Słubice, 15 kwietnia 2019

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji na rzecz Collegium Polonicum za rok 2018
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Misja
Główną misją Fundacji na rzecz Collegium Polonicum jest wspieranie działalności CP jako wspólnej,
transgranicznej placówki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Wsparcie to dotyczy warunków ramowych działalności akademickiej, tzn.
tworzenia sprzyjającego otoczenia społecznego placówki o wysokich naukowych i dydaktycznych aspiracjach,
usytuowanej w niezbyt korzystnym kontekście społecznym, kulturowym i infrastrukturalnym województwa
lubuskiego. Komponentami owej wspierającej działalności są aktywności promocyjne, ogólnorozwojowe oraz
inicjujące i wspierające społeczeństwo obywatelskie. Nasza działalność wspiera się zatem na trzech filarach:
1.
2.
3.

Centrum Organizacji Pozarządowych, czyli współpraca międzysektorowa, kreowanie polityk
publicznych i pomoc infrastrukturalna dla organizacji;
Centrum Aktywności Obywatelskiej, czyli rozwój lokalny i wspieranie inicjatyw dla dobra wspólnego
zakładających zwiększenie zaangażowania mieszkańców w sprawy publiczne;
Edukacja i rynek pracy, czyli wspieranie Collegium Polonicum, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz
podejmowanie innowacyjnych działań w sferze edukacji i rozwiązywania problemów rynku pracy.

Podejmowane działania wynikają z rzetelnie zdiagnozowanych potrzeb.
Fundacja opiera się na zespole dynamicznych i pełnych pasji ludzi, dla których ważne jest stałe podnoszenie
swoich kompetencji i zdobywanie nowych doświadczeń. Jest zarządzana w sposób przejrzysty opierający się
na partnerstwie, wzajemnym zaufaniu i szacunku. Te same wartości wyznajemy w kontaktach z partnerami.
Uważamy, że aby organizacja świadczyła usługi na wysokim, profesjonalnym poziomie i tworzyli ją eksperci, jej
zespół musi być wynagradzany.

Opis organizacji
Nazwa organizacji:

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

Adres:

ul. Kościuszki 1; 69-100 Słubice

Data wpisu w KRS:

18 grudnia 2002 r.

Numer KRS:

0000143477

Numer REGON:

211249064

Imiona i nazwiska członków Rady Fundacji wg aktualnego wpisu w rejestrze sądowym:
Andrzej Lesicki – Przewodniczący Rady
Julia von Blumenthal – Wiceprzewodniczący Rady
Ryszard Bodziacki – Członek Rady
Kazimiera Jakubowska – Członek Rady
Beata Mikołajczyk- Członek Rady
Ryszard Naskręcki- Członek Rady
Marek Nawrocki- Członek Rady
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Imiona i nazwiska członków Zarządu Fundacji wg aktualnego wpisu w rejestrze sądowym:
Magdalena Tokarska – Prezes Zarządu
Krzysztof Wojciechowski – Członek Zarządu
Karolina Dreszer-Smalec - Członek Zarządu
Grzegorz Podruczny - Członek Zarządu

W 2018 roku z Fundacją współpracowało około 70 osób (umowy cywilnoprawne).
Stały zespół Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w 2018r. pracował w trzech miastach: zespół pracujący w
biurze w Słubicach to 7 osób, w Zielonej Górze liczył 10 osób, a w Krośnie Odrzańskim 5 osób.
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Działalność statutowa
Wspieranie Collegium Polonicum
Głównym działaniem statutowym Fundacji jest wspieranie Collegium Polonicum. W tym celu Fundacja pomaga
wydziałom, organizacjom społecznym i studenckim działającym przy Collegium Polonicum poprzez:





umożliwienie dostępu do bezpłatnych usług
finansowe wspieranie uczelnianych przedsięwzięć
oferowanie opieki instytucjonalnej
organizację wydarzeń związanych z Collegium Polonicum np. pomoc w przygotowaniu projektów,
konferencji, wystaw, itp.

