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Świat należy do ludzi, którzy mają odwagę marzyć i ryzykować, aby spełniać 
swoje marzenia. I starają się robić to jak najlepiej - Paulo Coelho

Przeczytaj 
i podaj 
dalej!

Dokończenie > strona 3

Mrówki działają jednocześnie, a zarazem niezależnie od siebie. Chyba najlepiej ze świata zwierząt wiedzą, co to jest praca 
zespołowa. Tak samo jest w III sektorze. Przedstawiciele organizacji tworzą team, ale każda jednostka to indywidualista. 

Wiosną skrzydła rosną!
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Kariera w III sektorze? Dlaczego nie!
Jeszcze kilka lat temu działacze społeczni kojarzyli się z oszołomami z misją i wizją. A to nie były zbyt dobre skojarzenia, bo 
łączyły się one z brakiem profesjonalizmu i działaniem ad hoc. Dzisiaj to już przeszłość. Dzisiaj sektor się profesjonalizuje 
i dba o standaryzację działań. Ostra konkurencja na rynku grantów sprawia, że w NGO’sach pracują bardzo kompetentni 
ludzie, a organizacje przypominają dobrze zarządzane fi rmy. 

NGO – poważny pracodawca 

Wg GUS na koniec 2008 r. 

w stowarzyszeniach, organizacjach 

społecznych i fundacjach na pod-

stawie stosunku pracy pracowało 

łącznie 70,8 tys. osób, a dla 60,2 tys. 

pracowników organizacje te stano-

wiły główne miejsce pracy. Biorąc 

pod uwagę liczbę miejsc pracy ge-

nerowanych przez te organizacje 

można wyliczyć ich łączny udział 

w krajowym zatrudnieniu (w ra-

mach umów o pracę). Jeśli potrak-

tować sektor stowarzyszeń, orga-

nizacji społecznych i fundacji jako 

jednego pracodawcę to znalazłby się 

on w ścisłej czołówce największych 

pracodawców polskiej gospodarki. 

Zająłby drugie miejsce i znalazłby 

się pomiędzy dwoma największymi 

pracodawcami sektora publiczne-

go - Pocztą Polską (101 tys. osób 

zatrudnionych na koniec 2008 r.) 

oraz Kompanią Węglową SA (65 

tys. osób). Zdecydowanie w tyle na-

tomiast pozostawiłby największego 

pracodawcę prywatnego ( Jeronimo 

Martins Dystrybucja SA), który za-

trudniał 2,5 krotnie mniej osób.

NGO – rozwój zawodowy 
i satysfakcja

Charakter pracy w III sektorze 

wymaga ciągłego dokształcania się, 

chociaż, jak wskazuje GUS pracuje 

tu  aż 52 proc. osób z wyższym wy-

kształceniem. W gospodarce naro-

dowej jest ich o ponad połowę mniej 

– 23 proc. GUS tłumaczy to, specy-

fi ką wykonywanych usług w trzecim 

sektorze, które wymagają wysokich 

kwalifi kacji i wyższego wykształce-

nia. – Zdobycie dyplomu nie wystar-

czy, bo ciągły rozwój pracowników 

to rozwój organizacji, w której pra-

cują – mówi M. Tokarska, dyrektor 

Fundacji na rzecz Collegium Polo-

nicum. – Obecnie większość form 

dokształcania jest dofi nansowana ze 

środków unijnych. Warto przeglą-

dać oferty i warto z nich korzystać. 

W województwie lubuskim jest 

obecnie kilka projektów wspierają-

cych potencjał III sektora. 

Specyfi ką pracy w NGO jest także 

duża zmienność i różnorodność za-

dań. Trzeba połączyć bieżącą działal-

ność organizacji z realizacją projek-

tów, mieć jeszcze czas na tworzenie 

nowych wniosków. A to wszystko 

wymaga bardzo dużej wiedzy w wie-

lu obszarach. – Zespół w organizacji 

musi być różnorodny. Nie wystarcza 

wiedza w jednym obszarze – tłu-

maczy M. Tokarska. – Aby działać 

profesjonalnie, organizacje potrze-

bują pracowników. Ważne jest, żeby 

nie bać się zatrudniać nowych osób. 

Czasami w zespole przydaje się 

„świeża krew”. 

NGO – stabilność 
zatrudnienia?

Cechą trzeciego sektora jest 

przede wszystkim elastyczny czas 

pracy, łatwy do dopasowania dla 

osób, które nie mogą pracować 

w pełnym wymiarze czasu (np. mło-

de matki, niepełnosprawni).Oka-

zuje się więc, że w organizacjach 

pozarządowych jest dwukrotnie 

wyższy, niż przeciętnie w gospodar-

ce narodowej, procent miejsc pracy 

oferowanych w niepełnym wymia-

rze czasu lub tzw. pracy pozaetato-

wej (23 proc. do 11 proc.). Ale czy 

to może być atrakcyjne dla ludzi 

z ambicjami? Czy w NGO’sach 

można liczyć na stabilne zatrudnie-

nie? – Na pewno tak, ale dotyczy to 

tylko dużych ogólnopolskich orga-

nizacji, które działają niezależnie od 

grantów i projektów – wyjaśnia M. 

Tokarska. – Jednak większość NGO 

działa „od projektu do projektu”, 

z czym związane jest niestabilne za-

trudnienie. Bywa różnie, bo projek-

ty trwają rok, dwa, trzy.

Dlatego praca w NGO nie jest dla 

wszystkich – nie każdy potrafi  pra-

cować jak koń, kiedy na koncie nie 

przybywa, i czekać na „lepsze czasy”, 

czyli przyznanie dofi nansowania na 

konkretny projekt – dodaje.

W numerze
Tyle dóbr, ile wspólnot

Pojęcie „dobra wspólnego pokutuje” 

u nas przez to, że kojarzy się z czynem 

społecznym. Jego „odczarowaniem” 

zajmuje się warszawska 

Akademia Rozwoju Filantropii, promując 

jednocześnie tę ideę przy okazji ko-

lejnego konkursy grantowego „Działaj 

Lokalnie”. O tym, czym jest dobro 

wspólne, czy jest to wartość rzeczy-

wista, namacalna, czy raczej pojęcie 

abstrakcyjne, rozmawialiśmy z Dorotą 

Stronkowską z ARF. Str. 6

Jak wyzwolić w nas dobrą 
energię?

Na to pytanie odpowiadali uczniowie 

szkół podstawowych podczas konkursu 

plastycznego. Choć zadanie wydawa-

ło się trudne, nadesłano aż 187 prac. 

Uczestnicy wykazali się niesamowitą 

kreatywnością i pomysłowością. Najlep-

si zostaną nagrodzeni. Podsumowanie 

konkursu na str. 10

Budowanie mostów

Czy jest w Polsce ktoś, kto nie słyszał 

o Caritas? O powodach rozpoznawalno-

ści organizacji, jej działalności, zadaniach, 

społecznym zaufaniu, a także tym, jak 

namawia Polaków do pomagania innym 

opowiada ks. Andrzej Kołodziejczyk, 

zastępca dyrektora Caritas Diecezji Zielo-

nogórsko – Gorzowskiej. Str. 11

Poleszuki z Białkowa

Starszym na widok konnego, drewniane-

go wozu kręci się łza w oku. Do zamiesz-

kania w chacie na terenie skansenu już 

podobno jest kolejka. Na razie udało 

się sprowadzić i odbudować zabytkową 

stodołę. Młodsi dowiadują się, gdzie 

właściwie znajduje się Polesie, jakie 

zwyczaje zostały stamtąd przywiezione, 

słuchają przyśpiewek i próbują tradycyj-

nych potraw. Tym właśnie zajmuje się 

Stowarzyszenie Miłośników Polesia 

i Białkowa. Str. 13

Targi Aktywności Społecznej

To już tradycyjna impreza w naszym 

województwie. W tym roku miasteczko 

organizacji pozarządowych stanie 

w Gorzowie podczas Nocnego Szlaku 

Kulturalnego 2 czerwca. Będzie to kolej-

ne z działań w ramach projektu „Podaj 

Dalej”.Chcemy, żeby nasza impreza 

przyciągnęła jak najwięcej odwiedzają-

cych, dlatego też staramy się zadbać 

o różnorodność. W miasteczku tar-

gowym każdy znajdzie coś dla siebie. 

Zapraszamy wszystkie organizacje do 

wzięcia udziału w targach! Str. 16
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dr Krzysztof Wojciechowski, 
Prezes Fundacji na rzecz 
Collegium Polonicum

Spotkanie rozpoczęła koordyna-

torka projektu Magdalena Tokar-

ska. Podsumowała dotychczasowe 

działania i opowiedziała, co się 

będzie działo do końca projektu. 

– Czekają nas Targi Aktywności 

Społecznej oraz konferencja. I nie 

wyobrażamy sobie, żeby was na 

tych imprezach zabrakło – wyja-

śniała przybyłym. 

Na czym polega wsparcie?

Doradztwo kompleksowe to 

forma indywidualnego wsparcia 

zarówno dla początkujących, jak 

i już doświadczonych NGOsów. 

Rozpoczęło się w lipcu 2011 roku 

i trwać będzie do sierpnia 2012. 

– Działanie przeznaczone jest dla 

organizacji z powiatu sulęcińskie-

go, gorzowskiego i strzelecko-

-drezdeneckiego. Jest to podykto-

wane wymogami operatora – mówi 

koordynatorka. 

Podsumowaliśmy 8 miesięcy współpracy
30 marca w Lokalnym Ośrodku NGO w Gorzowie spotkali się przedstawiciele organizacji objętych wsparciem w ramach doradztwa kompleksowego 
w projekcie „Podaj dalej”.

Spotkanie w Gorzowie było 

okazją do podsumowania 8 mie-

sięcy pracy organizacji z doradca-

mi. – Zebraliśmy opinie od każdej 

z nich, i w postaci ankiet, i wolnej 

dyskusji, a także pomysły na ko-

lejne miesiące pracy – tłumaczy 

Marzena Słodownik, asystentka 

merytoryczna.

Co z tego wyniknie?

Celem doradztwa jest pomoc 

w zbudowaniu silnej, stabilnej orga-

nizacji, świadomie realizującej swoją 

misję, zmotywowanej do działania, 

umiejącej wytyczać sobie ambitne 

i realne do osiągnięcia cele. Człon-

kowie organizacji objętych „kom-

pleksówką przez 14 miesięcy współ-

pracują z indywidualnym doradcą. 

Współpraca jest długofalowa, połą-

czona również z innymi możliwymi 

rodzajami wsparcia oferowanego 

w projekcie, co pomaga w wypra-

cowywaniu konkretnych rozwiązań 

i przetestowaniu ich w praktyce, a tak-

że w ewaluacji dotychczasowej dzia-

łalności i ukierunkowaniu działań.

– Spotkania z doradcami odbywa-

ją się w siedzibach organizacji, dwa 

razy w miesiącu, każde trwa 5 godzin 

– wyjaśnia M. Słodownik. – Takie 

było założenie projektu, i po rozmo-

wach z organizacjami widać, że było 

słuszne, gdyż wszystkie pracują w ta-

kim systemie. Efektem pracy dorad-

cy z organizacją będzie strategia roz-

woju organizacji na kolejne trzy lata. 

Bardzo ważna integracja

Było to już drugie spotkanie tego 

typu. Pierwszy raz spotkaliśmy się 

we wrześniu 2011 w Sosnach na za-

proszenie członkiń Koła Gospodyń 

Wiejskich. – Wtedy poznawaliśmy 

się, uczyliśmy się pracować wspól-

nie – wyjaśnia M. Słodownik. – Pla-

nujemy kolejne spotkania. Organi-

zacje są zainteresowane współpracą 

i integracją. To nas cieszy, bo widać, 

że ci ludzie już współpracują, lubią 

się, i wymieniają doświadczenia. 

To wartość dodana tego projektu – 

podsumowuje. Po części dyskusyjnej przyszedł czas na wypełnienie ankiety ewaluacyjnej. Karol Duer 
przepytywał członkinie Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Glisno

„Widmo krąży po Europie, wid-

mo komunizmu”, pisał Karol Marks 

w połowie XIX wieku. Dzisiaj, po 

150 latach najpierw euforii, potem 

depresji, napisałby pewnie: „Widmo 

krąży po Europie, widmo ekonomii 

społecznej”. Liberalna gospodarka 

rynkowa, a wraz z nią cały kapita-

lizm, przestaje być na świecie lubia-

na. Antidotum na jej wynaturzenia 

ma być interwencjonizm państwowy 

oraz właśnie widzenie ekonomii, 

w której zysk nie jest jedynym mo-

tywem działania. Innymi istotnymi 

motywami są: chęć pomocy bliźnie-

mu, solidarność międzyludzka, pra-

gnienie samorealizacji, postawa bez-

interesowna oraz działanie w imię 

racji rozumowych. Modelowy aktor 

nowej ekonomii to człowiek, któ-

ry wie, że rynku nie należy całkiem 

usuwać, ale pracując w przedsiębior-

stwie rynkowym godzi się na wyższe, 

fi nansujące programy społeczne po-

datki, część pensji dostaje w bonach, 

za które może kupić ekologiczny 

prąd, naturalną żywność lub wczasy 

agroturystyczne. Oprócz tego dwa 

popołudnia w tygodniu poświęca na 

pracę w organizacji pozarządowej, 

która wspiera integrację alkoholi-

ków. Jego bezinteresowne działania 

wyglądają na gospodarczo neutralne, 

ale ponieważ naszych modelowych 

aktorów są miliony, sektory gospo-

darki żywiące się ideowością i bezin-

Jej temat brzmi: „Społeczna, nie 

tylko rynkowa – gospodarka spo-

łeczna w województwie lubuskim 

w perspektywie 2020 roku.” Organi-

zatorem jest Łużycka Szkoła Huma-

nistyczna im. Jana Benedykta Solfy 

z Żar, we współpracy z UMWL. 

– Celem konferencji jest integracja 

podmiotów ekonomii społecznej, 

ich otoczenia i samorządów, a tak-

że prezentacja dorobku spółdzielni 

socjalnych, wymiana doświadczeń 

oraz zaprezentowanie dobrych 

praktyk – mówi Dorota Staniuszko, 

kierowniczka projektu „Akademia 

Ekonomii Społecznej – inwestycją 

w przyszłość woj. lubuskiego” w ra-

mach którego organizowanie jest to 

wydarzenie. 

W programie przewidziano m.in. 

wystąpienie Jarosława Dudy, wice-

ministra pracy i polityki społecznej 

pt. „Polski model ekonomii społecz-

nej”, prof. Czesława Sękowskiego, 

rektora Uniwersytetu Zielonogór-

skiego nt. historyczno kulturowych 

Uwaga, 
konkursy!
Fundacja PZU ogłosiła dwa 
konkursy dotacyjne: na 
wzbogacanie oferty eduka-
cyjnej na terenach wiejskich 
i w małych miastach oraz na 
rozwijanie aktywności spo-
łecznej niepełnosprawnych 
dzieci i młodzieży.

W przypadku pierwszego dzia-

łania, jak głosi regulamin, dotacje 

zostaną przeznaczone na projekty, 

które pozwolą opracować i wprowa-

dzić nowatorskie i skuteczne metody 

pracy z dziećmi i młodzieżą, najlepiej 

w postaci możliwych do powielenia 

modeli. Maksymalna wysokość do-

tacji to 50 tys. zł. Ubiegać się o nie 

mogą podmioty wymienione w art. 3 

ust 1 i 3 ustawy o dpp i wolontariacie. 

Maksymalny czas trwania projektu 

wynosi 10 miesięcy. Wymagany jest 

wkład własny w wysokości 10 proc. 

budżetu. Termin składania wnio-

sków to 16 lipca 2012 r.

Jeśli chodzi o drugie działanie 

konkursowe, preferowane będą 

projekty, których celem będzie 

uruchomienie regularnych form 

opieki dla niepełnosprawnych 

dzieci i młodzieży oraz stałych 

mechanizmów wsparcia dla rodzi-

ców. Upoważnione do ubiegania się 

o środki są również podmioty wy-

mienione w ustawie, warunkiem 

jest posiadanie przez wnioskodaw-

cę osobowości prawnej. Maksy-

malny czas trwania projektu to 6 

miesięcy. Również wymagany jest 

wkład własny w wysokości 10 proc. 

budżetu. Termin składania wnio-

sków to 11 maja 2012 r. Więcej 

informacji dostępnych jest na stro-

nie http://www.pzu.pl/grupa-pzu/

fundacja-pzu/konkursy-dotacyjne

kbp

Jakiej gospodarki 
potrzebujemy?
Ekonomia społeczne ma być jednym z lekarstw na kryzys 
gospodarczy – tak uważają unijni specjaliści i politycy. Nad 
tym, jak powinna się ona rozwijać w województwie lubu-
skim, zastanawiać będą się eksperci i osoby związane z go-
spodarką społeczną podczas konferencji, która odbędzie 
się 26 i 27 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim.

uwarunkowań rozwoju gospodarski 

społecznej w woj., lubuskim, czy 

przedstawienie programu rozwoju 

ES przez Cezarego Miżejewskiego. 

Postara się on również odpowiedzieć 

na pytanie, jakiej ekonomii społecz-

nej potrzebują Lubuszanie – na pod-

stawie wieloletniego regionalnego 

planu na rzecz ES. 

Po części konferencyjnej będą 

miały miejsce panele dyskusyjne, 

dotyczące zagadnień związanych 

z funkcjonowaniem podmiotów ES, 

np. klauzul społecznych, partnerstw 

lokalnych i zadaniowych, nisz gospo-

darczych oraz konkurencji między 

klasycznym biznesem  podmiotami 

ekonomii społecznej. W konferen-

cji może wziąć udział każdy, kto 

interesuje się tymi zagadnieniami – 

ma ona charakter otwarty. Patronat 

honorowy nad wydarzeniem objęła 

Marszałek Województwa Lubuskie-

go Elżbieta Polak. Więcej informacji 

pod nr tel. 68 363 00 12.  

kbp

Sałatka Szefa Kuchni

Inne oblicza ekonomii

teresownością ludzi są ogromne. 

Kluczowym zwornikiem nowego 

ładu są tutaj organizacje pozarządo-

we. To właśnie stowarzyszenie bądź 

fundacja sprawia, że modelowy ak-

tor i czerwony nos w ogóle ze sobą 

współpracują. Jako osoby prywatne 

miałyby kilkadziesiąt razy mniejsze 

szanse i zetknięcia się, i wytrzyma-

nia ze sobą. Nowoczesne państwa 

dostrzegają to zjawisko i wspierają 

te organizacje pozarządowe, któ-

re wspierają ekonomię społeczną. 

