nie wdroży sama organizacja pozarządowa czy spółdzielnia socjalna. Nie 
wdroży go też jednostka pomocy społecznej bez porozumienia z sektorem pozarządowym. Jednak proponowane 
w ramach realizacji WINDY rozwiązania mogą stać się istotnym elementem aktywnej pomocy społecznej, jeżeli na 
gruncie gminy, powiatu czy województwa jest otwartość na to, aby polityka społeczna była długofalowym między-
sektorowym działaniem nastawionym na zaspokajanie potrzeb i rozwiązywanie problemów społecznych. 
WINDA zaprasza, kiedy na poszczególnych piętrach pojawiają się podmioty czy instytucje, które kierują się tym 
samym przesłaniem – aby osoba, której pomagamy wyszła z labiryntu niemocy. 
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P
rojekt realizowany był od 

grudnia 2012 roku na terenie 

powiatu żagańskiego. Do wdro-

żenia produktów projektu przystąpiły 

4 gminne ośrodki pomocy społecznej 

z powiatu żagańskiego: Wymiarki, 

Iłowa, Gozdnica oraz Żagań. Deklarację 

wdrożenia innowacyjnego modelu 

powiatowej ścieżki reintegracji spo-

łecznej i zawodowej wyraziły 4 powiaty 

z województwa lubuskiego: gorzowski, 

zielonogórski, nowosolski i żarski.

Przedsięwzięcie dostarczyło wie-

dzy z zakresu efektywnych innowacji 

wspierających współpracę międzysek-

torową i międzyinstytucjonalną na 

rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym oraz z zakresu wykorzy-

stania innowacyjnych narzędzi, w tym 

informatycznych (program kompu-

terowy Orion wraz z drogą Oriona), 

Portfolio, Międzysektorowych Grup 

Wsparcia, szkoleń zawodowych oraz 

wydarzeń społecznych (Lokalne Targi 

Produktów i Usług, Biznes Przyjazny 

Osobom Niepełnosprawnym).

Społeczne innowacje 
– narzędzia i metody 
wypracowane w projekcie
Lider projektu – Łużycka Wyższa 

Szkoła Humanistyczna w Żarach, 

wraz z partnerami: Powiatowym 

Droga Oriona
Podczas Targów Innowacji spotkaliśmy się z różnymi produktami innowacyjnymi. 
W wydarzeniu wzięła udział także Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach, 
która wspólnie z partnerami realizowała projekt „Powiatowa ścieżka reintegracji 
społecznej i zawodowej Osób Niepełnosprawnych”.

Aleksandra Rybak
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Urzędem Pracy w Żaganiu, Powia-

towym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Żaganiu, Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Żaganiu, Stowarzysze-

niem PEGAZ z Jeleniej Góry oraz 

firmą MM Global Consulting Sp. 

z o. o. stworzył skuteczne, partnerstwo, 

które wypracowało innowacyjny na 

skalę krajową model Powiatowej 

ścieżki reintegracji społecznej i zawo-

dowej Osób Niepełnosprawnych. 

Głównym celem projektu było wypra-

cowanie kompleksowego wsparcia 

dla osób niepełnosprawnych, poprzez 

stworzenie nowych metod i narzędzi, 

które pozwalają odnaleźć się tym oso-

bom na rynku pracy oraz skutecznie 

aktywizują osoby niepełnosprawne 

społecznie i zawodowo.

Program komputerowy 
– ORION
W ramach projektu powstał wspólny 

dla 3 instytucji (PUP, OPS, PCPR) pro-

gram komputerowy ORION, który 

zawiera bazę danych Osób Niepełno-

sprawnych oraz ścieżkę reintegracji 

społecznej i zawodowej. Oprócz infor-

macji podstawowych, dotyczących 

udzielonych form wsparcia, instytu-

cje mogą wspólnie planować dalsze 

działania skierowane do ich klientów. 

– Zastosowanie programu kompute-

rowego pozwala uniknąć dublowania 

wsparcia i zapewnia efektywniejszą 

pracę każdej z instytucji – wyjaśnia 

Izabela Kumor-Pilarczyk, kierownik 

projektu.

Rola coacha 
– alternatywa dla CV
Każda z Osób Niepełnosprawnych 

korzystająca ze wsparcia instytucji 

PUP, OPS, PCPR otrzymała wsparcie 

„coacha” – wyznaczonego pracow-

nika instytucji.  Coach współpracując 

z Osobą Niepełnosprawną, nie tylko 

motywuje i doradza, ale jednocześnie 

wskazuje potencjał, który czasami 

jest przez daną osobę niedostrze-

gany. – Coach jest jednocześnie prze-

wodnikiem, kolegą i kontrolerem 

działań. Z jednej strony jest empa-

tyczny, ale i wymagający, stanowczy 

i wyrozumiały. Przede wszystkim 

wspomaga realne postrzeganie siebie 

przez klienta i realne stawianie celów 

do realizacji. Wspomaga, a nie wyręcza 

– podkreśla Maria Pajdosz, coach z PUP 

z Żagania. Pomocnym narzędziem 

stosowanym przez coacha, będącym 

alternatywą dla standardowego CV, 

jest PORTFOLIO, w którym opisy-

wane są także umiejętności z życia 

codziennego, poparte rekomendacjami 

otoczenia. 

