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Rok 2011był rokiem ważnych zmian dla funkcjonowania Związku Lubuskich Organizacji
Pozarządowych. Był to rok zacieśniającej się współpracy różnych środowisk w polityce społecznej,
umacniania ZLOP-u jako platformy współpracy trzeciego sektora, w szczególności stowarzyszeń
i fundacji członkowskich ZLOP. Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w grudniu 2011r.
odnotował XV lat działalności na rzecz organizacji pozarządowych. Do najważniejszych działań
podejmowanych w 2011r. należą:


- realizacja projektu „KIS na bis!” – współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu
i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa
i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt swoimi działaniami obejmuje
działalność Klubu Integracji Społecznej,



- wsparcie organizacji socjalnych w powiatach: międzyrzeckim i wschowskim w ramach
realizowanego projektu „Utworzenie dwóch modelowych ośrodków doradztwa w powiatach
międzyrzeckim i wschowskim” w ramach „ Akcji Człowiek” współfinansowanego ze środków
MIĘDZYNARODOWEJ FUNDACJI EUROPA WSCHODNIA Bazowe Projekty Strukturalne we
Frankfurcie nad Menem, we współpracy z Niemieckim Parytetowym Związkiem Socjalnym
Brandenburgii w Poczdamie oraz powiatowymi władzami samorządowymi w Międzyrzeczu i
Wschowie,



- działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach projektów „@ktywni niepełnosprawni” i
„@ktywni niepełnosprawni na bis” współfinansowanych ze środków PEFRON i Województwa
Lubuskiego,
- kontynuacja działań w ramach projektu „Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji
społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami” we współpracy z Wspólnotą Roboczą
Związków Organizacji Socjalnych w Warszawie,
- utworzenie Ośrodków Rejonowych ZLOP w Międzyrzeczu (swoim działaniem obejmuje miasto
Gorzów Wlkp. i powiaty: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński,
świebodziński), i we Wschowie (obejmuje teren powiatu wschowskiego),
- powołanie na wspólny wniosek ZLOP-u i 52 stowarzyszeń i fundacji przez Marszałka
Województwa Lubuskiego Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego,
która instytucjonalizuje zasadę dialogu obywatelskiego oraz współpracę pomiędzy sektorem
publicznym i pozarządowym.





Rok 2011 to również rok w którym obradowało Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze ZLOP,
rozpoczęła się 4-letnia kadencja nowo wybranych władz ZLOP-u.
Niniejszy dokument stanowi podsumowanie całorocznej pracy Związku Lubuskich Organizacji
Pozarządowych. Zawiera on wybrane informacje dotyczące kluczowych obszarów działalności, ZLOP, w
tym dotyczące realizacji projektów, współpracy w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego i
współpracy zagranicznej oraz umacniania strukturalnego ZLOP i organizacji członkowskich.

DANE O ORGANIZACJI
Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych jest organizacją pożytku publicznego działającą
w ramach III sektora w województwie lubuskim, zarejestrowana w grudniu 1996 roku. Związek
Lubuskich Organizacji Pozarządowych zrzeszał na dzień 31 grudnia 2011r. 84 członków zwyczajnych 2

stowarzyszeń i fundacji.
Celem ZLOP jest integracja organizacji pozarządowych i działalność na rzecz zwiększenia ich
skuteczności funkcjonowania dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także pomoc
w rozwiązywaniu problemów związanych z ich statutową działalnością.
ZLOP w swoich działaniach reprezentował interesy organizacji członkowskich wobec polityki,
administracji i gospodarki, wspierał działalność organizacji członkowskich, koordynował wymianę
doświadczeń i wiedzę pomiędzy członkami . Jednocześnie dążł do podnoszenia rangi lubuskich
organizacji pozarządowych w polityce społecznej, ekonomicznej i kulturalnej państwa.

ZWIĄZEK LUBUSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra
www.zlop.org.pl, e-mail biuro@zlop.org.pl
KRS 0000169865, REGON 970616900, NIP 929-17-05-358

WŁADZE ZLOP
WALNE ZEBRANIE
Najwyższą władzą ZLOP jest Walne Zebranie, do uprawnień którego należy:
1. Uchwalanie statutu i jego zmian.
2. Określenie kierunków działania ZLOP.
3. Wybór i odwoływanie władz ZLOP – prezesa Zarządu, członków Zarządu i Komisji
Rewizyjnej.
4. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania.
5. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
7. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
8. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków ZLOP lub jego
władze.
9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
10. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu ZLOP i przeznaczeniu jego majątku.
11. Podejmowanie uchwal w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
Walnym Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze ZLOP obradowało 8 kwietnia 2011r. w Sali
konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej przy ul. Staszica 4. WZ między innymi:
- zatwierdziło sprawozdanie z działalności ZLOP za 2010r.,
- zatwierdziło sprawozdanie finansowe ZLOP za 2010r.,
- udzieliło absolutorium członkom Zarządu ZLOP,
- dokonało wyboru na 4-letnią kadencję: prezesa ZLOP, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
ZARZĄD
Zarząd kieruje działalnością ZLOP, a do jego zadań należy:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

realizacja celów ZLOP i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
kierowanie działalnością ZLOP i reprezentowanie go na zewnątrz,
sporządzanie planów pracy i budżetu,
sprawowanie zarządu nad majątkiem ZLOP,
podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku ZLOP,
składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu,
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- zatwierdzenia Polityki Bezpieczeństwa dla zbioru podsystemu monitorowania EFS 2007 dot.
projektu „KIS na bis” w ZLOP,
- dostosowania polityki rachunkowości ZLOP o realizację projektu „KIS na bis”,
- zatwierdzenia wzorów dokumentów stosowanych w projekcie „KIS na bis”,
- uchwalenia zmian „Regulaminu organizacyjnego Klubu Integracji Społecznej”,
28 lipca 2011r. – nie przyjęto uchwał
11 października 2011r. – przyjęto 2 uchwały
25 października 2011r. – przyjęto 8 uchwał dot.m.in.
- powołania Ośrodka Rejonowego ZLOP w Międzyrzeczu,
- powołania Ośrodka Rejonowego ZLOP we Wschowie,
- powołania Rady ZLOP,
21 listopada 2011r. – przyjęto 5 uchwał, w tym. Dot.
- zatwierdzenia Regulaminu Pracy ZLOP,

