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Sprawozdanie
z działalności Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze za okres od
1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. 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, wchodzą:
1. Romuald Tadeusz Malinowski – prezes, zam. Słone 15, 66-008 Świdnica.
2. Zofia Kulikowska – wiceprezes, zam. 66-003 Droszków, ul. Dębowa 6
3. Włodzimierz Szopinski – wiceprezes, zam. 66-440 Skwierzyna, Osiedle LWP 1 E m. 10.
4. Irena Ratajczak – członek, zam. 67-400 Wschowa, ul. Kazimierza Wielkiego 19c/2
5. Grzegorz Szulczyk – członek, zam. 65-187 Zielona Góra, ul. Tkacka 5a – do 12 marca
2010r.
6. Ryszard Napierała – członek - od 12 marca 2010r.
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:
 Reprezentowanie organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego i innych środowisk,
w tym opiniowanie prawodawstwa na szczeblu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym,

 Współpracę z podmiotami publicznymi w kształtowaniu polityki dot. organizacji
pozarządowych oraz polityki społecznej i praktyki administracyjnej dot. rozwiązywania
problemów grup zagrożonych bądź dotkniętych wykluczeniem społecznym,
 Doradztwo, wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami członkowskimi oraz
merytoryczne i metodyczne wspieranie ich działalności, w tym organizowanie konferencji,
seminariów, szkoleń i publikację,
 Rozwijanie obywatelskiej aktywności socjalnej, m. in. poprzez pomoc w tworzeniu nowych
organizacji pozarządowych,
 Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi i instytucjami,
 Promocja i organizację wolontariatu,
 Nawiązywanie współpracy i wymianę doświadczeń z partnerami zagranicznymi,
 Prowadzenie działalności i usług socjalnych w celu wspierania realizacji celów działania
ZLOP,
 Prowadzenie agencji pośrednictwa pracy, agencji doradztwa personalnego i agencji
poradnictwa zawodowego,
 Wspieranie i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej,
 Tworzenie standardów usług socjalnych dla organizacji pozarządowych,
 Organizacje szkoleń w systemie pozaszkolnym,
 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych,
 Doradztwo dla kadr zarządzających w zakresie organizacji pracy, zatrudnienia pracowników
z grup zagrożonych wykluczeniem i elastycznych form pracy,
 Doradztwo i pośrednictwo pracy,
 Tworzenie partnerstwa i porozumień na rzecz rozwoju dialogu obywatelskiego,
 Wspieranie aktywności zawodowej,
 Podejmowanie działań na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej,
 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,
 Współpraca z mediami oraz prowadzenie wydawnictw i ich redakcji,
 Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw i innych podobnych przedsięwzięć,
Działania ZLOP w 2010 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,
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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 i 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
I. REALIZOWANE PROJEKTY
1. W okresie od 01.12.2009 do 31.07.2010r. realizowany był projekt „@ktywni na rynku pracy”
dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VIII. Regionalne kadry
gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1.
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Dotacja na realizację
projektu wynosiła 225 369,00zł. Projekt skierowany był do dorosłych osób pracujących, z niskimi
kwalifikacjami oraz będących po 45 roku życia, z terenu województwa lubuskiego. Głównym celem
projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych, dostosowanie kwalifikacji kadr do potrzeb
rynku, podwyższenie poziomu wiedzy, zwiększenie samodzielności zawodowej, wzrost pewności
siebie, podniesienie statusu społecznego, zwiększenie kreatywności. Przyczyniło się to do wyrównania
szans edukacyjnych i spójności, równiejszego dostępu do zatrudnienia osobom doświadczającym
dyskryminacji na rynku pracy, lepszego dopasowania podaży i popytu na lubuskim rynku pracy i
lepszego dostosowania do wymogów modernizującej się gospodarki, co jest zbieżne z kierunkami
rozwoju europejskiej polityki edukacyjnej.
W ramach projektu przeprowadzono:
- kurs pilota wycieczek dla 30 beneficjentów;
- dwie edycje nauki języka migowego po 15 osób na edycję;
