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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

Fax
Strona internetowa
E-mail
Data rozpoczęcia działalności

68 452 72 71
www.zlop.org.pl
biuro@zlop.org.pl
18 grudnia 1996 r.

Rejestracja w KRS

6 sierpnia 2003 r. Postanowienie Sądu Rejonowego w Zielonej
Górze Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru
Sądowego

Uzyskanie statutu Organizacji
Pożytku Publicznego

5 listopad 2004 r.

Nr KRS

0000169865

Nr Regon

970-616-900

NIP
Nr rachunku bankowego BGŻ

929-170-53-58
66 2030 0045 1110 0000 0254 0220

Rodzaj przeważającej działalności wg PKD
- 94,99,Z, DORADZTWO, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ POMIĘDZY ORGANIZACJAMI
CZŁONKOWSKIMI ORAZ MERYTORYCZNE I METODYCZNE WSPIERANIE ICH
DZIAŁALNOŚCI
94,99,Z,
ORGANIZOWANIE
KONFERENCJI
SEMINARIÓW,
ZWŁASZCZA
Z UCZESTNICTWEM REPREZENTANTÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I INNYCH
ŚRODOWISK, ORGANIZOWANIE SZKOLEŃ, PUBLIKACJE

2. Zarząd
Romuald Malinowski – Prezes, zam. Słone, gm. Świdnica
Zofia Kulikowska – Wiceprezes, zam. Droszków, gm. Zabór
Włodzimierz Szopinski – Wiceprezes, zam. Skwierzyna
Elżbieta Wicher – Członek, zam. Wschowa
Piotr Dembiński – Członek, zam. Zielona Góra
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3. Komisja Rewizyjna
Emilia Dykszak – przedstawiciel fundacji „Akademia zmian na lepsze” w Nowej Soli –
przewodnicząca Komisji
Gracjan Pawlak – przedstawiciel Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego
„Rozwój” w Gorzowie Wielkopolskim – sekretarz Komisji
Jerzy Wanat – przedstawiciel Stowarzyszenia „Człowiekiem Jestem” w Kostrzynie nad Odrą
– członek Komisji

4. Rada ZLOP
prof. dr hab. Bogdan Ślusarz – kierownik Zakładu Zarządzania Administracją Publiczną
Uniwersytetu Zielonogórskiego – przewodniczący Rady
prof. dr hab. Bogusław Pietrulewicz – Dyrektor Instytutu Edukacji Techniczno –
Informacyjnej Uniwersytetu Zielonogórskiego – wiceprzewodniczący Rady
mgr Renata Chilarska – przewodnicząca Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowej we
Wschowie – sekretarz Rady

II.

Zasady, formy i zakres działalności

1. 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 31 grudnia 2014 roku zrzeszał 167 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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2. Cele statutowe





tworzenie płaszczyzny współpracy i integracja działalności pozarządowych na rzecz
zwiększenia ich skuteczności i działania dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
pomoc organizacjom pozarządowym w rozwiązywaniu problemów związanych z ich
statutową działalnością,
podnoszenie rangi organizacji pozarządowych w polityce społecznej, ekonomicznej
i kulturalnej państwa
reprezentowanie organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego i innych środowisk.

3. 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:
- 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;
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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 rzecz ochrony prawnej i finansowej członków ZLOP, występowanie
z wnioskami do właściwych organów 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.

4. Struktura Organizacji
Walne Zebranie – najwyższa władza Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych.
Zarząd – wybierany przez Walne Zebranie, kieruje działalnością organizacji i reprezentuje ją na
zewnątrz.
Komisja Rewizyjna – powołana przez Walne Zebranie sprawuje kontrolę nad działalnością
organizacji.
Rada ZLOP – powołana przez Zarząd, pełni rolę doradczo – opiniodawczą.

5. 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:
Kluby Integracji Społecznej ZLOP w Międzyrzeczu i Zielonej Górze, Ośrodki Rejonowe ZLOP
w Gorzowie Wielkopolskim, Międzyrzeczu, we Wschowie.
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III.

Realizacja celów statutowych

1. Kluby Integracji Społecznej
Kluby Integracji Społecznej ZLOP miały na celu zminimalizowanie skutków marginalizacji oraz
wykluczenia społecznego jak, również wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
poprzez integrację i reintegrację społeczną i zawodową. Dzięki działalności Klubów 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.) miały szansę na odnalezienie się w trudnej sytuacji
życiowej oraz powrót na rynek pracy. KISy proponowały beneficjentom bezpłatne spotkania
z psychologiem, doradcą zawodowym/pośrednikiem pracy oraz prawnikiem. Organizowały działania
o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym, kształtowały umiejętności w zakresie kompetencji
społecznych, postawy samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz poruszania się po rynku
pracy i zwiększania aktywności społecznej. W ramach Klubów Integracji Społecznej odbywały się
spotkania wspierające ze specjalistą pracy grupowej. Celem spotkań była integracja grupy, ustalenie
oczekiwań, wyjaśnienia wątpliwości, wspieranie w rozwiązywaniu codziennych problemów oraz
doskonalenie umiejętności zdobywanych podczas innych zajęć.
Na spotkaniach grupy wymiany umiejętności, uczestnicy bazowali na swoich doświadczeniach
poprzez przekazanie ich innym osobom stali się grupą samokształcącą. Treningi umiejętności
społecznych przygotowały uczestników do zatrudnienia lub samo zatrudnienia dzięki takim
zagadnieniom jak: asertywność, komunikacja interpersonalna, inteligencja emocjonalna, poczucie
własnej wartości, pisanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy, przygotowanie listu
motywacyjnego oraz CV, a także coaching kariery mający na celu uświadomienie beneficjentowi jego
mocnych i słabych stron oraz możliwościami pracy nad sobą.
a) Klub Integracji Społecznej w Międzyrzeczu