I słusznie. Przez tysiące lat życie 

ludzkie wahało się między cywiliza-

cją a barbarzyństwem. Po okresach 

rozwoju i dobrobytu przychodziły 

okresy wojen, rewolucji, kryzysów 

i zniszczeń. Nawet jeśli ekonomia 

społeczna ma wiele wad i niedosko-

nałości, to niech nasze życie waha się 

nie między dobrobytem a zniszcze-

niem, a między lepszym gorszym jej 

obliczem.   
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Kariera w III sektorze? Dlaczego nie!Dokończenie ze strony 1

NGO – to nie wyścig 
szczurów!

Praca w III sektorze to nie jest 

ścieżka zawodowa dla każdego. Tutaj 

liczą się przede wszystkim ludzie, ich 

relacje, zespołowość. Nie zawsze jest 

lekko, często brakuje pieniędzy na 

bieżącą działalność oraz fi nansowa-

nie zespołu. Dlatego tak ważna jest 

motywacja do pracy oraz elastycz-

ność. – Dobrze jest, kiedy członkowie 

zespołu potrafi ą ze sobą pracować, 

rozwiązywać problemy, mieć wspólny 

punkt zaczepienia – tłumaczy dyrek-

torka Fundacji. – My się nie ścigamy, 

nie wspinamy po szczeblach kariery 

jak pracownicy sektora komercyjne-

go. I taki sposób działania jest gwa-

rantem naszego sukcesu.

NGO – czy to miejsce 
dla każdego?

Na pewno nie. Zatrudniając nową 

osobę, trzeba spojrzeć na nią pod ką-

tem tego, czy pasuje do zespołu. – Pa-

pier przyjmie wszystko, więc nie trud-

no napisać dobry list motywacyjny, 

a doświadczenie można udokumen-

tować. Najtrudniej podczas rozmowy 

kwalifi kacyjnej ocenić umiejętności in-

terpersonalne i społeczne kandydatów 

– mówi Magdalena Tokarska. – Ważne 

jest, żeby osoba kandydująca na stano-

wisko w naszej organizacji identyfi ko-

wała się z misją, miała podobne rozu-

mienie życia społecznego i wyobraźnię, 

i po prostu chciała pracować z nami. Bo 

my działamy zespołowo, chociaż więk-

szość z nas to indywidualiści – dodaje. 

NGO – dla tych najbardziej 
zakręconych

Większość organizacji ma pro-

blemy fi nansowe. Niedofi nansowani 

są też ludzie. Grantodawcy chętniej 

fi nansują działania projektowe i eks-

pertów, niż stały personel organizacji. 

Jak więc znaleźć zmotywowanych, 

pozytywnie nakręconych ludzi?

– Zazwyczaj raz na rok przepro-

wadzamy rozmowy kwalifi kacyjne 

i czasem się znajdzie kogoś, kto ma to 

„coś”. – wyjaśnia M. Tokarska. – U nas 

trzeba być osobą rozwijającą się, kre-

atywną, nastawioną na pracę twórczą. 

I warto pamiętać: w NGO nie da się 

pracować od ósmej do szesnastej. Cza-

sem oczywiście uda się wyjść z biura 

o ludzkiej porze, ale często pracujemy 

popołudniami lub w weekendy. I każ-

dy z zespołu wie, że takie są realia. 

NGO – czas na kobiety!

Na koniec 2008 r. wśród etatowego 

personelu stowarzyszeń, organizacji 

społecznych i fundacji kobiety sta-

nowiły 69%, natomiast analogiczny 

wskaźnik dla całej gospodarki na-

rodowej wynosił 45%. Co ciekawe 

feminizacja zatrudnienia etatowe-

go w organizacjach pozarządowych 

w latach 2005-2008 gwałtownie 

wzrosła z 52 do 69%, tj. aż o 17 punk-

tów procentowych. Dlaczego tak się 

dzieje? Wpływa na to wiele czynni-

ków. Przede wszystkim elastyczny 

czas pracy, który pozwala kobietom 

łączyć obowiązki domowe z zawo-

dowymi. Należy wymienić tutaj także 

niskie zarobki, które charakteryzują 

III sektor, ale też niższe oczekiwania 

płacowe kobiet. W organizacjach jest 

też duże zapotrzebowanie na prace 

biurowe, które najczęściej wykonują 

kobiety. – Oprócz czynników wymie-

nionych wyżej, na pierwszym miejscu 

wymieniłabym kompetencje. Kobiety 

III sektora są dobrze wykształcone, 

a organizacje potrzebują kompetent-

nych ludzi, aby stworzyć dynamiczny 

i kreatywny zespół, który sprawi, że 

organizacja będzie się rozwijać – pod-

sumowuje M. Tokarska. 

Marzena Słodownik

Robert Stańko – prezes Klubu 

Przyrodników ze Świebodzina. 

Organizacja zatrudnia 20 pracow-

ników, z wieloma specjalistami 

współpracuje przy konkretnych 

zadaniach. Klub jako ekspert 

z wypracowaną marką, startuje 

w przetargach i wykonuje np. 

plany ochrony obszarów chro-

nionych, rezerwatów, plany zadań 

ochronnych na terenach Natura 

2000. – Zaczynaliśmy jako mała 

organizacja lokalna, ale staraliśmy 

się robić wszystko najlepiej jak 

można, i od początku stawialiśmy 

na rozwój organizacji, ale też lu-

dzi z nią związanych. Pracownicy 

klubu to osoby, które zyskały sła-

wę i uznanie w naszym regionie, w 

kraju, oraz w Europie. Czy można 

ich postrzegać jako ludzi sukcesu, 

którzy zrobili karierę zawodową? 

Moim zdaniem można, ale tylko 

w pozytywnym tego słowa zna-

czeniu. Rozwijają się, robiąc rzeczy 

społecznie użyteczne. 

Joanna Kopczyńska – świeżo 

upieczona prezeska organizacji 

DOBRO KULTURY – Funda-

cja dla Ochrony Europejskiego 

Dziedzictwa Kulturowego. – Za-

wsze chciałam znaleźć pracę, która 

jednocześnie będzie moją wielką 

pasją. To marzenie spełniło się, 

kiedy rok temu zdecydowałam się 

na działalność w fundacji. Wów-

czas nie wiedziałam, czy się do 

tego nadaję, a pewna doświadczona 

w NGO-sferze osoba powiedziała 

mi, że „porywam się z motyką na 

księżyc“. Po tych kilku miesiącach 

wiem, że było warto! Obok róż-

nych trudności i dylematów, praca 

ta niesie za sobą przede wszyst-

kim radość i poczucie spełnienia. 

Wolność tworzenia, spotkania 

z ciekawymi ludźmi, niesmowite 

możliwości rozwoju – to wszyst-

ko sprawia, że chcę tu zostać, 

i w przyszłości, poprzez upór 

i ciężką pracę (z „motyką“ w dłoni) 

sięgnąć gwiazd! 

Ktoś mi kiedyś powiedział, że 

dobry koordynator to taki, który 

żyje realizowanym projektem i nie 

śpi po nocach. To było 5 lat temu. 

I nadal zdarzają mi się noce bez-

senne, nie tylko z powodu pro-

blemów, jakie rodzą projekty, ale 

również dlatego, że w ten sposób 

przepracowuję pomysły. Nie wiem, 

czy praca w NGO to sposób na 

życie zawodowe dla każdego. 

Myślę, że niewielu jest w stanie 

pracować za uścisk ręki prezesa 

lub dla własnej satysfakcji. Kiedy 

zaczynałam swoją przygodę z III 

sektorem powiedziano mi wprost: 

„U nas trzeba najpierw dać coś 

z siebie, coś wyprodukować, na-

pisać projekt, aby zagwarantować 

sobie zatrudnienie i stabilizację”. 

Zapamiętałam te słowa i do dzisiaj 

mnie motywują. Kiedy przechodzi 

kolejny projekt, który napisałam, 

cieszę się przez dzień, czy dwa. 

A potem zaczynam pisać kolejny.

Czy wiecie, że…
W NGO pracuje ok. 1% wszyst-
kich zatrudnionych Polaków. 
W zachodnich krajach UE to 
ok. 5% pracujących. Tymcza-
sem wg badania „Pracodawca 
Roku 2010” przeprowadzonego 
przez AIESEC ponad 8% stu-
dentów jest zainteresowanych 
pracą w NGO. Widać zatem 
niewykorzystany potencjał 
organizacji pozarządowych. 
W III sektorze bardziej liczy się 
praktyczne działanie, energia, 
kreatywność. Młodzi ludzie 
coraz częściej chcą pracować 
w organizacjach, które nie są 
nastawione wyłącznie na zysk, 
są odpowiedzialnie społecznie. 
Szukają pracodawcy o warto-
ściach zbliżonych do wyzna-
wanych przez siebie. A praca 
w III sektorze stanowi źródło 
satysfakcji i zaangażowania. 

komentarz autora

– Jest to inicjatywa Powiatowej 

Rady Działalności Pożytku Publicz-

nego. W związku z tym, że rynek 

pracy się zawęża, bezrobocie wzrasta, 

chcemy zainteresować ludzi inicja-

tywami pozarządowymi, które są al-

ternatywą dla tradycyjnych sektorów 

rynku pracy – mówi Danuta Madej, 

wicestarosta żarski i członek żarskiej 

RDPP. Organizacje to dla wielu, 

zwłaszcza młodych ludzi, miejsce 

edukacji, zdobywania pierwszych do-

świadczeń zawodowych. W przyszło-

ści mogą stać się również miejscem 

pracy zarobkowej. - Nasze przesłanie 

jest takie: zainteresuj się organizacja-

mi, gdyż twoja pasja, zainteresowania, 

Pracuj w organizacjach
Pod takim hasłem, 26 kwietnia w Żarach odbędzie się I Powiatowe Forum Organizacji Poza-
rządowych, na które, wraz z organizatorami, serdecznie zapraszamy!

mogą stać się przyszłym zawodem – 

wyjaśnia D. Madej. Właśnie dlatego 

przedsięwzięcie to zostało połączone 

z Targami Pracy i Edukacji, organizo-

wanymi przez Młodzieżowe Centrum 

Kariery i Punkt Pośrednictwa Pracy 

w Żarach. Oczywiście, celem forum 

jest również promocja działalności or-

ganizacji wśród mieszkańców powiatu. 

Forum rozpocznie się o godzinie 

10.00. Będzie składało się z dwóch 

części. Podczas pierwszej, konferen-

cyjnej, Marzena Słodownik z Fun-

dacji na rzecz Collegium Polonicum 

opowie, dlaczego warto związać swoją 

karierę zawodową z trzecim sekto-

rem. Następnie 5 organizacji przed-

stawi „dobre praktyki”, pokazując, jak 

wygląda codzienna praca w III sekto-

rze. Na drugą część forum  składają 

się warsztaty i konsultacje społeczne. 

Będą one trwały od 12.00 do 14.00. 

Tematy warsztatów są następujące: 

planowanie kariery zawodowej, świat 

autyzmu, spółdzielnie socjalne, w co 

grają dzieci? To nie koniec atrakcji. 

O godzinie 16.00 Szkołę Podstawo-

wą w Olbrachtowie odwiedzi NGO-

’bus. Odbędą się warsztaty z pisania 

projektów i źródeł grantów. 

Dokładny plan forum, opis warsz-

tatów znajdują się na stronie: www.

powiatzary.pl 

kbp

Konkurs grantowy dla NGO’sów
Od 16 kwietnia do 15 maja można składać wnioski o dofi nansowanie w ramach II edycji 
konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych, organizowanego przez Fundusz 
Społeczny Notariatu.

Fundusz ten został powołany przez 

Krajową Radę Notarialną. Ma on za 

zadanie ukierunkować i uporządko-

wać działania społeczne notariatu – 

tak, aby fi nansować najbardziej war-

tościowe inicjatywy i zyskać pewność 

należytego wykorzystania środków. 

Podstawową formą działalności fun-

duszu jest fi nansowe wspieranie naj-

ciekawszych i najbardziej wartościo-

wych projektów, wyłonionych spośród 

propozycji zgłoszonych do otwartego 

konkursu grantowego przez organi-

zacje pozarządowe. Wyboru doko-

nywać będzie kapituła, składająca się 

z osobistości życia publicznego i aka-

demickiego. Głównym celem inicja-

tyw ma być zwalczanie najróżniejszych 

przejawów wykluczenia dzieci i mło-

dzieży: barier edukacyjnych, ubóstwa, 

ograniczeń dostępu do dóbr kultury.

W konkursie mogą wziąć udział or-

ganizacje pozarządowe, które uzyskały 

osobowość prawną na co najmniej 6 

miesięcy przed datą złożenia wnio-

sku aplikacyjnego oraz nie działają 

dla osiągnięcia zysku (non profi t) lub 

wygenerowane środki przeznaczają na 

lub na cele statutowe (not-for-profi t). 

Wysokość pojedynczej dotacji to mak-

symalnie 33 000 zł. Wnioski można 

składać do 15 maja 2012 r. Wszystkie 

niezbędne informacje, dane adresowe 

i formularze znajdują się na stronie 

www.fundusznotariatu.pl

kbp



4 Info NGO Miesięcznik Lubuskich Organizacji Pozarządowych  nr 4 (8)/2012  13 kwietnia

Własna wirtualna przestrzeń
Coś o stronach internetowych… Czy prawdziwe, czy tylko złośliwe jest zdanie, że jeśli kogoś nie ma w sieci, to nie istnieje? A jeśli już mieć stronę, 
to jaką? Jak zabrać się za jej opracowanie, żeby była funkcjonalna, ładna, wiarygodna? I ile to kosztuje?

Jedna z ekspertek FIO podczas 

spotkania z organizacjami powie-

działa ciekawą rzecz. Kiedy czyta 

projekt, często wyszukuje w Interne-

cie stronę składającego go podmio-

tu i szuka więcej informacji o nim. 

Być może tak ważą się losy projektu. 

Strona w Internecie zwiększa naszą 

wiarygodność – opowiada Renata 

Wcisło, specjalistka ds. public rela-

tions, dziennikarka i doradca orga-

nizacji pozarządowych w projekcie 

„Podaj Dalej”. Zlecenie „zewnętrz-

nemu” specjaliście wykonania strony 

www to koszt od 300-400 zł – za 

wersję „podstawową”. Za 800-1000 

zł mamy gwarancję, że witryna bę-

dzie lepsza, bardziej profesjonalna. 

Specjalista nie zna naszej organiza-

cji, wiele decyzji o tym, jak ma ona 

wyglądać, należy do nas. 

Przyjrzyjmy się najczęściej popeł-

nianym błędom.

Kiepski adres

Nazwa strony musi być krótka, 

prosta, czytelna, a co najważniejsze, 

powinna kojarzyć się z nami. Nie 

można wpisać czegoś „od czapy”. Nie 

zawsze skrót jest dobry, np. Stowarzy-

szenie Wspierania Mieszkańców Wsi 

Wilkowyje niekoniecznie kojarzy się 

z www.swmww.pl. Lepiej wpisać: 

www.stowarzyszeniewilkowyje.pl

Potem pora na wybór domeny. Te 

najpopularniejsze, jak: .pl, com.pl, 

org.pl, info.pl, są –niestety - płatne. 

Koszt nie musi być wysoki, obec-

nie w ramach jednej z promocji za 

końcówkę .pl zapłacimy 15 zł/rok. 

Często można trafi ć na ofertę, w ra-

mach której domena połączona jest 

z miejscem na serwerze. To kolejny 

koszt, niezbędny dla funkcjonowa-

nia strony. Cena wynosi od 16,50 zł/

rok (w promocji na 33 miesiące) – 

w górę. Dobrą jakość można dostać 

za około 50 zł/rok. Należy wziąć 

pod uwagę oferowane parametry 

techniczne, zwłaszcza ilość transfe-

ru. Każdy odwiedzający naszą stro-

nę korzysta z niego, po wyczerpaniu 

limitu będzie ona działała bardzo 

wolno lub transfer trzeba będzie 

dokupić. Ważna jest także ilość 

oferowanego miejsca na serwerze 

– jeśli planujemy galerię zdjęć czy 

fi lmów, będziemy potrzebowali go 

więcej. Te zagadnienia lepiej skon-

sultować ze specjalistą. 

Nieobecni 
w wyszukiwarkach

Warto zadbać, żeby strona była 

łatwa do odnalezienia w popular-

nych wyszukiwarkach, takich jak 

np. Google i inne. Nazwy podstron 

powinny być czytelne, warto zadbać 

o porządną listę słów kluczowych 

(tzw. metatagów). Wtedy będziemy 

bardziej dostępni – a przecież o to 

właśnie chodzi. Internauci są nie-

cierpliwi i nie lubią długo szukać. 

Kolory nie pasujące 
do niczego

Szablon witryny musi być wyko-

nany przez kogoś, kto się na tym 

zna. Ale sugestie dotyczące wyglądu 

przekazują członkowie NGO’sa. 

– Strona jest wizytówką. Barwy 

powinny nawiązywać do profi lu na-

szej działalności. Na przykład, jeśli 

organizacja zajmuje się sprawami 

dzieci, niech to będą kolory żywe, 

radosne, energiczne, takie, jakie lu-

bią maluchy – mówi R. Wcisło. Nie 

przesadzajmy też z liczbą kolorów. 

Wystarczają 3, 4 lub 5. Ważny jest 

ich dobór, tak, by tworzyły spójną 

kompozycję. W Internecie dostęp-

ne są darmowe witryny (np. adobe 

kuler), które „podpowiadają” palety 

pasujących do siebie barw. 

Menu czytelne tylko 
dla wtajemniczonych

Przede wszystkim strona nie 

powinna być „tasiemcem”. Nie 

umieszczajmy na głównej stronie 

dziesiątek wiadomości, jedna za 

drugą. Ułóżmy je w przejrzyste 

menu. Jego struktura powinna być 

jasna, a nazwy punktów czytel-

ne. – Strona główna ma intrygo-

wać, zachęcać do obejrzenia resz-

ty. Napiszmy krótko, jasno – kim 

jesteśmy, co robimy, zachęćmy do 

współpracy z nami, pokażmy się, 

umieszczajmy newsy - tyle wy-

starczy. Więcej informacji czytel-

nik znajdzie o nas w zakładkach. 

Uwaga: nie mogą być puste, jeśli 

odsyłamy do galerii, zapełnijmy 

ją zdjęciami – mówi R. Wcisło. 

Na stronie warto umieścić jeszcze 

takie informacje, jak: statut, mi-

sja, sprawozdania, wzór deklaracji 

członkowskiej, podstawowe infor-

macje o organizacji. Warto przed-

stawić zespół. Czy jest to koniecz-

ne? – Moim zdaniem tak. Ktoś, kto 

szuka informacji o organizacji jest 

ciekawy, kim są ludzie ją tworzący. 