KOMISJA REWIZYJNA
Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności ZLOP i do jej zadań należy:
a) kontrola co najmniej raz w roku prawidłowości oraz zgodności ze Statutem i uchwałami
Walnego Zebrania całokształtu działalności Zarządu,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli
c) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi na Walnym Zebraniu,
d) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej.
Komisja Rewizyjna w 2011 roku odbyła jedno posiedzenie, na którym przyjęła swoje sprawozdanie oraz
uchwaliła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi ZLOP z działalności za 2010r.
Komisja Rewizyjna ZLOP na dzień do 8 kwietnia 2011r.
Irena Marciszonek - przewodnicząca
Anna Karolak
- sekretarz
Maria Borkowska - członek
Komisja Rewizyjna ZLOP od 8 kwietnia i na dzień 31 grudnia 2011r.
Dorota Zubko - przewodnicząca – przedstawiciel Lubuskiego Stowarzyszenia Profilaktyki
Społecznej w Zielonej Górze,
Gracjan Pawlak – sekretarz – przedstawiciel Lubuskiego Stowarzyszeni Rozwoju Regionalnego
„Rozwój’ w Gorzowie Wlkp.
Jerzy Wanat
- członek – przedstawiciel Kostrzyńskiego Stowarzyszenia „CZŁOWIEKIEM
JESTEM” w Kostrzynie nad Odrą
RADA ZLOP
Rada ZLOP powołana przez Zarząd w dniu 25 października 2011r. o kompetencjach doradczo –
opiniodawczych, która także pełni określone przez Zarząd funkcje w zakresie reprezentacji zewnętrznej.
Zgodnie z Uchwałą nr 24/2011 Zarządu ZLOP Rada ZLOP została zobowiązana do:
- opracowania projektu misji ZLOP,
- opracowania projektu strategii rozwoju ZLOP na lata 2012 – 2017,
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- opracowanie zmian w statucie ZLOP,
W skład Rady wchodzą:
- prof. UZ, dr hab. Bogdan Ślusarz – kierownik Zakładu Zarządzania Administracją
Uniwersytetu Zielonogórskiego – Przewodniczący Rady

Publiczną

- prof. UZ, dr hab. Bogusław Pietrulewicz – dyrektor Instytutu Edukacji Techniczno – Informacyjnej
Uniwersytetu Zielonogórskiego – Wiceprzewodniczący Rady
- mgr Renata Chilarska – przewodnicząca Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych
we Wschowie – Członek Rady

GŁÓWNE CELE ZLOP:




Tworzenie płaszczyzny współpracy i integracja działalności organizacji pozarządowych na rzecz
zwiększenia ich skuteczności działania dla rozwoju społeczeństwa;
Podnoszenie rangi organizacji pozarządowych w polityce społecznej, ekonomicznej i kulturalnej
państwa;
Reprezentowanie organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego i innych środowisk.

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, seminarium, 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;
Promocje i organizację samopomocy i 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,
Inne działania, wynikające z aktualnych potrzeb środowiska socjalnych organizacji pozarządowych,
zwłaszcza organizacji członkowskich i potrzeb osób, którym organizacje członkowskie służą,
a w szczególności:
- 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,
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- tworzenie partnerstwa i porozumień na rzecz rozwoju dialogu obywatelskiego,
- wspieranie aktywności zawodowej,
- podejmowanie działań na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej,
- tworzenie partnerstwa z udziałem organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, organizacji
pracodawców, jednostek samorządów terytorialnych i publicznych służb zatrudnienia na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości, promowanie inicjatyw edukacyjnych.
Działania ZLOP w 2011 roku koncentrowały się na 7 celach programowych:
 Reprezentowaniu 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,
 Wspieraniu 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,
 Rozwijaniu obywatelskiej aktywności socjalnej, m.in. poprzez pomoc w tworzeniu nowych organizacji
pozarządowych,
 Współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi i instytucjami,
 Promocji i organizacji samopomocy i wolontariatu,
 Nawiązywaniu współpracy i wymianie doświadczeń z partnerami zagranicznymi,
 Prowadzeniu działalności i usług socjalnych w celu wspierania realizacji celów ZLOP.

