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A. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
A-I. Wstęp
1. Informacje Rejestrowe
Nazwa organizacji - ZWIĄZEK LUBUSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Adres siedziby

- ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra

Telefon

- 68 452 72 71 , 68 470 98 40

Fax

- 68 452 72 71

Strona internetowa - www.zlop.org.pl

e-mail

- biuro@zlop.org.pl

Data rozpoczęcia działalności – 18 grudnia 1996 roku
Rejestracja w KRS 6 sierpnia 2003 r. Postanowienie Sądu Rejonowego w Zielonej
Górze Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego
Uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego - 5 listopad 2004 r.
Nr KRS 0000169865,
Nr REGON 970616900
NIP 929-17-05-358
Rodzaj przeważającej działalności wg PKD
 94,99,Z

DORADZTWO,

ORGANIZACJAMI

WYMIANA

CZŁONKOWSKIMI

DOŚWIADCZEŃ
ORAZ

POMIĘDZY

MERYTORYCZNE

I METODYCZNE WSPIERANIE ICH DZIAŁALNOŚCI
 94,99,Z, ORGANIZOWANIE KONFERENCJI, SEMINARIÓW, ZWŁASZCZA
Z UCZESTNICTWEM

REPREZENTANTÓW

ADMINISTRACJI

PUBLICZNEJ

I INNYCH ŚRODOWISK, ORGANIZOWANIE SZKOLEŃ, PUBLIKACJE
Nr rachunku bankowego. BGŻ 66 2030 0045 1110 0000 0254 0220

2. Zarząd
Romuald Malinowski – Prezes, zam. Słone, gm. Świdnica
Zofia Kulikowska – Wiceprezes, zam. Droszków, gm. Zabór
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Włodzimierz Szopinski – Wiceprezes, zam. Skwierzyna
Irena Ratajczak – Członek, zam. Wschowa

3. Komisja Rewizyjna
Dorota Zubko – Przewodnicząca, zam. Zielona Góra
Gracjan Pawlak – Sekretarz, zam. Gorzów Wlkp.
Jerzy Wanat – Członek, zam. Kostrzyn nad Odrą

4. Rada ZLOP
prof. dr hab. Bogdan Ślusarz – kierownik Zakładu Zarządzania Administracją
Publiczną Uniwersytetu Zielonogórskiego – Przewodniczący
prof. dr hab. Bogusław Pietrulewicz – dyrektor Instytutu Edukacji Techniczno –
Informatycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego – Wiceprzewodniczący
mgr Renata Chilarska – przewodnicząca Powiatowej Rady Organizacji
Pozarządowych we Wschowie – Członek Rady

A-II. Zasady, formy i zakres działalności
5. Historia i misja
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
na dzień 1 grudnia 2012 roku zrzeszał 101 członków zwyczajnych 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 reprezentuje interesy organizacji członkowskich
wobec

polityki,

administracji

i

gospodarki,

wspiera

działalność

organizacji

członkowskich, koordynuje wymianę doświadczeń i wiedzę pomiędzy członkami.
Jednocześnie dąży do podnoszenia rangi lubuskich organizacji pozarządowych
w polityce społecznej, ekonomicznej i kulturalnej państwa.
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6. Cele statutowe
 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.

7. Sposoby realizacji celów statutowych
 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:
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 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 aktywności zawodowej,
 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 zagranicą,

 Działalność

na

występowanie

rzecz

ochrony

z wnioskami

do

prawnej

i

właściwych

finansowej
organów

członków

ZLOP,

państwowych

i

samorządowych,
 Gromadzenie i udostępnianie informacji oraz prowadzenie banku informacji,
 Powołanie komisji problemowych,
 Prowadzenie działalności promocyjnej i szkoleniowej oraz zabieganie o środki
finansowe 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.
8. Struktura Organizacyjna
 Walne

Zebranie

–

najwyższa

władza

Pozarządowych.
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Związku

Lubuskich

Organizacji

 Zarząd – wybierany prze Walne Zebranie, kieruje działalnością organizacji
i reprezentuje ją na zewnątrz.
 Komisja Rewizyjna – powołana przez Walne Zebranie sprawuje kontrolę nad
działalnością organizacji.
 Rada ZLOP – powołana prze Zarząd, pełni rolę doradczo-opiniodawczą.

9. Forma i struktura działalności
ZLOP funkcjonuje w obszarze współpracy i reprezentowania organizacji
pozarządowych wobec sektora publicznego i innych środowisk, jak również integracji
społecznej. Cele statutowe realizowane są w ramach jednostek organizacyjnych
i programów. W okresie sprawozdawczym funkcjonowały: Klub Integracji Społecznej,
Ośrodek Rejonowy we Wschowie, Ośrodek Rejonowy w Międzyrzeczu, Klub
Wolontariusza.

Szczegółowy

opis

działalności

jednostek

organizacyjnych

i programów znajduje się w punkcie A-III. Naszymi klientami i podopiecznymi są
osoby zamieszkujące teren województwa lubuskiego.