Uważam, że warto zamieścić też 

zdjęcia. Nie chodzi o lansowanie 

się, ale o to, by osoba, która będzie 

zainteresowana kontaktem z nami, 

wiedziała, jak wyglądamy. To zbli-

ża – tłumaczy R. Wcisło. Zdjęcie 

nie powinno być ponure, a już na 

pewno nie takie, jak do dokumen-

tów. Dodam, że na stronie Funda-

cji na rzecz Collegium Polonicum 

najczęściej odwiedzaną podstroną 

jest… właśnie ta z opisem zespołu. 

Warto stworzyć galerię, w której 

pokażemy zdjęcia ilustrujące nasze 

działania. Obraz przemawia lepiej 

niż słowo. Ważna jest również czy-

telność witryny – np. to, żeby z każ-

dej podstrony można było przejść na 

stronę główną. 

Brak kontaktu

Ważną zakładką jest również ta 

zatytułowana „kontakt”. Powin-

ny znaleźć się tam takie informacje 

jak, oczywiście, nazwa organizacji, 

a także nasze nazwiska (nikt nie 

lubi dzwonić, czy pisać nie wiadomo 

gdzie), adres organizacji, telefon, e-

-mail. A także godziny otwarcia, 

nawet jeśli biuro mieści się w na-

szym domu. Wtedy ludzie będą wie-

dzieli, kiedy można do nas dzwonić 

w sprawach „służbowych”. Wymo-

giem naszych czasów jest podawanie 

numerów telefonów komórkowych. 

Z Google.pl można ściągnąć za dar-

mo mapkę dojazdu do organizacji 

i wstawić na swoją stronę – to rów-

nież może się przydać. 

Zbyt wielkie pliki

Nie umieszczajmy na stronie zbyt 

dużych zdjęć i plików. Sprawia to, że 

wolno się „ładuje”, a zniecierpliwieni 

goście mogą nie chcieć na to czekać. 

No i obszerne pliki „zabierają” transfer 

z serwera. Fotografi e przed umiesz-

czeniem na stronie należy zmniejszyć. 

W królestwie informacji

Jeśli zajmujemy się jakąś konkret-

ną dziedziną, warto na naszej stronie 

zamieścić kilka pożytecznych arty-

kułów związanych z tematem. Niech 

będzie małym podręcznikiem pod-

stawowych zagadnień dotyczących 

naszego „podwórka”. Wiadomości 

muszą być rzetelne, bezstronne. 

Warto co jakiś czas dorzucać nowe 

opracowania  – żeby goście wciąż 

zaglądali na naszą stronę i zawsze 

znajdowali coś ciekawego.

Historia i tylko historia

Własna witryna wymaga od nas 

zaangażowania. Zdjęcia trzeba zro-

bić, teksty napisać, i umieszczać je 

w miarę na bieżąco. Musi nam to 

wejść „w krew”. Inaczej nie będzie 

spełniała swojej roli, a nawet może 

zniechęcić. Bo co pomyśleć o or-

ganizacji, która ostatnią aktualność 

opublikowała w 2009 roku?

Trudno przez to przebrnąć

– Ważny jest również język, jakim 

piszemy komunikaty na stronę. Zda-

nia powinny być krótkie, przejrzyste. 

Treść nie może być zbyt rozbudowana, 

nie „przynudzajmy” – mówi R. Wcisło. 

Na stronie www.ngo.pl w zakładce 

„poradnik”, w części dotyczącej współ-

pracy z mediami dostępne są rady, jak 

opracowywać krótkie, konkretne in-

formacje. Przydadzą się one również 

przy tworzeniu treści na stronę. 

Nawet nie próbują

– Wielu organizacjom ciężko jest 

„ruszyć” z tym tematem. Jeśli nie 

mają pieniędzy, a przecież tak zwykle 

jest, lub komuś na tym szczególnie 

mocno nie zależy, zadanie bywa od-

kładane w nieskończoność – mówi 

Renata Wcisło. Być może pomocni 

okażą się jacyś znajomi? Może jest 

w stowarzyszeniu, we wsi ktoś, kto 

na tym się zna, a wtedy organizacji 

pozostałoby pokryć jedynie koszty 

wykupu domeny i miejsca na ser-

werze? Warto tę sprawę raz jeszcze 

przedyskutować. 

Katarzyna Buchwald-Piotrowska

Nie bądź niewidzialny!

Współczesna wizytówka
Eksperci od użyteczności twier-
dzą, że dwie pierwsze sekundy 
obecności w serwisie interneto-
wym i wrażenia, jakich wtedy 
doświadcza użytkownik, są 
kluczowe. Mogą one sprawić, że 
użytkownik opuści stronę i nie 
powróci do niej już nigdy. Dlatego 
tak ważna jest jej budowa 
i zawartość. Jak mówią specja-
liści, reklama internetowa to 
obecnie najtańsza i najbardziej 
efektywna forma promocji. 
Warto o tym pamiętać!
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Jaki jest zakres udostępniania 

informacji publicznych organiza-

cjom pozarządowym przez organy 

administracji publicznej ?

Ustawa z dnia 6 września 2001r. 

o dostępie do informacji publicznej 

(Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 ze 

zm.) stanowi w art. 1 ust. 1, że każda 

informacja o sprawach publicznych 

stanowi informację publiczną. Tę 

ogólną defi nicję doprecyzowuje art. 6 

ust. 1, który wymienia rodzaje spraw, 

jakich mogą dotyczyć informacje 

o charakterze publicznym, czyniąc to 

w sposób otwarty, czemu służy zwrot 

„w szczególności”. Doktryna oraz 

orzecznictwo sądowe, w oparciu 

o ogólną formułę ustawy, a także kon-

stytucyjną konstrukcję prawa do infor-

macji zawartą w art. 61 ust. 1 i 2 ustawy 

zasadniczej, przyjmuje szerokie rozu-

mienie pojęcia „informacja publiczna”. 

Za taką uznaje się wszelkie informacje 

wytworzone przez władze publiczne 

oraz osoby pełniące funkcje publiczne, 

a także inne podmioty, które wykonu-

ją funkcje publiczne lub gospodarują 

mieniem publicznym, jak również in-

formacje odnoszące się do wspomnia-

nych władz, osób i innych podmiotów, 

niezależnie od tego, przez kogo zostały 

wytworzone (por. wyrok NSA z dnia 

30 października 2002 r., II SA 181/02; 

wyrok NSA z dnia 20 października 

2002 r., II SA 1956/02 oraz wyrok 

Honorata Ruban, specjali-
sta ds. pozyskiwania środ-
ków, doradca w projekcie 
„Podaj Dalej”

Jakie organizacje mogą korzystać 

ze środków w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki?

Teoretycznie wszystkie. W prak-

tyce niestety niektóre. W pierw-

szej kolejności ze środków w ra-

mach POKL mogą korzystać or-

ganizacje, które posiadają konto 

w banku, księgową (najlepiej na eta-

cie) i budżet roczny większy niż 50 tys. 

zł. Takie organizacje mogą starać się 

o pieniądze praktycznie w każdym 

z obszarów objętych Programem Ope-

racyjnym Kapitał Ludzki. W rzeczywi-

stości środki te pozyskują NGO’sy ze 

sporym doświadczeniem w realizacji 

projektów, dużym potencjałem fi nanso-

wym i kadrowym. Organizacje mniej-

sze, z mniejszymi dokonaniami mogą 

aplikować o środki wyłącznie w projek-

tach o wartości do 50 tys. zł. Projekty 

takie mogą obejmować swym zakre-

sem jedynie obszary wiejskie (tzn. wsie 

i miasta do 25 tys. mieszkańców). Te-

matyka ich jest również ograniczona. 

Można składać projekty wpisujące się 

w obszar zatrudnienia, edukacji oraz re-

integracji społecznej. Nie wolno jednak 

zapomnieć, że nawet te projekty wyma-

gają od organizacji odpowiednich przy-

gotowań. Podobnie jak duże NGO’sy, 

również te małe muszą posiadać konto 

w banku, profesjonalną obsługę fi nan-

sową (nie musi być na etacie) oraz pra-

cownika merytorycznego do realizacji 

zadań zaplanowanych w projekcie. Tyl-

ko wtedy organizacja jest w stanie zre-

alizować projekt w zakładanym kształ-

cie. Trzeba również pamiętać o tym, 

że projekty unijne nie są najprostsze 

w realizacji z powodu dużej biurokra-

cji oraz licznych przepisów prawnych. 

Projekty takie są więc odpowiednie dla 

organizacji, które zrealizowały już jakieś 

przedsięwzięcia np. z pieniędzy gmin-

nych czy wojewódzkich.

Jesteśmy organizacją działającą 

na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Z jakich źródeł fi nansowania mo-

żemy skorzystać w celu realizacji 

inicjatyw na rzecz naszych pod-

opiecznych?

Niepełnosprawność jest jedną 

z ważniejszych kwestii społecznych. 

Osoby niepełnosprawne są grupą 

szczególnie zagrożoną wyklucze-

niem społecznym - stąd też progra-

my unijne otaczają je specjalną tro-

ską. Programem ukierunkowanym 

na wspieranie i wyrównywanie szans 

osób niepełnosprawnych w życiu 

zawodowym, społecznym i eduka-

cyjnym, jest Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki. Nowością w 2012 r. 

jest działanie 7.4 „Niepełnosprawni 

na rynku pracy”, dedykowane ni-

niejszej grupie benefi cjentów.  Urząd 

Marszałkowski planuje w czerwcu 

przeprowadzić nabór wniosków  na 

sfi nansowanie realizacji programów 

aktywizacji społeczno – zawodowej 

osób niepełnosprawnych, obejmują-

cych m.in.: kursy i szkolenia umożli-

wiające nabycie nowych kompetencji 

zawodowych, poradnictwo zawodo-

we, pośrednictwo pracy, subsydio-

wane zatrudnienie, staże i praktyki 

zawodowe, usługi asystenta osobiste-

go. W ramach projektu dla każdego 

uczestnika zostanie opracowany in-

dywidualny plan działania, w oparciu 

o analizę predyspozycji zawodowych. 

Mamy ulotkę, stronę interneto-

wą, konto na Facebooku. Próbowa-

liśmy się też „przebić” do mediów, 

zaistnieć, ale efektów zbytnio nie 

widać. Pisaliśmy listy do sponsorów, 

ale też nic z tego nie wyszło. Zain-

teresowanie naszą organizacją jest 

słabe. Co możemy jeszcze zrobić?

- Organizacje często tak właśnie 

przedstawiają swoją „kampanię pro-

mocyjną”. Utyskują, że z promocją 

kiepsko, a tyle zrobiły…. Moim zda-

niem, problem tkwi w tym, w jaki 

sposób działamy. Dlatego dziś bę-

dzie o ciężkiej, systematycznej pracy 

– bo skuteczny „pijar” to nie jest ro-

bota z doskoku, ale przemyślane, za-

planowane, regularne, konsekwentne 

działanie. 

Nie wystarczy założyć konta na 

FB, nie spełni ono swojej funkcji, je-

śli będziemy tam zaglądać tylko od 

czasu do czasu. Jeżeli chcemy zainte-

resować innych naszymi działaniami, 

musimy „siedzieć” na Facebooku bez 

przerwy – wrzucać newsy, zdjęcia, 

podkręcać atmosferę. To codzienna 

robota. 

Podobnie z mediami. Nie były 

nami zainteresowane? Zastanówmy 

się dlaczego i ile razy próbowali-

śmy się z nimi kontaktować. Może 

sami mało ciekawie się przedstawili-

śmy? Podobnie z ulotkami – tyle ich 

rozdaliśmy, a oddźwięk jest słaby… 

Przeczytajmy je jeszcze raz, pokażmy 

specjaliście. Poddajmy treść i grafi kę 

ocenie tych, którzy lepiej znają się na 

tym od nas, skonsultujmy zawartość. 

Być może problem tkwi w nieod-

powiednim przedstawieniu oferty, 

może trafi a ona nie do tego odbiorcy, 

co trzeba…

Podobnie rzecz ma się ze stroną in-

ternetową. Cóż z tego, że ją mamy, kie-

dy od dawna nie była aktualizowana. 

Wiem, ciężko na to wszystko zna-

leźć czas, kiedy tyle rzeczy do zała-

twienia i spraw na „już”… Tylko, nie-

stety, z promocją, jest jak z inną pracą: 

owoce przyniesie wtedy, kiedy włoży-

my w nią wiele serca, czasu i wysiłków. 

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

Kamila Szwajkowska, specjalista ds. pozyskiwania środków, 
doradca w projekcie „Podaj Dalej”

Projekty na aktywizację zawo-

dową bezrobotnych osób niepeł-

nosprawnych można składać tak-

że w ramach poddziałania 6.1.1 

„Wsparcie osób pozostających bez 

zatrudnienia na regionalnym ryn-

ku pracy”. Nabór wniosków trwa 

- projekty można składać do 11 

maja do Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Zielonej Górze. Więcej in-

formacji o powyższych działaniach 

można uzyskać na stronach: www.

efs.lubuskie.pl oraz www.wup.zgo-

ra.pl. Organizacje zainteresowane 

uzyskaniem wsparcia na rehabili-

tację i integrację społeczną swoich 

podopiecznych zachęcam także 

do regularnego odwiedzania stron 

Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-

łecznej (www.mpips.gov.pl) – dla 

przykładu, w marcu ministerstwo 

prowadziło nabór wniosków na re-

alizację programów wsparcia osób 

z zaburzeniami psychicznymi.   

Dariusz Kondraciuk, prawnik, doradca w projekcie „Podaj Dalej”

NSA z dnia 30 października 2002 

r., II SA 2036-2037/020). Wynika 

z tego, że pojęcie informacji publicznej 

odnosi się do wszelkich spraw publicz-

nych, również wówczas, gdy infor-

macja nie została wytworzona przez 

podmioty publiczne, a jedynie się do 

nich odnosi.

Ograniczenie dostępu do in-

formacji publicznej może nastąpić 

wyłącznie ze względu na określo-

ną w ustawach ochronę wolności 

i praw innych osób i podmiotów go-

spodarczych oraz ochronę porząd-

ku publicznego, bezpieczeństwa lub 

ważnego interesu gospodarczego 

państwa (art. 61 ust. 3 Konstytu-

cji). Organ władzy publicznej może 

i powinien odmówić dostępu do 

informacji publicznej tylko wtedy, 

gdy dotyczy ona wartości ustawo-

wo chronionych (por. wyrok WSA 

w Olsztynie z dnia 11 września 2009 

r., II SA/Ol 713/09).

Jak skorzystać z pomocy doradców?
Macie pytania dotyczące zagadnień prawnych, księgowych, zastanawiacie się, jak „rozru-
szać” Waszą organizację, skąd wziąć środki na działania? Spytajcie naszych specjalistów. 

Zespół fachowców jest goto-

wy odpowiadać na Wasze pytania 

podczas dyżurów, odbywających się 

zgodnie z harmonogramem w Inku-

batorze (siedziba Fundacji na rzecz 

Collegium Polonicum, Słubice) oraz 

w Lokalnym Ośrodku NGO (Go-

rzów Wielkopolski, ul. 30 stycznia 

12 lok. 4). Obecnie wg harmonogra-

mu dyżuruje czworo z naszych do-

radców – Honorata Ruban i  Kamila 

Szwajkowska – specjalistki ds. pozy-

skiwania środków, Maciej Marycki 

– księgowy i Dariusz Kondraciuk 

– prawnik. Doradca może również 

dojechać do Was, po wcześniejszym 

umówieniu i uzgodnieniu. Harmo-

nogram jest dostępny na stronie: 

www.podaj-dalej.org

Kolejny specjalista 
do Waszej dyspozycji

W kwietniu do zespołu doradców 

dołączyła Karolina Knochenmuss, 

która wspierać będzie organizacje 

w obszarze przedsiębiorczości, za-

rządzania i zagadnień związanych 

z promocją oraz public relations. Od 

6 lat jest ona związana z III sektorem 

w województwie lubuskim i  Bran-

denburgii. Zdobyła doświadczenie 

pracując w kadrze zarządzającej kil-

kunastu projektów fi nansowanych 

z Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego, Funduszu Inicjatyw Oby-

watelskich, Funduszy Norweskich 

i kilku innych grantodawców. Część 

swojej energii poświęca kontaktom i 

inicjatywom o charakterze transgra-

nicznym, choć w głównej mierze zaj-

muje się zagadnieniami wokół PR or-

ganizacji pozarządowej i zarządzaniem.

Karolina Knochenmuss i Renata 

Wcisło, również specjalistka ds. public 

relations, będą do Państwa dyspozy-

cji po wcześniejszym umówieniu – 

w siedzibie Inkubatora, LoNGO lub 

Karolina Knochenmuss dołączyła 
do zespołu doradców. Pomaga m.in. 
w zakresie zarządzania organizacją, 
przedsiębiorczości i promocji. 

w siedzibie Waszej organizacji.

Zapytania elektroniczne do do-

radców kierujcie Państwo bezpo-

średnio na adres   doradcy@podaj-

-dalej.org lub dzwoniąc pod numer 

95 759 2444. 

kbp
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– W VII edycji Programu „Dzia-

łaj Lokalnie” wspierane będą pro-

jekty, które inicjują współpracę 

mieszkańców na rzecz dobra wspól-

nego. Jego benefi cjentami mogą 

stać się te organizacje, grupy nie-

formalne, które podejmują wspólny 

wysiłek, aby w ich społecznościach 

żyło się lepiej. Przyznam, że pod-

czas rozmów w naszym gronie, 

trudno było nam ustalić, czym jest 

owo „dobro wspólne”… Termin ten 

wydawał nam się dość abstrakcyjny. 

– Samo pojęcie dobra wspólnego 

„pokutuje” u nas przez to, że kojarzy 

się z czynem społecznym. Nam cho-

dzi o to, żeby je „odczarować”. Ten 

motyw przejawia się w różnych dzia-

łaniach Akademii. Zauważyliśmy, że 

gdy poprosimy ludzi o zdefi niowanie 

dobra wspólnego, powstają abstrak-

cyjne, zupełnie niesamowite, niezro-

zumiałe wyjaśnienia. Jeśli natomiast 

powiemy, że nie chodzi stworzenie 

uniwersalnej defi nicji, ale określenie, 

co dla nich, dla ich społeczności jest 

wspólnym dobrem, jest zdecydowa-

nie łatwiej. Padają konkretne, rze-

czywiste przykłady. 

– Czyli każda wspólnota może 

mieć swoje dobra? 

– Tak, dokładnie. Jest tyle dóbr, 

ile wspólnot. Dlatego chcemy, żeby 

ludzie nie tyle je defi niowali, co po-

kazali palcem. Ta świetlica, boisko, 

wieś, tradycja – to są nasze dobra!

– Jak pomóc ludziom je określić?

– Najlepiej z nimi porozmawiać. 