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI ZLOP:
Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych zrzeszał na 31 grudnia 2011r. 84 członków zwyczajnych.
W 2011r. Zarząd ZLOP przyjął na członków zwyczajnych ZLOP 11 stowarzyszeń i fundacji:
1 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bukowice „BUKOWE WZGÓRZA” w Bukowicach, pow. żagański,
2. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Letniska Jodłów w Jodłowie, powiat. nowosolski,
3. Klub Sportowy „DĄB” w Przybyszowie, pow. wschowski,
4.Stowarzyszenie Miłośników Nietkowic, pow. zielonogórski,
5.Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze,
6.Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Siedlnica „NIE MA MOCNYCH” w Siedlnicy, pow. wschowski,
7.Ludowy Zespół Sportowy „AVIA” Siedlnica, pow. wschowski,
8.Stowarzyszenie Czarna Struga w Książu Śląskim, pow. nowosolski,
9.Ogólnopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Uzależnionych i Współuzależnionych „JOKER” w Nowym
Dworku, pow. świebodziński,
10.Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych w Słonem, pow. zielonogórski,
11.Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Drzonków w Drzonkowie, pow. zielonogórski,
12. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „STOKROTKA” w Sławie, pow.
wschowski.
Skreślono z listy członków zwyczajnych ZLOP jedną organizację:
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- Lubskie Stowarzyszenie „Klub Abstynenta” w Lubsku, pow. żarski.
Stan członków zwyczajnych na dzień 31 grudnia 2011r. :
a) powiat gorzowski
1. Kostrzyńskie Stowarzyszenie „CZŁOWIEKIEM JESTEM” w Kostrzynie nad Odrą.
2. Stowarzyszenie BIO - POL w Starym Polichnie.
3. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Lubczynie.
b) powiat krośnieński
1. Fundacja „WSPÓLNY DOM” w Gubinie.
2. Stowarzyszenie Gmin Rzeczpospolitej Polskiej Euroregion „SPREWA – NYSA - BÓBR” w Gubinie.
3. Stowarzyszenie Krośnieńskich Działaczy Kultury Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w
Krośnie Odrzańskim.
c) powiat międzyrzecki
1. Klub Abstynenta „ZDRÓJ” w Skwierzynie.
2.Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych FRIS w Trzcielu.
3.Międzyrzeckie Stowarzyszenie „Szansa” na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
Uzdolnionej Artystycznie w Międzyrzeczu.
4. Stowarzyszenie Noclegownia – Przytulisko im. Najświętszej Marii Panny
w Międzyrzeczu.
5. Stowarzyszenie Przyjaciół Skwierzyńskiego Zespołu Tanecznego „Nowinka” w Skwierzynie.
6. Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Niepełnosprawnym” w Międzyrzeczu.
7. Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Międzyrzeczu.
8. Stowarzyszenie „Rozwój Poprzez Działanie” w Wyszanowie.
9. Towarzystwo Zdrowego Kręgosłupa Rückgrad – Polska w Skwierzynie.
d) powiat nowosolski
1. Stowarzyszenie Czarna Struga w Książu Śląskim.
2. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Letniska Jodłów w Jodłowie.
e) powiat sulęciński
1. Stowarzyszenie Kobiet w Jarnatowie.
2. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Glisno w Gliśnie.
f) powiat świebodziński
1. Ogólnopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Uzależnionych i Współuzależnionych „JOKER”
w Nowym Dworku.
2. Regionalne Towarzystwo Kultury w Świebodzinie.
3. Stowarzyszenie Wzajemnej Samopomocy „SAMARIA” w Świebodzinie.
g) powiat wschowski
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grupa VIRTUS w Szlichtyngowej.
Klub Sportowy „Dąb” w Przybyszowie.
Klub Sportowy „POGOŃ” we Wschowie.
Ludowy Zespół Sportowy „AVIA” w Siedlnicy.
Ratownictwo Wodne Sława w Radzyniu.
Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej we Wschowie.
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7. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomocna Dłoń” we Wschowie.
8. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie „NASZ OŚRODEK”
we Wschowie.
9. Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich we Wschowie.
10. Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki” we Wschowie.
11. Stowarzyszenie „Huta Pieniacka” we Wschowie.
12. Stowarzyszenie „Twórcze Horyzonty” we Wschowie.
13. Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Wsi „Przy Szkole” w Łysinach.
14. Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 1 we Wschowie.
15. Stowarzyszenie Rodziców „Bajkowe Przedszkole nr 1” we Wschowie.
16. Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Przyczynie Górnej.
17. Stowarzyszenie „Zmotoryzowana Wschowa” we Wschowie.
18. Stowarzyszenie „Nasze Miasto” we Wschowie .
19. Stowarzyszenie „Centrum Promocji i Rozwoju” we Wschowie.
20. Stowarzyszenie LAS WODA & BLUS w Radzyniu.
21. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw kulturalnych „ Fabryka Kultury” we Wschowie.
22. Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji „Nasza Szkoła” we Wschowie.
23. Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum we Wschowie.
24. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Siedlnica „Nie Ma Mocnych” w Siedlnicy.
25. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Stokrotka” w Sławie.
26. Wschowski Uczniowski Klub Sportowy „KORONA” we Wschowie.
h) powiat zielonogórski
1. Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne w Czerwieńsku.
2. Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych w Słonem.
3. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kije w Kijach.
4. Stowarzyszenie „Inicjatywa Młodych” w Letnicy.
5. Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa w Droszkowie.
6. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Słonem.
7. Stowarzyszenie Mieszkańców Płotów i Zagórza w Płotach.
8. Stowarzyszenie Miłośników Nietkowic w Nietkowicach.
9. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Drzonków w Drzonkowie .
10.Stowarzyszenie Polskich Artystów Plastyków Studio 3 w Sulechowie.
j) powiat żagański
1. Stowarzyszenie „Promyk Słońca” w Przecławiu.
2. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „NEO - LIDER” we Wsi Henryków.
3. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bukowice „ BUKOWE WZGÓRZA” w Bukowicy.
4. Żagańskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Promyk” w Żaganiu.
k) miasto Gorzów Wielkopolski:
1. Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój”.
l) miasto Zielona Góra:
1. Forum Inicjatyw Kobiecych.
2. Fundacja „Bezpieczne Miasto”.
3. Klub Rehabilitacyjno-Sportowy „ZUT”.
4. Lubuskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Zieloni”.
5. Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej.
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6. Międzyszkolne Centrum Informacji oraz Edukacji Europejskiej i Regionalnej.
7. Ośrodek Integracji Społecznej.
8. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy.
9. Stowarzyszenie Społeczno-Gospodarcze „PRYM”.
10.Stowarzyszenie Kibiców AZS Zielona Góra.
11. Stowarzyszenie Rękodzieło Zielonogórskie.
12.Stowarzyszenie „NASZE DZIECI”.
13.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubuski Oddział Wojewódzki.
14.Towarzystwo Rozwoju Rodziny Oddział w Zielonej Górze.
15.Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka.
16. Warto Jest Pomagać.
17.Wojewódzka Rada Koordynacji Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej.
18.Zachodnie Towarzystwo Edukacyjne.
19.Zielonogórski Klub Tańca Sportowego „BUGS”.
20. Zielonogórski Klub Bokserski.
21. Zielonogórskie Stowarzyszenie „AMAZONEK” .