- dwie edycje kursu archiwizatora dla 40 osób, po 20 osób na edycję.
W sumie odbyto 348 godzin zajęć szkoleniowych, w tym 204 godzin zajęć teoretycznych i 144 godzin
zajęć praktycznych. Dla 100 Beneficjentów Ostatecznych zakwalifikowanych do udziału w
szkoleniach przewidziane były zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i bezpłatne posiłki.
2. W okresie od 1 kwietnia do 30 września 2010r. zrealizowany został projekt „Wspieranie
współpracy organizacji pozarządowych województwa lubuskiego i Brandenburgii”. Całkowity
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koszt wyniósł 16 220,00zł, z czego 3 000zł pochodziły z dotacji Urzędu Marszałkowskiego na
realizację zadania województwa z zakresu „Wspierania działań na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”. Celem bezpośrednim zadania była
promocja partnerstwa i współpracy między organizacjami i podmiotami z terenów województwa
lubuskiego i Brandenburgii. Przewidziane działania skierowane były przede wszystkim do
przedstawicieli lubuskich organizacji pozarządowych jednak uczestnictwo w nich było otwarte dla
każdego zainteresowanego.
W ramach działania odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne z udziałem 10 przedstawicieli
organizacji pozarządowych na rzecz seniorów. Zorganizowano 3 seminaria szkoleniowe w których
uczestniczyło
49 przedstawicieli organizacji pozarządowych z udziałem reprezentantów Starostw Powiatowych
w Międzyrzeczu i Wschowie. W ramach wspierania organizacji pozarządowych w powiecie
międzyrzeckim
i zielonogórskim w szkoleniach uczestniczyło ok. 115 przedstawicieli organizacji. W dniach 28-30
września 2010r. miała miejsce wizyta studyjna przedstawiciela Niemieckiego Parytetowego Związku
Socjalnego Brandenburgii .
3. W okresie od 09.04.2010 do 30.11.2010r. zrealizowano zadanie z zakresu pomocy społecznej
pn. „Wolontariat w Organizacjach Pozarządowych – promocja współpracy między
wolontariuszami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, wspierającymi rodziny”. Koszt
całkowity zadania wyniósł 52 267,00zł, z czego 18 000zł pochodziło z dotacji Urzędu
Marszałkowskiego.
Poprzez działalność promocyjną zachęcono stowarzyszenia i podmioty NGO do uczestnictwa w
realizowanym zadaniu oraz dzięki temu nabywaniu podstawowej wiedzy, lub też konfrontacji
posiadanej wiedzy, z zakresu ustawy o pożytku publicznego i wolontariacie. W ramach działania
zorganizowano 14 szkoleń (ok. 70 godzin) dla 221 osób, na których przekazano istotne informacje na
temat wolontariatu i znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego w połączeniu z
podejmowaniem współpracy przez organizacje pozarządowe z wolontariuszami i wzajemnych
korzyściach. Zgodnie z założeniami zadania publicznego odbyło się 8 wizyt roboczych (ok. 36
godzin) przedstawicieli ZLOP dla 29 osób w organizacjach pozarządowych, w tym spotkania i
konsultacje indywidualne. Odbyło się również 5 spotkań cyklicznych(ok. 40 godzi) dla 77 osób
podmiotów zainteresowanych rozwojem wolontariatu oraz dla potencjalnych wolontariuszy. Przy
ZLOP funkcjonował Klub Wolontariusza, który zachęcał młodych i nie tylko do aktywnego
zaangażowania w działalność na rzecz środowiska lokalnego. Przedstawiciele ZLOP dokładali
wszelkich starań aby zwiększyć zaangażowanie społeczeństwa (przede wszystkim młodzież) w
działania na rzecz środowiska lokalnego poprzez współpracę między wolontariuszami, instytucjami
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oraz organizacjami żeby umożliwić im podejmowanie działań na rzecz wspierania rodziny. W ramach
zadania stworzono bazę organizacji z województwa lubuskiego, zajmujących się problematyką
wspierania rodziny oraz zainteresowanych rozwojem wolontariatu.
4. Zadanie realizowane z zakresu pomocy społecznej ”Wspieranie osób dotkniętych kryzysem w
ramach Klubu Integracji Społecznej” realizowane było w okresie od 28.05.2010r. do 31.12.2010r.
Koszt całkowity wyniósł 39 820,00zł, z czego 2 000zł pochodziło z dotacji z Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego.
Podjęte działania miały znaczny wpływ na zwiększenie aktywności życiowej osób dotkniętych
kryzysem, ale także osób w znacznym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym (bliscy,
