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Sprawozdanie
z działalności Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze za okres od
1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia
8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz.
529)
I.

Nazwa organizacji, jej siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer
KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące
członków zarządu (imię i nazwisko według ostatniego wpisu w rejestrze sądowym i adres
zamieszkania) oraz określenie celów statutowych.

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. H.
Sienkiewicza 10 /18. W dniu 6 sierpnia 2003r. Wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako
Związek Stowarzyszeń pod numerem 0000169865. Numer identyfikacyjny w systemie REGON –
970616900.
W skład Zarządu Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych, dalej zwanego ZLOP,
wchodzili:
1. Romuald Tadeusz Malinowski – prezes, zam. Słone 15, 66-008 Świdnica.
2. Włodzimierz Szopinski – wiceprezes, zam. 66-440 Skwierzyna, Osiedle LWP 1 E m. 10.
3. Teresa Maria Sekuła – sekretarz,
4. Włodzimierz Jerzy Janiszewski – skarbnik Zarządu, zam. 65-561 Zielona Góra, ul.
Węgierska 26/3.
5. Ryszard Władysław Klauza – członek, zam.
6. Maria Swietłana Skabałdzina - Miłuch – skarbnik, zam.
Główne cele ZLOP to:
 Tworzenie płaszczyzny współpracy i integracja działalności organizacji pozarządowych na
rzecz zwiększenia ich skuteczności działania dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 Pomoc organizacjom pozarządowym w rozwiązywaniu problemów związanych z ich
statutową działalnością,
 Podnoszenia rangi organizacji pozarządowych w polityce społecznej,
 Reprezentowanie organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego.
II.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a
także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.

ZLOP realizował swoje cele statutowe głównie poprzez:

 Propagowanie celów statutowych organizacji pozarządowych w społeczeństwie,
 Wspomaganie lokalnych i regionalnych ruchów pozarządowych,
 Inicjowanie i opiniowanie prac legislacyjnych dotyczących organizacji
pozarządowych i wszelkich działań obywatelskich oraz uczestniczenie w tych pracach,
 Współpraca z administracją państwową i samorządową oraz innymi związkami
organizacji, a także z przedstawicielami biznesu w kraju i za granicą,
 Działalność na rzecz ochrony prawnej i finansowej członków ZLOP,
występowanie z wnioskami do właściwych organów państwowych i samorządowych,
 Gromadzenie i udostępnianie informacji oraz prowadzenie banku informacji,
 Powoływanie komisji problemowych,
 Prowadzenie działalności promocyjnej i szkoleniowej,
 Zabieganie o środki finansowe i materialne,
 Członkostwo i współpracę z podobnymi organizacjami i ruchami krajowymi i zagranicznymi,
 Podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych ZLOP,
 Współpraca z mediami oraz prowadzenie wydawnictw i ich redakcji,
 Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw i innych podobnych przedsięwzięć,
 Promocja i organizację wolontariatu.
OPIS PROWADZONYCH DZIAŁAŃ MERYTORYCZNYCH
1. Realizowano program pod nazwą „Akcja Człowiek” - do 31 lipca 2004r. z udziałem
partnera zagranicznego – Niemieckiego Parytetowego Związku Socjalnego Związku Krajowego
Brandenburgii. Celem programu było:
- stworzenie fachowego poradnictwa dla organizacji członkowskich,
- tworzenie nowych inicjatyw i związków organizacji w województwie lubuskim,
- wzmocnienie wewnętrznych kompetencji pozarządowych organizacji socjalnych poprzez
nawiązywanie partnerskiej współpracy z podobnymi organizacjami Brandenburgii,
- zwiększenie liczby organizacji członkowskich ZLOP,
- jakościowy rozwój funkcji koordynacji i przedstawicielstwa ZLOP.
W ramach programu utworzono i wspierano pracę grup docelowych w obszarach: niepełnosprawni,
pomoc rodzinom i uzależnienia.