ZATRUDNIENIE W ZLOP
Personel ZLOP w 2011 roku
Pracownicy zatrudnieni na podstawie stosunku o pracę

1.

- Lider KIS - Ryszard Napierała ( maj - lipiec 2011r.),
- Krzysztof Kobylarek (sierpień - październik 2011r.),
- Eliza Multan (listopad - grudzień 2011r.),
- Koordynator Projektu – Marek Gałwa (sierpień 2011r.),
- Koordynator lokalny w Międzyrzeczu – Włodzimierz Szopinski (sierpień 2011r.),
- Koordynator lokalny we Wschowie – Ryszard Napierała ( sierpień – grudzień 2011r.).
2. Zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej
W ramach realizowanych projektów ZLOP w 2011r. zatrudniał w ramach umów cywilno-prawnych 16 osób,
w tym: koordynatorów projektu, doradców zawodowych, psychologa, prawnika, pośrednika pracy, coacha,
specjalistę ds. szkoleń, księgową oraz moderatorów konferencji i prelegentów.

DZIAŁANIA PODEJMOWANYCH PRZEZ ZLOP W 2011 r.
I.

REALIZOWANE PROJEKTY:

1. PROJEKT
„KIS na bis!” – współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu
i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa
i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Projekt „KIS na bis!” realizowany od 01.05.2011r. we współpracy m.in. z WUP, PUP i MOPS
w powiecie zielonogórskim. Celem bezpośrednim projektu jest poprawa sytuacji społeczno –zawodowej
osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób długo trwale bezrobotnych
i niepełnosprawnych z terenu miasta Zielona Góra i powiatu zielonogórskiego w wieku aktywności
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zawodowej (15 - 64 lat). Projekt swoimi działaniami obejmuje: działalność Klubu Integracji Społecznej,
dyżury specjalistów: prawnik, psycholog, doradca zawodowy oraz funkcjonowanie grup wsparcia. W
ramach KIS realizowane są szkolenia aktywizujące: trening umiejętności społecznych, coaching kariery oraz
szkolenia zawodowe: kurs kosmetyczny, kurs na pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia oraz kurs
prawo jazdy kat. C
z kwalifikacja wstępną przyspieszoną. Do końca 2011 roku ze szkoleń
aktywizujących skorzystało 44 osoby, a ze szkoleń zawodowych: kierowca kat. C – 15 osób, kosmetyczka –
15 osób, pracownik ochrony pierwszego stopnia – 14 osób. W ramach projektu beneficjenci mają możliwość
skorzystania z porad specjalistów: prawnika, psychologa i doradcy zawodowego.
Całkowity koszt projektu wynosi 620620,00 zł i pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Czas realizacji projektu od 01.05.2011r. do 31.10.2012 r.
2.

PROJEKT „Utworzenie dwóch modelowych ośrodków doradztwa w powiatach
Międzyrzeckim i wschowskim” w ramach „ Akcji Człowiek” współfinansowany ze środków
MIĘDZYNARODOWEJ FUNDACJI EUROPA WSCHODNIA Bazowe Projekty Strukturalne.

Projekt „Utworzenie dwóch modelowych ośrodków doradztwa w powiatach Międzyrzecz
i Wschowa” realizowany od 01.08.2011r. wraz z niemieckim partnerem Parytetowym Związkiem Socjalnym
Brandenburgii. Celami projektu jest nawiązanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi z
Polski i Niemiec, które działają na podobnym obszarze wsparcia. W dalszej kolejności zakłada pełne
udokumentowanie sytuacji osób niepełnosprawnych, osób z poważnymi problemami socjalnymi, osób
bezdomnych oraz zagrożonych chorobą alkoholową na terenie powiatu międzyrzeckiego i wschowskiego, a
następnie dotarcie do nich i próbę udzielenia wszechstronnej pomocy celem przywrócenia do harmonijnego
funkcjonowania w społeczeństwie. Projekt ten skierowany jest do organizacji pozarządowych działających w
obszarze socjalnym w wyżej wymienionych powiatach.
Dotychczasowe działania doprowadziły do utworzenia Ośrodków Rejonowych w Międzyrzeczu
i we Wschowie. Ośrodki zajmują się udzielaniem wsparcia dla organizacji członkowskich ZLOP .
Czas realizacji projektu od 01.08.2011 r. do 31.07.2012 r.
3.

PROJEKT „@ktywni niepełnosprawni” współfinansowany ze środków finansowych
Województwa Lubuskiego.