Wsparcie Collegium Polonicum przez Fundację obejmowało:










prowadzenie Archiwum Karla Dedeciusa (opieka archiwistyczna)
organizowanie praktyk dla studentów Collegium Polonicum i EU Viadrina
tworzenie miejsc pracy dla studentów i pracowników naukowych Collegium Polonicum, EU Viadrina
oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach realizowanych projektów
realizowanie umowy serwisowej z Viadriną na rzecz Collegium Polonicum
bezpośrednie zaangażowanie się pracowników Fundacji w realizację Targów Edukacji i Pracy w
Słubicach
współpracę z lektoratem języków obcych
lokowanie wydarzeń projektowych w obiektach Collegium Polonicum
promocję marki Collegium Polonicum na szczeblu wojewódzkim i krajowym
wsparcie dla Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego poprzez prowadzenie szkolnego klubu
wolontariatu

Fundacja nie udziela bezpośredniego finansowego wsparcia Collegium Polonicum. O wiele efektywniejszą
pomocą jest współfinansowanie działań organizowanych przez Collegium Polonicum oraz wynajem sal w
budynku Collegium Polonicum na działania organizowane przez Fundację w ramach projektów.
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Wspieranie ekonomii społecznej
Rozkręcamy społeczny biznes
Zasięg projektu:

Powiaty: krośnieński, słubicki, sulęciński, wschowski, zielonogórski ziemski i
grodzki, żarski

Wartość projektu:

I edycja do 09.2018 - 15 131 161,10 PLN
II edycja od 10.2018 - 15 344 079,96 PLN

Sponsor:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego

Czas realizacji:

I edycja październik 2015 – wrzesień 2018
II edycja październik 2018 – czerwiec 2022

Grupa docelowa:

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Podmioty Ekonomii
Społecznej (PES). Podmiotami ekonomii społecznej są organizacje inne niż publiczne
i rynkowe, łączące cele gospodarcze i społeczne, sp. spółdzielnie zrzeszające
niepełnosprawnych, towarzystwa wzajemnościowe, stowarzyszenia i fundacje.
Podstawową formą są Przedsiębiorstwa Społeczne (PS), czyli najczęściej
spółdzielnie socjalne.

Partner:

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze

Cel główny:
Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału sektora ekonomii społecznej w woj. lubuskim
poprzez trwałą integrację społeczną i zawodową 449 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, zwiększenie zatrudnienia w obszarze ES w ilości 168 utworzonych miejsc pracy, a także poprzez
działania wspierające jakość funkcjonowania min. 37 podmiotów ekonomii społecznej.
Cel realizowany był przez:
- działania animacyjne zwiększające świadomość społeczności lokalnych, pobudzające do aktywności
obywatelskiej, tworzenia podmiotów, partnerstw
- działanie inkubacyjne zachęcające do tworzenia PES
- wspieranie rozwoju zatrudnienia, przygotowanie do aktywności zawodowej, w szczególności os zagrożonych
wykluczeniem społecznym
- stworzenie systemu służącego profesjonalizacji i zwiększeniu konkurencyjności produktów PES i PS.
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony jest przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum
w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej
Ośrodkiem Regionalnym w Zielonej Górze. Ośrodek posiada akredytację Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej numer DES.IV.563.59.2018.PB z dnia 28.05.2018 roku.
Działania Ośrodka kierowane są do:



podmiotów ekonomii społecznej i ich kadry zarządzającej oraz ich pracowników;
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonym społecznie;
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osób planujących założenie podmiotu ekonomii społecznej lub podjęcie pracy w przedsiębiorstwie
społecznym;
podmiotów prawnych planujących założenie podmiotu ekonomii społecznej lub utworzenie miejsc
pracy w sektorze ekonomii społecznej

Działania w ramach projektu:
Główna siedziba Ośrodka funkcjonuje w Zielonej Górze, dodatkowo wsparcie doradców kluczowych odbywa się
w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy, natomiast wsparcie szkoleniowe w siedzibie Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze. W Słubicach oraz Krośnie Odrzańskim prowadzone są Inkubatory
przedsiębiorczości Społecznej.
W 2018r. wsparciem zostało objętych 239 osób, w tym 66 zagrożonych wykluczeniem społecznym. Utworzonych
zostało 4 PS, 5 PES, a w 2 PS uruchomiono nowe miejsca pracy. Łącznie przekazano 27 dotacji na utworzenie
miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, zgodnie z procedura określoną w Regulaminie projektu.


Działania animacyjne

Działania animacyjne prowadzone były przez 4 animatorów do września 2018 od października przez 3 osoby.
W ciągu roku odbyło się prawie pół tysiąca spotkań animacyjnych.
Działania skupiały się na:
 analizie społeczności lokalnej, szans i możliwości rozwoju, a także budowaniu sieci współpracy
 wspieraniu istniejących i nowopowstałych PES;
 tworzeniu i wspieraniu GI chcących założyć PS i PES;
 wspieranie lokal. Liderów;
 aktywizowanie w społ. lokalnych do podejmowania działań.
Usługi animacji lokalnej realizowane były w formach :