Do realizowanych zadań grup należało:
- wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy członkami obszarów fachowych,
- organizowanie szkoleń,
- pomoc przy tworzeniu nowych grup samopomocowych i pozarządowych organizacji
socjalnych w wymienionym zakresie,
- doradztwo dla pojedynczych organizacji,
- formułowanie wspólnych stanowisk wobec wojewódzkiej administracji publicznej oraz
innych instytucji,
- wspieranie współpracy z administracją publiczną.
Grupa „Niepełnosprawni” – organizacja partnerska - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym w Gorzowie Wlkp., doradca Wanda Warzybok.
Grupa „Pomoc rodzinom” – organizacja partnerska - Towarzystwo Rozwoju Rodziny w Zielonej
Górze, doradca Małgorzata Kordoń.
Grupa „Uzależnienia i bezdomność” – organizacja partnerska - Polskie Towarzystwo
Zapobiegania Narkomanii w Gorzowie Wlkp., doradca Anna Dunowska.
Grupy odbyły po trzy rundy zebrań fachowych.
Rezultaty tego programu to m.in.: wzrost ilości członków zwyczajnych ZLOP o 25 stowarzyszenia i
fundacje; utworzenie trzech stowarzyszeń (Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem” w
Kostrzynie nad Odrą; Stowarzyszenie „Pracuj dla siebie” w Zielonej Górze; Stowarzyszenie
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„Inicjatywa Młodych” w Letnicy); utworzenie Związku Stowarzyszeń Regionalny Bank Żywności w
Zielonej Górze – skupia 10 stowarzyszeń; uruchomienia doradztwa fachowego dla organizacji
członkowskich ZLOP.
2. Współpraca z administracją państwową i samorządową oraz innymi organizacjami:
a) z Urzędem Marszałkowskim
- spotkanie na temat procedur przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych ze
środków europejskich – 14 maja 2004r. ,
- prezentacja serwisu samorządowego PAP – internetowej gazety dla samorządów oraz „Informacja
samorządowa kluczem do rozwoju Województwa Lubuskiego” – 14.07.br.,
- konferencja nt. „Założenia Narodowego Planu Rozwoju 2007 – 2013 – 14 lipca br.,
- konferencja „Społeczeństwo Informacyjne w Funduszach Strukturalnych” – 5.11. br.,
- seminarium informacyjne dla projektodawców posiadających podstawową wiedzę nt. Sektorowego
Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich – 24.11. br.,
- warsztaty dla osób, które są na etapie tworzenia projektów i przygotowywania wniosków
aplikacyjnych – 25 listopada br.,
- szkolenie nt „Projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” – Drzonków, 14-15
grudnia br.
- udział Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Bogusława Andrzejczaka w spotkaniu z
delegacją Niemieckiego Parytetowego Związku Socjalnego Brandenburgii – 30 marca br.,
-udział w pracach nad opracowaniem strategii integracji i polityki społecznej poprzez:
przeprowadzenie konsultacji z organizacjami zrzeszonymi w ZLOP oraz przedłożenie wniosków i
propozycji ( przekazano do UM 25 kwietnia br.) oraz udział przedstawicieli ZLOP w pracach
Zespołu Redakcyjnego; Włodzimierza Janiszewskiego i Romualda Malinowskiego w Zespole
Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Uzależnień; Stanisławy Grabowskiej, Włodzimierza
Janiszewskiego, Romualda Malinowskiego i Wandy Tyszkiewicz w Zespole Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi oraz przewodniczenie temu zespołowi przez R. Malinowskiego,
- skierowano do Marszałka Lubuskiego p. Andrzeja Bocheńskiego i przewodniczącego Sejmiku
Województwa Lubuskiego Zbigniewa Falińskiego propozycje powołania „Lubuskiej Rady
Organizacji Pozarządowych – 17 listopada br.. W tej sprawie prezes Zarządu ZLOP spotkał się z
Wicemarszałkiem Województwa Lubuskiego Bogusławem Andrzejczakiem oraz Przewodniczącym
Sejmiku Zbigniewem Falińskim w trakcie których uzyskano aprobatę do dalszych działań w tym
zakresie,
- opracowano wnioski do „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami
pozarządowymi w 2005roku: które zostały uwzględnione w przyjętej uchwale przez Sejmik
Województwa Lubuskiego,
- uczestnictwo w sesjach Sejmiku Województwa Lubuskiego.