Tyle dóbr, ile wspólnot
Rozmowa z Dorotą Stronkowską, koordynatorem programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”, współkoordynatorem programu „Działaj Lokalnie” z Akademii 
Rozwoju Filantropii

Zapytać, co robią. Najczęściej dzia-

łają na rzecz wspólnych dóbr, tylko 

tak ich nie nazywają. Wiele z nas to 

ludzie czynu, a nie defi nicji. Spójrz-

my na przykład. W jakiejś wsi dzia-

ła świetlica. Panie spotykają się na 

warsztatach z rękodzieła, seniorzy na 

wieczorkach, młodzież gra w ping-

-ponga, strażacy ćwiczą na instru-

mentach. Wszyscy o nią dbają. Czu-

ją się współodpowiedzialni. Czy nie 

jest ona dobrem wspólnym?

– Są również takie dobra, jak 

czyste powietrze, czy woda. One 

również należą do tej kategorii, 

prawda?

– Tak, za pomocą wymienio-

nych przykładów można również 

łatwo wytłumaczyć tę koncepcję. 

Korzystamy z tych dóbr. Należą do 

wszystkich. Powinniśmy wszyscy 

o nie dbać. Dlatego niezwykle istot-

ne jest wytworzenie w ludziach po-

czucia współodpowiedzialności. To, 

że coś jest wszystkich, nie oznacza, 

że nie należy do nikogo. Przecież 

żadne dobro wspólne nie jest dane 

raz na zawsze. Trzeba o nie dbać.

– Jak wykształcić w ludziach tę 

współodpowiedzialność?

– To trudne pytanie. Nie ma chyba 

niczego gorszego, niż zachęcać ha-

słami, tak jak to było kiedyś, np. wie-

szając napis: Klatka schodowa to też 

Twój dom! Najlepiej jest wciągnąć 

ludzi w działania, ponieważ jeśli ktoś 

poświęci czas albo jakieś inne swoje 

zasoby, później będzie o to dbał. Na 

przykład, młody człowiek, który od-

maluje ścianę świetlicy, raczej jej nie 

zniszczy. Przyłoży swoją rękę, będzie 

się czuł współodpowiedzialny. Im 

więcej ludzi wciągnie się do wspól-

nego działania, tym większą ma się 

gwarancję, że wszyscy będą dbali 

o to, co powstało. 

– Czy Pani zdaniem ważna jest 

motywacja osobista ludzi, którzy 

przyczyniają się do zmian w swoich 

wspólnotach? 

– Wydaje mi się, że nie powinno 

się nigdy oceniać motywacji. Naj-

ważniejsze, że coś się zrobiło. Nie 

ma znaczenia, czy ja to zrobię dla 

siebie, żeby dobrze się ze sobą czuć, 

czy rzeczywiście mam potrzebę ko-

muś pomóc. Ważne, że rzeczywiście 

pomogłam. 

– Czy wobec tego powinno się 

mówić ludziom, że działalność 

społeczna jest taka świetna, a ktoś 

angażujący się w wolontariat zasłu-

guje na szczególne pochwały?

– Po części to same organizacje 

pozarządowe odpowiedzialne są za 

wytworzenie otoczki „niezwykłości” 

wokół wolontariatu. Powinniśmy 

nauczyć ludzi, zwłaszcza młodych, 

rozpoczynających swoją przygodę 

z działalnością społeczną, że bycie 

wolontariuszem, pomaganie innym, 

jest czymś zupełnie normalnym. 

Taki powinniśmy mieć nawyk. To 

ten, kto tego nie robi jest dziwny. 

Tak więc dopiero, gdy rzeczywiście 

dokona się czegoś extra, dostaje się 

specjalne nagrody. Oczywiście, nie 

mam na myśli podziękowań, które 

należą się zawsze, jak za każdy do-

brze wykonany obowiązek. Dbanie 

o dobra wspólne jest przecież też 

naszym wspólnym obowiązkiem.  

Rozmawiała 

Katarzyna Buchwald-Piotrowska

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

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

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

 07.05.2012, godz. 16.00-18.00
Honorata Ruban
Pozyskiwanie środków, pisanie 
i realizacja projektów

 10.05.2012, godz. 16.00-18.00
Maciej Marycki
Księgowość organizacji 
pozarządowych

Zadzwoń, umów się na spotkanie z doradcą!Zadzwoń, umów się na spotkanie z doradcą!
Tel. 95 75 92 444Tel. 95 75 92 444

Harmonogram dyżurów doradców 
Zapytaj specjalistę!

 14.05.2012, godz. 16.00-18.00
Honorata Ruban
Pozyskiwanie środków, pisanie 
i realizacja projektów

 17.05.2012, godz. 12.15-14.15
Dariusz Kondraciuk
Prawne aspekty działania orga-
nizacji, współpraca trójsektorowa

 21.05.2012, godz. 16.00-18.00
Honorata Ruban
Pozyskiwanie środków, pisanie 
i realizacja projektów

 24.05.2012, godz. 16.00-18.00
Maciej Marycki
Księgowość organizacji 
pozarządowych

Umów się na spotkanie: 
95 75 92 444

Inkubator NGO SłubiceInkubator NGO Słubice
Ul. T. Kościuszki 1 Ul. T. Kościuszki 1 
(budynek biblioteki I piętro)(budynek biblioteki I piętro)
69-100 Słubice69-100 Słubice

Stowarzyszenie Akademia 
Rozwoju Filantropii w Polsce 
jest niezależną, nienastawioną na 
zysk organizacją pozarządową 
działającą od 1998 r. Prowadzi 
działania w 4 obszarach pro-
gramowych: rozwój społeczności 
lokalnych, programy stypendialne, 
aktywność osób starszych, społecz-
ne zaangażowanie biznesu. 
Działania Akademii skierowane 
są przede wszystkim do orga-
nizacji pozarządowych, grup 
obywatelskich i przedsiębiorców. 
Adresatami naszych programów są 
także samorządy, media i opinia 
publiczna. Akademia jest realiza-
torem programu Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności „Dzia-
łaj Lokalnie”, którego celem jest 
wspieranie organizacji pozarzą-
dowych i inicjatyw obywatelskich 
działających na rzecz konkretnych 
społeczności lokalnych.
Koordynatorem programu w woj. 
Lubuskim jest Fundacja na rzecz 
Collegium Polonicum ze Słubic. 
Więcej informacji o „Działaj Lo-
kalnie” na www.fi lantropia.org.
pl, www.dzialajlokalnie.pl, www.
fundacjacp.org
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To jest szansa dla naszego regionu
Rozmowa z Maciejem Szykułą, Wicemarszałkiem Województwa Lubuskiego 

Maciej Szykuła, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego

– Jak ocenia Pan obecny stan eko-

nomii społecznej w Lubuskiem?

– W naszym województwie pod-

miotów ekonomii społecznej jest 

bez wątpienia za mało. Zarejestro-

wanych spółdzielni socjalnych jest 

zaledwie 16. Dla porównania w wo-

jewództwie wielkopolskim istnieje 

58 takich podmiotów. Jako jedyny 

region nie mamy wcale zakładów 

aktywizacji zawodowej. Coś przega-

piliśmy. Jednak w ostatnich dwóch 

latach zauważalny jest wzrost zainte-

resowania społecznego i polityczne-

go obszarem gospodarki o orientacji 

prospołecznej. Obecnie Departa-

ment Infrastruktury Społecznej we 

współpracy z Fundacją Pomocy 

Wzajemnej BARKA z Poznania 

realizują ogólnopolski projekt syste-

mowy, w ramach którego tworzone 

są partnerstwa lokalne. Ich celem 

jest nie tylko wspieranie i tworzenie 

podmiotów ekonomii społecznej, jak 

na przykład spółdzielni socjalnych, 

ale docelowo także animowanie 

tworzenia funduszy poręczeniowo 

– pożyczkowych lub generowanie 

poręczeń gmin dla powstających 

podmiotów.

– Czy widać już efekty tej współ-

pracy?

– W lutym ubiegłego roku dzięki 

wsparciu Fundacji BARKA i Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa 

Lubuskiego powstało partnerstwo 

lokalne na terenie Miasta i Gminy 

Dobiegniew. Ich pierwszym sukce-

sem było uruchomienie w czerwcu 

2011 Centrum Integracji Społecz-

nej, które otrzymało z dochodów 

własnych samorządu województwa 

dotację na rozruch działalności. 

Obecnie trwają prace nad zbudo-

waniem trwałego partnerstwa trój-

sektorowego na rzecz ekonomii so-

lidarnej na terenie Miasta i Gminy 

Nowa Sól. 

– Jakie są powody tego, że nie 

korzystamy z możliwości jakie daje 

ekonomia społeczna?

– Wynika to m.in. z barier men-

talnych oraz specyfi ki regionu. 

Upadek systemu socjalistycznego 

przyniósł za sobą falę bezrobocia, 

a co za tym idzie społeczny marazm, 

który dotknął zwłaszcza małe miej-

scowości i tereny wiejskie. Wywodzę 

się z Wielkopolski, gdzie tradycje 

gospodarności, przedsiębiorczości 

i przywiązania do ziemi są znacznie 

silniejsze. Z „Diagnozy Społecznej 

2011” prof. Czapińskiego wynika, że 

Lubuskie jest najbardziej zagrożone 

marginalizacją społeczną ze wszyst-

kich województw w naszym kraju. 

Ekonomia społeczna jest dla nas 

szansą. Jednak aby móc się „pozbie-

rać” i zrobić coś nowego potrzebni są 

ludzie, którzy inicjują i animują dzia-

łania. Przede wszystkim rozumieją 

problemy mieszkańców. Moim zda-

niem brakuje nam potencjału ludz-

kiego. 

Należy pamiętać, że ekonomia 
społeczna to nie tylko sposób orga-
nizowania działalności ekono-
micznej, ale również nowa myśl 
budowania partnerskiego ładu 
społecznego, w którym zadania 
o charakterze publicznym dzielo-
ne są pomiędzy działające wspól-
nie sektory publiczne i społeczne. 
Taka myśl przyświeca wielu 
osobom, zarówno praktykom, jak 
i tym bezpośrednio zaangażo-
wanym w budowanie systemu 
wsparcia w wojewódz-
twie lubuskim.

– Jaka jest rola samorządu w bu-

dowaniu gospodarki odpowiedzial-

nej społecznie?

– Nie ulega wątpliwości, że sektor 

ekonomii społecznej nie jest w stanie 

rozwijać się bez ścisłej współpracy 

z władzami samorządowymi, ponie-

waż to gminom i powiatom powinno 

najbardziej zależeć na ograniczeniu 

zjawiska wykluczenia społecznego. 

Podejmowanie działań, w wyniku 

których bezrobotni mieszkańcy po-

dejmą pracę zarobkową i przestaną 

być benefi cjentami świadczeń so-

cjalnych, ma również konkretny wy-

miar fi nansowy. Niepodejmowanie 

działań aktywizacyjnych i tak gminę 

kosztuje, ponieważ trzeba zapewnić 

osobom wykluczonym minimum 

socjalne. Ekonomia społeczna stwa-

rza możliwość przekierowania tych 

środków, aby dawać szanse na usa-

modzielnienie osobom korzystają-

cym z pomocy społecznej.

– Z czego wynika małe zaintere-

sowanie samorządów tworzeniem 

podmiotów ekonomii społecznej?

– W mojej ocenie wynika ono 

z braku świadomości tego, jakie 

możliwości niesie za sobą ekonomia 

społeczna oraz braku prostych me-

chanizmów wdrożenia i wspierania 

jej. Dużym problemem jest także 

mentalność niektórych urzędników. 

Niestety, wciąż zdarzają się sytuacje, 

gdy osoby zainteresowane założe-

niem spółdzielni socjalnej spotykają 

się z brakiem zrozumienia w tych in-

stytucjach, które powinny im poma-

gać. Wynika to z braku dostatecznej 

wiedzy oraz złych przyzwyczajeń 

i strachu urzędników, na przykład 

przed tym, że dojdzie im więcej no-

wych obowiązków. Dlatego musimy 

zmieniać mentalność i przekonywać 

samorządowców, dyrektorów powia-

towych urzędów pracy, aby pomagali 

inicjować partnerstwa, a nie tworzyli 

bariery. Chciałbym zaprosić samo-

rządowców z Wielkopolski, żeby 

pokazali realizowane u nich działa-

nia i tym przekonali swoich kolegów 

z Lubuskiego. 

– Ważną rolę w budowaniu 

fundamentów gospodarki odpo-

wiedzialnej społecznie odgrywają 

Ośrodki Wspierania Ekonomii 

Społecznej. Przed nami konkurs na 

prowadzenie OWES-ów. Jakie są 

zadania i oczekiwania wobec takich 

ośrodków?

– W Wielkopolsce działają już 4 

tego typu ośrodki, u nas nie ma ani 

jednego. Dlatego cieszę się, że udało 

nam się wygospodarować 15 milio-

nów z Programu Operacyjnego Ka-

pitał Ludzki na prowadzenie dwóch 

ośrodków wsparcia ES. Są to ogrom-

ne pieniądze, ale oczekiwania wobec 

liderów prowadzących OWES nie są 

wcale mniejsze. Osobiście zależy mi, 

aby działania promocyjno-szkole-

niowe docierały na te tereny, które są 

jeszcze „białymi plamami” na mapie 

naszego województwa. Żeby ludzie 

dowiedzieli się o możliwościach, ja-

kie daje ekonomia społeczna. A tym, 

którzy są  już przygotowani do pro-

wadzenia samodzielnych podmio-

tów, należy pomagać tworzyć part-

nerstwa, szukać określonych rynków 

pracy i szans zatrudnienia. Nie wy-

starczy tylko promować zakładanie 

przedsiębiorstw społecznych – mu-

simy przede wszystkich tworzyć dla 

nich rynek.

Nadal rozmawiamy o tym, w ja-

kim stopniu ośrodki wsparcia będą 

mogły dofi nansowywać powstawa-

nie nowych podmiotów ekonomii 

społecznej. Jeżeli nie będzie to moż-

liwe, być może zmniejszymy kwotę 

alokacji i przesuniemy środki na dwa 

inne poddziałania, w których będą 

pieniądze na wsparcie przedsię-

biorstw społecznych. 

Zależy nam na wyłonieniu fak-

tycznych liderów ekonomii spo-

łecznej w naszym województwie. 

Życzyłbym sobie, żeby w konkursie 

wystartowały poważne organizacje 

pozarządowe z terenu województwa 

lubuskiego. Takie, które znają środo-

wisko lokalne i mają motywację żeby 

faktycznie zrobić coś pozytywnego, 

a nie startują w konkursie wyłącznie 

w celach komercyjnych. 

Zakładam, że podjęty wysiłek 

dobrze przygotuje „naszą” przedsię-

biorczość społeczną na nowy okres 

programowania 2014-2020, w któ-

rym ten sektor ma odgrywać znaczą-

cą rolę w przeciwdziałaniu wyklu-

czeniu społecznemu. 

Rozmawiała Hanna Musiejkiewicz

Wykształcenie: Absolwent Wy-

działu Biologii i Nauk o Ziemi 

Uniwersytetu im. Adama Mickie-

wicza w Poznaniu, studiów pody-

plomowych z zakresu zarządzania 

oświatą oraz dla menadżerów 

oświaty ze specjalizacją „Orga-

nizacja i Zarządzanie Oświatą” 

na Uniwersytecie Szczecińskim. 

Ukończył Instytut Kształcenia 

Nauczycieli im. W. Spasowskiego 

w Warszawie, Oddział Dosko-

nalenia Nauczycieli w Kaliszu w 

zakresie organizacji i zarządzania 

oświatą dla wojewódzkiej kie-

rowniczej kadry oświatowej oraz 

studia podyplomowe na SGH 

w Warszawie na kierunku „Zarzą-

dzanie ryzykiem w instytucjach 

fi nansowych”.

Doświadczenie zawodowe: 

W latach 1995-1997 Członek Ze-

społu Ekspertów Fundacji Roz-

woju Ekonomicznego i Kształ-

cenia Zawodowego SEQUA 

w Europejskim Centrum Zarzą-

dzania w Reasfeld (Niemcy). W 

latach 1995 – 2003 współzało-

życiel i Wiceprezes Sekcji Szkół 

Budowlanych przy Polskiej Izbie 

Przemysłowo-Handlowej Bu-

downictwa w Warszawie. Nauczy-

ciel, wieloletni Dyrektor Zespołu 

Szkół Budowlanych w Gorzowie 

Wlkp. W latach 2002 – 2006 Lu-

buski Kurator Oświaty.  Od 2009 

do 2010 r. Wiceprezes Zarządu 

Państwowego Funduszu Rehabi-

litacji Osób Niepełnosprawnych 

w Warszawie.

Aktywność społeczna: W la-

tach 1995 – 2002 Prezes Sto-

warzyszenia Dyrektorów Szkół 

w Gorzowie Wlkp. W latach 

1995 - 2009 Prezes Zarządu 

Oddziału Towarzystwa Przyja-

ciół Dzieci w Gorzowie Wlkp. 

W latach 2001-2003 Prezydent 

Klubu Rotary w Gorzowie Wlkp.

Od 2003 roku Prezes Zarządu 

Wojewódzkiego Ligi Obrony 

Kraju, Wiceprezes Zarządu Woje-

wódzkiego Polskiego Stronnictwa 

Ludowego. Od 2004 roku Czło-

nek Rady Programowej Rozgłośni 

Polskiego Radia w Zielonej Górze 

– „Radia Zachód” SA. Przewodni-

czący Rady Programowej Telewi-

zji Polskiej Oddział w Gorzowie 

Wlkp.

Żona Grażyna, córka Anna. Miesz-

ka w Gorzowie Wielkopolskim.
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Oddział Terenowy w Gorzowie 

powstał w 2000 roku. Jak wyjaśnia 

Jolanta Serbakowska, jego przewod-

nicząca, główne zadanie to profi -

laktyka uzależnień, kierowania do 

różnych grup: nauczycieli, uczniów, 

rodziców. Jest to przekazywanie na 

bieżąco podstawowych informacji 

związanych z używkami. – Dużo 

pracy mieliśmy w czasie, kiedy jesz-

cze funkcjonowały dopalacze. Oka-

zało się, że rodzice niewiele wiedzie-

li, pytali, a my staraliśmy się im ten 

temat przybliżyć – wspomina. 

Akcje, konsultacje, relacje

Towarzystwo prowadzi Punkt 

Konsultacyjny przy ul. Okrzei. Naj-

częściej zgłaszają się do niego rodzi-

ce, zaniepokojeni zachowaniem swo-

ich pociech. – Nie wiedzą, co zrobić. 