Łamiąc stereotyp 
– zaangażowanie Osób 
Niepełnosprawnych
Przy zaangażowaniu Osób Niepeł-

nosprawnych zostały dwukrotnie 

zrealizowane Targi Lokalnych Produk-

tów i Usług, na których swoją ofertę 

zaprezentowali lokalni przedsiębiorcy. 

Towarzyszyli im uczestnicy projektu, 

którzy otrzymali rolę „Ambasadorów 

danej fi rmy” i promowali działania 

opowiadając o produktach i usłu-

gach danego przedsiębiorcy. Tak duże 

zaangażowanie uczestników projektu 

świadczy o chęci aktywnego uczestnic-

twa w życiu społecznym mieszkańców. 

Lokalni przedsiębiorcy, współpracując 

z Osobami Niepełnosprawnymi mogli 

niejednokrotnie zrewidować panujący 

stereotyp na temat prezentowania 

postaw roszczeniowych.

Upowszechnianie 
innowacyjnych rozwiązań
Aby podzielić się wypracowanymi 

rozwiązaniami, zostały przeprowa-

dzone spotkania. Dla pracowników 

instytucji PUP, OPS, PCPR jak również 

stowarzyszeń przygotowany został 

cykl spotkań Road Show, w których 

uczestniczyli coachowie, czyli opie-

kunowie Osób Niepełnosprawnych. 

Dla włodarzy miast i powiatów oraz 

kierowników instytucji PUP, OPS 

PCPR zostały przeprowadzone rów-

nież panele dyskusyjne.  Spotka-

nia z cyklu Road Show oraz panele 

odbyły się we wszystkich powiatach 

w województwie. 

Innowacyjne narzędzia, zasto-
sowane w projekcie otrzymały 
rekomendacje Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej 
(MPiPS), jako skuteczne i nowe 
rozwiązania problemów 
społecznych stanowiących 
aktualne wyzwania w zakresie 
rynku pracy i pomocy społecz-
nej. Jest to jedyny innowacyjny 
projekt, realizowany w woje-
wództwie lubuskim, który zo-
stał zarekomendowany przez 
MPiPS (łącznie wyróżniono 24 
projekty z całej Polski).

Na produkt fi nalny składają się następujące cztery produkty pośrednie 
szczegółowo opisane w podręczniku:
• opis metodologii tworzenia bazy danych wraz z programem kompute-

rowym Orion, publikacja, scenariusz tworzenia, materiały szkoleniowe
• opis modelu hybrydowego łańcucha wartości, scenariusze wydarzeń: 

Targi Lokalnych Produktów i Usług, Biznes Przyjazny Osobom Niepełno-
sprawnym, program i materiały szkoleniowe

• opis narzędzi diagnostycznych: zmodyfi kowane Portfolio i coaching,  
scenariusz, program szkolenia i materiały szkoleniowe

• program reintegracji zawodowej: kształcenia zawodowego z uwzględ-
nieniem specyfi cznych potrzeb, opis procedury zakładania spółdzielni 
socjalnej przez osoby niepełnosprawne

Zapraszamy na stronę internetową projektu: http://www.sciezkaon.pl/
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Droga Oriona – Korzyści 
dla grup docelowych
W

 projekcie powstał efektyw-

niejszy system reintegracji 

społecznej i zawodowej 

osób niepełnosprawnych w powiecie 

żagańskim. Umożliwiono 137 osobom 

niepełnosprawnym skorzystanie z tego 

systemu w fazie testowania. Sukcesem 

było przyjęcie ofert pracy od osób 

niepełnosprawnych przez 35 przed-

siębiorców. Zatrudnienie podjęło 19 

osób niepełnosprawnych (pierwotnie 

założono, że 17 osób znajdzie pracę), 

dokumenty rejestrowe w KRS złożyła 

jedna spółdzielnia socjalna. Nastąpiło 

odczuwalne wzmocnienie współpracy 

PUP, OPS, PCPR i NGO działających 

na rzecz osób niepełnosprawnych, co 

potwierdziło 6 podmiotów współpra-

cujących i 49 użytkowników objętych 

projektem. Wzbogacony został warsztat 

pracy PUP, OPS, PCPR i NGO poprzez 

wprowadzenie 5 zestawów efektywniej-

szych narzędzi. Wzmocniona została 

społeczna odpowiedzialność biznesu 

(CSR) u 45 przedstawicieli przedsię-

biorstw, między innymi poprzez udział 

w wydarzeniach Hybrydowego Łańcu-

cha Wartości, tj. Międzysektorowych 

Grupach Wsparcia: Biznes Przyjazny 

Osobom Niepełnosprawnym oraz Targi 

Lokalnych Produktów i Usług, podczas 

których zastosowano „odwrócenie 

wsparcia”. Osoby niepełnosprawne 

wspierały biznes wzmacniając w ten 

sposób swój poziom samooceny, wiary 

we własne siły oraz wpływając na 

zmianę wizerunku wobec pracodawców 

na lokalnym rynku pracy. Biznes zyskał 

promocję swoich towarów i usług oraz 

image społecznie odpowiedzialnych 

fi rm. We wspólnych działaniach inte-

gracyjnych z przedsiębiorcami wzięło 

udział 100 osób niepełnosprawnych. 