Projekt „@ktywni niepełnosprawni” realizowany od 01.05.2011r. Celem bezpośrednim zadania było
zwiększenie aktywności uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym oraz
przeciwdziałaniu ich wykluczeniu społecznemu poprzez specjalistyczne doradztwo zawodowe,
psychologiczne, poradnictwo społeczno-prawne oraz wsparcie specjalisty ds. rynku pracy. Działania
skierowane były do 50 osób niepełnosprawnych z terenu województwa lubuskiego poprzez indywidualne
doradztwo i warsztaty. Grupa beneficjentów ostatecznych objęta została kompleksowym wsparciem
oferowanym w ramach zadania.
Podczas realizacji zadania została nawiązana współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy
i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli. W ramach współpracy na rzecz wyżej
wymienionych instytucji były świadczone bezpłatne usługi specjalistów tj. prawnika i psychologa na rzecz
osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin. W ramach współpracy Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie zobowiązało się do bezpłatnego udostępnienia lokalu w celu świadczenia poradnictwa przez ww.
specjalistów.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosił 40800,- zł z czego 19980,- zł pochodziło z dotacji Urzędu
Marszałkowskiego na realizację zadania publicznego z zakresu „Wojewódzkiego Programu Integracji
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Społecznej Osób Niepełnosprawnych”, wkład własny 2860,- zł i osobowy 17960,- zł (w tym świadczenia
wolontariuszy i praca społeczna członków).
Czas realizacji zadania od 01.05.2011r. do 15.12.2011r.
PROJEKT „@ktywni niepełnosprawni na bis” - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

4.

niepełnosprawnych, współfinansowany ze środków PFRON przy udziale Województwa
Lubuskiego.
Projekt „@ktywni niepełnosprawni na BIS” realizowany od 24.10.2011. Celem bezpośrednim zadania było
zwiększenie aktywności uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym oraz
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Zadanie publiczne skierowane było do grupy około 600 osób
niepełnosprawnych z terenu województwa lubuskiego, w tym: ok. 500 osób niepełnosprawnych otrzymało
wsparcie w postaci broszury informacyjnej (poradnika) przygotowanym przez zespół specjalistów, ok. 30
osób niepełnosprawnych objętych zostało specjalistycznym
doradztwem
zawodowym
i psychologicznym poprzez uczestnictwo w 3 - dniowych warsztatach aktywizacyjnych oraz ok. 30
przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Poprzez te działania
podniesiona została kompetencja społeczna osób niepełnosprawnych, nabyli oni umiejętności sprawnego
poruszania się na rynku pracy a także wzrosło efektywne działanie organizacji pozarządowych na rzecz osób
niepełnosprawnych.
Całkowity koszt zadania wynosi 48050,- zł ze środków PFRON przy udziale Województwa Lubuskiego.
Czas realizacji zadania od 24.10.2011 r. do 31.12.2011 r.
II.
1.

WSPÓŁPRACA Z III SEKTOREM ORAZ PROJEKTOWA:
Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych ”WRZOS”

ZLOP jest członkiem zwyczajnym Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS
w Warszawie. We współpracy z WRZOS zrealizowany został projekt „Doradztwo i Kariera – ponadlokalna
sieć aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami” w ramach którego w Zielonej
Górze kontynuowało działalność Biuro „DiK” dla osób z niepełnosprawnościami. Biuro świadczyło
kompleksową pomoc z zakresu doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz poradnictwa
psychologicznego dla osób niepełnosprawnych. Na bieżąco tworzono bazę osób niepełnosprawnych, które
legitymują się różnorodnymi kwalifikacjami. Klienci DiK deklarowali chęć podjęcia pracy, a dzięki
spotkaniom indywidualnym ze specjalistami nabywali dodatkowe atuty tj. umiejętność redagowania
dokumentów aplikacyjnych, czy zdolność sprawniejszego poruszania się po otwartym rynku pracy. W
zakresie swoich usług DiK posiadał również organizacje warsztatów aktywizacyjnych ze szczególnym
naciskiem położonym na najbardziej marginalizowanych i izolowanych niepełnosprawnych. Organizowane
warsztaty swoją tematyką obejmowały: przełamywanie barier psychologicznych, nabywanie umiejętności
radzenia sobie negatywnymi emocjami; budowanie własnego systemu wartości jako osoby
niepełnosprawnej; wypracowywanie umiejętności ułatwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym
(pewności siebie, wiary we własne możliwości, asertywności, komunikatywności); rozwój umiejętności
komunikacji społecznej oraz zwiększanie umiejętności uczestników warsztatów dotyczących poruszania się
po otwartym rynku pracy.
Przyjęto 194 beneficjentów którym udzielono ponad 600 konsultacji psychologa, doradcy zawodowego
i
pośrednika
pracy.
Zorganizowano
6
warsztatów
prowadzonych
przez
psychologa
i doradcę zawodowego. W wyniku wspierających działań DiK-u zatrudnienie podjęło 27 osób,
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42 osoby skorzystały
w poszukiwaniu pracy.