rodziny oraz osoby z otoczenia osób zmagających się z sytuacją kryzysową). Kompleksowo wsparto
beneficjentów poprzez doradztwo, pomoc psychologiczną, prawniczą, wsparcie samopomocowe,
wsparcie techniczne niezbędne do rozwiązywania problemów życiowych tj. udostępnienie komputera,
dostępu do Internetu, telefon, pomoc w przygotowaniu dokumentów, druk. Wsparcie otrzymały
zarówno osoby dotknięte kryzysem i ich bliscy, ale również organizacje pozarządowe. Efektem
działań jest zwiększenie świadomości oraz wiedzy społeczeństwa na temat sytuacji kryzysowej i
każdej zagrażającej marginalizacją. Rezultatem działania było uruchomienie działalności Klubu
Integracji Społecznej, z którego skorzystało 20 osób, działalność Klubu Wolontariusza – 17
wolontariuszy, powstanie grupy Wsparcia dla osób dotkniętych kryzysem – 5 osób, 198 godzi
dyżurów specjalistów w Klubie Integracji Społecznej, 35 godzin spotkań (14 spotkań x2,5h) Grupy
Wsparcia. Ponadto 20 osób skorzystało z komputera, Internetu, telefonu i faksu w celu przygotowania
pism urzędowych lub/i kontaktu z potencjalnym pracodawcą, a także umożliwiony im został dostęp do
aktualnych ofert pracy, a 60 osób wzięło udział w wyjeździe do Łagowa Lubuskiego.
6. „Sportowe wakacje dla dzieci i młodzieży powodzian z województwa lubuskiego” zostały
zrealizowane w okresie 17.08.2010-30.08.2010r. w OW „Pod Basztą” w Lubniewicach. Z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sport wszystkich dzieci” otrzymano dotację
docelową w kwocie: 94 188,50zł, która stanowiła 93,10% ogólnych kosztów zadania. Wkład własny
stanowił 6,90 % ogólnych kosztów zadania, tj. 6 974,11zł.
W ramach programu zorganizowany został wakacyjny obóz sportowo-rekreacyjnego dla 61 dzieci i
młodzieży powodzian z województwa lubuskiego, w wieku od 9 do 16 roku życia, pochodzących z
rodzin powiatu krośnieńskiego, żarskiego i zielonogórskiego, które w 2010 roku zostały dotknięte
powodzią.
Poprzez cele zwiększono aktywność fizyczną uczestników obozu oraz wdrożono nawyk czynnego
spędzania wolnego czasu. Udział w zajęciach sportowych, jak również zmiana klimatu, przyczynił się
do uatrakcyjnienia wakacyjnego wypoczynku. Program obozu zakładał pozytywny wpływ na zdrowie
i odpoczynek poprzez organizację czasu krzewiącą duch sportowy i rekreację – ten cel został
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osiągnięty w stu procentach. Istotną rolę odegrał regularny i systematyczny tryb życia, spędzanie czasu
na świeżym powietrzu w połączeniu z zajęciami sportowymi, rekreacyjnymi oraz rozrywką i
odpoczynkiem. Dało to ukojenie stresów spowodowanych przez powódź.
7. W okresie od 23-08-2010 do 30-11-2010r.w ramach realizacji zadania „Rehabilitacja zawodowa i
społeczna osób niepełnosprawnych” dotacja w wysokości 20 000,00zł przekazana została środków
publicznych Województwa Lubuskiego na realizację projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnychpunkt konsultacyjny i warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami”.
W ramach zadnia zrealizowano warsztaty dla osób niepełnosprawnych w 4 tematach ( 4 edycje po 7
godzin).
W warsztatach wzięło udział 46 osób z niepełnosprawnościami. Tematyka warsztatów:
1)Aktywne techniki poszukiwania pracy;
2) Asertywność a radzenie sobie w sytuacjach stresowych
3)Zwiększenie aktywności życiowej poprzez komunikację interpersonalną i motywację do
działania.
4)Moja własna działalność gospodarcza.
Udzielono łącznie 264 godziny wsparcia dla 113 beneficjentów (konsultacje, doradztwo) udzielonego
przez doradcę zawodowego, psychologa, pośrednika pracy i prawnika. Poprzez te działania
podniesiono kompetencje społeczne osób z niepełnosprawnościami, umiejętność poruszania się po
rynku pracy oraz wzrosła efektywność działania organizacji pozarządowych na rzecz osób
niepełnosprawnych.
8.W ramach dotacji przyznanej przez Zarząd Województwa Lubuskiego zorganizowano „Spotkania
profilaktyczne Zielona Góra-Łagów Lubuski” w okresie 01.09.-30.09.2010. Koszt całkowity
zadnia wyniósł 24 400,00zł, z czego 15 000,00zł pochodziło z dotacji.
Głównym działaniem były dwa weekendowe spotkania profilaktyczne: jedno Zielonej Górze w
siedzibie ZLOP oraz drugie wyjazdowe w Łagowie Lubuskim. W okresie 3.09.2010 - 05.09.2010 oraz
21.09.2010-23.09.2010