A-III. Realizacja celów statutowych
1. Klub Integracji Społecznej w Zielonej Górze
Klub Integracji Społecznej działający w Związku Lubuskich Organizacji
Pozarządowych ma na celu zminimalizowanie skutków marginalizacji oraz
wykluczenia społecznego jak, również wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym poprzez integrację i reintegrację społeczną i zawodową. Dzięki
działalności Klubu osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (art. 7 ustawy
o pomocy społecznej z dnia 13 marca 2004 r. Dz. U. Z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późn.
zm.) mają szansę na odnalezienie się w trudnej sytuacji życiowej oraz powrót na
rynek pracy. KlS funkcjonujący w ZLOP- ie proponuje swoim Beneficjentom
bezpłatne spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym/ pośrednikiem pracy oraz
prawnikiem.

Organizuje

również

działania

o

charakterze

terapeutycznym

i edukacyjnym, kształtuje umiejętności w zakresie kompetencji społecznych, postawy
samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz poruszania się po rynku pracy
oraz zwiększania aktywności społecznej. W ramach Klubu Integracji Społecznej
odbywają się spotkania wspierające ze specjalistą pracy grupowej. Celem spotkań
jest integracja grupy, ustalenie oczekiwań, wyjaśnienia wątpliwości, wspieranie
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w rozwiązywaniu

codziennych

problemów

oraz

doskonalenie

umiejętności

zdobywanych podczas innych zajęć. Na spotkaniach grupy wymiany umiejętności,
uczestnicy bazują na swoich doświadczeniach poprzez przekazanie ich innym osobą
stają się grupą samokształcącą. Treningi umiejętności społecznych przygotowują
uczestników do zatrudnienia lub samozatrudnienia dzięki takim zagadnieniom jak:
asertywność, komunikacja interpersonalna, inteligencja emocjonalna, poczucie
własnej wartości, pisanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy, przygotowanie
listu motywacyjnego oraz Curriculum Vitae, a także coaching kariery mający na celu
uświadomienie Beneficjentowi jego mocnych i słabych stron oraz możliwościami
pracy nad sobą.

2. Ośrodek Rejonowy ZLOP w Międzyrzeczu
Dnia 18.05.2012 roku w Międzyrzeczu miało miejsce otwarcie Ośrodka
Rejonowego Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych. W Ośrodku SzkolnoWychowawczym

w Międzyrzeczu

przy

ul.

Pamiątkowej17,

ZLOP

wynajął

pomieszczenie biurowe, które zostało wyremontowane przez uczniów Zespołu Szkół
Budowlanych z Międzyrzecza. Otwarcie Ośrodka ZLOP zbiegło się z wizytą delegacji
francuskiej z zaprzyjaźnionej z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym organizacji
„Kontakt”. W uroczystości brali udział Pan Sekretarz Powiatu Bogusław Maciejczak,
Prezes ZLOP Pan Romuald Malinowski, koordynatorzy projektu „Akcja człowiek”
Panowie Włodzimierz Szopinski i Marek Gałwa.
Rolą Ośrodka Rejonowego ZLOP jest m.in. tworzenie płaszczyzny współpracy
i integracja działalności organizacji pozarządowych na rzecz zwiększenia ich
skuteczności działania dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz pomoc
organizacjom pozarządowym w rozwiązywaniu problemów związanych z ich
statutową działalnością jak również świadczenie bezpłatnej, kompleksowej pomocy
z

zakresu:

doradztwa

zawodowego;

pośrednictwa

pracy

i poradnictwa

psychologicznego i prawnego.
3. Ośrodek Rejonowy ZLOP we Wschowie
9 października 2012r. nastąpiło otwarcie Rejonowego Ośrodka ZLOP we
Wschowie, który zainicjowany został poprzez prawie dwuletnie prace projektowe na
terenie Powiatu Wschowskiego. Przeprowadzone wśród organizacji pozarządowych
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ankiety

potrzeb

posłużyły

nam

do

zorganizowania

dyżurów

odpowiednich

specjalistów – prawnika, psychologa, doradcy zawodowego i innych, o których
poproszono organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Wschowskiego.
Rolą Ośrodka Rejonowego ZLOP jest m.in. tworzenie płaszczyzny współpracy
i integracja działalności organizacji pozarządowych na rzecz zwiększenia ich
skuteczności działania dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz pomoc
organizacjom pozarządowym w rozwiązywaniu problemów związanych z ich
statutową działalnością jak również świadczenie bezpłatnej, kompleksowej pomocy
z zakresu:

doradztwa

zawodowego;

pracy

pośrednictwa

i poradnictwa

psychologicznego i prawnego.
4. Klub Wolontariusza
W ZLOP-ie przy Klubie Integracji Społecznej działał Klub Wolontariusza,
składający się z 13 wolontariuszy, zarówno pracowników jak i osób z poza ZLOP-u
Osoby te bardzo chętnie angażowały się w działalność organizacji. Inicjatywa miała
na celu zbieranie wokół siebie wolontariuszy, szerzenie idei wolontariatu,
zabezpieczenie wolontariuszom możliwości aktywnego uczestnictwa i realizacji
własnych

pomysłów.