Wspieramy ich, uczymy pewnych 

zachowań, a także staramy się spo-

tkać z młodą osobą. Bardzo często 

kończy się to zmotywowaniem jej 

do podjęcia terapii – mówi J. Serba-

kowska. –Punkt to taka działalność, 

z której trudno byłoby zrezygnować, 

niezależnie od tego, ile dostaniemy 

pieniędzy. Choćbyśmy chcieli „przy-

stopować”, byłoby to trudne. Wciąż 

zgłaszają się rodzice i dzieciaki – do-

Żeby młodym chciało się chcieć
Gorzów. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii. Jak sami przyznają, nazwa kojarzy się poważnie, nieco strasznie - przecież to coś z narkomanią. 
Podobnie jak słowo „świetlica”, które też raczej nie budzi dobrych skojarzeń. Przechowalnia dla małych dzieci, albo dla tych, którzy nie bardzo mają się 
gdzie podziać po szkole. Ale działalność towarzystwa to wcale nie zajmowanie się narkomanami i patologiami. To raczej ciągłe próby wyciągania młodych 
z domów, sprzed ekranów komputerów i pokazywania im: hej, tyle jeszcze można zrobić, życie takie piękne… nie warto go zmarnować. 

daje. W ciągu lat zmienił się nieco 

zakres uzależnień. Kiedyś były to 

tylko narkotyki i alkohol. A obecnie 

z porad korzystają też osoby uzależ-

nione od hazardu, zakupów, a nawet 

od brania kredytów… 

Towarzystwo składa się głównie 

z pedagogów, profi laktyków, którzy 

namawiają do skorzystania z pomo-

cy specjalistycznych poradni i ośrod-

ków. Sami nie prowadzą terapii. 

– Myślę, że powoli będziemy przy-

gotowywać projekt na temat uza-

leżnień związanych z zachowaniem, 

np. od hazardu, komputera, czy… 

komórki – mówi przewodnicząca. 

Wspomina, że w zeszłym roku na 

biwaku samo zaproponowanie mło-

dzieży „dnia bez komórki” wzbudzi-

ło popłoch i pytania – jak można nie 

mieć jej przy sobie?

Punkt również koordynuje akcje 

i programy profi laktyczne, realizo-

wane przez Towarzystwo na terenie 

miasta. W zeszłym roku przepro-

wadzony został duży program, do-

fi nansowany m.in. przez Minister-

stwo Edukacji Narodowej, pt. „Ster, 

żagle, kotwica”. Wszyscy ucznio-

wie klas pierwszych i drugich go-

rzowskich gimnazjów wzięli udział 

w dwugodzinnej lekcji wychowaw-

czej związanej z profi laktyką. Rodzi-

ce i nauczyciele mieli spotkania na 

temat tzw. „czerwonych sygnałów” 

– czyli tego, co może wskazywać na 

pojawienie się problemu. Odbył się 

także duży festyn na „orliku”, skie-

rowany do wszystkich mieszkańców 

miasta. – Chodziło nam o to, żeby 

wszyscy uczniowie tego rocznika 

mieli taki sam poziom wiedzy „wyj-

ściowej” na temat uzależnień – mówi 

J. Serbakowska. 

„Rozmawiaj ze swoim dzieckiem” 
to tytuł fi lmu nakręcony przez 
młodzież po warsztatach 
w trakcie których zdefi niowała 
największe bariery komunikacyj-
ne między nimi a rodzicami. Np., 
że gdy mama czy tata chcą o czymś 
porozmawiać, to tylko „trują”, 
a nie słuchają. Film będzie poka-
zywany podczas zebrań 
z rodzicami. 

Profi laktyka nie polega, jak to było 

kiedyś, na straszeniu konsekwencja-

mi brania narkotyków czy innych 

używek. Bardziej chodzi o pracę nad 

własną aktywnością, rozwojem oso-

bistym. Pomaga odpowiedzieć na 

pytanie: co robić zamiast korzystać 

z używek? Takie podejście młodym 

bardzo się podoba. – Po ankiecie 

ewaluacyjnej okazało się, że znacznie 

większym problemem w gimnazjach 

jest alkohol niż narkotyki. Doszliśmy 

do wniosku, że trochę „położono” 

w zapobieganiu ten temat. Młodzież 

pije, pije, pije – mówi J. Serbakowska. 

Jeśli chodzi o działania terapeu-

tyczne, towarzystwo od 8 lat pro-

wadzi grupę „Fenix”, dla osób, które 

zakończyły terapię w ośrodku „Szan-

sa”. Program ten co roku dostaje do-

fi nansowanie Krajowego Biura ds. 

Zapobiegania Narkomanii. – Myślę, 

że to jest jedna z tych rzeczy, któ-

ra nam wychodzi – podsumowuje 

J. Serbakowska.

Gniazdo dla młodych orłów

Kolejny obszar działalności to 

prowadzenie zespołu świetlicowego 

„Gniazdo”. Zaczęło się od świetlicy 

młodzieżowej w 2002 roku. - Mia-

ła przeróżne wzloty i upadki. Od 

2006 roku jesteśmy w pomieszcze-

niach przy ul. Boh. Westerplatte 

i myślę, że tak już pozostanie – mówi 

przewodnicząca. Najpierw była to 

świetlica dla gimnazjalistów. Ale oni 

urośli. - Nie chcieli odejść, nawet ci, 

którzy studiują, czy nawet już pracu-

ją, jak tylko mają okazję, „kręcą” się 

wokół świetlicy. Dlatego dla star-

szych powstał Klub Wolontariusza. 

Niektórzy zostają wolontariuszami 

zespołu świetlicowego i zajmują się 

młodszymi – mówi J. Serbakowska. 

Jest to spora grupa: 30 dzieciaków 

od 11 do 16 lat to podopieczni świe-

tlicy, zapisani na różne zajęcia. Plus 

20 „starszaków”. Świetlica czynna 

jest, zgodnie z ustawą, 4 godziny 

dziennie, a właściwie 5, bo młodsi 

zaczynają wcześniej, a starsi później 

kończą. - Młodzi nie bardzo chcą 

się uczyć – przyznaje ze śmiechem 

przewodnicząca, dlatego oferta zajęć 

w świetlicy to więcej niż pomoc w 

zadaniach z matematyki. Są zajęcia 

plastyczne, teatralne. Towarzystwo 

co roku organizuje przegląd małych 

form teatralnych dla świetlic, w tym 

odbędzie się już 10 edycja. W nauce 

gry na gitarze pomagają harcerze 

z ZHR-u. Zaczęły się one od pro-

jektu w ramach Młodzieży w dzia-

łaniu. Podobnie fi nansowane były 

zajęcia taneczne, obecnie grupa jest 

reaktywowana i uzupełniana. Część 

młodzieży ćwiczy taniec z ogniem – 

jako teatr ognia. Zawiązała się gru-

pa kabaretowo-cyrkowa, która jest 

zapraszana na wiele festynów, żeby 

prowadzić różne zabawy dla dzieci. 

Co najmniej raz w miesiącu odbywa 

się noc fi lmowa, w sali gimnastycznej 

na dole. 

Na nudę miejsca brak

– Ale to, co najważniejsze, to 

promocja wolontariatu – podkreśla 

J. Serbakowska. - Program „Anio-

ły”, który zaczął się 4 lata temu od 

grudniowej imprezy, mającej na celu 

właśnie popularyzację wolontariatu, 

w 2011 roku trwał właściwie cały 

czas. - Jako jedyni z województwa 

lubuskiego braliśmy udział w fe-

stiwalu wolontariatu w Warszawie 

– mówi J. Serbakowska. Koordyna-

torem „Aniołów” był Kamil Czer-

wiński, jeden z młodych ludzi, którzy 

zaczynali przygodę z wolontariatem 

w organizacji. Obecnie pomysłodaw-

ca i realizator wielu akcji, oraz prezes 

powstałej w zeszłym roku Fundacji 

Ad Rem. - Została ona powołana 

na rzecz osób potrzebujących, wy-

kluczonych społecznie, z naciskiem 

na dzieci i młodzież – wyjaśnia. - 

 Podczas festynów jest wesoło!

Malowanie wzorów na rękach czy buziach cieszy wszystkie dzieciaki. 

Grupa aniołów – wolontariuszy.
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Dano nam kiedyś możliwość, ktoś 

w nas zainwestował, poświęcał czas. 

Chcielibyśmy teraz oddać to innym 

młodym ludziom – dodaje Karolina 

Antczak – Gnutek, wiceprezeska 

fundacji i również wolontariuszka 

w Towarzystwie. Fundacja dopiero 

rozpoczyna działalność, składa wła-

sne projekty.

Działalność wolontariuszy z klu-

bu widać w Gorzowie. W ramach 

programu „Anioły” młodzież wzię-

ła udział w trzydniowych, wyjaz-

dowych warsztatach. Po powrocie 

na każdym pomniku w Gorzowie 

zawiesili szarfę z napisem „wolon-

tariusz roku”. Odbyła się również 

konferencja. „Anioły” w 2011 roku 

zakończyły się świętem organizacji 

pozarządowych w Askanie. - Nie 

wiem, co zrobimy w tym roku, żeby 

mogło być lepiej – mówią razem 

J. Serbakowska i K. Czerwiński. 

W fi nale „Aniołów” co roku bio-

rą udział młodzi artyści, wyłonieni 

w listopadowym przeglądzie talentów, 

który również jest już imprezą trady-

cyjną. Jeden z jej fi nalistów, 16-letni 

Filip przyznaje, że „po tym zaczęli już 

nas gdzieś w Gorzowie rozpoznawać”. 

J. Serbakowska mówi, że na sa-

mym początku istnienia świetlicy, 

niektóre dzieciaki pytały, czy to nie 

jest przypadkiem pomoc społeczna. 

Prawdą jest, że do „Gniazda” trafi ają 

różne osoby. – Aniołkami nie są, ale 

nikogo nie skreślamy. Różne rzeczy 

się niektórym przydarzają, młodzi 

szukają własnej drogi – mówi. – Sta-

ramy się bardzo mocno, żeby nie 

było poczucia, że ktoś jest biedniej-

szy – dodaje. Młodzi angażują się 

w wiele akcji, w ramach których to 

oni pomagają, np. zbiórki dla Ban-

ku Żywności.  – Wtedy w naturalny 

sposób znika różnica między tymi, 

co mają więcej, a mającymi mniej. 

Każdy angażuje się tak samo. A jeśli 

coś dostajemy do świetlicy, wszyscy 

dostają po równo – wyjaśnia prze-

wodnicząca. 

Młodzi wolontariusze stworzyli 
fi lm pt. „Nie bądź leń, weź się 
zmień”, który promuje wśród ich 
rówieśników, choć nie tylko, idee 
wolontariatu, pomagania innym. 
Nie ma znaczenia, czy jesteś osił-
kiem, hippisem, młodą, znudzoną 
życiem dziewczyną... Możesz się 
przydać! Film można obejrzeć 
pod adresem: http://youtu.be/
CSQKHTQH6xU

Własne, ale ciasne

Największe marzenia członków 

organizacji są dość przyziemne. Naj-

ważniejsze to skończenie remontu 

sali w piwnicy. Żeby wszyscy nie mu-

sieli „cisnąć się” w jednym pomiesz-

czeniu. Wtedy do nowych pomiesz-

czeń przeniosą się starsi, a świetlica 

zostanie „w starym”. No i będzie wię-

cej miejsca na wspólne spotkania, na 

przykład wigilijne. Będzie łatwiej się 

zmieścić. Remont trwa tak długo, 

ponieważ brakuje źródeł, w ramach 

których można by się starać o środki 

na ten cel. Na akcje, działania mery-

toryczne, owszem. Ale nie na ma-

teriały budowlane. Obecnie wokół 

tego życiowego problemu kręcą się 

starania pracowników Towarzystwa. 

– Nie narzekamy specjalnie 

na fi nanse, gdyż pozyskujemy je 

z różnych źródeł, samorządów, 

ministerstw, czy programów. Wal-

czymy gdzie się da – mówi J. Ser-

bakowska. Dodaje, że współpraca 

z miastem nie jest jednostronna, nie 

ogranicza się jedynie do wyciągania 

ręki po wsparcie. - Bierzemy udział 

w różnych gremiach doradczych, 

np. przy tworzeniu diagnozy pro-

blemów społecznych miasta. Wno-

siliśmy tam wiele swoich pomysłów 

co do rozwiązań problemów, jakie 

z niej wynikały, przekazujemy także 

wyniki swoich badań, ankiet – wy-

jaśnia. 

Ach, ta młodzież!

Jacy są obecnie młodzi ludzie? 

– Najbardziej chyba brakuje im 

tego, żeby chciało im się bawić. 

Nad naszą młodzieżą pracuje-

my cały czas, ale niedaleko bloku 

w którym mieszkam jest teren zie-

lony, który jeszcze 5 lat temu był 

pełen bawiących się dzieci, a te-

raz jest pusty. Nie ma kompletnie 

nikogo – mówi J. Serbakowska. 

I dodaje: - Młodzi niczym nie po-

trafi ą się dłużej zająć. Nie chodzi 

o to, żeby na nich coś wymuszać, 

ale żeby im się samym „zachciało”. 

Gdybyśmy nie wymyślali rożnych 

zajęć, siedzieliby tylko i nie robi-

li nic. Czasem tworzymy różne 

kombinacje „podpuszczamy” ich 

trochę, żeby się ruszyli, pobawili. 

Ale oni boją się wygłupiać. 

Pytam Filipa, dlaczego jego ró-

wieśnicy tu przychodzą. - Część 

z nudów, inni naprawdę chcą ko-

muś pomagać, dobrze się tu czu-

ją – tłumaczy. On sam jest raczej 

„akcyjnie” niż regularnie.  Pojawił 

się przed wycieczką do Warszawy 

(na którą towarzystwo zdoby-

ło dofi nansowanie, 50 osób trzy 

dni spędziło w stolicy). I został. 

Również aktorem, gdyż wcielił się 

w głównego bohatera fi lmu „Roz-

mawiaj ze swoim dzieckiem”. - 

Nie powiedzieli mi, że będę grał 

ćpuna, ale się zgodziłem. Takie 

rzeczy mnie nie stresują, cał-

kiem fajne doświadczenie – mówi 

z uśmiechem. 

Rozmowie przysłuchuje się 

pani Ewa, emerytowana nauczy-

cielka i nowa wolontariuszka. 

– Trafiłam tu przez koleżankę. 

Chciałabym pomagać w zaję-

ciach. Niedługo emerytura, trze-

ba coś ze sobą robić. Koleżan-

ki przekażą mi co, i jak – mówi 

i uśmiecha się. Kiedyś emerytów 

w świetlicach pomagało dużo. 

Obecnie nieco „wyssał” ich Uni-

wersytet Trzeciego Wieku. 

Zdaniem przewodniczącej, dzia-

łalności z młodzieżą w Towarzy-

stwie nie da się z niczym porów-

nać. – Nie wyobrażam sobie, żebym 

mogła inaczej funkcjonować, wrócić 

do szkoły – mówi J. Serbakowska,  

z zawodu polonistka. - Ten tryb 

pracy niesamowicie mi odpowiada, 

nie ma monotonii, jednego dnia 

przygotowuję zajęcia, drugiego wy-

cieczkę, trzeciego idziemy na basen, 

dzieje się 150 różnych rzeczy, co 

daje też możliwość ciągłego rozwo-

ju – podkreśla. Z owych 150 rzeczy 

i niemal 100 różnych zaangażowa-

nych osób, od uczniów podstawó-

wek po emerytów, udało się mi się 

opisać tylko część. Najlepiej ich zo-

baczyć w akcji. Dlatego w imieniu 

młodzieży zapraszam na festyny, 

imprezy, przeglądy, kolejny anielski 

jarmark w Askanie... Nie da się ich 

przegapić.  

Katarzyna Buchwald-Piotrowska

Podczas wspólnego biwaku. 

Anioły, dzieci i zabawy z chustą Klanzy. Przegląd małych form teatralnych. Każdy może być aktorem.

Happening „Psy ulicy”. Wolontariusze poprzez akcje i plakaty z napisem „Nie 
porzucaj” wskazywali na  trudny los zwierząt, których właściciele chcą się po-
zbyć przed urlopem. 
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Nie zabrakło prac przedstawiają-

cych pomoc osobom starszym i nie-

pełnosprawnym. Czyli te najprostsze 

gesty, które nic nie kosztują. Poja-

wiały się także samoloty zrzucające 

„desant” ludzi serc dobrej woli oraz 

wojownicy, którzy walczyli ze złem 

i przywracali pokój na ziemi. Dziew-

czynki z ogromnym zaangażowa-

niem tworzyły piękne serca, z któ-

rych wypływały najważniejsze dla 

wszystkich wartości takie jak miłość, 

przyjaźń, tolerancja i dobroć.

Na konkurs spłynęło łącznie aż 

187 prac z całego województwa 

lubuskiego. Komisja konkursowa, 

w skład której weszły Adriana Sar-

necka z punktu Europa Direct, Anna 

Serba z Regionalnego Ośrodka EFS 

z Zielonej Góry i Hanna Musiejkie-

Wspomniany projekt realizowany 

był od października 2009 do lute-

go 2012 roku w partnerstwie przez 

kilka podmiotów tj. Departament 

Pożytku Publicznego przy Mini-

sterstwie Pracy i Polityki Społecznej, 

Instytut Spraw Publicznych, Sieć 

Wspierania Organizacji Pozarządo-

wych SPLOT, Collegium Civitas, 

Związek Miast Polskich oraz Fo-

rum Aktywizacji Obszarów Wiej-

skich. Dzięki udziałowi partnerów 

zarówno ze strony administracji, jak 

i organizacji pozarządowych udało 

się wypracować produkty, z których 

z powodzeniem skorzystać mogą 

przedstawiciele obu stron, zainte-

resowani budowaniem partnerskiej 

i efektywnej współpracy międzysek-

torowej.

Ogólnym celem projektu było 

zwiększenie zakresu i podniesienie 

jakości mechanizmów współpracy 

administracji publicznej, zwłaszcza 

samorządowej, i organizacji poza-

rządowych na poziomie poszcze-

gólnych jednostek samorządu tery-

torialnego, mierzone tzw. Indeksem 

Jakości Współpracy.

Sześć zasad

Założenia Modelu oparte są na 

6 podstawowych zasadach, zapisa-

nych w Ustawie o działalności po-

żytku publicznego i o wolontaria-

cie: pomocniczości, suwerenności, 

partnerstwie, efektywności, uczciwej 

konkurencji oraz jawności. Z jednej 

strony, jako wynikające bezpośrednio 

Przewodnik do budowania partnerstwa 
Jak współpracować z administracją? Czy istnieją w miarę uniwersalne rozwiązania, które dadzą się zastosować w różnych społecznościach? Od czego 
zależy powodzenie współpracy? Na te i wiele innych pytań odpowiada Karolina Dreszer – Smalec, trenerka „Modelu Współpracy”, narzędzia wypraco-
wanego w ramach projektu systemowego „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych”, członek zarządu Fundacji na rzecz 
Collegium Polonicum.

z zapisów prawa, mają moc regulacji 

prawnych, określających ramy dzia-

łania samorządów, z drugiej strony 

stanowią konkretne wartości, któ-

rych realizacja wymaga głębszego 

zaangażowania i poczucia wspólnoty 

celów obu współpracujących stron. 

