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Sprawozdanie
z działalności Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze za okres od
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stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. 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. Zacisze 17. 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. Grzegorz Szulczyk – sekretarz, zam. 65-187 Zielona Góra, ul. Tadeusza Konicza 1/7
4. Andrzej Kozicz – skarbnik , zam. 66-200 Świebodzin, Oś. Kopernika 99
5. Patrycja Maliszewska – członek, zam. 65-036 Zielona Góra, ul. Wyspiańskiego 8/2
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, ekonomicznej i

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. Zrealizowano zadanie z zakresu pomocy społecznej pn. Szkolenia liderów organizacji
pozarządowych i wolontariuszy. Realizacja zadania wpłynęła na wzrost aktywności organizacji
pozarządowych ze szczególnym uwzględnieniem działalności wolontariatu w zakresie pomocy
rodzinom i dzieciom. Program dofinansowany przez Województwo Lubuskie na kwotę 4.500,- zł.
2. We współpracy z Wspólnotą Roboczą Organizacji Socjalnych realizowano program pn. Inicjatywa
Badawcza „ Wiedza i Rozwój”. Ankieterzy przeprowadzili w 52 organizacjach woj. lubuskiego
ankiety mające na celu zdiagnozowanie bieżących i przyszłych potrzeb organizacji pozarządowych.
3. Wspólnie z Wspólnotą Roboczą Organizacji Socjalnych realizowano program pn. Inicjatywa
Szkoleniowa „Wiedza i Rozwój”. Celem projektu było podniesienie standardów usług realizowanych
na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym prowadzących do integracji z rynkiem pracy.
4. Przy Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych uruchomiono Regionalny Punkt
Konsultacyjny, w którym pracowali specjaliści ds. zarządzania organizacjami pozarządowymi, d/s
spraw pozyskiwania funduszy oraz spraw socjalnych. Udzielano porad dla osób, które się zgłaszały
bezpośrednio lub elektronicznie e-mailowo /70 porad/.
5. W ramach projektu „Doradztwo i Kariera” od października 2006r. uruchomiono Biuro Doradztwa i
Kariery dla osób niepełnosprawnych, które oferuje bezpłatne porady prawne, doradztwo zawodowe
oraz kompleksową pomoc psychologiczną. W biurze zatrudniony jest doradca zawodowy, prawnik,
psycholog oraz koordynator biura.
6. W ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum kompetencyjnego dla osób niepełnosprawnych i
szczególnie poszkodowanych społecznie” wspólnie z WRZOS przeprowadzono badania struktur
Samopomocowych w ramach tego projektu. W skład Rady Samopomocy przy WRZOS w Warszawie
powołano Romualda Malinowskiego – prezesa ZLOP.
7. W ramach współpracy polsko-niemieckiej w październiku 2006r. z dwudniową wizytą przebywała
delegacja Niemieckiego Parytetowego Związku Socjalnego Brandenburgii, która m. in. Spotkała się z
przedstawicielami Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych w Międzyrzeczu. W trakcie wizyty
ustalono ramowy program współpracy na 2007r.
8. Przy ZLOP-ie działa Lubuska Rada Organizacji Pozarządowych pod patronatem przewodniczącego
Sejmiku Wojewódzkiego Lubuskiego. Ponadto wspierano działalność dwunastu Powiatowych Rad
Organizacji Pozarządowych, oraz jednej Rady Miejskiej Organizacji Pozarządowych.
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9. Współpraca instytucjonalna:
utrzymywano bieżące kontakty z :
- Urzędem Marszałkowskim
- starostami, burmistrzami, wójtami
- Wojewódzkim Urzędem Pracy
- Uniwersytetem Zielonogórskim
10. Współpraca z mediami oraz prowadzenie wydawnictw i ich redakcji:
Wydano dwa informatory Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych jako wkładki do
czasopisma „Nasz Wybór” wydawanego przez Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej
„Trzeźwość” w nakładzie po jednym tysiącu egzemplarzy. Informator redagowali: Zenon
Łukaszewicz – emerytowany dziennikarz i Romuald Malinowski – Prezes ZLOP-u.
Na bieżąco utrzymywano kontakty z redakcjami: „Gazety Lubuskiej”, Gazety Wyborczej-dodatek
regionalny Zielona Góra; Radiem Zachód, Radiem Zielona Góra, Radiem Index, Radiem Plus oraz
TVP3-Lubuską. Łącznie ukazało się ok. 25 publikacji i audycji.
11. Zarząd odbył w roku 2006 cztery posiedzenia.
12. Sprawy organizacyjne:
Od 1 października 2006r. Biuro ZLOPU-u zostało przeniesione do nowej siedziby, która znajduje się
przy ul. Zacisze 17 w Zielonej Górze w budynku Spółdzielni Inwalidów Zakładu Usług Technicznych.
Podpisano stosowne porozumienie na wynajęcie lokalu.
13. Na koniec grudnia 2006r. Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych zrzeszało 60 członków
zwyczajnych (stowarzyszeń i fundacji) w tym 9 przyjęto w 2006r.
III. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej w/g wpisu do rejestru przedsiębiorców
Krajowego rejestru Sadowego.
ZLOP nie prowadził działalności gospodarczej.
IV. Odpisy uchwał zarządu stowarzyszenia - Odpisy 20 Uchwał Zarządu w załączeniu.
V. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np spadek, zapis,
darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy),
odpłatnych świadczeń realizowanych przez organizację w ramach celów statutowych z
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń, jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik
finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł.
Przychody wynoszą 15.087,35 zł (słownie: piętnaście tysięcy osiemdziesiąt siedem 35/100zł), w tym:
- składki członkowskie
- 600,00
-środki z budżetu województwa
- 4.644,00
- darowizny
- 9.843,35
VI. Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych, - 8.263,20
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)- nie było
c) działalność gospodarczą – nie było
d) pozostałe koszty- nie było
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VII. dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w organizacji z podziałem w/g zajmowanych stanowisk i
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej
nie zatrudniano na umowę o pracę
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 – nie było
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 - 5.050,17
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 jedną kontrolę działalności za 2006r.
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