W

ramach

Klubu

odbywały

się

spotkania

naszych

wolontariuszy, na których wymienialiśmy się doświadczeniem i uczestniczyliśmy
w spotkaniach tematycznych.
5. Instytucja Szkoleniowa
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.
W 2012 roku Zlop przeprowadził następujące szkolenia:
- warsztaty:
„Rozwój kluczowych kompetencji w procesie powrotu i utrzymania na rynku pracy”
- szkolenia aktywizujące:
„Kurs kosmetyczny”
„Kurs na pracownika ochrony fizycznej I stopnia – edycja II
„Kurs na pracownika ochrony fizycznej I stopnia – edycja III
- szkolenia zawodowe:
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„Kurs kosmetyczny” – edycja III
„Kurs na pracownika ochrony fizycznej I stopnia – edycja II
„Kurs na pracownika ochrony fizycznej I stopnia – edycja III
„Kurs na kierowcę kategoria C + kwalifikacja wstępna przyspieszona

6. Projekt „KIS na bis!”
Realizowany od 01.05.2011r. do 31.10.2012r. - współfinansowany przez Unię
Europejską

w ramach

Przeciwdziałanie
poddziałanie

Europejskiego

wykluczeniu

7.2.1.

Aktywizacja

Funduszu

i wzmocnienie
zawodowa

Społecznego,

sektora
i

działanie

ekonomii

społeczna

osób

7.2.

społecznej,
zagrożonych

wykluczeniem społecznym. Projekt „KIS na bis!” realizowany był we współpracy m.in.
z WUP, PUP i MOPS w powiecie zielonogórskim. Celem bezpośrednim projektu była
poprawa sytuacji społeczno –zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz osób długo trwale bezrobotnych i niepełnosprawnych
z terenu powiatu zielonogórskiego w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat).
Projekt swoimi działaniami obejmował: działalność Klubu Integracji Społecznej,
dyżury specjalistów: prawnik, psycholog, doradca zawodowy oraz funkcjonowanie
grup wsparcia. W ramach KIS zrealizowano 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.
7. Projekt „ Utworzenie dwóch modelowych ośrodków doradztwa w powiatach
Międzyrzecz i Wschowa” w ramach „Akcji Człowiek”
Projekt realizowany był od 01.08.2011r.do 31.07.2012 współfinansowany ze
środków MIĘDZYNARODOWEJ FUNDACJI
Projekty Strukturalne,

EUROPA WSCHODNIA

Bazowe

wraz z niemieckim partnerem Parytetowym Związkiem

Socjalnym Brandenburgii. Celami projektu było nawiązanie współpracy pomiędzy
organizacjami pozarządowymi z Polski i Niemiec, które działają na podobnym
obszarze wsparcia. Projekt zakładał 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.
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Projekt ten skierowany był do organizacji pozarządowych działających w obszarze
socjalnym w wyżej wymienionych powiatach. Działania te doprowadziły do
utworzenia ośrodków doradztwa w Międzyrzeczu i we Wschowie. Ośrodki zajmują
się udzielaniem porad prawnych, porad psychologicznych oraz porad z zakresu
prawnych aspektów działalności ngo.
8. Projekt „Rozszerzenie działalności Klubu Integracji Społecznej”
Realizowany w okresie od 01.04.2012 do 31.12.2012r. – współfinansowany ze
środków Województwa Lubuskiego. Całkowity koszt wyniósł Dotacja na realizację
projektu wynosiła 9.000zł. Projekt skierowany był do osób wykluczonych bądź
zagrożonych

wykluczeniem

społecznym, z terenu

województwa

lubuskiego.

Głównym celem projektu było wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
poprzez integrację i reintegrację społeczną i zawodową. Udzielano pomocy prawnej,
psychologicznej oraz doradczej pośrednika pracy oraz animatora pracy. Podnoszono
kompetencje, aspiracje, motywacje oraz wiarę w siebie poprzez uczestnictwo
w warsztatach

aktywizujących.

Kształtowano

umiejętności

autoprezentacji,

przygotowywania dokumentów rekrutacyjnych i aplikacyjnych. W ramach projektu
zorganizowano: dyżury specjalistów – skorzystało 50 osób; warsztaty aktywizujące –
uczestniczyło 50 osób; grupę wsparcia dla osób z niepełno sprawnościami –
uczestniczyło 10 osób; klub wolontariatu – włączyło się 10 osób.
9. Projekt „Niepełnosprawni na Start”
Zrealizowany w okresie od 31 lipca do 31 grudnia 2012r. Projekt
współfinansowany ze środków PFRON przy udziale Województwa Lubuskiego
Całkowity koszt wyniósł 68 953,24zł, z czego 50 000,00 - zł pochodziło z dotacji.
Podstawowym celem realizacji zadania publicznego była aktywizacja społeczna
i zawodowa osób

niepełnosprawnych oraz wzmocnienie sektora pozarządowego

działającego na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie sieci Punktów
Konsultacyjnych, które świadczą kompleksową pomoc z zakresu doradztwa
zawodowego, pośrednictwa pracy, poradnictwa psychologicznego i prawnego oraz
organizacji warsztatów aktywizacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Cel został
osiągnięty poprzez powołanie Punktu konsultacyjnego w Międzyrzeczu oraz we
Wschowie.
12

