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Sprawozdanie
z działalności Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze za okres od
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stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. 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. Zofia Kulikowska – członek, zam. 66-003 Droszków, ul. Dębowa 6
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
kulturalnej państwa,
 Reprezentowanie organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego i innych środowisk.
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,

 Współpracę 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.
Działania ZLOP w 2007 roku koncentrowały się na 8 celach programowych:


Reprezentowanie interesów organizacji członkowskich wobec polityki i administracji,
gospodarki i innych grup, w tym opiniowanie prawodawstwa na szczeblu ogólnopolskim,
wojewódzkim i lokalnym oraz współpracę z podmiotami publicznymi w kształtowaniu
polityki społecznej i praktyki administracyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów grup
zagrożonych bądź dotkniętych wykluczeniem społecznym,



Wspieranie działalności organizacji członkowskich poprzez doradztwo, wymianę
doświadczeń

pomiędzy

organizacjami

członkowskimi,

organizowanie

konferencji,

seminariów, zwłaszcza z uczestnictwem reprezentantów administracji publicznej i innych
środowisk, organizowanie szkoleń i wydawanie publikacji,


Rozwijanie obywatelskiej aktywności socjalnej, m.in. poprzez pomoc w tworzeniu nowych
organizacji pozarządowych,



Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi
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instytucjami,


Promocję i organizację samopomocy i wolontariatu,



Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi,



Prowadzenie działalności i usług socjalnych w celu wspierania realizacji celów ZLOP,

OPIS PROWADZONYCH DZIAŁAŃ MERYTORYCZNYCH
1. W ramach realizacji żądań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wspieraniu integracji społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym zrealizowano zadanie pt.: „Wspieranie środowisk wzajemnej
pomocy poprzez szkolenie liderów stowarzyszeń i grup samopomocowych działających w
obszarze uzależnień oraz doradztwo fachowe”.
Celem zadania była konsolidacja pozarządowa organizacji pozarządowych i instytucji
pracujących w zakresie uzależnień, wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie
podniesienia efektywności i jakości działań na rzecz profilaktyki i terapii uzależnień,
wskazanie skutecznych metod i form rozwiązywania problemów uzależnień.
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Organizacje pozarządowe w województwie lubuskim uzyskały wsparcie poprzez
organizowanie szkoleń w poszczególnych powiatach. Nastąpiła dalsza profesjonalizacja
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-

dyskusja fokusowa w ramach projektu badawczego, dotycząca efektów wdrażania
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
szkolenie pt.: „Zarządzanie projektem w ramach Programu MŁODZIEŻ W
DZIAŁANIU 2007-2013”
konferencja pt.: „Integracja społeczna – Program Operacyjny Kapitał Ludzki”.

5. W ramach współpracy polsko-niemieckiej w lutym z dwudniową wizytą przebywała w Zielonej
Górze, delegacja Niemieckiego Parytetowego Związku Socjalnego Brandenburgii. Natomiast w
grudniu delegacja ZLOP przebywała w Poczdamie. Spotkanie m. in. było poświęcone wzajemnej
współpracy w zakresie pozyskiwania funduszy w ramach „Akcji Człowiek” oraz programów
unijnych.
6. Kontynuowano działalność Lubuskiej Rady Organizacji Pozarządowych pod patronatem
przewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego Lubuskiego. Rada
posiada kompetencje
doradczo-opiniodawcze. Przewodniczący Rady – Józef Rubacha, reprezentujący organizacje z
powiatu nowosolskiego. Wspierano działalność dwunastu Powiatowych Rad Organizacji
Pozarządowych oraz Rady Miejskiej Organizacji Pozarządowych w Gorzowie Wlkp..
Prezydium Rady
Imię i nazwisko

Stanowisko

powiat

Józef Rubacha
Adam Stawczyk
Elżbieta Winnicka
Wojciech Białek
Henryk Kargul
Włodzimierz Nowicki
Marek Wieczorek

Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Członek
Członek
Członek

nowosolski
żagański
Gorzów Wlkp
Krośnieński
Sulęciński
Nowosolski
Gorzowski

Rada zorganizowała w dniach 18-19 maja 2007r. w Kożuchowie Kongres Organizacji Pozarządowych
Województwa Lubuskiego.
7. Współpraca instytucjonalna:
utrzymywano bieżące kontakty z :
- Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze,
- Lubuskim Urzędem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.
- Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze,
- Uniwersytetem Zielonogórskim w Zielonej Górze,
- Starostami, Prezydentami Miast, Burmistrzami i Wójtami
8. Współpraca z mediami oraz prowadzenie wydawnictw i ich redakcji:
Wydano jeden informator Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych jako wkładkę do
czasopisma „Nasz Wybór” wydawanego przez Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej
„Trzeźwość” w nakładzie 1.000 egz. 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 oraz TVP3-Lubuską. Łącznie ukazało
się 23 publikacji i audycji.
9. Zarząd odbył 6 posiedzeń.
- 12 stycznia - podjęto 1 uchwałę
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-

28 lutego
- podjęto 5 uchwał
19 kwietnia - podjęto 8 uchwał
24 maja
- podjęto 1 uchwałę
17 września
11 grudnia

Obecność na posiedzeniu Zarządu;
- Romuald Malinowski
– 100%
- Włodzimierz Szopinski - 33%
- Grzegorz Szulczyk
- 100%
- Andrzej Kozicz
- 50%
- Zofia Kulikowska
- 80%
10. 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.
11. Na 31 grudnia 2007r. Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych zrzeszał 62 członków
zwyczajnych (stowarzyszeń i fundacji) w tym:
a) przyjęto: 5 stowarzyszeń
- Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum we Wschowie,
- Stowarzyszenie „Bio-Pol” w Starym Polichnie, powiat. gorzowski
- Stowarzyszenie Mieszkańców Płotów i Zagórza w Płotach, pow. zielonogórski,
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kożuchowie,
- Stowarzyszenie Skwierzyńskiego Zespołu Tanecznego „Nowinka” w Skwierzynie,
b) skreślono: 2 stowarzyszenia
- Stowarzyszenie Unia na Rzecz Profilaktyki Diagnostyki
„PRODIATERA” w Zielonej Górze,
- Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Krokus” w Zielonej Górze
ZLOP

i

Terapii

Raka Piersi

jako członek zwyczajny (założyciel) Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji

Socjalnych uczestniczył w realizacji następujących projektów WRZOS:
1. „Centrum Kompetencyjnego Samopomocy dla osób niepełnosprawnych i szczególnie
poszkodowanych społecznie w Polsce” – przedstawiciel ZLOP – Romuald Malinowski
Celem

projektu

jest

utworzenie

Centrum

Kompetencyjnego

Samopomocy

dla

osób

niepełnosprawnych i szczególnie poszkodowanych społecznie w Polsce.
2. „Doradztwo i Kariera dla Osób Niepełnosprawnych DIK” – przedstawiciel ZLOP – Grzegorz
Szulczyk
Celem projektu jest wspieranie przejścia osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy poprzez
stworzenie biur kariery i doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych w czterech miastach:
Radom, Wrocław, Kraków i Zielona Góra, gdzie bezpłatnie oferowane są usługi doradcy
zawodowego, psychologa i prawnika. Kompleksowe wsparcie biura Doradztwa i Kariery ma pomóc
5