przeprowadzono

warsztaty

integracyjne

„Wolontariat

jako

forma

samorealizacji i droga do kariery”, „Mechanizm uzależnienia”, natomiast w okresie 17.09.2010 –
19.09.2010 oraz 24.09.2010 – 26.09.2010 wyjazd do Łagowa Lubuskiego wraz z warsztatami na temat
wyrażania uczuć i emocji „Mity na temat uzależnień”, „Jestem – czuję - działam”.
W sumie 60 dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin znajdujących się w kryzysie, miało
zorganizowany czas wolny w Łagowie Lubuskim i w Zielonej Górze. Rozszerzono skład Klubu
Wolontariatu o 5-ciu nowych członków oraz 6-ciu sympatyków. Podniesiono świadomość dzieci i
młodzieży na temat mechanizmów uzależnień oraz obalenie mitów na temat uzależnień.
Wyjazdy do Łagowa Lubuskiego

były także doskonałą okazją dla większości uczestników do

rekreacji, poznania nowych dyscyplin sportowych i wypoczynku (niektórzy z nich nie wyjeżdżali
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nigdzie podczas wakacji). Ciągła obecność specjalistycznej kadry (pedagodzy-profilaktycy społeczni)
sprzyjała indywidualnym rozmowom z uczestnikami na tematy związane z każdą sferą życia młodego
człowieka: problemy z rówieśnikami, dorosłymi, problemy w szkole itp.
9. W okresie od 13.09.2010r. do 15.12 2010r. w ramach realizacji zadań „Wojewódzkiego Programu
Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych” przez Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego zrealizowano projekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez konsultację
i organizację warsztatów”. Pomoc finansowa w postaci dotacji wyniosła 6 000zł, przy czym
całkowity koszt realizacji zadnia wyniósł 14 920,00zł.
Celem bezpośrednim zadania było zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych
oraz ich rehabilitacja społeczna. Zostało to dokonane poprzez realizację warsztatów dla osób
niepełnosprawnych przygotowujących do podjęcia