Trzy płaszczyzny

Model wyodrębnia trzy płaszczy-

zny, które defi niują relacje samo-

rządu i organizacji pozarządowych. 

Pierwszą z nich stanowi tworzenie 

polityk publicznych, drugą realiza-

cja zadań publicznych, a płaszczyzna 

trzecia to tzw. infrastruktura współ-

pracy, czyli stwarzanie warunków 

do aktywności obywatelskiej. Każda 

z nich podzielona jest dodatkowo na 

obszary. Szczegółowy opis znaleźć 

można w Modelu współpracy.

Cztery narzędzia

Model współpracy, Poradnik Mo-

delowej Współpracy Administracji 

Publicznej i Organizacji Pozarzą-

dowych, Indeks Jakości Współpra-

cy - niezbędnik do (samo)oceny 

oraz internetowa gra strategiczna 

„Kooperacja” dotycząca współpracy 

międzysektorowej to narzędzia po-

wstałe w ramach projektu, gotowe 

do wykorzystania w animowaniu 

i prowadzeniu wzajemnej współpra-

cy zarówno na poziomie gminy, jak 

i powiatu czy województwa. 

Jak skorzystać z modelu?

Ideą twórców było przygotowanie 

nie uniwersalnych produktów, któ-

re każdy może wykorzystać zgodnie 

ze swoimi potrzebami i możliwo-

ściami. W samych przepisach prawa 

część rozwiązań jest obligatoryjnych 

(np. tworzenie i uchwalanie rocznych 

programów współpracy), a część fa-

kultatywnych (np. powoływanie rad 

działalności pożytku publicznego czy 

opracowywanie wieloletnich pro-

gramów współpracy). Część w ogóle 

nie wynika z regulacji prawnych, lecz 

z kultury współpracy (np. partnerstwa 

lokalne). O zastosowaniu konkretnych 

rozwiązań (poza obowiązkowymi) po-

winni zdecydować partnerzy, kierując 

się kryterium ich przydatności.

Nie oznacza to jednak, że są to go-

towe rozwiązania, które można bez 

zastanowienia „przekleić” do swojej 

gminy czy powiatu. Stan współpracy 

międzysektorowej w każdym miej-

scu wygląda inaczej, natrafi a na inne 

problemy czy uwarunkowania. Dla-

tego niezwykle istotne jest zbadanie 

mocnych i słabych stron, tak aby móc 

określić najważniejsze szanse, które 

można wykorzystać, jak i zagrożenia, 

na które trzeba zareagować. 

Doskonale nadaje się do tego Lo-

kalny Indeks Jakości Współpracy, na-

rzędzie do przeprowadzenia samo-

oceny współpracy. Cały proces opiera 

się na przeprowadzeniu spotkania 

lub cyklu spotkań, podczas których 

obie strony w moderowanej dyskusji 

zastanawiają się, jak wyglądają i jak są 

tworzone lokalne polityki publiczne 

np. w obszarze oświaty czy pomo-

cy społecznej, jak są one tworzone? 

Jak wygląda diagnozowanie proble-

mów lokalnych, wymiana informacji, 

tworzenie strategii, konsultacje? Po 

drugie: jak ocenić można współpra-

cę przy realizacji konkretnych zadań 

publicznych, tych w sferze fi nansowej 

i niefi nansowej? I trzecia rzecz: jakie 

są lokalne uwarunkowania wpływa-

jące na klimat do budowania spo-

łecznej aktywności? W Lokalnym 

Indeksie znaleźć można scenariusz 

prowadzenia takiej dyskusji.

Warunki powodzenia

Są jednak trzy warunki, które 

musimy spełnić, aby taka ocena 

miała sens. Po pierwsze powin-

niśmy zaangażować do niej obie 

strony współpracy. Nie tylko jako 

uczestników spotkań i dyskusji, ale 

również jako inicjatorów i koordy-

natorów całego procesu. Może to 

się opierać np. na powołaniu grupy 

roboczej, która będzie miała pieczę 

nad całym procesem. 

Drugim warunkiem jest wspólne 

określenie celu takiego badania. Po 

co to robimy? Jaki mamy długofalo-

wy cel, któremu może przysłużyć się 

takie działanie?

Trzecim, niezwykle istotnym wy-

zwaniem jest podjęcie wspólnego 

wysiłku w celu wdrożenia wniosków 

i rekomendacji wypracowanych pod-

czas spotkań. Z pewnością dobrze 

je zapisać, ale ważne jest także aby 

koordynować i monitorować sposób 

wprowadzania ich w życie. Niedo-

cenienie wagi tego etapu może spo-

wodować, że zebrane wnioski staną 

się tylko teoretycznym rozważaniem 

o współpracy. Cały czas pozostaniemy 

w tym samym miejscu. A tak naprawdę 

szczera, krytyczna z obu stron dyskusja, 

poparta opracowaniem gotowych zale-

ceń może stać się podwaliną do part-

nerskiej współpracy na długi czas. 

Warto spróbować

Już niedługo, bo 30 kwietnia mija 

termin przygotowania sprawozdań 

samorządów z realizacji programów 

współpracy z organizacjami poza-

rządowymi za ubiegły rok. Może to 

stanie się okazją do spotkania i prze-

prowadzenia dyskusji o uwarunkowa-

niach współpracy pomiędzy samorzą-

dem, a organizacjami pozarządowymi 

na Państwa terenie? Może stanie się 

to początkiem dyskusji o kształcie 

programu współpracy na kolejny rok? 

A może wspólne uda się znaleźć nowe 

rozwiązania, które usprawnią współ-

pracę w dłuższej perspektywie?  

Niezbędnik do oceny jakości 
współpracy samorządu z orga-
nizacjami pozarządowymi. Lo-
kalny Indeks Jakości Współpracy 
jest dostępny na stronie Depar-
tamentu Pożytku Publicznego 
Ministerstwa  Pracy i Polityki 
Społecznej  pod adresem www.
pokl541.pozytek.gov.pl/Produk-
ty,38.html 

Wyzwalamy społeczną energię!
Pod takim hasłem odbył się konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z całego województwa lubuskiego. Choć temat 
konkursu nie był prosty dzieci wykazały się imponującą wyobraźnią i pomysłowością. 

wicz z Fundacji na rzecz Collegium 

Polonicum nie miała łatwego zada-

nia. Prace zrobiły na jury ogromne 

wrażenie. Były nie tylko ciekawe, ale 

także wykonane z dużą starannością.

W kategorii klas I –III wygrała 

Maryla Kusz ze Szkoły Podstawowej 

w Kunowicach, która łącząc różne 

techniki plastyczne takie tak: wydzie-

ranka, rysunek farbami i kredkami 

wykonała piękną pracę. Przedstawiała 

na niej świat w kształcie serca, który 

jest chroniony przed wojną i przemo-

cą przez ludzi pełnych dobrej energii. 

Natomiast w kategorii klas IV- VI 

wygrała Julia Chabasińska ze Szko-

ły Podstawowej nr 1 w Gorzowie 

Wielkopolskim, która w pomysłowy 

sposób zilustrowała, że współpra-

ca między ludźmi przynosi efekty 

i sprawia, że każdy człowiek czuje się 

potrzebny.

Zwycięzcy wraz z opiekunami zo-

staną zaproszeni na uroczysty werni-

saż prac, połączony z rozdaniem na-

gród, który obędzie się 23 kwietnia 

o godz. 10.00 w siedzibie Regional-

nego Ośrodka EFS w Zielonej Gó-

rze (ul. Jedności 19).  

Raz jeszcze serdecznie gratuluje-

my zwycięzcom! 

hm

w kategorii klas I –III:
1. Maryla Kusz, Szkoła Podsta-
wowa w Kunowicach
2. Gracjan Kołoszyc, Szkoła Pod-
stawowa w Kunowicach
3. Sara Rakotoarison PSP nr 2 w 
Żaganiu
wyróżnienia: Iga Adamowicz SP 
nr 5 w Żarach; Klaudia Nowak 
SP nr 2 w Kożuchowie

w kategorii klas IV – VI:
1. Julia Chabasińska, SP nr 1 w 
Gorzowie Wielkopolskim
2. Oskar Leszkiewicz, SP w 
Boleminie
3. Patrycja Kuźmiczenko, SP nr 7 
w Żaganiu
wyróżnienia: Klaudia Mrowicka, 
Społeczna Szkoła Pracowni-
ków Służb Społecznych Krąg w 
Gorzowie Wielkopolski; Weronika 
Kryk, PSP nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Nowej Soli

Praca Maryli Kusz z Kunowic



11Info NGO Miesięcznik Lubuskich Organizacji Pozarządowych  nr 4 (8)/2012  13 kwietnia

– Caritas to jedna z najbardziej 

rozpoznawalnych organizacji 

w Polsce. Na czym polega jej sukces?  

– Powodów jest kilka. Pierwszy 

nich to trwałość. Już przed II wojną 

światową Caritas miała dobrze roz-

winiętą sieć. Działalność rozwijałaby 

się coraz bardziej, gdyby nie fakt, że 

władza ludowa w 1950 roku roz-

wiązała Związek Caritas Kościoła 

w Polsce. W jego miejsce utworzo-

ne zostało „Zrzeszenie Katolików 

Caritas”, którego statut został za-

twierdzony przez władze ludowego 

państwa. Rząd chciał przywłaszczyć 

sobie historię i tożsamość Caritas – 

jednak bez sukcesu. Drugi powód 

popularności to szczególny „kanał 

dystrybucyjny”. Żadna inna orga-

nizacja nie ma tyle „tub” co Caritas. 

Automatycznie w każdej parafi i sły-

chać o naszych akcjach. Moim zda-

niem jednak największym sukcesem 

Caritas są ludzie. Na terenach, na 

których nie działa żadna inna orga-

nizacja, są Parafi alne Zespoły Cari-

tas. Tworzą je ludzie, którzy są lide-

rami w swoich społecznościach. Są 

to osoby, które ze względu na wiarę, 

wartości, lub wychowanie, szukały 

przestrzeni dla siebie i znalazły ją 

w Caritas. 

– Duża organizacja daje duże 

możliwości, ale stanowi także spore 

wyzwanie dla osób zarządzających. 

– Każda Caritas diecezjalna jest 

powoływana przez biskupa i ma 

własną osobowość prawną. Caritas 

Polska nie jest więc nadrzędną orga-

nizacją wobec Caritas diecezjalnych, 

jednak reprezentuje nas, przedstawia 

wspólnie wypracowane stanowiska 

oraz przygotowuje projekty akcji. 

Natomiast jeżeli chodzi o Caritas 

diecezjalne przez fakt, że jesteśmy 

organizacjami niezależnymi (czyli 

samorządnymi) tak naprawdę nas 

interesuje tylko ograniczony teren 

diecezji. I to jest dla nas prostsze. W 

działalności wspierają nas parafi alne 

zespoły, które są naszymi oczami 

i rękoma w poszczególnych parafi ach. 

– Caritas posiada ogromne za-

ufanie społeczne. Jest olbrzymi 

kapitał, ale mało odporny na znisz-

czenie. Od czasu do czasu pojawia-

ją się afery, na których cierpi cały 

trzeci sektor. Czy wy też to odczu-

wacie?

– Myślę, że pozycja Caritas jest 

„papierkiem lakmusowym” jeżeli 

chodzi o kondycję kościoła w Polsce. 

Zaufanie do naszej organizacji zbu-

dowane jest dzięki ludziom. Idzie od 

dołu. Jeżeli w zespołach Caritas są 

transparentni i czytelni ludzie, a pro-

wadzone przez nich akcje są znane, 

cała organizacja cieszy się społecz-

nym zaufaniem. Mam świadomość 

tego, że nie jest ono dane raz na za-

Naszą rolą jest budowanie mostów
Rozmowa z księdzem Andrzejem Kołodziejczykiem, zastępcą dyrektora Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej

wsze. Mieliśmy sytuację, kiedy jeden 

z benefi cjentów dostał ser przeter-

minowany o trzy dni. Ta osoba nie 

zwróciła uwagi, że otrzymała niemal 

60 kg żywności na święta. Ale nie 

mylą się tylko ci, którzy nic nie robią. 

– Caritas to mnogość działań. 

Skąd biorą się pomysły, inicjatywy? 

– Głęboko wierzę, że z inspiracji 

Ducha Świętego. Caritas kojarzy się 

z pomocą żywnościową, materialną 

i świetlicami środowiskowymi, któ-

rych w naszej diecezji mamy 76. 

Chcemy być głosem ubogich 

i budować pomosty pomiędzy tymi, 

którzy mają i nie mają. 

Najważniejsze jednak dla nas 

jest doprowadzenie do tego, żeby 

dany człowiek stawał się samodziel-

ny. Dlatego oprócz tradycyjnych 

form pomagania szukamy nowych 

możliwości. Stąd nasza obecność 

w przestrzeni ekonomii społecznej. 

W ramach projektu „Po owocach 

ich poznacie – Ekonomia społeczna 

w Caritas”, z tego zakresu zosta-

ło przeszkolonych ponad 30 para-

fi alnych zespołów. Już pojawiła się 

szansa na powołanie pierwszej spół-

dzielni socjalnej. Kolejnym krokiem 

jest udział w konkursie na Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej 

w północnej części województwa lu-

buskiego. Powiat gorzowski i sulęciń-

ski wyraziły chęć współpracy. Czeka-

my teraz tylko na zgodę biskupa. 

– Przyglądając się działalności 

Caritas widać od razu, że w wielu 

obszarach zastępujecie państwo.

– Niestety tak. Widać to na przy-

kładzie programu PEAD (Europej-

ski Program Pomocy Żywnościowej), 

w ramach którego żywnoś otrzymu-

jemy. Korzysta z niego ponad 125 

tysięcy ludzi. Gdyby nie było tego 

wsparcia, państwo musiałoby ruszyć 

swoje zasoby, aby uniknąć zamieszek.

Niestety ten program oprócz ma-

terialnej pomocy w niczym nie służy 

ludziom. Powoduje, że zwalniają się 

z myślenia i zaangażowania. Jednak 

w rodzinach objętych pomocą są 

dzieci i ludzie niepełnosprawni, któ-

rym jest ona niezbędna.

Realizujemy także rożne progra-

my zlecone. Staramy się pozyski-

wać środki i prowadzić bezpłatne 

doradztwo i poradnictwo, ponieważ 

dostęp do doradztwa zawodowego, 

czy wsparcia terapeutycznego jest 

ograniczony. 

– W jaki sposób Polacy pomagają 

innym? 

– Wiele zależy od tego w jaki 

sposób zachęcamy do pomagania. 

Ważna jest także kwestia organizacji 

pomocy. Caritas koordynuje co roku 

kilka akcji społecznych. W ramach 

kampanii Wigilijne Dzieło Pomocy 

Dzieciom rozprowadzane są świece, 

które w Wigilię Bożego Narodzenia 

zapalane są na polskich stołach na 

znak solidarności z najbardziej po-

trzebującymi w Polsce i na świecie. 

Tam, gdzie parafi alne zespoły za-

chęcały w sposób mądry i atrakcyjny, 

świece Caritas były chętnie nabywa-

ne przez wiernych. 

Ostatnio wróciliśmy do zapo-

mnianej akcji Rodzina rodzinie na 

Boże Narodzenie. Na tzw. drzew-

kach nadziei w kościołach wisiały 

anonimowe informacje o rodzinach 

i ich potrzebach. Ci, którzy chcieli 

pomóc, mogli przygotować wsparcie 

dla tych osób.

Efekty przeszły nasze oczeki-

wania. Przygotowane paczki miały 

wartość od 300 do 1000 zł. Zbiórka 

publiczna żywności pozwala czło-

wiekowi zostawić kilogram cukru 

i powiedzieć „Jestem w porządku – 

pomogłem”. W przypadku tej akacji 

darczyńcy poczuli się odpowiedzial-

ni za konkretne rodziny. Niektórzy 

są skrępowani w pomaganiu, bo nie 

wiedzą jak dotrzeć do ludzi ubogich 

i nie chcą czuć się oszukiwani. Rola 

Caritas polega na budowaniu pomo-

stów między ludźmi i przygotowy-

waniu akcji, które dają gwarancje, że 

pomoc trafi  do właściwych osób. 

Wiemy także, że wielu Polaków 

ma problem, żeby związać koniec 

z końcem. Ale jeżeli chcą, dają z sie-

bie coś bardzo cennego - swój czas 

i zaangażowanie. Wolontariat jest 

bardzo potrzebny.

– Z perspektywy księdza, jakie są 

największe trudności, jakie musi po-

konać współczesne społeczeństwo? 

– Największą bolączką naszych 

czasów jest brak integracji. Duże 

rozwarstwienie społeczne wpływa 

na brak zaufania między ludźmi. 

Wszyscy mkną do przodu i nie 

oglądają się za siebie. Inicjatywy 

jakie podejmują organizacje poza-

rządowe są o tyle ważne, że zatrzy-

mują ludzi i integrują ich miedzy 

sobą. W Jeninie (mała miejscowość 

w gminie Bogdaniec - red.) pomo-

gliśmy wyremontować świetlicę. 

Dzisiaj działa tam teatr Jana Pawła 

II, skupiający młodzież z kilku wio-

sek. Młodzi aktorzy wstawiali swoje 

przedstawienia na Uniwersytecie 

Szczecińskim i Zielonogórskim. 

Powstał klub seniora, w którym 

osoby starsze mogą spędzać wspól-

nie czas. Przy świetlicy powstały 

programy dla rodziców, młodzieży 

i dzieci wiejskich. Widać jak stwo-

rzenie przyjaznego miejsca spotkań 

wpłynęło na poprawę jakości życia 

całej społeczności. A otrzymana po-

moc ciągle przynosi owoce. 

Rozmawiała Hanna Musiejkiewicz

Lokalny Ośrodek NGO zaprasza Przyjdź i porozmawiaj z doradcą!

Lokalny Ośrodek NGO
Gorzów Wielkopolski, Ul. 30 stycznia 12 lok. 4
Harmonogram porad specjalistów

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

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

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

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

 9.05.2012 godz. 13.00-15.00 
Kamila Szwajkowska
Pisanie projektów, pozyskiwanie 
środków

 16.05.2012 godz. 13.00-15.00 
Kamila Szwajkowska
Pisanie projektów, pozyskiwanie 
środków

 18.05.2012 godz. 15.00-17.00
Maciej Marycki
Księgowość organizacji pozarzą-
dowych

 24.05.2012 godz. 16.00-18.00
Dariusz Kondraciuk
Prawne aspekty działania organi-
zacji, współpraca trójsektorowa

 30.05.2012 godz. 15.00-17.00
Kamila Szwajkowska
Pisanie projektów, pozyskiwanie 
środków

 31.05.2012 godz. 16.00-18.00
Dariusz Kondraciuk
Prawne aspekty działania organi-
zacji, współpraca trójsektorowa

Zadzwoń i umów się na 
spotkanie: 691 818 979
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Budujmy ładnie w Gorzowie
Akcja Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Zawarcia
Rozmowa z Grzegorzem Musiałowiczem, prezesem stowarzyszenia

– Skąd pomysł na tę akcję? 