spotkań animacyjnych z przedst. różnych grup społ., sektorów. Uczestnikami działań animacyjnych byli
przedst. NGO, którzy chcą rozpocząć prowadzenie działalności gosp. czy odpłatnej, os. fiz. , które mają
pomysł na biznes społeczny czy działalność społ., a także przedst. JST, zainteresowani utworzeniem
spółdzielni os. prawnych, os. zagrożone wykluczeniem społ. , które chciałyby podjąć zatrudnienie w PS;
konkursu na mini pakiety "Wspólna Inicjatywa" - Dofinansowanie realizacji wspólnego przedsięwzięcia
otrzymało 41 projektów w następujących obszarach:
- wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych w obszarze ekonomizacji
- budowanie i wspieranie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej
- aktywizację społeczności lokalnej i liderów lokalnych wokół ekonomii społecznej
- promocję ekonomii społecznej na poziomie lokalnym;
pomocy w przygotowaniu wniosków w ogłoszonych konkursach ofert m.in. przez samorządy lokalne
i regionalne oraz Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Lokalną Grupę Działania.
spotkań Lubuskiego Klastra Przedsiębiorstw;
pomocy przy organizacji spotkań z cyklu Zielona Pozarządowa;
organizacji Forum Wymiany Wiedzy i Doświadczeń - spotkanie z PES dla 54 uczniów z Nowej Soli
organizacji Targów Aktywności i Biznesu Społecznego podczas Miejskiego Święta Hanzy;
organizacji konkursu i gali Biznes Wrażliwy Społecznie;
promowania przedsiębiorczość społeczną podczas m.in.: Targów Pracy organizowanych przez Centrum
Integracji Społecznej w Zielonej Górze, Zielonych Targów w Ochli, świątecznego kiermaszu w Galerii
Graffit w Zielonej Górze, Lubuskiego Forum Gospodarczego, Kongresu Kobiet, Lubuskiego Pikniku
Zdrowia.
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kreowania sektora PES organizując cyklicznie wywiady z lokalnymi przedsiębiorstwami społecznymi,
nagłaśniając organizowane przez PES wydarzenia, reklamując sprzedawane przez nich usługi
i produkty m.in. w TV ZG, TVP 3 Gorzów Wlkp., HTS Słubice, Radiu Zielona Góra, Zachód, Index,
w Gazecie Lubuskiej, Łączniku Zielonogórskim.



Działania inkubacyjne – odpowiedzialny partner – Wojewódzki Urząd Pracy (WUP)

Działania inkubacyjne skierowane były do osób fizycznych i osób prawnych chcące założyć, prowadzić lub
rozwijać PES lub PS, ekonomizować NGO lub przekształcić PES w PS oraz utworzyć miejsca pracy dla osób
oddalonych od rynku pracy.
Doradcy w oparciu o wyniki spotkań diagnostycznych dla każdego Uczestnika projektu przygotowali
zindywidualizowaną ścieżkę wsparcia prowadzącą GI od początku do końca w procesie tworzenia/
ekonomizowania podmiotu/ przekształcenia w PS czy przekazania wiedzy potrzebnej do założenia, prowadzenia
i rozwijania PES/ PS, zewnętrznego finansowania PS i PES. W ramach działań inkubacyjnych przeprowadzono
blok szkoleniowo-doradczy dostosowany do potrzeb każdej z grup inicjatywnych, zawierający śr. 10h doradztwa
kluczowego, doradztwa biznesowego, 4h doradztwa zawodowego dla osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz 32 godzinne szkolenia dla przedstawicieli GI.


Działania edukacyjne – odpowiedzialny partner – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL)

Zrealizowano:



4 cykle warsztatów ABC Przedsiębiorczości dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
2 cykle szkoleniowe dla Grup Inicjatywnych chcących założyć PS. Szkolenia prowadziła Justyna
Bartosiewicz. Podczas 32 h dydaktycznych zrealizowano program z zakresu: Prawne aspekty
prowadzenia i zakładania Podmiotów Ekonomii Społecznej (podstawy formalno-prawne Podmiotów
Ekonomii Społecznej, zasady funkcjonowania, organy spółdzielni, Statut, Rejestracja) Czynniki sukcesu
PS (Model biznesowy, czynniki sukcesu PS, Umiejętności interpersonalne w biznesie) Zarządzanie
i finanse w Podmiotach Ekonomii Społecznej (zarządzanie budżetem, księgowość i finanse, źródła
finansowania) Sprzedaż i marketing w PS (specyfika, zarządzania marką, produktem, ceną
i dystrybucją, analiza potrzeb klientów i interesariuszy).
A także szkolenia animacyjne tj:

