b) z Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych
- dwukrotnie z roboczą wizytą przebywał w ZLOP Jacek Sutryk – dyrektor WRZOS,
- udział Romualda Malinowskiego i Anny Hyla w Walnym Zebraniu WRZOS – Warszawa, 18 marca
br. nt. zmian w Statucie oraz wyboru władz,
- udział Włodzimierza Janiszewskiego w Walnym Zebraniu WRZOS - Warszawa, 20 września br.
nt. zmian w statucie, które umożliwią dokonanie wpisu WRZOS do rejestru KRS jako organizacji
pożytku publicznego,
- doradztwo merytoryczne ze strony pracowników WRZOS oraz wsparcie w zakresie wydawnictw
(np. czasopisma polsko-niemieckie o pracy i polityce społecznej SOCIUS oraz kolejne numery
SPOŁECZNIKA – m. in. „Dobre praktyki w pracy z bezdomnymi”),
- wspólne szkolenia i udział w konferencjach i seminariach (piszemy oddzielnie),
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c) międzynarodowa
- 30 marca br. w Zielonej Górze podpisano porozumienie o współpracy między Parytetowym
Związkiem Socjalnym Brandenburgii a Związkiem Lubuskich Organizacji Pozarządowych.
Delegacji niemieckiej przewodniczył Konstantin Engels.
- opracowano koncepcję wniosku na dotację impulsową do Fundacji „Akcja Człowiek” dot.
zorganizowania konferencji w Cottbus dla organizacji polskich i niemieckich działających w
obszarze pomocy uzależnionym. Partnerem
niemieckim w tym zakresie jest „Tannenhof Berlin – Brandenburg e. V” – działa w obszarze
uzależnień. ( W tej sprawie w dniach 16.02 -20.02.br. w Poczdamie przebywała Aneta Szerbak –
przedstawiciel ZLOP),
- pozyskano partnera niemieckiego zainteresowanego współpraca z Towarzystwem Rozwoju
Rodziny w Zielonej Górze ( AIDS – HILFE Potsdam e. V. Lindenstrasse),
- nawiązano współpracę z Jugendhilfe Nord – West - Brandenburg (‘Pomoc młodzieży…”) w
ramach której:
- w dniach 3 do 5 lutego br. z wizytą roboczą w Zielonej Gorze przebywał przewodniczący tej
organizacji Hans Hansen,
- w dniach 18-20 maja br. w Perleberg, Wintenberge oraz w powiecie Prignitz w Brandenburgii z
wizytą roboczą przebywała delegacja ZLOP ( Danuta Krojcing i Jadwiga Szczepańska ze
Stowarzyszenia „Nasze Dzieci”; Małgorzata Witkowska i Monika Staniak z Terenowego Komitetu
Ochrony Praw Dziecka; Aneta Szerbak ze ZLOP i Zbigniew Jokiel – dyrektor Pogotowia
Opiekuńczego),
- 27 maja br. we Frankfurcie nad Odrą odbyto spotkanie polskich i niemieckich organizacji
działających w obszarze pomocy rodzinie i dzieciom, w trakcie którego ustalono zakres tematyczny
współpracy,
- 9 lipca br. spotkanie robocze w Cottbus prezesa Zarządu ZLOP Romualda Malinowskiego z
Hansem Hansenem dot. przygotowania projektu współpracy,
- 30 listopada br. w Poczdamie podpisano porozumienie o współpracy między Terenowym
Komitetem Ochrony Praw Dziecka, Stowarzyszeniem „Nasze Dzieci” z organizacja niemiecka
„Pomoc młodzieży ….”