zatrudnienia oraz prowadzenia działalności

gospodarczej
(4 edycje warsztatów po 7 godz. dla 30 beneficjentów).
Tematyka warsztatów:
- Aktywne techniki poszukiwania pracy
- Asertywność a radzenie sobie w sytuacjach stresowych
- Zwiększenie aktywności życiowej poprzez komunikacje interpersonalną i motywację do
działania
- Moja własna działalność gospodarcza
Prowadzono indywidualne i grupowe doradztwo i poradnictwo zawodowe, psychologiczne oraz
prawne
dla osób niepełnosprawnych. W sumie miały miejsce 104 godziny dyżurów specjalistów (prawnika,
pośrednika pracy, psychologa), 28 godz. warsztatów (4 edycje po 7 godzin) dla 32 osób.
II.

WSPÓŁPRACA:
1) Ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych
Projekt „Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji społecznej i zawodowej osób z
niepełnosprawnościami”. w ramach którego w Biurze „DiK” w Zielonej Górze, dla osób z
niepełnosprawnościami bezpłatnie udzielano pomocy doradcy zawodowego, psychologa,
pośrednika pracy (od stycznia do listopada) oraz pomagano dobrać odpowiednią ofertę pracy lub
metodę postępowania przy jej poszukiwaniu.
W biurze DiK na bieżąco tworzono bazę osób niepełnosprawnych, które legitymują się
różnorodnymi kwalifikacjami. Klienci DiK deklarowali chęć podjęcia pracy, a dzięki spotkaniom
indywidualnym ze specjalistami nabywali dodatkowych atutów tj.. umiejętność redagowania
dokumentów aplikacyjnych, czy zdolność sprawniejszego poruszania się po otwartym rynku
pracy.
W 2010 roku przyjęto 192 beneficjentów którym udzielono łącznie 456 konsultacji, w tym,
psycholog - 45, pośrednik pracy - 199 i doradca zawodowy - 212.
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Zorganizowano 6 warsztatów (ogółem 80 godz.) prowadzonych przez psychologa doradcę
zawodowego. Tematyka warsztatów była następująca:
 „Rozwój d

8

Ponadto w projekcie utworzono Klub Wolontariusza zrzeszający 17 osób, a także zorganizowano 7
spotkań dotyczących powoływania Rad Pożytku Publicznego w miejscowościach: Sulechów,
Skwierzyna, Drzonków, Czerwieńsk, Międzyrzecz, Zielona Góra, Zabór, Nowogród Bobrzański.
3) Członek wspierający Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych
W dniu 15 czerwca 2010r. Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych, w ramach współpracy z
OFOP, zorganizował seminarium pt. „Jawnie, przejrzyście, odpowiedzialnie. Standardy w
organizacjach pozarządowych”. Było one wynikiem projektu realizowanego przez Fundację
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Jego celem było wypracowanie i
upowszechnienie standardów działania organizacji pozarządowych i procedur ich wdrażania.
III. DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA
1.

W ramach współpracy polsko-niemieckiej w dniach 28-30 września 2010r. miała miejsce

wizyta studyjna przedstawiciela Niemieckiego Parytetowego Związku Socjalnego Brandenburgii z
Poczdamu.
2.

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

3.

Współpraca z mediami oraz prowadzenie wydawnictw i ich redakcji:

Na bieżąco utrzymywano kontakty z redakcjami: „Gazety Lubuskiej”, Gazety Wyborczej-dodatek
regionalny Zielona Góra; Radiem Zachód, Radiem Zielona Góra oraz TVP3-Lubuską.
W 2010 r. ukazywały się liczne artykuły , publikacje oraz audycje.
Walne Zebranie Członków ZLOP odbyto 12 marca 2010r. Podjęto uchwały w sprawie:
- „Regulaminu Walnego Zebrania ZLOP”,
- „Regulaminu Komisji Wniosków i Uchwał”,
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności ZLOP za 2009r.,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZLOP za 2009r.,
- zmian w statucie ZLOP,
- udzielenia absolutorium Zarządowi ZLOP za 2009r.,
- udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej ZLOP za 2009r.,
- zmian w składzie Zarządu ZLOP (przyjęto rezygnację Grzegorza Szulczyka, wybrano
Ryszarda Napierałę na członka Zarządu),
- przyjęcia programu działania ZLOP na 2010r.,
W Walnym Zebraniu uczestniczyło 37 uprawnionych delegatów.
4.