W wyniku realizacji zadania beneficjenci ostateczni uzyskali szereg korzyści.
Jako najważniejsze należy wskazać korzyści dla osób niepełnosprawnych:
 podniesiono

kompetencje

społeczne

(przełamywanie

barier

wynikających

z niepełnosprawności, podejmowanie różnego rodzaju aktywności o charakterze
zawodowym i społecznym, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresu,
umiejętności rozwiązywania konfliktów, szczególnie na polu zawodowym) poprzez
udział

w

warsztatach

aktywizujących

jak

i

uczestnictwo

w

poradach

indywidualnych u specjalistów zatrudnionych w Punktach Konsultacyjnych.
 podniesiono umiejętności poruszania się po otwartym rynku pracy oraz
bezpośrednich umiejętności związanych z utrzymaniem zatrudnienia (m.in.
umiejętność planowania swojej ścieżki zawodowej, umiejętność autoprezentacji,
prowadzenie negocjacji z pracodawcą, poznania swoich praw, obowiązków)
poprzez udział w warsztatach aktywizujących jak i uczestnictwo w poradach
indywidualnych u specjalistów zatrudnionych w Punktach Konsultacyjnych.
 uzyskanie zatrudnienia uwzględniając różne formy zatrudnienia.
 ustalenie i uaktualnienie już istniejącej listy organizacji działających na rzecz osób
niepełnosprawnych jako potencjalnych podmiotów pośrednio współpracujących
w realizacji zadania
10. Projekt „Działania profilaktyczne lubuskich NGO”
Termin realizacji: od 26.11.2012 do 31.12.2012r. Projekt współfinansowane ze
środków Województwa Lubuskiego. Cele i założenia zostały zrealizowane w całości,
koszt całkowity to 6.862,04, z tego pokryty z dotacji 6.000.
realizacji zadania publicznego było

Celem nadrzędnym

przeciwdziałanie uzależnieniu alkoholowemu

oraz patologii społecznej.
Celami operacyjnymi realizacji zadania publicznego były:
 wzrost efektywności i jakości działań

na rzecz profilaktyki rozwiązywania

problemów alkoholowych poprzez, zwiększenie wiedzy z zakresu problematyki
alkoholowej, poszerzenie wiedzy z zakresu edukacji zdrowotnej poprzez
uczestnictwo przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii
społecznej, wolontariatu i instytucji zajmujących się problematyką uzależnienia
alkoholowego w dwudniowych wyjazdowych warsztatach.
 poprzez uczestnictwo przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów
ekonomii społecznej, wolontariatu i instytucji zajmujących się problematyką
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uzależnienia alkoholowego w panelu dyskusyjnym zostały osiągnięte następujące
cele

szczegółowe:

pozarządowych

zwiększenie

i konsolidacja

ich

profesjonalizmu
środowisk

na

działań
rzecz

organizacji

przeciwdziałania

alkoholizmowi, wymiana informacji oraz doświadczeń z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, wypracowanie programu profilaktyki
uzależnienia od alkoholu, zwiększenie przepływu informacji i wzajemnych
kontaktów między organizacjami pozarządowymi, scalenie i realizacja wspólnie
wypracowanych działań,
 poprawa stanu zdrowia psychicznego osób uzależnionych oraz zagrożonych
problematyka alkoholową dzięki uczestnictwu w konsultacjach specjalistów
podczas dyżuru: psychologa, specjalisty ds. resocjalizacji.
11. ”Lubuska Formuła Współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych”
Zadanie

realizowane

w

okresie

od

04.012.2012r.

do

31.12.2012r.

-

współfinansowane ze środków PFRON przy udziale Województwa Lubuskiego. Koszt
całkowity to 8.350, z tego pokryty z dotacji 7.000. Celem nadrzędnym realizacji
zadania publicznego było dopracowanie spójnej i skonsolidowanej strategii działania
wśród organizacji w województwie lubuskim i powołanie Komisji Współpracy ds.
Osób

Niepełnosprawnych

działającej

przy

Związku

Lubuskich

Organizacji

Pozarządowych spośród kadry i wolontariuszy organizacji pozarządowych i instytucji
bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych.
Zrealizowanie celu nadrzędnego przyczyniło się do skutecznego zrealizowania
poniższych celów operacyjnych:
 wzrost efektywności i jakości działań na rzecz rehabilitacji społeczno- zawodowej
osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie wiedzy z zakresu integracji
społecznej, aktywizacji społecznej i zawodowej wśród przedstawicieli organizacji
pozarządowych

i

instytucji

zajmujących

się

problematyką

osób

niepełnosprawnych podczas dwudniowych wyjazdowych warsztatach,
 poprzez uczestnictwo przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji
zajmujących

się

problematyką

osób niepełnosprawnych

w 2- dniowych

warsztatach zostały osiągnięte następujące cele szczegółowe: zwiększenie
profesjonalizmu działań organizacji pozarządowych i konsolidacja ich środowisk
na rzecz zwiększania integracji aktywizacji zawodowej i społecznej osób
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niepełnosprawnych, wymiana informacji oraz doświadczeń z zakresu opieki
i udzielania

pomocy

wypracowanie

osobom

formuły

niepełnosprawnym

współpracy,

w

zwiększenie

procesie
przepływu

rehabilitacji,
informacji

i wzajemnych kontaktów między organizacjami pozarządowymi i instytucjami
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, scalenie i realizacja wspólnie
wypracowanych działań,
 rozpowszechnienie wspólnie wypracowanej formuły współpracy za pomocą
wydanej

publikacji

pt.