Wartością dodaną jest postrzeganie 

pracownika OPS, PCPR oraz PUP jako 

partnera na drodze do integracji spo-

łecznej i zawodowej osoby niepełno-

sprawne,j a nie urzędnika.

Dorota Laskowska, po zakończeniu 

udziału w  projekcie założyła Pracownię 

Dekoracji i Florystyki „KONICZYNKA”

Uczestnicy szkoleń zawodowych wraz z  pracownikami Łużyckiej Wyższej Szkoły 

Humanistycznej im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach

Targi Lokalnych Produktów i  Usług w  Iłowej, 09.05.2015r. 

Ambasadorką firmy Wioletta Wolska KarPa, jest uczestniczka 

projektu: Monika Dudek (na środku).

W  ramach projektu powstała wielobranżowa spółdzielnia 

socjalna „PLUS”. Na zdjęciu jest Adrian Zieliński – wiceprezes 

spółdzielni.
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6 partnerów i 13 zmian 
w projekcie!
O osiąganiu konsensusu w partnerstwie z Izabelą Kumor-Pilarczyk, kanclerz 
Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach rozmawia Aleksandra Rybak

Co oznacza dla Pani partnerstwo?
Oznacza realizację wspólnego celu, 

wymianę doświadczeń oraz wzajemne 

uczenie się od siebie. Partnerstwo to 

wypracowanie wspólnych rozwiązań, 

co nie zawsze jest łatwe przy 6 partne-

rach. Moje umiejętności w zakresie 

negocjacji oraz osiągania konsensusu 

w partnerstwie na pewno wzrosły po 

31 miesiącach kierowania projektem.

Jak dzisiaj ocenia Pani to czterosek-
torowe partnerstwo zaangażowane 
w projekt?
Myślę, że partnerstwo oprócz zadań 

realizowanych w projekcie wypra-

cowało wartość dodaną. Partnerzy 

poznali się nawzajem i są gotowi 

do dalszych przedsięwzięć i działań 

na rzecz wspólnego klienta. Realiza-

cja projektu z udziałem partnerów 

z różnych sektorów daje szansę na 

wypracowanie lepszych i skuteczniej-

szych metod oraz narzędzi wsparcia 

dla uczestników projektu.

Na co każda ze stron musiała zwrócić 
uwagę, żeby było ono możliwe?
Konsensus wymaga poważnego trak-

towania przemyślanej opinii każdego 

z członków partnerstwa. Myślę, że takie 

podejście partnerów zagwarantowało 

sukces projektu.

Co sprawiło Wam największą 
trudność?
Na początku trudności sprawiała nam 

komunikacja. Ale to nic dziwnego w tak 

dużym partnerstwie. Trzeba pamiętać, 

że oprócz kierownictwa sześciu partne-

rów w projekcie, pracowali specjaliści 

ds. merytorycznych i fi nansowych, 

zatrudnieni u każdego partnera oraz 

12 coachów. Poza tym zatrudnialiśmy 

kilkanaście osób zaangażowanych 

w realizację projektu. Aby polepszyć 

komunikację i wymianę informacji 

skorzystaliśmy z komunikatora działa-

jącego w internetowej chmurze.. Pewną 

trudnością, z którą musieliśmy się zmie-

rzyć, były ciągłe zmiany w projekcie, 

mające na celu dostosowanie produktów 

projektu dla potrzeb zarówno osób 

niepełnosprawnych, jak i pracownika 

instytucji PUP, PCPR i OPS. Zmian w pro-

jekcie było 13, to znaczy, że wdrażaliśmy 

zmianę średnio co 72 dni. Ale teraz, już na 

koniec, jesteśmy zadowoleni z efektów 

tych zmian – warto było.

Czego nauczyliście się od siebie 
nawzajem?
Myślę, że sposobu patrzenia z innej 

perspektywy na problemy związane 

z aktywizacją zawodową i społeczną 

osób niepełnosprawnych. To jest naj-

większa wartość.

Dziękuję za rozmowę.