– Pomysł pojawił się właściwie 

znienacka. Oglądając dawne zdję-

cia miasta w Internecie  zaczęliśmy 

porównywać, jak wyglądały niektóre 

miejsca Gorzowa przed wojną, zo-

baczyliśmy jakie - nieistniejące już 

dzisiaj - perełki architektoniczne 

zdobiły nasze miasto. I jednocześnie 

zaczęliśmy porównywać fatalną ar-

chitekturę bezguścia i braku dobrego 

smaku, jaką tworzą nowe budynki, 

tandetnie wyglądające, proste, z pla-

stikowymi jednoszybowymi oknami, 

które z perspektywy wyglądają, jakby 

okien tych nie miały wcale. Porażka!

– Jaki jest zatem cel tej akcji? 

– Pokazanie, że można budować 

ładnie, estetycznie, że kolejne bu-

dynki mogą być ciekawsze. Że po-

winny współgrać z istniejącą już czę-

ścią architektury. Wiemy, że ciekawe 

projekty są, czekają w szufl adach, ale 

w naszym mieście nadal pojawiają 

się koszmarki, które Gorzów zuba-

żają. Trudno mieszkańcom czuć się 

dobrze w takim nieciekawym oto-

czeniu urbanistycznym. Mam na-

dzieję, że uda się to zmienić.

– Kogo chcecie zaprosić do dys-

kusji? 

– Przede wszystkim architektów 

i urbanistów. Podobna akcja była 

niedawno, ale skończyło się głównie 

na wielogodzinnym gadaniu o tym, 

jak zmienić centrum miasta, by nie 

wyglądało jak efekt przypadkowych 

pomysłów. Niestety Gorzów jest 

miastem, którego i centrum, i osie-

dla wyglądają fatalnie, na co uwagę 

zwraca się już od dawna. Tymczasem 

ważne jest, aby kolejne inwestycje nie 

powielały błędów, jakie od lat psują 

nasze miasto. Skoro nie jesteśmy 

w stanie zmienić tego, co już jest, to 

przynajmniej zacznijmy budować 

ładnie, estetycznie. To, czy budynek 

jest ciekawy, czy wygląda okropnie, 

mniej zależy od środków przezna-

czonych na inwestycję, a bardziej od 

wyczucia stylu i dobrego smaku. 

– Czy wiecie, jakie pomysły leżą 

w szufl adach architektów, a warto 

je raz jeszcze odkurzyć, obejrzeć? 

Czy ktoś się zgłosił do Was? 

– Na razie ogłosiliśmy akcję. 

Mamy w ręku sporo materiałów, 

jak wyglądało miasto kiedyś, a jak 

jego architektura się psuła od lat już 

właściwie 70. Każde biuro ma spo-

ro takich materiałów, ale większość 

projektantów strzeże zazdrośnie 

swoich pomysłów. Skutek zaś jest 

taki, że większość nich może nigdy 

nie być wykorzystana. Warto uświa-

domić inwestorom, że atrakcyjna 

forma nieruchomości (jak na przy-

kład kompleks powstający na bazie 

starych budynków przy ulicy Wal-

czaka) to połowa sukcesu. Łatwiej 

wynająć czy sprzedać lokale na biura, 

gabinety lekarskie itp. w budynkach, 

które mają ciekawą formę.

– Czy nie jest tak, że w każdym 

mieście powstają metalowo-szkla-

ne molochy, taki znak naszych cza-

sów? Czy Gorzów może się przed 

tym obronić?

– Nie każdy budynek o tego typu 

architekturze jest nieciekawy. Na-

wet tzw. „Titanic”, który stanął przy 

Katedrze w ścisłym centrum miasta, 

wpasował się w architekturę Śród-

mieścia i nie razi tak, jak koszmarki, 

które w ostatnich latach pojawiły się 

przy zbiegu ulic Warszawskiej i Te-

atralnej, czy na rogu ulic Sikorskiego 

i Młyńskiej. Oznacza to, że  można 

wybudować ciekawie „metalowo-

-szklanego molocha”, a można też 

zepsuć wygląd miasta standardowym 

murowanym biurowcem bez stylu 

i wyrazu. Wszystko zależy od po-

mysłu, inwencji i wyczucia zarówno 

projektanta, jak i inwestora. Brońmy 

się przed brakiem stylu, przed bez-

myślnością, nie przed nowoczesno-

ścią w architekturze naszych miast.

– Jakie będą następne Wasze 

działania?

– Obecnie nasze stowarzyszenie 

kończy opracowywanie ankiety, jaką 

przeprowadziliśmy wśród miesz-

kańców Zawarcia na temat jak żyje 

się w naszej dzielnicy i co jeszcze 

należałoby zmienić czy rozwinąć 

w przyszłości. Są plany wydania ko-

lejnej widokówki, która - podobnie 

jak dwie poprzednie - przedstawiać 

będzie naszą część miasta, zadając 

kłam opiniom, że jest to nieciekawa, 

zaniedbana i zniszczona dzielnica 

Gorzowa. Dzięki wsparciu nowe-

go doradcy - Kamili Szwajkowskiej 

z projektu „Podaj Dalej” wyposaża-

my właśnie biuro, które mamy przy 

ulicy Borowskiego w Gorzowie. 

A kolejne działania zależą od pomy-

słów, których - mam nadzieję - nam 

nie zabraknie.  

Negatywnie - biurowiec  ul. Sikorskiego

Negatywnie - biurowiec ul Warszawska

Negatywnie - biurowiec ul. Warszawska

Negatywnie -Galeria Młyńska

Pozytywnie - Bank PEKAO SA przy ul. Fabrycznej

Pozytywnie - Komisariat policji ul. Kwiatowa 
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– Zajmujemy się głównie pro-

mowaniem dawnych poleskich pro-

duktów, opowiadaniem o tradycji 

naszych rodziców i dziadków, oraz 

promocją współczesnego Polesia 

i Białkowa – opowiada Leokadia 

Szołtun, szefowa stowarzyszenia. 

Przybliżają, co to jest Polesie. Teo-

retycznie i praktycznie. Starszym na 

widok konnego, drewnianego wozu 

kręci się łza w oku. – Moja wnuczka 

mieszka w Zielonej Górze, ale często 

u nas bywa. Jest zachwycona naszą 

działalnością, chętnie ubiera trady-

cyjny poleski strój. W przedszkolu 

powiedziała pani, że jest Poleszucz-

ką. „Bardzo ładne imię” – odpo-

wiedziała pani. Nie skojarzyła tego 

z historią – mówi L. Szołtun. 

– Gdy nasi rodzice tu przyjechali, 

głoszono hasło „Byliśmy, jesteśmy, 

będziemy”. Teraz to już żadna ta-

jemnica, że kiedyś na tych terenach 

mieszkali Niemcy, a później zasiedlili 

je Polacy ze wschodu. To już „ostatni 

dzwonek”, żeby wrócić do korzeni. 

Zostało niewielu, którzy pamiętają, 

jak żyło się na Polesiu przed wojną – 

dodaje Eugeniusz Niparko. 

Zaczęło się od wesela, na którym 

ksiądz proboszcz usłyszał tradycyjne 

przyśpiewki. Było to w 2007 roku. 

Początkowo w Białkowie działał 

oddział Towarzystwa Miłośników 

Polesia, z siedzibą w Gorzowie. 

Jednak współpraca była trudna ze 

względu na odległość. Od zeszłego 

roku białkowscy Poleszucy działają 

jako osobne stowarzyszenie. Jak na 

tak młodą organizację, mają się czym 

pochwalić. Działają również na rzecz 

innych mieszkańców swojej wsi, nie 

związanych z Polesiem. W Białko-

wie działał PGR, dlatego wiele osób 

przyjechało za pracą.

Czym chata bogata

Głównym celem działalności sto-

warzyszenia jest stworzenie skan-

senu – odtworzenie tradycyjnej 

poleskiej zagrody na działce dzierża-

wionej od gminy. Główną budowlą 

ma być poleska chata. Na razie stoi 

stodoła. Przewieziona w częściach 

i odbudowana przez pana Eugeniusza 

i jego synów, w ramach wolontariatu.

– To, że stodoła stoi, to jego mo-

zolna praca. Niedawno skończył 

dach, więźba dachowa i strzecha są 

nowe, układana wiązka po wiązce – 

mówi L. Szołtun. – Nasze stowarzy-

szenie się mu nie wypłaci, mało jest 

teraz takich wariatów – dodaje. 

– Chodzi o to, żeby pokazać, jak 

się kiedyś żyło. Mamy sporo daw-

nych przedmiotów codziennego 

użytku, jednak moim zdaniem nie 

powinny one stać na muzealnych 

Warto dbać o tradycję
Białków, niedaleko Cybinki, powiat słubicki. Spotkanie rozpoczęło się od… degustacji produktu lokalnego, czyli pierogów. Tych tradycyjnych, poleskich (bardzo 
smaczne, choć ich zawartość to tajemnica) i ruskich. Przy nich popłynęła rozmowa, o tym kiedy i dlaczego powstało Towarzystwo Miłośników Polesia i Białkowa.

półkach. Lepiej będą prezentowały 

się w naturalnym otoczeniu – wy-

jaśnia E. Niparko. Najpierw chcieli 

przewieźć chatę z Białorusi (Polesie 

obecnie znajduje się na jej teryto-

rium), ale bariera granicy czyniła to 

zadanie bardzo trudnym. Takie same 

zagrody są również po naszej stronie 

granicy. – Czekamy teraz na bociana, 

bo elementem gospodarstwa były też 

bociany – dodaje z uśmiechem. 

Zakup, transport i postawienie 

chaty to jeszcze trudniejsze zadanie. 

Oprócz ścian i dachu musi w niej 

być jeszcze tradycyjna podłoga, strop 

z desek, piec, komin, no i okna i 

drzwi. – Ale sądzę, że to udźwignie-

my – mówi E. Niparko. – Jak już się 

zaczęło, to trzeba robić dalej – dodaje 

L. Szołtun. Obok chaty ma być chle-

wik, studnia z żurawiem. I zwierzę-

ta. Takie poleskie centrum mogłoby 

„ściągać” do Białkowa turystów. 

Spotkajmy się w Białkowie

Co dwa lata stowarzyszenie orga-

nizuje we wsi zjazd byłych mieszkań-

ców Polesia i ich potomków. – Kie-

dyś nie było telewizorów, jako dzieci 

słuchaliśmy od dziadków opowieści 

o tym, jak było „w domu”. Oni nie 

wierzyli, że długo tu pomieszkają. 

Cały czas żyli trochę „na walizkach”, 

jakby miał nadejść taki moment, że 

każą im jechać z powrotem – mówi 

L. Szołtun. – Jest duża niewiedza 

o tym, co to było Polesie, ile znaczyło 

w naszej historii i kulturze. Nawet 

jeśli ktoś przyjeżdża na zjazd, to nie 

zawsze wie, że stamtąd pochodzili….

Orzeszkowa, Moniuszko, Ko-

ściuszko, oczywiście Mickiewicz, 

Traugutt, Kraszewski… Mówi się 

„kresy”, ale to było centrum Polski 

– dodaje E. Niparko. W tym roku 

zjazd odbędzie się 19 maja. Rozpo-

czyna się uroczystą mszą, a potem 

są spotkania, rozmowy, wspólne spę-

dzanie czasu. 

Nie tylko historia

Na bazie stowarzyszenia zawiązał 

się zespół śpiewaczy „Kryniczeńka”, 

którego głównym repertuarem są 

dawne pieśni   poleskie. Śpiewają je 

na rożnych   uroczystościach lokal-

nych i ponadlokalnych. – Organi-

zujemy i bierzemy udział w różne-

go rodzaju   imprezach, festynach 

i świętach ludowych, na których 

oprócz śpiewu promujemy poleskie 

kulinaria, tj.: pierogi, bliny, tołkanice, 

kołduny, które cieszą się dużym za-

interesowaniem – mówi L. Szołtun.

Stowarzyszenie swoje działania 

prowadzi w sali gminnej, w bu-

dynku, który gmina otrzymała od 

Agencji Nieruchomości Rolnych. 

– Od pół roku opiekujemy się tą 

salą – mówi szefowa. Przyznaje, że 

stowarzyszenie przymierza się do 

podjęcia działalności gospodarczej, 

ale na razie sprawdza, jak mogłoby 

to wyglądać, i na ile byłoby opła-

calne. W budynku u góry są pokoje 

hotelowe, które mogłyby być wy-

najmowane. – Na pewno dzięki sto-

warzyszeniu wiele się u nas dzieje, 

wieś ożyła. Świętujemy każdą oka-

zję, dzień, dziecka, dzień seniora, 

kobiet, dożynki, była zabawa sylwe-

strowa, karnawałowa, a także duże, 

pasterskie ognisko z opłatkiem po 

pasterce – dopowiada E. Niparko. 

L. Szołtun jest na emeryturze, 

ale mówi, że w stowarzyszeniu wy-

rabia chyba z półtora etatu. Jak nie 

konkurs piosenki regionalnej, to 

dzień dziecka albo festyn, warszta-

ty z robienia pierogów, czy impreza 

w domu kultury… 

Katarzyna Buchwald-Piotrowska

Eugeniusz Niparko pokazuje dawną, poleską stodołę

W tymczasowej Izbie Pamięci zbierane są przedmioty, które potem trafią do skansenu.

Ta poleska spódnica ma ponad 100 lat.

Leokadia Szołtun (druga z lewej) i Eugeniusz Niparko (pierwszy z prawej) 
opowiadają historie związane z dawnymi przedmiotami. 
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Organizacje pod lupą
Badanie sektora pozarządowego w ramach projektu „Podaj Dalej” weszło w drugą i ostatnia fazę, która zakończy się opublikowaniem raportu poświę-
conego kondycji III sektora w województwie lubuskim.

Doświadczenie zebrane w ciągu 

ostatnich kilu miesięcy pokazuje, że 

współpraca z organizacjami nie jest 

najłatwiejszym zdaniem. – Jest wie-

le podmiotów, które chętnie dzielą 

się informacjami o sobie, są „kon-

taktowe” i otwarte na współpracę. 

Niestety jest spora grupa NGO’sów, 

która pozostaje bierna. A szkoda, bo 

zdiagnozowanie środowiska leży w 

naszym wspólnym interesie – wy-

jaśnia Karol Duer, specjalista ds. 

ewaluacji w projekcie „Podaj Dalej”. 

Po co nam te informacje? – Dobra 

i aktualna diagnoza pozwoli jeszcze 

lepiej dopasować działania sektora 

rządowego i pozarządowego do po-

trzeb organizacji. Okaże się, czego 

naprawdę potrzebują lubuskie orga-

nizacje – wyjaśnia. 

Kilka wniosków

Około 15% zarejestrowanych or-

ganizacji w Lubuskiem nie wykazu-

je żadnej aktywności, jednak wciąż 

widnieje w rejestrach. Można po-

wiedzieć, że zawyżają one tylko sta-

tystyki i niestety nic poza tym. Wiele 

stowarzyszeń i fundacji zaprzestaje 

działalności, ale nie przeprowa-

dza procesu likwidacji, w związku 

z czym nadal nawet po latach można 

je odnaleźć w bazach. Można jedynie 

przypuszczać, że takim NGO’som 

zabrakło wsparcia lub zagubili się 

w biurokratycznym gąszczu a ener-

gia, z którą startowali uleciała.

Jest to mniej optymistyczna strona 

medalu. Z drugiej strony dane sta-

tystyczne wyraźnie pokazują, że od 

2007 roku lubuski III sektor prze-

żywa „baby boom”. W ciągu czterech 

lat powstała ponad połowa działają-

cych obecnie organizacji w naszym 

województwie. Jesteśmy więc młodzi 

i mamy dużo zapału do społecznej 

pracy.

Jak siebie widzimy?

Jednym z obszarów diagnozowa-

nych podczas badania jest samo-

ocena organizacji. – W ankiecie or-

ganizacje wskazują na swoje mocne 

i słabe strony, dzięki czemu możemy 

określić dziedziny, które wymagają 

wsparcia – wyjaśnia K. Duer.

NGO’sy jako największą słabość 

wskazują problemy fi nansowe (aż 

65% ankietowanych). Lubuskie or-

ganizacje w 65% pozyskują środki 

na własną działalność ze składek 

członkowskich. Na kolejnych miej-

scach uplasowały się darowizny 

i środki od sponsorów, a na ostatnim 

- konkursy i granty. Wśród słabości 

kolejne miejsca zajęły braki kadrowe, 

do których przyczynia się m.in. rota-

cja zespołu. Jednak co ciekawe jako 

najmocniejszą stronę swoich orga-

nizacji ankietowani w 70% wskazali 

właśnie zespół. Wynika to z dużej 

motywacji osób zaangażowanych 

w III sektor i ich gotowości do pracy 

wolontarystycznej oraz chęci pod-

noszenia kwalifi kacji. Duża rotacja 

wynika natomiast z ograniczonej 

możliwości zatrudniania osób nawet 

w oparciu o umowę zlecenie i ni-

skich dochodów organizacji. Nieste-

ty lubuskie NGO’sy nie są zamożne 

i ich działalność opiera się głównie 

na pracy wolontariackiej. Ludzie 

z wiedzą z zakresu pozyskiwania 

środków, ich rozliczania czy księgo-

wości po jakimś czasie „odpływają” 

od organizacji. Projekty nawet duże 

mają swój początek i koniec a przy-

szłość jest niepewna. Dlatego wśród 

swoich słabości ankietowani wska-

zali kolejno na trzecim i czwartym 

miejscu zmniejszenie aktywności 

członków i brak nowych osób goto-

wych się zaangażować.

– Niestety z działalności społecznej 

nie można się utrzymać na godnym 

poziomie, rzeczywistość projektowa jest 

brutalna i nie daje zawodowego poczu-

cia bezpieczeństwa – tłumaczy K. Duer.

Pomóż stworzyć diagnozę!

Zachęcamy  organizacje, do 

których zostało wysłane zaprosze-

nie do wypełnienia ankiety drogą 

elektroniczną lub pocztą trady-

cyjną. Tym bardziej, że spośród 

NGO’sów, które wezmą udział  

w badaniu zostanie rozlosowana 

nowoczesna drukarka. 

Hm

Lubuski trzeci sektor przeżywa „baby boom”.

Wcześniej nawiązki były zasądza-

ne na rzecz organizacji lub instytucji 

znajdujących się w wykazie upraw-

nionych prowadzonym przez Mi-

nisterstwo Sprawiedliwości. Ozna-

czało to, że pieniądze trafi ały wprost 

do organizacji działających na rzecz 

pokrzywdzonych, jednocześnie same 

organizacje musiały zajmować się 

egzekwowaniem ich ściągalności.