„Lubuska

Formuła

Współpracy

na

rzecz

osób

niepełnosprawnych”,
 wsparcie

działalności

pozarządowych
niepełnosprawnych

i

zwiększenie

i instytucji
poprzez

skuteczności

zajmujących
powołanie

się

Komisji

działań

organizacji

problematyką
Współpracy

ds.

osób
Osób

Niepełnosprawnych działającej przy Związku Lubuskich Organizacji.
12. Partnerstwa z:
a. Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych „WRZOS” - ZLOP jest
członkiem zwyczajnym Wspólnoty Roboczej Związków
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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.
Od 01.08.2012 do 31.12.2012 roku przyjęto 76 beneficjentów, którym
udzielono łącznie 234 konsultacji, w tym, psycholog - 30, pośrednik pracy - 90
i doradca zawodowy - 115.
 „Aktywny Senior – najlepszy rzecznik swoich społeczności”, w którym
wzięło udział 12 aktywnych seniorów-społeczników z terenu całej Polski.
W tym

wąskim

gronie

z ramienia

Związku

Lubuskich

Organizacji

Pozarządowych udział wzięli Pani Zofia Kulikowska- wiceprezes ZLOP, Pan
Jerzy Bąchor oraz Pan Waldemar Tomaszewski -wolontariusze. Celem
projektu „Aktywny senior był wzrost partycypacji osób powyżej 60 roku życia
w realizacji lokalnych polityk publicznych, poprzez bezpośrednie włączanie
i pełniejsze wykorzystywanie potencjału społecznego osób starszych w
procesach kształtowania decyzji politycznych. Projekt będzie realizowany w
okresie listopad 2012 - czerwiec 2013.
 „Modelowy system na rzecz integracji społecznej”, zasadniczym celem
projektu było wzmocnienie instytucji pomocy społecznej i rynku pracy poprzez
budowę

systemu

na

rzecz

integracji

społecznej

wspieranego

przez

organizacje pozarządowe. W związku z tym zostało utworzone partnerstwo
„Modelu współpracy ośrodka pomocy społecznej, powiatowego urzędu pracy
i organizacji pozarządowej w celu realizacji usługi integracji społecznozawodowej” w Zaborze, w którego skład wchodzą: Stowarzyszenie Inicjatyw
Lokalnych Gminy Zabór, Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze,
Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
b. Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Wałbrzychu
 Projekt „Innowacyjny Spółdzielca” - finansowany ze środków Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Operacyjnego
fundusz Inicjatyw Obywatelskich, którego celem było zwiększenie aktywności
i konkurencyjności spółdzielni socjalnych w sferze realizacji zadań pożytku
publicznego poprzez przyznanie dotacji finansowych na rzecz realizacji
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projektów. Przeprowadzono konkurs na projekty, w którym mogły uczestniczyć
spółdzielnie socjalne, podejmujące działania w zakresie pożytku publicznego
zgodnie

z

art.

4

ust1

ustawy

o

działalności

pożytku

publicznego

i wolontariacie. Maksymalna wysokość dotacji na jeden projekt wynosiła do
22.500,-. W ramach projektu prowadzono kampanię promocyjno-informacyjną,
w tym zorganizowano w Zielonej Górze seminarium, którego celem była
promocja

zasad

konkursu

dotacyjnego

Projekt trwał od 01.05.2011 – 31.12.2012 roku.
c.
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dla

spółdzielni

socjalnych.

13. Wydawnictwa
Utrzymywano bieżące kontakty z regionalnymi środkami masowego przekazu,
w tym w szczególności: „Gazetą Lubuską”, „Życiem nad Odrą”, „Radiem Zachód”,
”Radiem Zielona Góra”, TVP3-Gorzów Wlkp., i RTV Lubuską.

W październiku 2012 roku wydaliśmy pierwszy numer kwartalnika „Lubuszanie”
Jest to periodyk od początku do końca należący do organizacji pozarządowych.
Pismo powstało po to, by ukazywać działania 3 sektora, dało możliwość wymiany
doświadczeń, wypowiedzenia się, zaprezentowania ora udzielenia i otrzymywania
pomocy.
14. Współpraca instytucjonalna z:
a. Samorządem Województwa Lubuskiego
Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze przy
współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego zorganizował 24
stycznia 2012 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze
I Lubuskie Forum Pełnomocników ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
Patronat honorowy nad Forum objęła Elżbieta Polak, Marszałek Województwa
Lubuskiego. Udział w spotkaniu wzięli Pełnomocnicy ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi,

pracownicy

zajmujący

się

współpracą

z

organizacjami

pozarządowymi oraz Przewodniczący Rad Działalności Pożytku Publicznego
z terenu województwa. W trakcie trwania Forum przedstawione zostały działania
i cele projektu systemowego "Model współpracy administracji publicznej i organizacji
pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy" oraz
dobre praktyki współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną
w województwie lubuskim. Spotkanie było również okazją do zaprezentowania
produktów i rezultatów projektu "Model współpracy administracji publicznej
i organizacji pozarządowych…” oraz celów i działań. Romuald Malinowski prezes
ZLOP uczestniczył w pracach Rady Działalności Pożytku Publicznego
b. Lubuskim Urzędem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.
Wicewojewoda Lubuski Pan Jan Świerepo objął patronat honorowy nad
projektem pt. „Utworzenie dwóch modelowych ośrodków doradztwa w Powiatach
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Międzyrzecz i Wschowa”, realizowanym przez Związek Lubuskich Organizacji
Pozarządowych