„Klauzule społeczne w Prawie Zamówień Publicznych (PZP)”
„Sprawozdawczość finansowa NGO za 2017”
„Sprawozdawczość finansowa spółdzielni socjalnej za 2017”
„Księgowość w PES - poziom podstawowy”
„Rozliczanie organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych z organem podatkowym za 2017”
„Ochrona danych osobowych dla NGO" x 4
„Warsztat sprzedawcy – wizerunek i sprawdzone techniki działania”
„Marketing w mediach społecznościowych – zasady biznesowego zastosowania”
„Rachunkowość w PES poziom zaawansowany”
Marketing w mediach społecznościowych – jak robić to skutecznie”
„Kadry i płace w podmiotach ekonomii społecznej”
„Aspekty prawne w znowelizowanej ustawie prawo o stowarzyszeniach”
„Zarządzanie i finanse w podmiotach ekonomii społecznej”
„CSR – jako narzędzie rozwoju pracowników ”
„Marketing w mediach społecznościowych – jak robić to skutecznie"
„Prawne aspekty funkcjonowania PES z elementami księgowości”
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Szkolenia z zakresu odpowiedzialnych zakupów:




„Zamówienia publiczne z perspektywy wykonawcy z uwzględnieniem społecznie odpowiedzialnych
reguł udzielania zamówień publicznych – jak przygotować konkurencyjną ofertę i wygrać
zamówienie publiczne”
„Klauzule społeczne w Prawie Zamówień Publicznych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
(JST)”

Działania biznesowe:
Prowadzono doradztwo biznesowe skierowane na pomoc w uzyskaniu stabilności przedsiębiorstw społecznych,
a także profesjonalizację usług, zwiększenie konkurencyjności produktów prowadzonej przez podmioty ekonomii
społecznej działalności gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej. Wsparcie kierowane było głównie do 35
nowoutworzonych PS oraz 7 istniejących, które utworzyły miejsca pracy.
Odbywały się:
- spotkania informacyjne i diagnostyczne doradztwa biznesowego z podmiotami ekonomii społecznej;
- działania związane z profesjonalizacją usług i zwiększenie konkurencyjności produktów prowadzonej przez
podmioty ekonomii społecznej działalności gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej poprzez realizację usług
biznesowych
- działania związane z przygotowaniem grupy inicjatywnej – istniejącego przedsiębiorstwa społecznego do
zwiększenia zatrudnienia poprzez stworzenie miejsca/miejsc pracy
- działania związane z wsparciem pomostowym: doradztwo biznesowe dla utworzonych przedsiębiorstw
społecznych
- spotkanie Klastra, doradztwo specjalistyczne, promocyjno-reklamowe.

Efekty projektu – wartość osiągnięta na koniec wrześnie 2018r.:
Wartość
docelowa

Wartość
osiągnięta

Stopień realizacji (%)

168

183

108,93%

449

517

115,14%

43

146

339,53%

5%

20,10%

402,00%

5. Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem

37

187

505,41%

Liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do
6. wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój
ekonomii społecznej

18

41

227,78%

Liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność
7. odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą
utworzonych w wyniku działalności OWES

5

18

360,00%

Liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES
8. wypracowały założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii
społecznej

19

71

373,68%

9. Liczba osób objętych wsparciem

700

1015

145,00%

Lp. Nazwa wskaźnika
Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach
społecznych
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
2.
objętych wsparciem w programie
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
3.
pracujących po opuszczeniu programu
1.

4.

Procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych
wsparciem
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Zasięg lokalny
„Działaj Lokalnie”

Zasięg projektu:

powiat słubicki oraz gminy Krosno Odrzańskie, Górzyca, Gubin, Dąbie

Wartość projektu:

72 900,00 PLN

Sponsor:
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach programu „Działaj Lokalnie”
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
Czas realizacji:
Grupa docelowa:

marzec 2018 – luty 2019
organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, mieszkańcy lokalnych społeczności

Cel główny:
Celem „Działaj Lokalnie" jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra
wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są
projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Poprzez Program „Działaj Lokalnie"
wspierani są zwykli ludzie, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności. O grant mogą się ubiegać
organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na terenie miejscowości do 20 tys. mieszkańców
objętych zasięgiem Ośrodków „Działaj Lokalnie". Maksymalna wysokość dotacji wynosi 6 000 zł.
Fundacja na rzecz Collegium Polonicum w 2006 roku trafiła do elitarnego grona Ośrodków Działaj Lokalnie.
Zrealizowała już 13 edycji konkursu, w których rozdała 109 dotacji na łączną kwotę blisko 480 tys. zł. Rolą
Ośrodka Działaj Lokalnie jest przeprowadzenie konkursu, ale także zaangażowanie partnerów do realizacji
Programu, którzy wspierają go finansowo. Jego konstrukcja jest bowiem taka, że od sponsora ODL dostaje tylko
część kwoty, którą zobowiązany jest przeznaczyć na dotacje, pozostałe środki musi pozyskać od partnerów (są
to samorządy, biznes, osoby prywatne).
Działania w ramach projektu:


ogłoszenie konkursu (kwiecień);



prowadzenie animacji, szkoleń i doradztwa w zakresie „przelewania pomysłów na papier”;



powołanie komisji konkursowej składającej się z lokalnych autorytetów, niezależnych od Ośrodka;



realizacja projektów przez zwycięzców konkursu (które mogą trwać maksymalnie 6 miesięcy);



monitoring i wizyty wspierające realizację projektów;



rozliczenia projektów i Programu.

Efekty:


wykreowanie lokalnych liderów,



10 dotacji na łączną kwotę 55 000 zł.
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Słubickie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3 Słubice”
Nazwa zadania publicznego: Wzmacnianie organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa
obywatelskiego poprzez prowadzenie działań w ramach Słubickiego Centrum Organizacji Pozarządowych
Zasięg projektu:

Gmina Słubice

Wartość projektu:

19 000,00 zł (15 000,00 zł wysokość dofinansowania)

Sponsor:

Gmina Słubice

Czas realizacji:

13kwietnia 2018 – 31 grudnia 2018

Cel główny:
Celem zadania publicznego jest objęcie wsparciem doradczym i informacyjnym minimum 20 organizacji
pozarządowych (i przynajmniej 50 przedstawicieli organizacji i mieszkańców zainteresowanych działalnością
społeczną) z terenu Gminy Słubice poprzez kontynuację prowadzenia Sektora 3 Słubice w terminie do 31 grudnia
2018 roku

Działania w ramach projektu:


Udzielanie wsparcia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych na podstawie zdiagnozowanych
potrzeb z terenu gminy Słubice (w tym oddziałów i kół prowadzących działalność na terenie gminy
Słubice) poprzez:
o

poprzez doradztwo i mini szkolenia

o

udostępnianie przestrzeni: blisko 110 mkw., w tym pomieszczenie konferencyjne na szkolenia,
warsztaty, spotkania członków, narady, miejsca dla 30 osób.

o

udostępnianie sprzętu i infrastruktury (rzutnik multimedialny, ekran, flipchart, sprzęt
nagłaśniający, PC, Internet).



Diagnoza kondycji organizacji pozarządowych



Newsletter – biuletyn NGO gdzie regularnie zamieszczane są informacje na temat możliwości
pozyskiwania środków (terminy, wzory wniosków, regulaminy) oraz działań lokalnych organizacji.



Udzielanie osobowości prawnej grupom nieformalnym chcącym zrealizować projekt lub działanie.



Promocja i rekrutacja uczestników na doradztwo



Organizacja podwieczorków obywatelskich.



Upowszechnianie i wspieranie aktywizacji działań w zakresie wolontariatu poprzez organizację
konkursu Konkurs skierowanego do nauczycieli i uczniów o tematyce działalności lokalnych organizacji
pozarządowych oraz postawy aktywnej społecznie.



Organizacja VII Słubickiego Forum Organizacji Pozarządowych.
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Efekty:


Udzielono wsparcia poprzez doradztwo i szkolenie łącznie dla 56 osób z 26 organizacji pozarządowych
terenu Gminy Słubice



Wzmocniono funkcjonowanie organizacji pozarządowych z terenu gminy Słubice poprzez
przeprowadzenie 54h doradztwa i 5 mini szkoleń podwieczorków obywatelskich



Wzmocniono 2 organizacje pozarządowe i grupy nieformalne poprzez doradztwo, dzięki któremu
uzyskały ranty w ramach konkursu „Działaj Lokalnie”



zwiększono świadomość organizacji pozarządowych z terenu Gminy Słubice poprzez organizację VII
Słubickiego Forum Organizacji Pozarządowych



przygotowano diagnozę kondycji i potrzeb organizacji pozarządowych z terenu Gminy Słubice



przeprowadzono konkurs o tematyce związanej z organizacjami pozarządowymi i przyznano nagrody



przeprowadzono 2 szkolenia w Szkolnym Klubie Wolontariatu w Uniwersyteckim Liceum
Ogólnokształcącym dla młodzieży i zorganizowano wspólną akcję zbiórki karmy we współpracy ze
Stowarzyszeniem Ochrony Praw Zwierząt Animals Słubice (wrzesień-październik 2018).