Teraz zasady się zmieniły. Zasą-

dzane nawiązki trafi ą do jednego, 

„wspólnego worka” jakim jest wspo-

mniany Fundusz, którego dysponen-

tem jest minister sprawiedliwości. 

Środki, które do niego wpływają 

będą rozdysponowywane przy po-

mocy otwartych konkursów ofert. 

Ogłoszenia o konkursach ofert będą 

publikowane na stronie interneto-

wej Ministerstwa Sprawiedliwości 

Wybierz najlepszą 
kampanię 1%
Już po raz czwarty zostanie wyłoniona najlepsza kampania 
społeczna roku, spośród tych, które zostały zrealizowane 
w 2011, także - w przypadku kampanii 1% - także te, któ-
re rozpoczęły się do końca marca 2012 r. Organizatorami 
konkursu, podobnie jak w poprzednich latach, są Fundacja 
Komunikacji Społecznej oraz portal kampaniespoleczne.pl.

Nawiązki po nowemu
Od 3 stycznia 2012 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące nawiązek sądowych. Od począt-
ku roku trafi ają one do nowo powstałego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej.

(www.ms.gov.pl). Całość ma przy-

pominać dobrze znane zlecanie 

realizacji zadań publicznych, jakie 

organizacje znają np. z konkursów 

ogłaszanych przez samorządy.

Ważna zmiana dotyczy również 

ściągalności nawiązek. Teraz postę-

powania egzekucyjne będą wszczy-

nane z urzędu. Ma to zwiększyć 

poziom ściągalności, czyli sprawić, 

aby do Funduszu trafi ało więcej pie-

niędzy.

Na co będzie można przeznaczyć 

środki z Funduszu? To określa roz-

porządzenie ministra sprawiedliwo-

ści (z 3 stycznia 2012 r., w sprawie 

Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 

oraz Pomocy Postpenitencjarnej - 

Dz. U. tom I poz. 49). W przypad-

ku pokrzywdzonych i członków ich 

rodzin pieniądze mogą być wyko-

rzystane m.in. na organizowanie i fi -

nansowanie pomocy prawnej, pokry-

wanie kosztów leczenia czy zakup 

wyrobów medycznych.

Termin ogłoszenia pierwsze-

go konkursu nie jest jeszcze znany. 

Prawdopodobnie stanie się to na 

przełomie kwietnia i maja. Nie jest 

znana również częstotliwość ogła-

szania konkursów. Póki co nie jest 

to uregulowane żadnymi przepisami. 

Nie jest znany również formularzy 

oferty. Jednak sądząc po ogłoszo-

nym 15 marca otwartym konkursie 

ofert na zadania obejmujące pomoc 

postpenitencjarną, będzie on bardzo 

zbliżony do tego znanego z realizacji 

zadań publicznych w ramach ustawy 

o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie. 

Adam Szulczewski

O wyborze zadecyduje nie tylko 

jury, ale także internauci, zaintere-

sowani tematyką marketingu spo-

łecznego internauci. Głosowanie jest 

możliwe za pośrednictwem platfor-

my internetowej na stronie www.

kampaniespoleczne.pl w kategorii 

Kampanie 1%.

Internauci wyłonią 5 nomina-

cji, spośród których jury konkursu 

wybierze zwycięzcę prestiżowej 

statuetki oraz nagrody w postaci 

czasu emisyjnego o wartości 100 

tys. zł brutto. Fundatorem nagro-

dy i Partnerem kategorii 1% jest 

Dom Mediowy Codemedia SA.

Każdy internauta może oddać je-

den głos na wybraną kampanię 1% 

w terminie 12–27 kwietnia po zalo-

gowaniu się na portalu www.kampa-

niespoleczne.pl.

Link bezpośredni do listy kam-

panii biorących udział w Konkur-

sie w kategorii 1%: http://www.

kampaniespoleczne.pl/kk_kampa-

nie_new.php

Więcej szczegółów na temat Kon-

kursu znaleźć można na stronie: 

http://konkurs.kampaniespolecz-

ne.pl/  
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Człowiek najlepsza inwestycja

Wydano w ramach projektu 
„Podaj Dalej” współfi nansowanego 

przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki

Fundacja 
Inicjatyw 
Społecznych 
„Dla Przyszłości” 

Objechali południe
Podczas dwóch ostatnich wyjazdów NGO’busa, przedstawiciele Fundacji na rzecz Collegium 
Polonicum, odwiedzili miejscowości zlokalizowane w południowej części województwa.

Kierunek – Wschowa  

16 marca NGO’bus dotarł do 

Wschowy. – Powitała nas wiosna 

i bardzo otwarci przedstawiciele 

„pozarządówki” z całego powiatu 

wschowskiego. Wśród  nich pani 

Eliza Libertyńska-Maj odpowie-

dzialna  w starostwie za współpracę 

organizacjami – wyjaśnia Magdalena 

Tokarska, dyrektor Fundacji na rzecz 

Collegium Polonicum.

Uczestnicy spotkania zapoznali 

się z możliwościami wsparcia, któ-

re oferowane są w projekcie „Podaj 

dalej”. Natomiast druga część spo-

tkania była poświęcona pozyskiwa-

niu środków fi nansowych na dzia-

łalność organizacji. – Magdalena 

Tokarska odpowiadała na wszyst-

kie pytania dotyczące projektów 

fi nansowych z Europejskiego 

Funduszu Społecznego – opowia-

da Adam Szulczewski animator. 

– Działacze społeczni chcą  pisać 

„duże projekty” z EFS, ale oba-

wiają się formalności i trudności 

z rozliczaniem – dodaje. Dużym 

zainteresowaniem cieszyły się tak-

że alternatywne źródła, z których 

można pozyskać środki na mniej-

sze projekty i  działania.

W spotkaniu wziął udział tak-

że starosta powiatu wschowskiego 

Marek Boryczka, dlatego ważnym 

elementem wizyty NGO’busa była 

dyskusja na temat współpracy mię-

dzysektorowej. 

Kierunek – Mirocin Średni

22 marca NGO›bus zawitał do 

świetlicy w Mirocinie Średnim 

w gminie Kożuchów. Na spotkaniu 

zorganizowanym przez powołane 

niedawno do życia Stowarzyszenie 

Przyjaciół wsi lubuskich Mirocin 

Górny, Mirocin Średni, Mirocin 

Dolny „Mirotka" pojawiło się 15 

mieszkańców miejscowości. Wśród 

nich był także Adrian Pikulski – naj-

młodszy, bo 20-letni, sołtys w woje-

wództwie lubuskim. 

Tematem spotkania była współ-

praca NGO z samorządem oraz 

możliwości pozyskiwania środ-

ków na pomysły stowarzyszenia. – 

Członkowie „Mirotki" mają mnó-

stwo pomysłów, podobnie jak i pytań 

związanych z działalnością stowarzy-

szenia – opowiada Adam Szulczew-

ski, animator. Prezeska „Mirotki" 

Dagmara Kremer dopytywała m.in. 

o sprawy związane z prowadzeniem 

księgowości w organizacji czy poza-

grantowe możliwości pozyskiwania 

środków. – Poruszaliśmy też kwestie 

przygotowania loterii fantowych, 

organizowania zbiórek publicznych 

czy procedurę organizowania inicja-

tywy lokalnej – dodaje animator. 

„Mirotka” działa lokalnie, a do-

tychczasowe małe akcje przepro-

wadzane były z wykorzystaniem 

własnych środków i sił. – Jednak 

same chęci nie wystarczają, brak 

nam było solidnego podłoża mery-

torycznego – wyjaśnia D. Kremer. 

– Dlatego bardzo czekaliśmy na 

przyjazd NGO’busa. Adam Szul-

czewski nie pozostawił żadnego 

pytania bez odpowiedzi, udzielił 

wielu rad i wskazał kierunki dzia-

łania w celu pozyskiwania środków 

zewnętrznych. Spotkanie było bar-

dzo przydatne i jestem pewna, że 

pomogło nam w ocenie naszych 

możliwości. 

Marzena Słodownik

Na spotkaniu w Starostwie Powiatowym pojawiło się kilkanaście osób zainte-
resowanych pozyskiwaniem środków zewnętrznych.

Dagmara Kremer zainicjowała powstanie „Mirotki”. Stowarzyszenie zarejestro-
wane zostało 13.12.2011. – Organizacja powstała z inicjatywy i potrzeb „oddol-
nych” – mówi D. Kremer. – Motorem do działania była sytuacja wyjściowa – 
mieszkańcy mówili: „tu się nigdy nic nie dzieje”. Żadna grupa wiekowa nie miała 
punktu zaczepienia. Gdy zaczęliśmy działać, okazało się, że chęci są ogromne.

1. Pisanie projektów 
 i źródła grantów

Czym są projekty? Czemu służą? 

Jak napisać wniosek? Projekt a pro-

blemy społeczności? Warsztat wpro-

wadzający w podstawy tworzenia 

projektów. Prezentacja możliwości 

pozyskiwania środków na realizację 

lokalnych przedsięwzięć.

2. Jak założyć 
 organizację pozarządową?

Dzięki temu warsztatowi po-

znacie odpowiedzi na pytania: 

Czym są organizacje pozarządo-

we? Po co się je zakłada? Czym się 

zajmują? Jaka jest różnica między 

stowarzyszeniem a fundacją? Jak 

wygląda procedura zakładania 

NGO?

Zaproś NGO’bus!
Przygotujemy ciekawą prezentację i 2-3 godzinne spotkanie połączone z częścią dyskusyjną i warsztatową. Wsiądziemy w 
kolorowy i oznakowany NGO’bus i przyjedziemy do Was. Spotkanie poprowadzimy w oparciu o wybrany przez daną społecz-
ność jeden z tematów

3. ABC organizacji 
 pozarządowej

Możliwości fi nansowania dzia-

łalności organizacji. Jak rekrutować 

wolontariuszy? Czym są Organi-

zacje Pożytku Publicznego? Jak 

zostać OPP? Czym jest 1%? Public 

Relations - czyli dlaczego dzien-

nikarze nie chcą pisać o naszych 

działaniach?

4. Współpraca JST - NGO

Warsztat odpowiada m.in. na py-

tania: Czym są programy współpra-

cy z organizacjami pozarządowymi? 

Jakie zadania samorządy mogą zle-

cać organizacjom? Jakie są korzyści 

współpracy samorządów z NGO? 

Czym jest inicjatywa lokalna? Jak 

działają fundusze sołeckie? 

Więcej informacji można uzyskać u animatora NGO’busa 
Kontakt:

Adam Szulczewski  
e-mail: 
a.szulczewski@fundacjacp.org
tel. 95 7592 390
Zadzwoń do animatora i za-
proś nas do siebie lub wypełnij 
formularz online, dostępny na 
stronie www.podaj-dalej.org 
w zakładce NGO’bus.

Wolne terminy:
15.06.2012 r.
22.06.2012 r.

Gdzie będziemy?
20.04.2012 r. - Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
                w Bukowinie Bobrzańskiej, godz. 17.00;
27.04.2012 r. - Szkoła Podstawowa w Olbrachtowego, godz. 16.00;
17.05.2012 r. - Gminny Dom Kultury w Kolsku;
18.05.2012 r. - Urząd Miejski w Skwierzynie.
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Prezeski potrzebne od zaraz!
Przygotowując tekst o karierze w NGO przeczytałam kilka świetnych artykułów. Do-
datkowo posiłkowałam się też badaniami GUS-u w tym zakresie. Na ngo.pl znalazłam 
tekst Katarzyny Czayki-Chełmińskiej, wiceprezeski Stowarzyszenia Szkoła Liderów za-
tytułowany „Liderki są w drugiej linii” oraz tekst Agnieszki Grzybek, członkini Rady 
Programowej Kongresu Kobiet, pt. „Nie mają czasu na zebrania”. Warto je przeczytać, 
gdyż obrazują szarą rzeczywistość sektora, pokazując obszary działalności, w któ-
rych kobietom ciężko się przebić.

Zobacz, co robią organizacje społeczne!
Targi Aktywności Społecznej to impreza promująca lubuskie organizacje pozarządowe. – W tym roku impreza odbędzie się po raz szósty. Cieszy nas, że 
formuła targów się przyjęła, i corocznie gościmy u nas przedstawicieli lubuskiego III sektora – mówi Magdalena Tokarska, dyrektor Fundacji na rzecz 
Collegium Polonicum w Słubicach. – Do udziału targach zapraszamy organizacje z całego województwa lubuskiego.

Pomysł targów dla organizacji 

społecznych zrodził się w Funda-

cji na rzecz Collegium Polonicum 

w 2005 roku i od tego czasu ewolu-

uje. Do Słubic zjeżdżały organizacje 

pozarządowe z całego województwa. 

Celem jest promocja działalności 

społecznej w lubuskim, forum wy-

miany doświadczeń i informacji. 

Targi stanowią też okazję do zinte-

growania III sektora i nawiązania 

nowych kontaktów. 

Kilka lat tradycji

W ostatnich latach targi były czę-

ścią dużej imprezy transgranicznej 

dwóch miast bliźniaczych Słubic 

i Frankfurtu nad Odrą. W centrum 

Słubic powstawało miasteczko tar-

gowe z własnym programem imprez 

kulturalnych. W namiotach prezen-

towały się organizacje pozarządowe, 

a na małej scenie odbywały się różne 

pokazy, występy, konkursy i quizy. 

Dzięki koncepcji włączenia targów 

w dużą imprezę miejską, udało się 

wielokrotnie nawiązać nowe kontak-

ty i spotkać z wieloma ludźmi. Każ-

dorazowo Słubice i Frankfurt były 

odwiedzane przez dziesiątki tysięcy 

turystów, którzy zaglądali do mia-

steczka targowego.

Ciekawi ludzie i ich pomysły!

W tym roku, w ramach projek-

tu „Podaj Dalej”, Targi Aktywności 

Społecznej odbędą się w Gorzo-

wie Wlkp. – Gdy pisaliśmy projekt, 

jednym z kryterium dostępu było 

objęcie wsparciem organizacji z po-

wiatów sulęcińskiego, gorzowskiego 

i strzelecko–drezdeneckiego – wy-

jaśnia Karolina Dreszer – Smalec, 

specjalista ds. informacji i promocji 

w projekcie. – NGO’sy działające na 

tych obszarach objęte są w projekcie 

długofalowym wsparciem komplek-

sowym. Wychodząc im naprzeciw 

postanowiliśmy zorganizować im-

prezę właśnie w Gorzowie – dodaje.

Targi będą częścią imprezy „Noc-

ny Szlak Kulturalny”, którą mia-

sto Gorzów Wlkp. organizuje 2-3 

czerwca. Przygotujemy 20 stoisk 

wystawienniczych, aby organizacje 

promowały swoją działalność. – 

Każdy z wystawców będzie miał do 

dyspozycji namiot lub powierzchnię 

na ulicy, a także możliwość wystą-

pienia na scenie. Jesteśmy otwarci 

na propozycje wystawców, którzy 

już podczas poprzednich edycji tar-

gów, często nas zaskakiwali. Chcemy, 

żeby nasza impreza przyciągnęła jak 

najwięcej odwiedzających, dlatego 

też staramy się zadbać o różnorod-

ność. W miasteczku targowym każ-

dy znajdzie coś dla siebie – wyjaśnia 

M. Tokarska.

Organizacjo wystaw 
się na targach!

Aby skorzystać z możliwości 

uczestniczenia w Targach należy 

zapoznać się z regulaminem oraz 

wypełnić zgłoszenie, które jest do 

pobrania na stronie www.podaj-da-

lej.org, w zakładce Targi Aktywności 

Spolecznej. Bardzo ważne jest okre-

ślenie zapotrzebowania technicz-

nego oraz formy swojej prezentacji. 

Wszystko trzeba będzie zaznaczyć 

na zgłoszeniu. – To ułatwi nam 

przygotowanie stoisk dla konkret-

nych organizacji – podkreśla K. Dre-

szer – Smalec. – Oprócz namiotów, 

wystawcom zapewnimy stoły i krze-

sła. Zadbamy również o całodniowy 

catering, a każdy uczestnik otrzyma 

komplet gadżetów targowych. Kolo-

rowe koszulki, torby, smycze sprawią, 

że będziemy się wyróżniać wśród 

osób odwiedzających targi.

Więcej informacji na temat Tar-

gów Aktywności Społecznej znaj-

dziecie na stronie internetowej 

projektu oraz w kolejnym numerze 

InfoNGO. 

Marzena Słodownik

Jak nie walić 
w szklany sufi t?

No właśnie, jak? Uważam, że ko-

biety są siłą napędową sektora, ale 

często pozostają w cieniu. Z róż-

nych powodów. Jednym z nich jest 

to, że władza nadal postrzegana jest 

przez pryzmat siły i stanowczości, 

które przypisujemy męskiemu sty-

lowi przywództwa. Wniosek na-

suwa się taki, że trzeba wesprzeć 

kobiety, które chcą się rozwijać 

w III sektorze, i właśnie z nim wią-

żą swoje plany zawodowe. Myślę, że 

podział na kobiece i męskie sposoby 

zarządzania, wziął się ze stereoty-

pów, które narosły przez wiele po-

koleń. I chociaż rozwój społeczeń-

stwa obywatelskiego, a tym samym 

i organizacji pozarządowych, nie ma 

wiekowej tradycji, trudno było nie 

poddać się wpływom powszechnie 

uważanym za słuszne. 

Słaba płeć?

Czy kobieta może zarządzać or-

ganizacją „twardą ręką”? Czy po-

winna raczej podchodzić do tego 

w sposób stereotypowy, wykorzystu-

jąc „miękkie” strategie zarządzania? 

Uważam, że taki podział nijak się 

ma do rzeczywistości! Bo nie ważne, 

czy jesteśmy prezeską, czy prezesem. 

Ważne są metody pracy, osiągnięcia, 

rozwój zarówno pracowników, jak 

i organizacji. Wtedy możemy mówić 

o sukcesie i nie mają na to wpływu 

metody zarządzania. Bo w praktyce 

sprawdza się przede wszystkim róż-

norodność i elastyczność, a organiza-

cje pozarządowe są tego najlepszym 

przykładem. 

Marzena Słodownik

Rok 2008. Targi zorganizowaliśmy w ramach projektu „Aktywne lubuskie – potencjał tkwi w nas. Namioty rozstawione 
były na dziedzińcu Collegium Polonicum.

F
ot

. a
rc

hi
w

um
 F

un
da

cj
i 

Rok 2010. Targi były podsumowaniem projektu „W sieci NGO”. Na ulicy 1-go 
Maja w Słubicach wystawiło się 25 organizacji z lubuskiego. Na zdjęciu Michael 
Kurzwelly, ze Stowarzyszenia Słubfurt
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