z

udziałem

partnera

–

Parytetowego

Związku

Socjalnego

Brandenburgii.
c. 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 - informacje o odbytych szkoleniach- A-III. Pkt. 5,
Por.zumienie na Rzecz Poradnictwa Zawodowego; Porozumienie na rzecz ekonomii
społecznej;

15. Współpraca międzynarodowa z:
d. Parytetowym Związkiem Socjalnym Brandenburgii
 Projekt

„Utworzenie

dwóch

modelowych

ośrodków

doradztwa

w powiatach Międzyrzecz i Wschowa”. Realizowany był od 01.08.2011r.do
31.07.2012 współfinansowany ze środków MIĘDZYNARODOWEJ FUNDACJI
EUROPA WSCHODNIA Bazowe Projekty Strukturalne, wraz z niemieckim
partnerem Parytetowym Związkiem Socjalnym Brandenburgii. Celami projektu
było nawiązanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi z Polski
i Niemiec, które działały na podobnym obszarze wsparcia. Projekt zakładał
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 był do organizacji pozarządowych działających w obszarze
socjalnym w wyżej wymienionych powiatach.
 Wizyta Studyjna - 21-23 marca 2012 roku – wizyta delegacji Powiatu
Międzyrzeckiego w Brandenburgii. W ciągu trzech dni delegacja odwiedziła
kilkanaście organizacji pozarządowych. Poznała ich dorobek i doświadczenia
w

działalności

na

rzecz

osób
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niepełnosprawnych,

uzależnionych

i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przedstawiciele naszych organizacji
dzielili się swoimi doświadczeniami.

A-IV. Członkowie zwyczajni i personel
1. Członkowie zwyczajni
Na dzień 31 grudnia 2012r. ZLOP zrzeszał 101 członków zwyczajnych.


powiat gorzowski

1.

Kostrzyńskie Stowarzyszenie „CZŁOWIEKIEM JESTEM” w Kostrzynie nad
Odrą.

2.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Lubczynie.

3.

Stowarzyszenie BIO-POL w Starym Polichnie.

4.

Fundacja „Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Pies i Koń” w Starym
Polichnie



powiat krośnieński

1.

Stowarzyszenie Gmin Rzeczpospolitej Polskiej EUROREGION "SPREWANYSA-BÓBR" w Gubinie.

2.

Fundacja "WSPÓLNY DOM" w Gubinie.

3.

Stowarzyszenie Krośnieńskich Działaczy Kultury Na Rzecz Dzieci
i Młodzieży Specjalnej Troski w Krośnie Odrzańskim.

4.


Jeździecki Klub Sportowy Gostchorze w Gostchorzu;

powiat międzyrzecki

1.

Klub Abstynenta "ZDRÓJ" w Skwierzynie.

2.

Stowarzyszenie Noclegownia – Przytulisko im. Najświętszej Marii Panny
w Międzyrzeczu.

3.

Towarzystwo Zdrowego Kręgosłupa Rückgrad – Polska w Skwierzynie.

4.

Międzyrzeckie Stowarzyszenie "Szansa" na Rzecz Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej, Uzdolnionej Artystycznie 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.

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych FRIS w Trzcielu.
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9.

Stowarzyszenie "Rozwój Poprzez Działanie" w Wyszanowie.

10.

Stowarzyszenie „Międzyrzeckie Centrum Wolontariatu” w Międzyrzeczu

11.

Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku Skwierzyna”

12.

Stowarzyszenie „Kęszyca Leśna Sobie i Sąsiadom” w Kęszycy Leśnej

13.

Stowarzyszenie „New Dance” z Przytocznej







powiat nowosolski

1.

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Letniska Jodłów w Jodłowie.

2.

Stowarzyszenie Czarna Struga w Książu Śląskim.

3.

Fundacja „Dom Samotnej Matki” w Nowej Soli

powiat słubicki

1.

Stowarzyszenie po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego w Słubicach

2.

Stowarzyszenie SŁUBFURT w Słubicach

powiat strzelecko-drezdenecki

1.

Stowarzyszenie „Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski” w Strzelcach
Krajeńskich





powiat sulęciński

1.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Glisno w Gliśnie.

2.

Stowarzyszenie Kobiet w Jarnatowie.

powiat świebodziński

1.

Stowarzyszenie Wzajemnej Samopomocy "SAMARIA" w Świebodzinie.

2.

Regionalne Towarzystwo Kultury w Świebodzinie

3.

Ogólnopolskie

Stowarzyszenie

na

Rzecz

Osób

Uzależnionych

i Współuzależnionych "JOKER" w Nowym Dworku.


powiat wschowski

1.

Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum we Wschowie.

2.

Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej we Wschowie.

3.

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Pomocna
Dłoń" we Wschowie.