pod patronatem Sektora 3 Słubice uczniowie SP1 w Słubicach przygotowali kartki świąteczne i obrazy
na kiermasz podczas Mikołajowego Maratonu Fitness we współpracy z Fundacją Grupy Pomagamy
(grudzień 2018).
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Opiekuńcze Skrzydła Powiatu

Zasięg projektu:

Powiat: słubicki

Wartość projektu:

2 999 577,64 PLN

Sponsor:

środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Lubuskie 2020

Czas realizacji:

październik 2018 – czerwiec 2021

Grupa docelowa:

seniorzy i osoby niepełnosprawne z terenu powiatu słubickiego

Partner:

gmina Cybinka, stowarzyszenie Po PROstu- Pracownia Rozwoju Osobistego

Projekt skierowany jest do 200 osób, głównie zagrożonych wykluczeniem społecznym,
niesamodzielnych i/lub z niepełnosprawnością, które z różnych przyczyn pozostają poza rynkiem pracy.
Celem jest zwiększenie oferowanych usług oraz rozwój infrastruktury usług społecznych w powiecie
słubickim. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:
• Usługi opiekuńcze i asystenckie w środowisku lokalnym
• Szkolenia oraz poradnictwo specjalistyczne dla rodziców osób niepełnosprawnych i rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym
• Utworzenie i funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu
 Wsparcie funkcjonowania 2 Klubów Seniora
Projekt rozpoczął się w październiku 2018 roku, dlatego główne działania i pierwsze efekty będą widoczne
w roku 2019.

11

Parasol- Usługi opiekuńcze w powiecie krośnieńskim
Zasięg projektu:

Powiat: krośnieński

Wartość projektu:

2 549 894, 71 PLN

Sponsor:

środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Lubuskie 2020

Czas realizacji:

październik 2018 – czerwiec 2021

Grupa docelowa:

seniorzy i osoby niepełnosprawne z terenu powiatu krośnieńskiego

Partner:

Stowarzyszenie „Przystań”

Projekt skierowany jest do 300 osób, głównie zagrożonych wykluczeniem społecznym,
niesamodzielnych i/lub z niepełnosprawnością, które z różnych przyczyn pozostają poza rynkiem pracy.
Celem jest zwiększenie oferowanych usług oraz rozwój infrastruktury usług społecznych w powiecie
słubickim. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:
• Usługi opiekuńcze i asystenckie w środowisku lokalnym
• Szkolenia oraz poradnictwo specjalistyczne dla rodziców osób niepełnosprawnych i rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym
• Utworzenie i funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu
 Wsparcie funkcjonowania Klubu Seniora

Projekt rozpoczął się w październiku 2018 roku, dlatego główne działania i pierwsze efekty będą widoczne
w roku 2019.
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Zasięg wojewódzki
Konkurs „Biznes Wrażliwy Społecznie”

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum zainicjowała konkurs „Biznes Wrażliwy Społecznie” (edycja 2017). Celem
konkursu jest zaprezentowanie dobrych praktyk firm z województwa lubuskiego, które realizują inicjatywy na
rzecz społeczności lokalnej, w tym współpracują z podmiotami ekonomii społecznej (fundacjami,
stowarzyszenia, spółdzielniami socjalnymi) tworząc wspólną wartość.
Do pierwszej edycji konkursu zgłosiło się 35 dobrych praktyk firm z województwa lubuskiego. W 2018 odbyła się
druga edycja konkursu. W II edycji konkursu zgłosiło się 54 dobrych praktyk firm z województwa lubuskiego.
Skład Komisji Konkursowej został poszerzony o przedstawicieli spółdzielni socjalnych: Katarzynę Wajler – Kielka
– przedstawicielka spółdzielni socjalnej Nasze Zaodrze oraz Adriana Kołodziej – spółdzielnia socjalna WEDO
Studio. W drugim etapie Konkursu Komisja odbyła 10 spotkań, której celem było poznanie firm i ich
zaangażowania społecznego.
W ramach rozwoju konkursu jako marki powstała strona internetowa: http://bws.fundacjacp.org/ oraz fanpage
na facebooku: https://www.facebook.com/BiznesWrazliwySpolecznie/.

Laureaci Konkursu „Biznes Wrażliwy Społecznie” edycja 2018:
WSPÓLNA WARTOŚĆ – dobre praktyki zaangażowania społecznego i współpracy z podmiotami
ekonomii społecznej:


OMNI MODO
Firma z Nowej Soli – Od 26-tu lat produkcją odzież wodoodporną, ubrania dla spawacza i ochrony indywidualne
dla spawacza. Jednakże od kilku lat naszą główną produkcją są torby reklamowe
Nagrodzona dobra praktyka: współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej z Nowej Soli.- Firma zleca usługi
na rzecz podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej tworzą Państwo wspólną wartość i nową jakość
współpracy. Wrażliwość, jaką się wykazuje firma Omni Modo na osoby z niepełnosprawnością jest niewątpliwie
drogowskazem dla biznesu.