z

grupowych

porad

zawodowych

a

także

zajęć

aktywizujących

ZLOP aktywnie uczestniczył w realizowanych przez WRZOS przedsięwzięciach, m. in:
- w realizowanym od marca 2011r. projekcie „Modelowy system na rzecz integracji społecznej”,
- w konferencji „Innowacyjne rozwiązania, standardy pomocy społecznej – praktyka wdrażania” w Poznaniu
w dniach 28 – 30 września 2011r.,
- udział Romualda Malinowskiego i Ryszarda Napierały w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym
WRZOS - 10 maja 2011r. Na wniosek ZLOP Ryszard Napierała został wybrany na członka Komisji
Rewizyjnej WRZOS.
- spotkanie Programowe WRZOS w Poznaniu, 29 września 2011r. z udziałem przedstawicieli ZLOP:
Romualda Malinowskiego – prezesa ZLOP i Bernadety Walaszek – specjalisty ds. współpracy z jednostkami
samorządu terytorialnego. Omawiano m. in. Kwestię powoływania w poszczególnych województwach
regionalnych Komisji Dialogu Społecznego.
- spotkanie robocze związków regionalnych WRZOS w Barlinku, 04-05 listopada 2011r. z udziałem
R. Malinowskiego – prezesa ZLOP. Ustalono m. in. potrzebę opracowania ankiety badającej potencjał
organizacji członkowskich.
- Zarząd ZLOP 14 grudnia 2011r. udzielił rekomendacji Krzysztofowi Balonowi (sekretarz Rady
Programowej WRZOS) na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.
- WRZOS wspólnie z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej we Wrocławiu i Zielonej Górze złożył
projekt do DWF w ramach zadania „ Model kontraktacji usług”.
2. Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Wałbrzychu
W 2011 roku ZLOP zawarł porozumienie o współpracy z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych w Wałbrzychu dot. realizacji projektu „Innowacyjny Spółdzielca” finansowanego ze
środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Operacyjnego Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich, którego celem jest zwiększenie aktywności i konkurencyjności spółdzielni
socjalnych
w sferze realizacji zadań pożytku publicznego poprzez przyznanie dotacji finansowych na
rzecz realizacji projektów. Przeprowadzono konkurs na projekty, w którym mogły uczestniczyć spółdzielnie
socjalne, podejmujące działania w zakresie pożytku publicznego zgodnie z art. 4 ust 1 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie . Maksymalna wysokość dotacji na jeden projekt wynosiła do
22.500,- zł.
W ramach projektu prowadzono kampanię promocyjno-informacyjną, w tym zorganizowano 17 lipca 2011r,
w Zielonej Górze seminarium, którego celem była promocja zasad konkursu dotacyjnego dla spółdzielni
socjalnych. Konkurs grantowy i działania na rzecz rozwoju współpracy międzysektorowej wzmacniały
rozwój spółdzielni socjalnych oraz wpływały korzystnie na wyrównanie szans osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Efektem końcowym projektu było otrzymanie dotacji na rozszerzenie
działalności spółdzielni socjalnej przez Spółdzielnię Socjalna „Twój Czas” z Kęszycy Leśnej w powiecie
międzyrzeckim, w kwocie 19.830,- zł.
3.

Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT w Warszawie

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych od listopada 2010r. jest partnerem regionalnym Sieci
SPLOT w województwie lubuskim. Celem nawiązania współpracy w perspektywie, jest powołanie ośrodka
wspierania w województwie lubuskim , który działałby według standardów Sieci SPLOT. W 2011 roku
działania ZLOP we współpracy z Siecią SPLOT koncentrowały się przy realizacji dwóch projektów
ogólnopolskich, a mianowicie:
- „Mój samorząd” – celem projektu było wzmocnienie społecznego nadzoru nad administracją publiczną
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poprzez wzrost znaczenia konsultacji społecznych. Projekt finansowany przez EFS w ramach POKL.
Zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy z dnia 25 lutego 2011r. ZLOP przeprowadził Kampanię
„Mój samorząd” – upowszechnił za pomocą mediów papierowych oraz elektronicznych wyniki badań
przeprowadzonych przez firmę PBS DGA. M. in. w „Gazecie Lubuskiej” z dnia 22 marca 2011r. ukazała się
publikacja wyników badań pod nazwą „Jak się żyje w naszym mieście” – odrębna dla miasta Gorzów Wlkp.
i dla Zielonej Góry. Mieszkańcy obu miast: bardziej ufają prezydentom niż radom miasta; nie mają poczucia,
że są partnerem władz w podejmowaniu decyzji ważnych dla miasta. 22 i 23 marca 2011r. w obu stolicach
województwa lubuskiego zorganizowano debatę mieszkańców z lokalnymi samorządowcami
i przedstawicielami organizacji pozarządowych.
- „Model współpracy – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy administracji
publicznej
z organizacjami pozarządowymi”. Jest to projekt systemowy, którego celem było
zwiększenie zakresu
i poprawa jakości mechanizmów współpracy. Projekt finansowany z EFS
w ramach POKL. Zgodnie
z porozumieniem o współpracy z dnia 15 września 2011r. ZLOP
zobowiązał się do organizacji jednego spotkania w województwie w ramach tzw. Forum pełnomocników, w
styczniu 2012r. Forum pełnomocników to platforma dyskusji, wymiany doświadczeń i zbierania opinii na
temat współpracy samorządu z NGO oraz upowszechnianie wypracowanych rozwiązań/produktu Projektu,
organizowaną dla urzędników, odpowiedzialnych w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego
za współpracę z organizacjami pozarządowymi, w formie spotkań o charakterze seminaryjnowarsztatowym.
- prezes ZLOP Romuald Malinowski uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Członków Sieci SPLOT we
Fromborku, w dniach 6-8 czerwca 2011r.

4.