5.

Zarząd odbył 3 posiedzenia na których podjęto 17 uchwał;
a) 25 lutego
- podjęto 9 uchwał, w tym w sprawie:
- przyjęcia sprawozdania z działalności ZLOP,
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- przyjęcia sprawozdania finansowego ZLOP,
- przyjęcia na członka zwyczajnego (6),
- skreślenia z członka zwyczajnego (1),
b) 20 kwietnia - podjęto 5 uchwały, w tym w sprawie:
- przystąpienia ZLOP na członka wspierającego Ogólnopolskiej Federacji Organizacji
Pozarządowych w Warszawie,
- przyjęcia na członka zwyczajnego (3),
- skreślenia z członka zwyczajnego (1),
c) 22 października - podjęto 2 uchwały, w tym w sprawie:
- upoważnienia Zofii Kulikowskiej – wiceprezesa ZLOP do podpisania wniosku i umowy o
dofinansowanie zadania publicznego przekraczającego kwotę pięćdziesięciu tysięcy złotych.
- przyjęcia na członka zwyczajnego (2).
6.
Na dzień 31 grudnia 2010r. Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych zrzeszał 76
członków zwyczajnych (stowarzyszeń i fundacji)
a) przyjęto 11 stowarzyszeń na członka zwyczajnego ZLOP:
1) Stowarzyszenie Kibiców AZS w Zielonej Górze,
2) Lubuskie Stowarzyszenie Ekologiczne „ZIELONI” w Zielonej Górze,
3) Ratownictwo Wodne Sława w Radzyniu,
4) Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Fabryka Kultury” we Wschowie,
5) Stowarzyszenie „LAS WODA & BLUES” w Radzyniu,
6) Grupa „VIRTUS” w Szlichtyngowej,
7) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Glisno w Gliśnie,
8) Stowarzyszenie Kobiet w Jarnatowie,
9) Stowarzyszenie Społeczno-Gospodarcze „PRYM” w Zielonej Górze,
10) Stowarzyszenie „ROZWÓJ POPRZEZ DZIAŁANIE” w Wyszanowie,
11) Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „NASZA SZKOŁA” we Wschowie.
b) skreślono z listy członków zwyczajnych ZLOP 2 stowarzyszeń:
1) Polskie Centrum Szachowe Niepełnosprawnych IDEA w Świebodzinie,
2) Stowarzyszenie Młodych „FELIKS” w Zielonej Górze,
7.

ZLOP jest członkiem zwyczajnym (założyciel) Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji

Socjalnych WRZOS w Warszawie.
8.

ZLOP został przyjęty na członka wspierającego Ogólnopolską Federację Organizacji

Pozarządowych w Warszawie
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 - podjęto 17 uchwał.
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.

10

Przychody wynoszą 600.197,25zł (słownie: sześćset tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem 25/100 zł),
w tym:
- składki członkowskie
- 2.220,00
- dotacje i subwencje (środki z budżetu województwa)
- 498.894,86
- wpłaty z tyt. 1 %
- 67.593,96
- darowizny
- 9.855,96
- działalność odpłatna
- 21.632,95
VI. Informacja o poniesionych kosztach na:
Koszty działalności wynoszą – 539.370,35zł (słownie: pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta
siedemdziesiąt 35/100 zł.), w tym:
a) realizację celów statutowych,
- 517.658,40
b) ogólnoadministracyjne
17.729,
c) wsparcie działań statutowych organizacji członkowskich (mieszczą się w kosztach statutowych)
z tyt. wpłat 1%
- 50.960,10