d) z członkami zwyczajnymi ZLOP
- w kwietniu przesłano członkom zwyczajnym sprawozdanie z działalności ZLOP oraz informacje
nt. porozumienia o współpracy ZLOP z Niemieckim Parytetowym Związkiem Socjalnym
Brandenburgii; banku informacji, komisji problemowych i poradnictwa,
- w kwietniu zapoznano z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, która weszła w Zycie
1.05. br.,
- wsparcie organizacji „Festynu Radości” powiatowej imprezy integracyjnej dla osób
niepełnosprawnych organizowanej przez Stowarzyszenie Krośnieńskich Działaczy Kultury na Rzecz
Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Krośnie Odrzańskim w dniu 15 czerwca br.,
- uczestnictwo w Jubileuszu 85-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Zielona Góra,
21.10. br,
- udział w Jubileuszu X – lecia Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek – Zielona Góra, 23.10.
br.,
e) z massmediami:
- wspólnie z Redakcją czasopisma „Nasz wybór” wydano dwa dodatki do tego pisma poświęcone
działalności Związku,
- nawiązano współpracę z pismem obywatelskim „Puls” – miesięcznik wydawany przez Agencję
„OFERTA”,
- nawiązano współpracę z tygodnikiem regionalnym „Kurier Pogranicza”,
- w „Gazecie Lubuskiej” i „Gazecie Wyborczej” ukazało się kilkanaście publikacji dot. działalności
ZLOP-u,
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- propagowano IV ogólnopolską edycję konkursu pn. „Make a Connection – Przyłącz się” –
możliwości uzyskania z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży dotacji w wysokości od 2.000,- do
4.000,- zł. na działania lokalne młodzieży,
3. Działalność na rzecz ochrony prawnej i finansowej członków ZLOP:
- uruchomiono tzw. poradnictwo - w każdy roboczy wtorek w siedzibie ZLOP w godz. od 12.oo do
15.oo udzielane były porady: prawne (R. Malinowski), w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień (W. Janiszewski), w nawiązywaniu kontaktów z niemieckimi organizacjami
(A. Szerbak), finansowo-księgowe (A. Tukindorf),
4. Działalność szkoleniowa i promocyjna:
-Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych
przeprowadzono szkolenie nt. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nt.
prac nad strategią integracji i polityki społecznej Województwa Lubuskiego – 11 marca 2004r..
- Utworzenie bazy danych o wolontariuszach niosących pomoc rodzinie i dzieciom oraz ich szkolenie
- otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 800,- zł.
- Utworzenie bazy danych o organizacjach, instytucjach i specjalistach oraz szkolenie dla
przedstawicieli organizacji pozarządowych nt. rozwiązywania problemów uzależnień – otrzymano
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 2.000,- zł.,
- Promocja, szkolenie i monitoring w zakresie realizacji zadań Ustawy o zatrudnieniu socjalnym –
otrzymano dofinansowanie ze Wspólnoty Roboczej Związku Organizacji Socjalnych w kwocie
3.000,- zł. Zorganizowano seminarium promocyjne (16 listopada br.) w którym uczestniczyło 69
osób oraz trzy-dniowe warsztaty szkoleniowe (25-27 listopada br.) dla animatorów zatrudnienia
socjalnego z udziałem 23 osób.