4.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie "NASZ
OŚRODEK” we Wschowie.

5.

Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich we Wschowie

6.

Klub Sportowy "POGOŃ" we Wschowie.
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7.

Stowarzyszenie Przyjaciół "Jedynki" we Wschowie.

8.

Stowarzyszenie "Huta Pieniacka" we Wschowie.

9.

Stowarzyszenie "Twórcze Horyzonty" we Wschowie.

10.

Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Wsi "Przy Szkole" w Łysinach.

11.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 1 we Wschowie.

12.

Stowarzyszenie Rodziców „Bajkowe Przedszkole nr 1” we Wschowie.

13.

Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Przyczynie
Górnej.

14.

Stowarzyszenie "Zmotoryzowana Wschowa" we Wschowie.

15.

Stowarzyszenie "Nasze Miasto" we Wschowie .

16.

Stowarzyszenie „Centrum Promocji i Rozwoju” we Wschowie.

17.

Wschowski Uczniowski Klub Sportowy "KORONA" we Wschowie.

18.

Grupa VIRTUS w Szlichtyngowej.

19.

Stowarzyszenie LAS WODA & BLUS w Radzyniu.

20.

Ratownictwo Wodne Sława w Radzyniu.

21.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw kulturalnych „ Fabryka Kultury” we
Wschowie.

22.

Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji „Nasza Szkoła” we Wschowie.

23.

Klub Sportowy „Dąb” w Przybyszowie.

24.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Siedlnica „Nie Ma Mocnych”
w Siedlnicy.

25.

Ludowy Zespół Sportowy „AVIA” w Siedlnicy.

26.

Stowarzyszenie

Pomocy

Dzieciom

i

Młodzieży

Niepełnosprawnej

„Stokrotka” w Sławie.
27.

Stowarzyszenie CZAS A.R.T. we Wschowie

28.

Wschowskie Stowarzyszenie Twórcze „Baszta”



powiat zielonogórski

1.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kije w Kijach.

2.

Stowarzyszenie "Inicjatywa Młodych” w Letnicy.

3.

Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa w Droszkowie.

4.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Słonem.

5.

Stowarzyszenie Mieszkańców Płotów i Zagórza w Płotach.

6.

Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne w Czerwieńsku.
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7.

Stowarzyszenie Miłośników Nietkowic w Nietkowicach.

8.

Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych w Słonem.

9.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Drzonków w Drzonkowie .

10.

Stowarzyszenie Wspólna Letnica w Letnicy

11.

Młodzieżowy Klub Sportowy „KS Klęsk” w Klęsku

12.

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Gminy Zabór w Zaborze

13.

Stowarzyszenie na Rzecz Kultury, Sztuki i Edukacji „Stella Polaris”



powiat żagański

1.

Żagańskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów "Promyk" w Żaganiu.

2.

Stowarzyszenie "Promyk Słońca" w Przecławiu.

3.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "NEO-LIDER" we Wsi
Henryków

4.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bukowice "BUKOWE WZGÓRZA"
w Bukowicy.



powiat żarski

1.


Żarskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „Aport”

miasto Gorzów Wielkopolski:

1.

Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "Rozwój" w Gorzowie
Wielkopolskim.

2.


Klub Turystyki Pieszej „NASZA CHATA” w Gorzowie Wielkopolskim
miasto Zielona Góra:

1.

Stowarzyszenie Społeczno-Gospodarcze „PRYM” w Zielonej Górze.

2.

Lubuskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Zieloni” w Zielonej Górze.

3.

Stowarzyszenie Kibiców AZS Zielona Góra.

4.

Zielonogórski Klub Bokserski.

5.

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Zielonej
Górze.

6.

Warto Jest Pomagać w Zielonej Górze.

7.

Ośrodek Integracji Społecznej w Zielonej Górze.

8.

Stowarzyszenie Rękodzieło Zielonogórskie.

9.

Zachodnie Towarzystwo Edukacyjne w Zielonej Górze.

10.

Forum Inicjatyw Kobiecych w Zielonej Górze.

11.

Fundacja "Bezpieczne Miasto" w Zielonej Górze.
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12.

Stowarzyszenie „NASZE DZIECI” w Zielonej Górze.

13.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubuski Oddział Wojewódzki w Zielonej
Górze.

14.

Towarzystwo Rozwoju Rodziny Oddział w Zielonej Górze.

15.

Międzyszkolne

Centrum

Informacji

oraz

Edukacji

Europejskiej

i Regionalnej w Zielonej Górze.
16.

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze.

17.

Zielonogórskie Stowarzyszenie "AMAZONEK" w Zielonej Górze.

18.

Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej „Trzeźwość w Zielonej
Górze

19.

Wojewódzka Rada Koordynacji Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej
w Zielonej Górze.

20.