osobom niepełnosprawnym w wejściu lub powrocie na otwarty rynek pracy. Oferta skierowana jest do
osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z województw: mazowieckiego,
dolnośląskiego, małopolskiego i lubuskiego. Doradztwo i poradnictwo uzupełniane jest także
możliwością konsultacji telefonicznych i mailowych.
Działa witryna internetowa www.wrzos.org.pl/dik z ankietą zgłoszeniową on-line
3.„Inicjatywa Badawcza – Wiedza i Rozwój” – przedstawiciele ZLOP : Aneta Horodyńska, Joanna
Malinowska i Patrycja Maliszewska
WRZOS we współpracy ze związkami regionalnymi w ramach projektu „Inicjatywa Badawcza Wiedza i Rozwój” po raz pierwszy przebadał swoją strukturę w celu dokładnego poznania specyfiki
i potencjału organizacji zrzeszonych.
Głównym celem projektu jest maksymalne podniesienie standardów usług organizacji
pozarządowych, działających w sferze szeroko pojętej pomocy społecznej.
4. „Senior Task Force” – przedstawiciel ZLOP – Zofia Kulikowska
Cele projektu jest merytoryczne przygotowanie i opieka nad 16 wolontariuszami – doradcami
merytorycznymi w wieku senioralnym z wyższym wykształceniem działającymi przy regionalnych
związkach członkowskich ogólnopolskiej Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych
WRZOS. Zakres doradztwa doradców merytorycznych na rzecz socjalnych organizacji
pozarządowych i grup samopomocowych działających na rzecz ludzi starszych w danym regionie
obejmuje rozwój organizacji i projektów oraz wybrane problemy prawno-organizacyjne. Oferta
doradcza na rzecz indywidualnych osób starszych zawiera zakres praw obywatelskich i socjalnych
oraz

zagadnienia

partycypacji

społecznej.

Kolejnym

priorytetem

działalności

doradców

merytorycznych jest nawiązywanie kontaktów i współpracy z niemieckimi organizacjami seniorów.
W ramach projektu odbyły się 4 seminaria szkoleniowe w Warszawie i jedno 3- dniowe seminarium w
Berlinie.
5. „Cyber ręka lidera - Wspieranie Liderów Społecznych Przemian w Polsce” Działanie 3 przedstawiciel ZLOP – Sylwester Pyrka i Grzegorz Szulczyk
Celem projektu było upowszechnianie Pozarządowych Ośrodków Kariery (POK). Ośrodki to
modelowa instytucja kompleksowo wspierająca i promująca III sektor jako rynek pracy. POK jest
agencją pośrednictwa pracy i praktyk oraz wolontariatu działająca dla potrzeb trzeciego sektora.
Oferta Ośrodków skierowana jest do wszystkich poszukujących pracy lub praktyki zawodowej bez
względu na wiek, płeć czy wykształcenie. Korzystanie z usług jest bezpłatne, zarówno dla
kandydatów, jak i pracodawców.
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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 15 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 35.312,08 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy trzysta dwanaście 08/.100 zł), w
tym:
- składki członkowskie
- 1.850,00
- dotacje i subwencje (środki z budżetu województwa)
- 13.350,00
- wpłaty z tyt. 1 %
- 16.592,08
- darowizny
- 3.520,00
VI. Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych,
- 13.499,76
c) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)- 6.385,46
d) podatki i opłaty
- 1.053,30
c) działalność gospodarczą – nie było
e) pozostałe koszty- wsparcie działań statutowych organizacji członkowskich – 10.140,00,
w trym:
- Stowarzyszenie Żywienia Optymalnego w Zielonej Górze
- 454,00
- Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa
- 850,00
- Stowarzyszenie „Promyk Słońca” w Przecławiu
- 1.400,00
- Stowarzyszenie Przyjaciół Skwierzyńskiego Zespołu Tanecznego „Nowinka” – 360,00
- Międzyrzeckie Stowarzyszenie „Szansa”
- 1.810,00
- Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych we Wschowie
- 5290,00
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 – 4.900,00
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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 - 4.800,00
j) wartości aktywów i zobowiązań organizacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statutowych - 8.906,53
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 nie ciąża żadne zobowiązania podatkowe, składano deklaracje podatkowe CIT- 8 i
PIT – 4 i PIT 11B
10) Informacja o przeprowadzonych kontrolach.
Organy zewnętrzne nie przeprowadzały kontroli. Natomiast Komisja Rewizyjna Związku
Lubuskich Organizacji Pozarządowych przeprowadziła jedną kontrolę działalności za 2007r.
Podpisy członków Zarządu
1. Romuald Malinowski

........................................

2. Włodzimierz Szopinski .........................................
3. Grzegorz Szulczyk

.........................................

4. Andrzej Kozicz

...........................................

5. Zofia Kulikowska

...........................................

Zielona Góra,

marzec 2008rok.
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