VII. dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w organizacji z podziałem w/g zajmowanych stanowisk
i wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej
- 53 osoby - specjaliści zatrudnieni do realizacji projektów
- zatrudnionych w działalności gospodarczej - nie było
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
- 39.733,68 zł – specjaliści (wynagrodzenie zasadnicze)
- nagród, premii i innych świadczeń - nie wypłacano
- wynagrodzeń 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 świadczenia
- nie wypłacano wynagrodzeń
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia
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 ma
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 - brak
j) wartości aktywów i zobowiązań organizacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statutowych – 37.820,84
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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.
a) Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, pełniący rolę Instytucji
Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 przeprowadził w dniu
11.06.2010r. kontrolę projektu nr: WND-POKL.08.01.01-08-114/09 pt. „@ktywni na rynku
pracy”. Kontrola projektu objęła m. in. ocenę jakości i prawidłowości realizowanej usługi, a w
szczególności sprawdzenie, czy świadczona usługa jest zgodna z Umową o dofinansowanie projektu.
Zweryfikowano zgodności realizacji projektu z jego założeniami, a w szczególności: prawidłowość
rozliczeń finansowych; sposób rekrutacji uczestników projektu; sposób pozyskiwania i
przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu; zgodność danych
przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu
finansowego z dokumentacją dot. realizacji projektu; sposób realizacji działań promocyjnych; sposób
prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.
Kontrola nie stwierdziła istotnych uchybień ani nieprawidłowości.
b) W 2010r. Komisja Rewizyjna Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych przeprowadziła
jedną kontrolę działalności za okres od dnia 01 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r.
Stwierdzono, że ZLOP aktywnie podejmował działania zgodne ze Statutem, jak również realizował
cele zmierzające do rozwijania obywatelskiej aktywności socjalnej, m.in. poprzez pomoc w tworzeniu
nowych organizacji pozarządowych, współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, grupami
nieformalnymi i instytucjami, promocję i organizację samopomocy i wolontariatu.
Podpisy członków Zarządu
1. Romuald Malinowski

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

2. Włodzimierz Szopinski .........................................
3. Ryszard Napierała

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

4. Irena Ratajczak

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

5. Zofia Kulikowska

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

Zielona Góra, 8 kwietnia 2011r.
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U c h w a ł a nr 10/2010
Zarządu Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze
z dnia 20 kwietnia 2010roku

w sprawie: przystąpienia ZLOP na członka wspierającego Ogólnopolskiej Federacji
Organizacji Pozarządowych w Warszawie

Na podstawie § 15 ust. 1 lit. m Statutu Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych
Zarząd postanawia:
1. Wystąpić do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w Warszawie
o przyjęcie Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze na
członka wspierającego OFOP.
2. Wybrać Katarzynę Napieralską – dyrektora Biura ZLOP na przedstawiciela –
osobę reprezentująca ZLOP w OFOP.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes ZLOP
Romuald Malinowski
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U c h w a ł a nr 11/2010
------------------------------Zarządu Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze
z dnia 15 czerwca 2010r.
w sprawie: przyjęcia Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Glisno w Gliśnie na
członka zwyczajnego ZLOP

Na podstawie § 3 oraz w związku z § 15 ust.1 Statutu Związku Lubuskich
Organizacji Pozarządowych uchwala się co następuje:

1. Przyjąć Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Glisno w Gliśnie na członka
zwyczajnego Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes ZLOP
Romuald Malinowski
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U c h w a ł a nr 12/2010
------------------------------Zarządu Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze
z dnia 15 czerwca 2010r.
w sprawie: przyjęcia Stowarzyszenia Kobiet w Jarnatowie na członka zwyczajnego
ZLOP

Na podstawie § 3 oraz w związku z § 15 ust.1 Statutu Związku Lubuskich
Organizacji Pozarządowych uchwala się co następuje:

1. Przyjąć Stowarzyszenie Kobiet w Jarnatowie na członka zwyczajnego Związku
Lubuskich Organizacji Pozarządowych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes ZLOP
Romuald Malinowski
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U c h w a ł a nr 13/2010
------------------------------Zarządu Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze
z dnia 15 czerwca 2010r.
w sprawie: przyjęcia Stowarzyszenia Społeczno-Gospodarczego „PRYM” w Zielonej
Górze na członka zwyczajnego ZLOP

Na podstawie § 3 oraz w związku z § 15 ust.1 Statutu Związku Lubuskich
Organizacji Pozarządowych uchwala się co następuje:

1. Przyjąć Stowarzyszenie Społeczno-Gospodarcze „PRYM” W Zielonej Górze na
członka zwyczajnego Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes ZLOP
Romuald Malinowski
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U c h w a ł a nr 14/2010
------------------------------Zarządu Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze
z dnia 15 czerwca 2010r.
w sprawie: skreślenia Stowarzyszenia Młodych „FELIKS” w Zielonej Górze z na
członka zwyczajnego ZLOP

Na podstawie § 3 oraz w związku z § 15 Statutu Związku Lubuskich Organizacji
Pozarządowych uchwala się co następuje:

2. Skreślić Stowarzyszenie Młodych „FELIKS” w Zielonej Górze z członka
zwyczajnego Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych z powodu:
a) Nie realizowania obowiązków statutowych członka zwyczajnego ZLOP, w
tym nieopłacania składek członkowskich za lata 2004 – 2009
b) Zaprzestania działalności Stowarzyszenia Młodych „FELIKS”
3. Umorzyć zaległe składki członkowskie w kwocie 300,00 zł oraz składkę
członkowską za 2010r. w kwocie 50,- zł
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes ZLOP
Romuald Malinowski
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U c h w a ł a nr 15/2010
Zarządu Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze
z dnia 16 sierpnia 2010roku

w sprawie: upoważnienia Zofii Kulikowskiej – wiceprezesa ZLOP do podpisania
wniosku i umowy o dofinansowania zadania publicznego przekraczającego kwotę
pięćdziesięciu tysięcy złotych.
Na podstawie § 23 Statutu Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych Zarząd
Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych postanawia co następuje:
4. Upoważnić Zofię Kulikowską – wiceprezesa ZLOP do podpisania wniosku i
umowy o dofinansowanie zadania publicznego ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej w ramach programu „Sport wszystkich dzieci” na ogólną
kwotę do 101 138,50 zł. (słownie; stojedentysięcystotrzydzieściosiem,50/100zł)
oraz innych niezbędnych dokumentów w tym zakresie.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu ZLOP
Irena Ratajczak

Prezes ZLOP
Romuald Malinowski
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U c h w a ł a nr 16/2010
------------------------------Zarządu Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze
z dnia 22 października 2010r.
w sprawie: przyjęcia Stowarzyszenia „ROZWÓJ POPRZEZ DZIAŁANIE” w
Wyszanowie na członka zwyczajnego ZLOP

Na podstawie § 3 oraz w związku z § 15 ust.1 Statutu Związku Lubuskich
Organizacji Pozarządowych uchwala się co następuje:

1. Przyjąć Stowarzyszenie „ROZWÓJ POPRZEZ DZIAŁANIE” w Wyszanowie
na członka zwyczajnego Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes ZLOP
Romuald Malinowski

U c h w a ł a nr 17/2010
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------------------------------Zarządu Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze
z dnia 22 października 2010r.
w sprawie: przyjęcia Stowarzyszenia Na Rzecz Edukacji „NASZA SZKOŁA” we
Wschowie na członka zwyczajnego ZLOP

Na podstawie § 3 oraz w związku z § 15 ust.1 Statutu Związku Lubuskich
Organizacji Pozarządowych uchwala się co następuje:

1. Przyjąć Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji „NASZA SZKOŁA” we Wschowie
na członka zwyczajnego Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes ZLOP
Romuald Malinowski

20