Towarzystwo Turystyczne „CHAPACZ” z Zielonej Góry

21.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miasta „Zielonogórskie Perspektywy”

2. Personel
Pracownicy zatrudnieni na podstawie stosunku o pracę w ramach projektu:
 „Akcja Człowiek”
Koordynator Projektu - Marek Gałwa (01.08.2011-31.07.2012)
Koordynator lokalny we Wschowie – Sylwester Pyrka (02.01.2012-12.05.2012)
Koordynator lokalny we Wschowie - Izabela Kubiak (14.05-31.07.2012)
Koordynator lokalny w Międzyrzeczu – Włodzimierz Szopinski (01.08.201131.07.2012)
 „KIS na bis!”
Liderzy KIS:
- Justyna Kiwert (12.03.2012-17.09.2012)
- Eliza Multan (01.11.2011-10.03.2012)
- Aneta Brychcy (18.09.12-31.10.2012)
 Zatrudnieni na podstawie umowy cywilno-prawnej
W ramach realizowanych projektów, ZLOP w 2012 roku zatrudniał w ramach
umów cywilno-prawnych 21 osób, w tym koordynatorów projektów, doradców
zawodowych, psychologa, prawnika, pośrednika pracy, coacha, specjalistę ds.
szkoleń, księgową oraz moderatorów konferencji i prelegentów.
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A-V. Pozostałe informacje
1.
Lp.

Zdarzenia prawne o skutkach finansowych
Nazwa projektu

Numer umowy

Umowa zawarta

Kwota

z
1

„Działania profilaktyczne

DS.IV.614.6.22.2012

lubuskich NGO”

2

„Niepełnosprawni na

Województwem

6.000zł

Lubuskim

ROPS.IV.614.18.2012/I

Start!”

Województwem

50.000zł

Lubuskim,
Regionalnym
Ośrodkiem
Polityki
Społecznej

3

ROPS.IV.614.24.2012/II

Województwem

„Lubuska Formuła

Lubuskim,

Współpracy na rzecz

Regionalny

osób niepełnosprawnych”

Ośrodek Polityki

8.350zł

Społecznej

4

„Rozszerzenie

DS.II.614.1.49.2012

Województwem

działalności Klubu

Lubuskim,

Integracji Społecznej”

Regionalny

9.000zł

Ośrodek Polityki
Społecznej

5

„ Utworzenie dwóch

50043741 zezwolenie nr

Parytetowym

modelowych ośrodków

0518/0305/1342

Związkiem

doradztwa w powiatach

Socjalnym

Międzyrzecz i Wschowa”

Brandenburgii

113090,60

w ramach „Akcji
6

Człowiek”
„KIS na bis!”

Województwem
UDA-POKL.07.02.0108-077/10-00
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Lubuskim

620620,00

2.

Uchwały Zarządu
W 2012 roku Zarząd odbył 6 posiedzeń na których podjęto 31 uchwał;

 16 lutego - podjęto 7 uchwał, w tym w sprawie:
 o zwołaniu Walnego Zebrania ZLOP,
 o powołaniu zespołu do opracowania zmian w statucie ZLOP,
 przyjęcia na członka zwyczajnego (3),
 skreślenia z członka zwyczajnego (1),
 o powołaniu dyrektora Biura ZLOP
 12 marca - podjęto 6 uchwały, w tym w sprawie:
 o upoważnieniu P. Justyny Kiwert do reprezentowania ZLOP-u w sprawach
obejmujących przyjmowanie przysporzeń i podejmowania zobowiązań oraz
rozporządzania środkami finansowymi do kwoty 10,000 zł;
 przyjęcia na członka zwyczajnego (4),
 w sprawie zatwierdzenia Instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w ZLOP
w Zielonej Górze
 08 maja - podjęto 7 uchwał, w tym w sprawie:
 wyboru przedstawicieli ZLOP na Walne Zebranie WRZOS-u.
 przyjęcia na członka zwyczajnego (6).
 01 sierpnia – podjęto 2 uchwały, w tym w sprawie
 przyjęcia na członka zwyczajnego (2)
 02 października – podjęto 1 uchwałę w sprawie
 zaciągnięcia zobowiązań majątkowych na kwotę 966 980,00 zł.
 18 grudnia – podjęto 8 uchwał, w tym w sprawie
 przyjęcia na członka zwyczajnego (5)
 skreślenia z członka zwyczajnego (2)
 rozdysponowania środków finansowych uzyskanych w ramach darowizn
w 2012 roku.
3. Reprezentanci ZLOP
Przedstawiciele Zarządu, Rady Programowej oraz pracownicy Biura ZLOP
aktywnie

uczestniczyli

w

konferencjach,

spotkaniach,

reprezentując

głos

i doświadczenie ZLOP:
 Romuald Malinowski – Prezes ZLOP jest Przewodniczącym Rady Działalności
Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego oraz jest członkiem Rady
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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
Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych we Wschowie.
 Dorota Zubko – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej jest członkiem Rady
Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego.
 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 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 Województwa Lubuskiego

A-VII. Kontrole
1. Urząd Marszałkowski
 Kontrola

projektu

nr

WND-POKL.07.02-08-077/10pt.

„KIS

na

bis!”,

przeprowadzona w dniu 18.06.2012- nieprawidłowości nie stwierdzono
 Kontrola

projektu

nr:

WND-POKL.07.02-08-077/10

pt.

„KIS

na

bis!”

przeprowadzona w dniach 05-06.02.2013r.- nieprawidłowości nie stwierdzono
2. Komisja Rewizyjna
 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 11.06.2012 – Komisja nie odnotowała
nieprawidłowości
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