MB- Pneumatyka Sp. z o.o
Firma zajmująca się produkcją części samochodowych. Elementy pneumatyki hamulcowej,
złącz zapewniających bezpieczną jazdę kierowcom. Firma wspiera rozwój młodych talentów, wspiera osoby
narażone na wykluczenie społeczne, wyznacza nowe kierunki współpracy firmy z nauką.
Nagrodzona praktyka: biznesowe wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.Za uwzględnienie w zakupach
dóbr i usług współpracę z PES, np. zakup zdjęć do katalogów firmowych od spółdzielni socjalnej, zakup kartek
świątecznych od fundacji osób niepełnosprawnych uzdolnionych artystycznie
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Dobre praktyki w obszarze zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej:


Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA – Oddział w Zielonej Górze
Oddział w Zielonej Górze zajmuje się zagospodarowaniem i eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w
północno-zachodniej Polsce. Firma jest największym dostawcą gazu na krajowy rynek. Firma ma bardzo
aktywny dział Komunikacji i PR, który często jest motorem napędowym działań społecznych. Prowadzą
długoletnie projekty. W zeszłym roku otrzymali wyróżnienie za Otwarte Działania Twórcze. Prowadzą z
sukcesem galerię Wystaw, edukują z Gazusiem.
Nagrodzona dobra praktyka: Akcje krwiodawcze „ Dar krwi na Dzień dziecka”, Dar Krwi na barbórkę” – firma
ma długoletnią tradycję krwiodawstwa, akcje mają bardzo wymierne efekty w ilości oddawanej krwi, ale też
włączają zewnętrzne podmioty do wspólnej inicjatywy.



Kancelaria Prawna Anna Giercarz
Trudni się oferowaniem doradztwa prawnego z różnorodnych dyscyplin prawnych. Dwuosobowy zespół, który
charakteryzuje się dużą wrażliwością i sprawczością działania. Odkrywają tajemnice RODO dla organizacji
pozarządowych.
Nagrodzona praktyka : LUBUSZANKI – cykliczne spotkania networkingowe, integrujące kobiece środowisko
biznesowe. Inicjatywa powstała w 2017 r. Przez prawie półtora roku w spotkaniach wzięło udział prawie 200
kobiet. Działa też bardzo aktywnie profil na FB dla Lubuszanek. Dziewczyny w ramach inicjatywy inspirują i
organizują akcje pomocowe dla Domu Samotnej Matki z Zielonej Góry.



Aniśko Architektura Krajobrazu
Firma zajmująca się projektowanie przestrzeni dla ludzi i przyrody. Prowadzenie wykładów i odczytów o
ogrodach i przyrodzie, kursów i szkoleń o z zakresu architektury krajobrazu i ogrodnictwa. Przygotowywanie
wystaw związanych z krajobrazem i ogrodami. Niewielka firma mająca wielki wpływ na otoczenie. Pasja do
architektury ogrodu pozwala zainspirować otoczenie, wpłynąć na większą otwartość społeczeństwa do siebie,
zrozumienia otaczającej przestrzeni.
Nagrodzona dobra praktyka: projekt rewitalizacji otoczenia Ośna Lubuskiego – pokazują alternatywne i
nowoczesne rozwiązania, współpracują z miastem i realizują projekty scalające mieszkańców



AB Foods Polska Sp. z o.o. ,Alumetal Poland Sp. z o.o. , Jost Polska Sp. z o.o., Mazel S.A , Nord Napędy Sp. z
o.o.
Nagrodzona dobra praktyka: inicjatywa NOWA PRACA – to współpraca pięciu nowosolskich firm, nie tylko
promują na portalu własne wydarzenia ale też realizują wspólne projekty i budują pozytywny wizerunek.
Wspólne działania pokazują, że współpraca przy wspólnym celu jest niezwykle istotna nie tylko dla samych firm,
ale też może i potrafi oddziaływać na szerszą skalę. Nawiązując relacje ze szkołami oraz z Uczniowską
Spółdzielnią Socjalną firmy wyznaczają standard współpracy biznesu z edukacją.
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Członkostwo w sieciach i partnerstwach strategicznych





Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie – zasięg ogólnopolski, cel sieci – realizacja programu Działaj Lokalnie;
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych – zasięg ogólnopolski, przedstawicielka w
zarządzie- po. Prezesa Zarządu (Karolina Dreszer-Smalec), cel sieci – reprezentacja III sektora;
Partnerstwo na rzecz Ekonomii Społecznej – zasięg regionalny, cel partnerstwa – kompleksowa
współpraca na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w województwie lubuskim;
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny- zasięg europejski, przedstawicielka-Karolina DreszerSmalec), cel- reprezentacja interesów III sektora

Działalność gospodarcza

Celem działalności gospodarczej jest wspomaganie realizacji celów statutowych Fundacji na rzecz Collegium
Polonicum. Cały zysk z działalności gospodarczej przeznaczany jest właśnie na realizację tych celów.
Główne kierunki prowadzonej działalności skoncentrowane były na poszerzeniu kompetencji językowych
mieszkańców regionu Słubic i Frankfurtu. W ramach działalności gospodarczej podjęto w 2017 roku następujące
działania:



aktualizowanie i redakcja podstrony na stronie internetowej FCP pod hasłem „Instytut SzkoleniowoDoradczy FCP” z obszerną informacją na temat kursów językowych i organizowanych szkoleń, o
warunkach uczestnictwa, założeniach itd.



aktualizacja wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej
Górze.



łącznie w 2018 roku zostało zrealizowanych 18 kursów językowych, w tym 9 kursów języka
angielskiego,9 kursów języka niemieckiego.

Podjęto współpracę z następującymi podmiotami:



Współpraca z firmą Autostrada Eksploatacja S.A. w zakresie organizacji kursów językowych dla
pracowników. Kursy prowadzone są dla 3 grup po ok 5-6 osób w zakresie języka angielskiego na
różnych poziomach zaawansowania.



Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie organizacji kursów językowych i
korepetycji dla podopiecznych PCPR



Lingua Viva
• Rekrutacja, zorganizowanie i przeprowadzenie kursu językowego dla 120 osób (w wieku 25-64
lat) w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie dla Lubuszan w zakresie języków obcych i
szkoleń komputerowych”.
•
Zostało utworzonych 10 grup (12-osobowych), w tym 6 z języka angielskiego i 4 z języka
niemieckiego.
• Termin działań: kwiecień 2018- czerwiec 2019
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Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji w projekcie Europejskie Modelowe Miasto Współpracy
Transgranicznej Frankfurt (Oder)& Słubice.
• Zasięg projektu: Gmina Słubice, miasto Frankfurt (Oder)
• Projekt był realizowany dzięki dofinansowaniu otrzymanym z Programu Współpracy
INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020
• Termin działań: styczeń 2018 – Grudzień 2018
• Grupa docelowa: organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Frankfurt nad Odrą
i gminy Słubice

Od stycznia 2018 Fundacja realizowała na zlecenie miasta Frankfurt i gminy Słubice zadanie w ramach
projektu „ Europejskie Modelowe Miasto Współpracy Transgranicznej Frankfurt (Oder) & Słubice. W ramach
projektu zrealizowano trzy główne działania:


Diagnoza kondycji organizacji pozarządowych, w tym pogłębione badanie ich potencjału do
wchodzenia w partnerstwa z organizacjami niemieckimi: zdefiniowanie barier, oczekiwań, baza
dotychczasowych doświadczeń i kontaktów



Spotkania Sieci: w ramach projektu wypracowane zostały założenia Polsko- Niemiecka Sieć Współpracy
NGO, która stanowić będzie przestrzeń dialogu i wymiany doświadczeń między organizacjami ze Słubic
i Frankfurtu nad Odrą. W ramach spotkań Sieci pokazywaliśmy w jaki sposób, na co dzień i
długofalowo organizacje będą mogły ze sobą współpracować. Sieciowanie pozwoliło organizacjom
pozarządowym zarówno ze Słubic jak i Frankfurtu uczyć się od siebie wzajemnie i tworzyć innowacyjne
projekt: 4 spotkania stacjonarne + dwudniowe spotkanie wyjazdowe



W ramach tworzenia polsko-niemieckiej sieci współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi
organizacjami został zorganizowany transgraniczne pikniki NGO. Był on uzupełnieniem wydarzeń
towarzyszących Miejskiemu Świętu Hanzy 2018. W ramach pikniku zostaną przygotowane zostały
stoiska wystawowe, gdzie organizacje miały możliwość zaprezentowania swojej działalności
mieszkańcom Słubic i Frankfurtu.

W 2018 roku w ramach działalności gospodarczej wypracowano zysk w wysokości 38 786,97 zł, który
przeznaczono na działalność statutową (realizację projektów).
.

Przygotowali:

Zatwierdzili:

Katarzyna Szewielińska
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