Zespół projektowy (od lewej): Monika Robaszyńska (ŁWSH), Anna Kulczyńska (dyrektor PCPR z  Żagania), Wioletta Tybiszewska 

(dyrektor PUP z Żagania), Izabela Kumor – Pilarczyk (kanclerz ŁWSH, kierownik projektu), Justyna Hojna (coach z PCPR) Marzena 

Antoniszyn (coach z OPS), Małgorzata Rulińska (dyrektor MM Global Consulting Sp. z o.o., kierownik merytoryczny projektu), Lucyna 

Gościańska (uczestniczka projektu), Maria Pajdosz (coach z PUP), Joanna Fibich-Muszyńska (ŁWSH).
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Potargowe retrospekcje 
koordynatorki
Targi, targi i po targach. Najpierw czekaliśmy na to, co ma się 
wydarzyć – ze strachem, niepewnością, ciekawością. Bo cho-
ciaż to była kolejna nasza impreza, to przecież jednak inna.
Marzena Słodownik

Zmęczeni zasiedliśmy do stołów biesiadnych, aby podczas rozmów kuluarowych rozmawiać o innowacjach społecznych. O nasze 

podniebienia i brzuszki zadbała Odrzańska Spółdzielnia Socjalna

P
otem – blisko, coraz bliżej. 

W amoku szykowaliśmy 

wszystko, żeby zdążyć, żeby 

było jak najlepiej – zamówiliśmy 

namioty, sale, zastanawialiśmy się, 

komu powierzyć catering, dopiesz-

czaliśmy materiały promocyjne, 

szlifowaliśmy podręcznik, wszystko 

na 100%, a może nawet na 200%.

Ale w duchu wiedzieliśmy, że Targi, 

tak jak i inne nasze imprezy i wyda-

rzenia, będą niezapomniane i jedyne 

w swoim rodzaju. Bo tak już mamy 

w Fundacji, że to, w co wierzymy, 

zawsze się udaje.

Gotowi do drogi
Przygotowaliśmy listę zadań, podzie-

liliśmy się obowiązkami, każdy wie-

dział, co ma robić. Działaliśmy według 

doświadczeń, które zdobyliśmy na 

przestrzeni lat. Więc wiedzieliśmy, 

co trzeba zapakować i wziąć na targi, 

żeby nie było niespodzianek już tam 

na miejscu w Krośnie.

Spakowaliśmy wszystko do samo-

chodów – torby z materiałami i pod-

ręcznikami dla wszystkich uczestni-

ków. Banery, pudło organizacyjne, 

w którym było wszystko, co mogło 

się przydać. I ruszyliśmy w drogę, ku 

nowej przygodzie.

Targi na Zamku – już sama nazwa była nośna, zachęcała do wzięcia udziału. 
A nam zależało, żeby na dziedzińcu Zamku Piastowskiego pojawiło się jak 
najwięcej ciekawych inicjatyw z województwa lubuskiego i z kraju.
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Godzina zero
Na jedną rzecz nigdy nie mamy 

wpływu – na pogodę. Nawet prognozy 

tym razem zawiodły, bo na piątek 

12 czerwca 2015 roku, zapowiadano 

słońce i temperaturę ok. 30 stopni. 

I co? W Słubicach lało od rana. Gdy 

przyjechaliśmy do Krosna, była ulewa. 

Namioty rozstawione, stoły biesiadne 

też, a na dziedzińcu kałuże.

Zaczęli zjeżdżać się wystawcy, któ-

rych pogoda nie zniechęciła. Dzielnie 

stawiali jej opór, taszcząc banery, kartony 

z materiałami, podręczniki. Najważniej-

sze, że przyjechali i chcieli być z nami.

Wyszło słońce
Kiedy rozpoczynaliśmy, zaczęło się 

przejaśniać. O 10.00 moderatorzy 

powitali wszystkich i na początek 

zaprosili innowację i kapitana Krosna, 

czyli Magdę Tokarską i Marka Cebulę. 

Potem były dyskusje namiotowe 

o poszczególnych produktach. Cieszę 

się bardzo, że do Krosna przyjechali 

ludzie tak bardzo zaangażowani w to, 

co robią. Wierzący w sukces wypra-

cowanych rozwiązań.

Połączyła nas rzeka
Często rozmawiając o relacji part-

nerskiej w projekcie „PAKT.com.org” 

mówimy, że połączyła nas rzeka. 

Ja powiem inaczej – połączyła nas 

wspólna praca, otwartość na propo-

zycje, chęć dokonywania zmian.

I jak w dobrym małżeństwie, 

tak i w partnerstwie trzeba patrzeć 

w tym samym kierunku. A małżeń-

stwo to przecież relacja partnerska, 

więc partnerstwo Fundacji z gminą 

Krosno Odrzańskie można trochę do 

małżeństwa porównać – w jednym, 

i w drugim przypadku trzeba mieć 

wspólny cel. Naszym celem był i jest 

PAKT Współpracy.

Ale tak między nami mówiąc, my 

się po prostu lubimy, wszyscy razem, 

i każdy z każdym z osobna. I chyba 

to było i jest gwarancją sukcesu tego 

przedsięwzięcia.

A ja tam byłam, między stoiskami 

chodziłam, przeróżne pyszności pró-

bowałam. A potem wróciłam, egzamin 

z systemu politycznego RP zdałam. 