- spotkanie „Sieci Liderów programu Równać Szanse” w Piętnem, w dniach 14-15 maja,
zorganizowane przez Polską Fundację Dzieci I Młodzieży – uczestniczył R. Malinowski
- Seminarium pt. „Aktualne problemy współpracy administracji publicznej i socjalnych organizacji
pozarządowych w świetle nowych aktów ustawodawczych”, organizowanym przez Ministerstwo
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych
w Warszawie, w dniu 17 maja br. – uczestniczyli Romuald Malinowski i Włodzimierz Janiszewski,
- Seminarium dla organizacji pozarządowych i uczelni wyższych INICJATYWA WSPÓLNOTOWA
EQUAL, Warszawa – 27 maja br, organizator Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
Uczestniczył Włodzimierz Janiszewski – członek Zarządu ZLOP,
- Seminarium medyczne nt. nauki i doskonalenia mowy przełykowej zorganizowane 5 czerwca w
Zielonej Górze przez Lubuski Oddział Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych,
-Konferencja nt. „Dobre praktyki – samorząd i organizacje pozarządowe – nowa ustawa”
organizowana przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, w Zielonej Górze, 25 czerwca;
uczestniczyli: Teresa Sekuła, Romuald Malinowski,
- Forum Inicjatyw Pozarządowych w Zielonej Górze, 6 października, uczestniczyli m.in. W,
Szopinski, W.Janiszewski,
- Konferencja „Polska Rodzina – wyzwania, działania, perspektywy” z okazji 10 rocznicy
Międzynarodowego Roku Rodziny – Warszawa, 8 listopada 2004r. Organizatorzy: Ministerstwo
Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Polityki Społecznej, Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie.
ZLOP reprezentował prezes Zarządu Romuald Malinowski,
- Regionalne Forum Inicjatyw Pozarządowych zorganizowane przez Stowarzyszenie Verte wraz z
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Stowarzyszenie Dialog – Współpraca - Rozwój, 6
października w Zielonej Górze, w ramach ogólnopolskiego programu „Partnerstwo dla III Sektora” –
uczestniczyli m. in. Włodzimierz Janiszewski, Romuald Malinowski, Maria Miłych, Włodzimierz
Szopinski,
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- Konferencja naukowa „Wpływ elit na rozwój społeczno-gospodarczy i polityczny w regionie
lubuskim”, organizowana przez Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego i Stowarzyszenie
„Pokolenia Lubuszan” w Zielonej Górze – uczestniczył m.in. Ignacy Luks,
- Konferencja Rady Działalności Pożytku Publicznego „O ustawie o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie oraz perspektywach rozwoju III sektora – Warszawa, 9 grudnia 2004r. Z
ramienia ZLOP uczestniczył Włodzimierz Janiszewski,
5. Komisje problemowe:
aa) ds. rodziny i dzieci405D>-5<0F11 12 Tf1 0 0 1 84.024 656.5 Tm 0 T3[(ds. )-50JETBT/F6 12 Tf1 0 0 1 396.
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b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych poprzez organizację z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności gospodarczej - nie było
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom
Zarządu i innych organów organizacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą
z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczeni - nie wypłacano wynagrodzeń
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia - 57.503,47 (na umowy zlecenia i o dzieło)
e) udzielonych przez organizacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej
udzielania takich pożyczek - nie udzielano
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem bank - nie lokowano kwot
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek - nie nabywano obligacji
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie
- nie nabywano nieruchomości
i) nabytych pozostałych środkach trwałych - nie nabyto
j) wartości aktywów i zobowiązań organizacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statutowych - 50.495,63
8) dane o działalności zleconej organizacji przez podmioty państwowe i samorządowe(usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności,
Nie wystąpiło
9) informację o rozliczeniach organizacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych,
Na Związku ni ciąża żadne zobowiązania podatkowe, składano deklaracje podatkowe CIT- 2 i
PIT - 4
10) Informacja o przeprowadzonych kontrolach.
Organy zewnętrzne nie przeprowadzały kontroli. Natomiast Komisja Rewizyjna Związku
Lubuskich Organizacji Pozarządowych przeprowadziła kontrolę działalności za 2003r.i lata
poprzednie.
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