Międzynarodowa – z Parytetowym Związkiem Socjalnym Brandenburgii

Od początku roku 2011 ZLOP rozpoczął działania projektowe w ramach „Akcji człowiek” ze
sprawdzonym partnerem niemieckim – Parytetowym Związkiem Socjalnym Brandenburgii. Wspólne
działania obu organizacji umocniły pozycję organizacji działających na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym w tym
osób niepełnosprawnych, osób znajdujących się
w trudnej sytuacji socjalnej, a także osób zagrożonych chorobą alkoholową. Współpraca zaowocowała
rozpoczęciem realizacji projektu w sierpniu 2011 roku pt. „Utworzenie dwóch modelowych ośrodków
doradztwa w powiatach międzyrzeckim i wschowskim”, w których partnerami są Związek Lubuskich
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pozarządowych. ZLOP otrzymuje cyklicznie Biuletyn OFOP. Przedstawiciele ZLOP mają możliwość
uczestniczenia w ogólnopolskich konferencjach, seminariach, szkoleniach itp.
6. Gminą Małomice w ramach projektu „Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania ekonomii
społecznej w regionie lubuskim”
Na podstawie Umowy partnerskiej z 2010r. pomiędzy Gminą Małomice będącą beneficjentem projektu pn.
„Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania ekonomii społecznej w regionie lubuskim” a ZLOP
wspólnie z dwudziestoma innymi partnerami (Gminy, PUP,OPS) uczestniczył w działaniach wspierających
rozwój ekonomii społecznej w Województwie Lubuskim. Partner finansowy – Lubuskie Stowarzyszenie
Rozwoju Regionalnego „Rozwój” w Gorzowie Wlkp. – członek ZLOP.
Celem w/w projektu było wsparcie sektora ekonomii społecznej w województwie lubuskim i poprawa
dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Upowszechniono rezultaty zadania
wśród instytucji działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, którymi między
innymi było założenie 10 spółdzielni socjalnych na terenie województwa lubuskiego działających obszarze 3
sektora. Uzyskane doświadczenia posłużą do wypracowania modelu, który umożliwi polepszenie jakości
zarządzania i wspierania inicjatyw z zakresu (ES) w województwie. Poza tym stworzono mechanizm
budowania partnerstwa lokalnego tworzącego przyjazną atmosferę wokół inicjatyw ekonomii społecznej ,
wdrożono metody szkolenia osób z grup wykluczonych w grupach samokształceniowych mające na celu
utworzenie przedsiębiorstw społecznych; wypracowano różnorodne modele współpracy inicjatyw ES z
funkcjonującymi na rynku instytucjami oraz generowania miejsc pracy również w organizacjach
pozarządowych, zbudowano system informacji, komunikacji pomiędzy partnerami oraz mechanizm
promocji.

DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA
1. Współpraca instytucjonalna:
Z SAMORZĄDEM WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Głównym partnerem ZLOP był samorząd województwa lubuskiego dzięki któremu zrealizowano szereg
istotnych przedsięwzięć.
Na wspólny wniosek ZLOP-u i 52 organizacji skupionych w ZLOP, Marszałek Województwa
Lubuskiego zarządzeniem nr 82/2011 z dnia 8 lipca 2011r. powołał Radę Działalności Pożytku
Publicznego Województwa Lubuskiego, jako organ konsultacyjny i opiniodawczy. W skład RDPP WL
powołano 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych wyłonionych spośród 16 kandydatów w wyniku
głosowania przez organizację członkowskie. Członkami RDPP WL z rekomendacji ZLOP-u zostali:
- Romuald Malinowski – prezes Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych – z obszaru integracji
europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- Małgorzata Sendecka – członek Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego „Rozwój”
w Gorzowie Wlkp. – z obszaru promocji województwa, przedsięwzięcia o charakterze regionalnym,
ponadregionalnym i międzynarodowym,
- Dorota Zubko – przewodnicząca Lubuskiego Stowarzyszenia Profilaktyki Społecznej w Zielonej Górze,
z obszaru – przeciwdziałanie uzależnieniom.
12 września 2011r. w tajnym głosowaniu Rada DPP WL wybrała Romualda Malinowskiego na
przewodniczącego Rady.
Romuald Malinowski - prezes ZLOP uczestniczył w pracach Rady do spraw rozwoju województwa
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lubuskiego ( organ opiniodawczo-doradczy Zarządu WL), powołanej w dniu 17 września 2009 roku
Uchwałą Nr 217/1718/09 Zarządu Województwa Lubuskiego. Głównymi tematami posiedzeń Rady były
m. in. prace nad Strategią Rozwoju Polski Zachodniej oraz aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa
Lubuskiego.
Przedstawiciele ZLOP-u aktywnie uczestniczyli w debatach, konferencjach, seminariach, szkoleniach
organizowanych przez Urząd Marszałkowski, m. in.:
- konferencji pt. „Niemiecko-polskie otwarcie rynku pracy” – 21 marca 2011r.
- konferencji inaugurującej obchody Roku Wolontariatu pt. „Wolontariat wart zachodu” – 4 kwietnia 2011r.,
- debacie pt. „Strategiczne kierunki rozwoju województwa lubuskiego – 20 września 2011r.,
- konferencji pt. „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy” – 3 października 2011r.
- konferencji „BADANIA I ROZWÓJ DLA UNII EUROPEJSKIEJ” – 7 października 2011r. w Gorzowie Wlkp.
Prezes ZLOP Romualda Malinowskiego na zaproszenie Przewodniczącego Sejmiku Województwa
Lubuskiego p. Tomasza Możejko uczestniczył w sesjach Sejmiku Województwa Lubuskiego.
Z LUBUSKIM URZĘDEM WOJEWÓDZKIM w Gorzowie Wlkp.
Wicewojewoda Lubuski Pan Jan Świerepo objął patronat honorowy nad projektem pt. „Utworzenie dwóch
modelowych ośrodków doradztwa w Powiatach Międzyrzecz i Wschowa”, realizowanym przez Związek
Lubuskich Organizacji Pozarządowych z udziałem partnera - Parytetowy Związek Socjalny Brandenburgii.
Z WOJEWÓDZKIM URZĘDEM PRACY W ZIELONEJ GÓRZE
ZLOP od 10 kwietnia 2007r. jako instytucja szkoleniowa - jest wpisany do Rejestru instytucji
szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze - nr ewidencyjny 2.08/00011/2007,
- realizował szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i beneficjentów objętych projektami,
m.in. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – łącznie 134 osoby.
Zgodnie z Umową PARTNERSTWA LOKALNEGO NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ z dnia 22
września 2008r. ZLOP jest członkiem Rady Programowej Partnerstwa na rzecz Ekonomii Społecznej,
której celem jest m. in. wsparcie i promocja działalności podmiotów ekonomii społecznej. Liderem
partnerstwa jest Marszałek Województwa Lubuskiego, a sekretariat partnerstwa prowadzi Wojewódzki
Urząd Pracy w Zielonej Górze. Przedstawiciele ZLOP uczestniczyli w posiedzeniach Rady Programowej….
Partnerstwo lokalne na rzecz poradnictwa zawodowego – to inicjatywa stanowiąca platformę
współdziałania, stanowiącą podstawę współpracy na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
w województwie lubuskim. W trakcie konferencji nt. „Świadomie planuję swoją i Waszą przyszłość –
poradnictwo zawodowe dla każdego ucznia to nasza wspólna sprawa” w dniu 18 października 2011r. ZLOP
otrzymał Certyfikat jako Partner Forum Poradnictwa Zawodowego Województwa Lubuskiego.
2. Współpraca z mediami oraz wydawnictwa.
Utrzymywano bieżące kontakty z regionalnymi środkami masowego przekazu, w tym w szczególności:
„Gazetą Lubuską”, „Tygodnikiem Lubuskim”, „Życiem nad Odrą”; Radiem Zachód, Radiem Zielona
Góra; TVP3 – Gorzów Wlkp., TV Odrą i RTV Lubuska.
W grudniu 2011r. wydano broszurę informacyjną dla osób niepełnosprawnych i podmiotów pracujących
na rzecz tych osób, pt. „@ktywni niepełnosprawni na BIS” w nakładzie 1000 egzemplarzy.
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25 lutego 2011r. w „Gazecie lubuskiej” z dnia 22 marca 2011r. w ramach przeprowadzonej przez ZLOP
Kampanii „Mój samorząd”, ukazała się publikacja wyników badań pod nazwą „Jak się żyje w naszym
mieście” – odrębna dla miasta Gorzów Wlkp. i dla Zielonej Góry.
W związku z 15-leciem ZLOP, 8 grudnia 2011 r. w „Gazecie Lubuskiej” ukazała się 4-ro stronicowy
dodatek pt. „Pomaganie mamy we krwi”.
Zgodnie z Umową zawartą 23 listopada 2011r. pomiędzy ZLOP a Media Regionalne Sp. z o.o. osiem
stowarzyszeń członkowskich ZLOP z terenu Zielonej Góry otrzymało bezpłatną roczną prenumeratę
„Gazety Lubuskiej”. Są to m. in. Stowarzyszenie Zielonogórskich Amazonek: Terenowy Komitet Ochrony
Praw Dziecka; Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej; Fundacja „Bezpieczne Miasto”, Polskie
Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy;
XV lecie ZLOP
W ramach obchodów XV-lecia ZLOP w dniu 9 grudnia 2011r. zorganizowano Konferencję pn. „ Dobre
praktyki organizacji pozarządowych w pomocy osobom niepełnosprawnym”. Patronat honorowy objął
Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Pan Tomasz Możejko. W trakcie Konferencji ZLOP
otrzymał listy gratulacyjne m. in. od:
- Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego,
- Starosty Międzyrzeckiego i Wschowskiego,
- Zarządu Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych w Warszawie,
- Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych w Szczecinie.
W Konferencji uczestniczyli m.in. wiceprezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w Warszawie Pan Jacek Brzeziński: członkowie Zarządu WRZOS z prezesem Anną
Kruczek: dyrektor Parytetowego Związku Socjalnego Brandenburgii w Poczdamie Andreas Kaczynski.
REPREZENTOWANIE ZWIĄZKU LUBUSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Przedstawiciele Zarządu, Rady Programowej oraz pracownicy Biura ZLOP aktywnie uczestniczyli w
konferencjach, spotkaniach, reprezentując głos i doświadczenie ZLOP.
Romuald Malinowski – Prezes ZLOP jest – został wybrany na przewodniczącego Rady Działalności
Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego oraz jest członkiem Rady Rozwoju Województwa
Lubuskiego powołanej przez Marszałka Województwa Lubuskiego,
Zofia Kulikowska – Wiceprezes ZLOP - jest Wiceprzewodniczącą Lokalnej Grupy Działania „Między Odrą
a Bobrem” oraz członkiem Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję
2011-2015, powołanej przez Marszałka Województwa Lubuskiego,
Włodzimierz Szopinski – Wiceprezes ZLOP - jest Przewodniczącym Powiatowej Rady Organizacji
Pozarządowych w Międzyrzeczu,
Renata Chilarska – sekretarz Rady Programowej ZLOP - jest przewodniczącą
Organizacji Pozarządowych we Wschowie,
Dorota Zubko – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Publicznego Województwa Lubuskiego,

Powiatowej Rady

jest członkiem Rady Działalności Pożytku

Ryszard Napierała – prezes Czerwieńskiego Towarzystwa Turystycznego jest członkiem Komisji
Rewizyjnej Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych w Warszawie,
Bernadeta Walaszek – koordynator projektu „KIS na bis”, jest członkiem Regionalnej Grupy Sterującej
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Ewaluacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Lubuskiego na lata 2007 – 2013,
Agata Nolka- Metrykowska – doradca zawodowy - jest przedstawicielem ZLOP w Radzie Programowej
Partnerstwa na rzecz poradnictwa zawodowego przy WUP powołanej przez Marszałka Wojewódzkiego
Lubuskiego,
Ireneusz Bochno – specjalista ds. ewaluacji - jest przedstawicielem w Radzie Programowej Partnerstwa na
rzecz ekonomii społecznej przy WUP powołanej przez Marszałka Wojewódzkiego Lubuskiego .

Podpisy członków Zarządu:
1.

Romuald Malinowski

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

2.

Włodzimierz Szopinski .............................................

3.

Zofia Kulikowska

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