I dopiero mogłam odpocząć. :)

46 Zbliżenia

Pakt Współpracy // nr 9/2015



Krośnieńskie NGO'sy 47

Pakt Współpracy // nr 9/2015

P
ani Danielo, Związek Sybira-
ków to młoda organizacja?
Wręcz przeciwnie. Związek 

Sybiraków, jako organizacja ogólnokra-

jowa powstał w 1928 roku. Warto zazna-

czyć, że swoją działalnością obejmował 

zesłanych i ich rodziny z całego okresu 

carskich zsyłek. Historia II Wojny 

Światowej nadała mu dodatkowego 

charakteru związanego z sowieckimi 

wywózkami na Sybir. W okresie II 

wojny światowej oraz w czasach PRL 

działalność Związku była zawieszona, 

nie było zgody władz na aktywność 

tego typu organizacji. Reaktywowano 

go w 1988 roku. Do Sybiraków w Kro-

śnie Odrzańskim dotarła wiadomość 

o powstaniu w Zielonej Górze grupy 

inicjatywnej na rzecz utworzenia 

struktur związku. Krośnieńscy Sybi-

racy przyjęli ten pomysł z aprobatą. 15 

marca 1989 roku z udziałem Bogusława 

i Leonardy Baj oraz prof. Jana Konrada 

Stawiarskiego odbyło się zebranie, 

na którym powołano koło i wybrano 

Zarząd. Funkcję pierwszego prezesa 

powierzono Ryszardowi Kowalczy-

kowi, v-ce prezesem została Karo-

lina Wodecka, sekreterzem Jadwiga 

Piątek, skarbnikiem Emilia Chrul, 

a członkami byli Piotr Miechowicz, 

Maria Łój, Władysława Sławska. Po 

krótkim czasie nastąpiła zmiana na 

stanowisku prezesa, którym został 

Henryk Kossewski.

Jest Pani szefową koła nr 5 działa-
jącego w Krośnie Odrzańskim. Ilu 
macie członków, jaki jest obszar 
działania waszego koła?
Nasze koło skupia Sybiraków miesz-

kających na terenie miasta i gminy 

Krosno Odrzańskie oraz gmin: Bytnica, 

Cybinka, Dąbie, Maszewo. W ramach 

struktur związkowych naczelną władzą 

jest Zarząd Główny w Warszawie. Na 

terenie kraju znajdują się oddziały 

związku. W województwie lubuskim 

znajdują się dwa oddziały: gorzowski 

i zielonogórski. Oddział zielonogórski 

zrzesza 19 kół Związków Sybiraków. 

Koło w Krośnie Odrzańskim liczy 

obecnie 95 osób. Tendencja wzrostowa 

notowana była od 1992 roku, koło 

liczyło wówczas 212 osób. Wtedy to 

nasze zesłanie zaliczono jako depor-

tację zgodnie z art.4 ustawy o kom-

batantach z przyznaniem statusu 

osoby represjonowanej. Niestety czas 

robi swoje.

Związek Sybiraków 
– dbamy o Znaki Pamięci
Z Danielą Otlewską, prezesem koła nr 5 Związku Sybiraków w Krośnie Odrzańskim, 
rozmawia Tomasz Miechowicz

Daniela Otlewska podczas uroczystości katyńskiej – kwiecień 2015. Pre-
zes Koła nr 5 Związku Sybiraków w Krośnie Odrzańskim od 29 stycznia 
2014 r. W latach 2002 – 2006 pełniła funkcję Prezesa Sądu Koleżeńskiego 
przy Zarządzie Oddziału Zielonogórskiego. W latach 2006 - 2015 i nadal 
jest członkiem w Zarządzie Oddz. ZS w Zielonej Górze. Prowadzi kronikę 
oddziału i koła, gdzie znajdują odbicia wszystkie ważniejsze wydarzenia 
z działalności związku. 
Prywatnie mama dwóch synów i babcia czwórki wnucząt. Z Krosnem 
Odrzańskim związana od 1974 roku. Jest zafascynowana urokami tego 
miasta, a przynależąc do Uniwersytetu III Wieku może realizować swoją 
pasję – malowanie.
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28 stycznia 1948 r. został złapany (ukrywał się w lesie) 
i aresztowany mój ojciec Stanisław Cybulski. Skazany 
na 10 lat łagrów, przeszedł więzienie, łagry, w tym 
katorżniczą pracę przy wyrębie i załadunku drewna 
na dalekiej Północy Związku Radzieckiego. Powód 
aresztowania: jak wielu Polaków nie zaakceptował 
zmian i nowego narzuconego siłą ustroju. Odmawiał 
przyjęcia obywatelstwa rosyjskiego – po II wojnie 
światowej ziemie wschodnie Polski weszły w skład 
Związku Radzieckiego. Odmawiał też przystąpienia 
do kołchozu – dlatego był na tzw. „czarnej liście” wraz 
z całą rodziną. Dziadka Józefa już wcześniej aresztowa-
li, umarł w więzieniu – nie znamy ani daty, ani miejsca 
pochówku.
Wyrok skazujący pozbawił tatę wolności oraz konfi -
skatę całego majątku. Miałam wtedy 25 dni. Depor-
towali nas do Kazachstanu – mamę z czwórką małych 
dzieci, babcię (mamę taty) i ciocię (siostrę taty) wraz 
z synkiem – razem osiem osób. Mama wraz z ciocią 
pracowały w dużym punkcie bawełny. Praca była 
bardzo ciężka, szczególnie upał dawał się we znaki. 
Pracować trzeba było, bo „nie pracujesz to nie jesz”, 
a mama miała nas czwórkę do wykarmienia. Głód 
był na porządku dziennym. Moi bracia chodzili 
do szkoły, a ja w tym czasie byłam 
zamknięta w lepiance. Był to barak 
z gliny, wybiałkowany wapnem, gdzie 
zajmowaliśmy jedno pomieszczenie, 
oczywiście bez podłogi, z jednym 
okienkiem. Szczególnie zapamięta-
łam kawałek nieba, które widziałam 
przez to okienko.
Gdy miałam siedem lat, zaczęłam 
uczęszczać do szkoły. Ukończyłam 
pierwszą klasę – do dzisiaj zacho-
wałam to świadectwo. Oczywiście 
wszystkich nas rusyfi kowano – nauka 
była w języku rosyjskim z rosyjskimi 
nauczycielami.
W roku 1954 poznałam tatę, miałam 
wtedy już sześć lat. Po śmierci Stalina 
nastąpiła amnestia, ale do wolności 
była jeszcze daleka droga. Wieźli go 
z dalekiej północy Związku Radzieckiego. Też musiał pracować tak jak mama, ale od tego czasu żyło się trochę 
lepiej. Przynajmniej tak zapamiętałam – wtedy poznałam smak koziego mleka, bo koza pojawiła się w naszym 
obejściu.
Pamiętam doskonale powrót, chociaż dowieziono mnie do granicy Polski ledwo żywą. Mama nie chciała zostawić 
mnie w jakieś miejscowości, chociaż podczas dłuższego postoju, badający mnie lekarz oświadczył, że zabiera mnie 
do szpitala. Do Polski przyjechaliśmy w 1956 roku. Skierowano nas na Ziemie Odzyskane, zamieszkaliśmy w Gubi-
nie. Tak rozpoczął się nowy rozdział w moim życiu.

Świadectwo szkolne z Kazachstanu – rok 1956

Koledzy i  koleżanki p. Danieli ze szkoły – zesłańcy i  młodzi Kazachowie). 

Daniela trzecia od lewej w pierwszym rzędzie

Moja deportacja – Kazachstan 
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Historia pokazuje, jak trudną drogę 
do powojennej Polski przeszli ludzie 
wywiezieni na Syberię. Opowiadacie 
historię swojej drogi do kraju?
O wywózce i życiu na wygnaniu ogól-

nie mówimy „Golgota Wschodu”. Miesz-

kańcy wschodniej Polski, wyrwani 

z domów, w nieludzkich warunkach 

transportowani byli na bezkresne 

tereny Sybiru i Kazachstanu. Ta trudna 

droga nie zniszczyła jednak naszego 

człowieczeństwa. Powróciliśmy do 

Ojczyzny wyniszczeni fi zycznie, ale 

umocnieni duchowo. Przez prawie 

pół wieku nie mogliśmy ofi cjalnie 

działać. Nie mogliśmy pisać w naszych 

życiorysach, że przeszliśmy przez 

przesiedlenia i łagry. Na szczęście ten 

czas już minął. Dzisiaj to my, dzieci 

(rodzice, którzy najwięcej wycierpieli 

już najczęściej nie żyją) dajemy świa-

dectwo i przekazujemy następnym 

pokoleniom prawdę, by pamięć o tych 

osobach i dramatycznych wydarze-

niach z historii Polski i Polaków była 

zawsze żywa. Dlatego Związek Sybi-

raków pełni tu bardzo doniosłą misję 

– nie dopuszcza do zapomnienia 

tragedii represji polskiego narodu. 

W skali kraju Związek Sybiraków 
organizuje wiele przedsięwzięć. Mia-
łem okazję obejrzeć chociażby fi lm 
dokumentalny nakręcony na jego 
zlecenie. A jakie działania podejmuje 
krośnieńskie koło? Opowiadanie 
o historii nie jest łatwe.
Uważam, że najlepszym sposobem 

jest bezpośredni kontakt z ludźmi. 

Warto też stawiać Znaki Pamięci. Nie 

zapominamy o tych, co nie wrócili, 

o tych, których wśród nas już nie ma, 

jak i tych, którzy zostali na „nieludzkiej 

ziemi”. W miesiącu kwietniu i wrze-

śniu, co roku odbywają się uroczy-

stości historyczno – patriotyczne na 

Cmentarzu Komunalnym w Krośnie 

Odrzańskim przy Znakach Pamięci. 

To pomniki stawiane, by podtrzymać 

pamięć o trudnych fragmentach naro-

dowej historii. Wśród nich obelisk: 

„W hołdzie Polakom zesłanym na 

Sybir 1940 – 1956, Sybiracy z koła nr 5 

w Krośnie Odrzańskim” oraz obelisk 

„Katyń… Ocalić od zapomnienia”. Jest 

też ustawiona przepiękna rzeźba pod 

nazwą „Golgota Wchodu” z wyrytymi 

nazwami miejsc zsyłek całych rodzin 

polskich. Nie byłoby tych Znaków 

Pamięci gdyby nie krośnieński samo-

rząd. Rzeźba – „Golgota Wschodu” 

została wykonana przez Jana Herdę, 

podarował ją Zdzisław Paduszyński. 

Bardzo dziękuję za piękny dar serca.

W tych miejscach spotykają się 

nie tylko Sybiracy z rodzinami, ale też 

poczty sztandarowe, wojsko z kom-

panią honorową, przedstawiciele 

Urzędu Miasta i Powiatu Krośnień-

skiego, przedstawiciele Straży Gra-

nicznej, Komendy Powiatowej Policji, 

ze Związku Kombatantów i Byłych 

Więźniów Politycznych, przedstawi-

ciele szkół i przede wszystkim mło-

dzież ze wszystkich szkół zarówno 

podstawowych, gimnazjalnych jak 

i ponadgimnazjalnych oraz zaproszeni 

goście i ludność krośnieńska.

Takie patriotyczne uroczystości to 
nie jedyne wasze działania?
Podstawowym i najważniejszym 

zadaniem Zarządu Koła jest współ-

praca ze szkołami i młodzieżą. Przy-

toczę tu słowa Honorowego Prezesa 

naszego Koła Weroniki Szymczak, 

która na 25 – lecie powstania Koła 

w Krośnie Odrzańskim (obchodzi-

liśmy uroczyście 17 września 2014 

roku) powiedziała: „…dziś z dumą 

stwierdzam, że dzieci z naszego kro-

śnieńskiego środowiska zajmują 

wysokie lokaty w konkursach organi-

zowanych na szczeblu wojewódzkim 

na temat wiedzy o odysei zesłań-

czej…” Dlatego dziękujemy dyrek-

torom i nauczycielom wszystkich 

szkół, którzy sybirackie losy włą-

czyli w program szkolny pt. „Ocalić 

od zapomnienia…” i przekazują tę 

wiedzę nowym pokoleniom.

Żeby nie być gołosłowną podam 

kilka przykładów. Na zaproszenie 

dyrektor Barbary Kołarzyk Sybiracy 

w tym roku, tak jak w ubiegłym, spo-

tkali się na koncercie pieśni patrio-

tycznych i żołnierskich 22 kwietnia 

2015 roku z młodzieżą Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Władysława 

Broniewskiego. Wzięliśmy też udział 

w zorganizowanym przez nauczycieli 

Darię Nowak i Marka Kałużę – konkur-

sie nt. „Wiedzy o Krośnie Odrzańskim 

i deportacji Sybiraków”. Zaprezento-

wane wybrane historie losów Sybira-

czek przez uczennice Karolinę Szwaję 

(zajęła I miejsce konkursie), Klaudię 

Konkurs w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
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Otlewską (zajęła II miejsce) i Zuzannę 

Oleszek (III miejsce) były wzrusza-

jące i, co widać było po młodzieży 

zebranej na sali, wzbudziły niemałe 

emocje. Bo to właśnie popularyzacja 

i upamiętnienie wśród młodzieży 

szkolnej losów zesłańców Sybiru, 

zgłębienie problematyki i tragicznych 

losów Polaków objętych deportacją 

– sprzyja kształceniu wśród młodego 

pokolenia takich wartości jak patrio-

tyzm, tolerancja i poszanowanie praw 

człowieka. 

Kolejny przykład. 19 czerwca 2015 

roku odbyła się „żywa lekcja historii” 

z uczniami wszystkich klas Gimnazjum 

im. Henryka Brodatego. Dziękujemy 

dyrektor szkoły Wiesławie Kołarzyk 

za zaproszenie oraz Magdalenie Struk 

za profesjonalne poprowadzenie 

tego spotkania. Wspólnie z Marią Łój 

przedstawiłyśmy swoje wspomnienia 

z pobytu na Syberii. Zainteresowanie 

uczniów było ogromne, chociaż jedno 

pytanie, które padło z sali pozostało 

bez odpowiedzi. Przyjmujemy, że liczba 

deportowanych osób wynosi około 

1 350 tys. (według ustaleń Instytutu 

Pamięci Narodowych, Polskiej Aka-

demii Nauk, Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, Ośrodka Karta i Związku 

Sybiraków i innych instytucji), a pyta-

nie padło: …ile z tej liczby osób wró-

ciło do kraju? Nie ma jednoznacznej 

odpowiedzi. Są tylko szacunkowe 

dane. A każda osoba, każdy człowiek 

to osobna historia do opowiedzenia.

To, o czym pani opowiedziała, to dzia-
łalność na zewnątrz związku. A jak 
wygląda wasze działanie wewnątrz 
koła?
Teraz wraz z upływem czasu przybywa 

naszym członkom lat i potrzebują 

pomocy, czy to bezpłatnych leków (dla-

tego czynione są starania o przyznanie 

dla wszystkich Sybiraków statusu 

osoby represjonowanej), czy też sprzętu 

rehabilitacyjnego. Dlatego warunki 

socjalno – bytowe członków koła są 

ciągłym przedmiotem naszej uwagi. 

Odwiedzanie chorych w domach czy 

hospicjach, udzielanie pomocy, jeśli 

zachodzi taka potrzeba, ale też miłe 

życzenia i małe upominki składane są 

naszym jubilatom. W tym 2015 roku 

mamy trzy jubilatki, do Aleksandry 

Klusek, już popłynęły piękne życzenia 

z okazji 90-urodzin. Córka, u której 

teraz przebywa Jubilatka, przysłała 

podziękowania, oświadczając, że 

sprawiliśmy Mamie ogromną radość.

Aby pomóc naszym członkom brać 

czynny udział w życiu naszej społecz-

ności, Zarząd Koła zgłosił kandydaturę 

Janiny Sienkiewicz do Rady Seniorów 

w Krośnie Odrzańskim. 

Z kim współpracujecie przy organi-
zowaniu swoich działań?
Jest wiele osób i podmiotów, które nam 

pomagają. Dowódca Garnizonu ppłk 

Jarosław Szczypiorski wraz ze swoimi 

podwładnymi wspomaga organizację 

uroczystości patriotycznych. Wspiera 

nas też poprzez użyczenie miejsca 

w Klubie Wojskowym na dyżury. 

Kierownik wspomnianego klubu 

pani Violetta Szlezynger oraz cały 

personel, który wspiera nas m.in. przy 

organizowaniu corocznych spotkań 

opłatkowych. Piękne podziękowania 

kieruję do burmistrza Marka Cebuli za 

pomoc i zaangażowanie w działalności 

naszej rzeczywistości sybirackiej oraz 

wszystkich jego współpracowników, 

całej ekipie osób szczerze nam poma-

gających. Jeszcze ukłon w stronę Jurka 

Szymczaka, który opiekuje się naszymi 

zbiorami po Sybirakach.

Na liście przyjaciół naszego 

związku znajdują się również księża. 

Proboszcz parafi i Św. Jadwigi Śląskiej 

z Krosna Odrzańskiego oraz kape-

lani z parafi i Św. Marcina i Straży 

Granicznej.   

Nie mogę pominąć członków 

Związku Sybiraków, bez ich wkładu, 

zaangażowania i tak dużego wysiłku 

pracy, a jest to praca społeczna, Koło 

nasze nie działałoby tak prężnie. 

Podziękowania należą się całemu 

Zarządowi – osobom już wcześniej 

wymienionych w tym artykule 

oraz Weronice Szymczak, która jest 

obecnie Honorowym Prezesem Koła, 

Zofi i Sadzyńskiej – zastępcy prezesa, 

Sabinie Gała – sekretarzowi, Irenie 

Rubaszko – skarbnikowi, całym ser-

cem oddanej pracy na rzecz Koła oraz 

Jadwidze Romanek, Marii Łój, Janinie 

Sienkiewicz – nie sposób wymienić 

wszystkich, więc tylko mówię każdemu 

z osobna serdecznie dziękuję. 

Chciałabym również zaprosić do 

współpracy rodziny Sybiraków. Pro-

szę o przekazywanie pamiątek lub 

dokumentów (jeśli rodzina może się 

z nimi rozstać). Przyjmiemy je celem 

przekazania do muzeum, które ma 

powstać w Zielonej Górze.

Dziękuje za rozmowę. 

Spotkanie noworoczno – opłatkowe Sybiraków





Kontakt z realizatorami projektu:

Marzena Słodownik, koordynatorka
Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
ul. T. Kościuszki 1, 69-100 Słubice
e-mail: m.slodownik@fundacjacp.org
tel.: 95 7592 389, www.fundacjacp.org

Mariusz Musik, specjalista ds. współpracy międzysektorowej
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
e-mail: m.musik@krosnoodrzanskie.pl
t el.: 68 4109 700

Spinamy 
dwa sektory 

Człowiek – najlepsza inwestycja! 
Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PAKT.com.org to jedyny w  swoim rodzaju przy-
kład współpracy gminy z  organizacją pozarzą-
dową! Wspólnie wypracowaliśmy innowacyjne 
narzędzie do podniesienia jakości realizowanych 
usług o nazwie Pakt Współpracy. 
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