Klub Integracji Społecznej w Międzyrzeczu był otwarty na potrzeby lokalnego
środowiska i starał się dopasować swoim zakresem świadczonych usług do potrzeb
wszystkich grup ryzyka, nie tylko określonych przepisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
W 2014r. kontynuowano projekt pt. „KIS na bis III”. W ramach projektu zrealizowano kurs
sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej w wymiarze 130 godzin w którym wzięło udział 11 osób.
Po zakończonym kurcie uczestnicy otrzymali certyfikaty.
W klubie odbyły się 4 spotkania grup wsparcia w których uczestniczyło średnio 7 – 8
osób. Na spotkaniach poruszano tematy: nowe formy aktywizacji zawodowej, zmiany
w przepisach dotyczących aktywizacji zawodowej, usługi świadczone przez Powiatowy
Urząd Pracy, instytucje wspierające w aktywizacji zawodowej, korzyści płynące z udziału
w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz informacje nt. projektów
realizowanych ze środków Unii Europejskiej na terenie powiatu międzyrzeckiego.
10 listopada 2014 roku odbył się piknik na którym podsumowano projekt KIS na BIS III.
W trakcie spotkania można było skorzystać z bezpłatnych porad prawnika, psychologa i doradcy
zawodowego. Kosmetyczki, stylistka i fryzjerka pomagały w przygotowaniu na rozmowę
z pracodawcą.
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b) Klub Integracji Społecznej w Zielonej Górze
W 2014 roku zrekrutowano 20 osób, które wzięły udział w szkoleniach aktywizujących, szkoleniach
zawodowych oraz stażach. Rekrutacja dotyczyła szkoleń:
 Operator wózka widłowego – 10 osób
 Kurs kosmetyczny z elementami wizażu i stylizacji paznokci – 10 osób

Ponadto w okresie od 2 lutego do 31 grudnia 2013r. Klub Integracji Społecznej oferował
możliwość skorzystania z bezpłatnych porad specjalistów takich jak:
 Prawnik
 Psycholog
 Pośrednik pracy
Z porad specjalistów skorzystało około 50 osób.
W 2014 roku odbyło się 10 spotkań grup wsparcia na których uczestniczyło średnio 6 – 7
osób. Spotkania dotyczyły: zasad skutecznej komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji,
poruszania się po rynku pracy, metody poszukiwania pracy, omówienia możliwości
edukacyjne na rynku pracy, trudności stojących na drodze do podjęcia pracy, sytuacji na
lubuskim rynku pracy umiejętności organizowania czasu pracy, podstawowych zasad
redagowania dokumentów aplikacyjnych, analizy mocnych i słabych stron uczestników.
19 października odbył się piknik podsumowujący projekt KIS na BIS III, na którym
odbyły się pokazy makijażu, fryzjerskie i stylistyczne. Można było skorzystać również
z porad: prawnika, psychologa oraz doradcy zawodowego.
2. Ośrodki Rejonowe
Ośrodki Rejonowe w Gorzowie Wielkopolskim, Międzyrzeczu i Wschowie działały poprzez:
 Rozwijanie obywatelskiej aktywności socjalnej, m.in. poprzez pomoc w tworzeniu organizacji
pozarządowych
 Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi i instytucjami
 Promocję i organizację samopomocy i wolontariatu
 Prowadzenie działalności i usług socjalnych w celu wspierania realizacji wyżej wymienionych
celów
 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 służyły, a w szczególności:
- wspieranie i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej,
- tworzenie standardów usług socjalnych dla organizacji pozarządowych,
- organizacja szkoleń w systemie pozaszkolnym,
- wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych,
- doradztwo dla kadry zarządzającej 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,
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- podejmowanie działań na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej, w tym poprzez
wspieranie działalności i tworzenie spółdzielni socjalnych, zakładów aktywizacji zawodowej,
centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej,
- tworzenie partnerstwa z udziałem organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, organizacji
pracodawców, jednostek samorządów terytorialnych i publicznych służb zatrudniania na rzecz
rozwoju – przedsiębiorczości, promowanie inicjatyw kulturalnych.
Ośrodek Rejonowy w Międzyrzeczu działał na terenie powiatów międzyrzeckiego, sulęcińskiego
i świebodzińskiego. Dyrektorem OR był Włodzimierz Szopinski – wiceprezes ZLOP. Siedzibą
ośrodka była organizacja członkowska: Specjalny Ośrodek Szkoleniowo – Wychowawczy,
ul. Pamiątkowa 17.
Ośrodek Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działał na terenie miasta Gorzów Wlkp.
i powiatów: gorzowskiego, słubickiego i strzelecko-drezdeneckiego. Dyrektorem był Grzegorz
Musiałowicz, a siedziba znajdowała się w organizacji członkowskiej: Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, ul. Władysława Łokietka 8.
Ośrodek Rejonowy we Wschowie działał na terenie powiatu wschowskiego. Dyrektorem ośrodka
była Dominika Turkowiak. Siedzibą OR był budynek Gimnazjum nr 2 we Wschowie na ul. Zacisze 1.

3. Instytucja szkoleniowa
ZLOP od 10 kwietnia 2007r. jako instytucja szkoleniowa był wpisany do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze – nr ewidencyjny:
2.08/00011/2007. Identyfikator krajowego rejestru podziału terytorialnego kraju TERYT: 0988313.
W 2014 roku ZLOP udzielił nieodpłatnie pomoc 407 uczestnikom szkolenia.
W 2014 roku ZLOP przeprowadził następujące szkolenia, kursy i warsztaty:
 Aktywizacja społeczna i zawodowa – 60 h
 Animowanie współpracy międzysektorowej – 8 h
 Funkcjonowanie Rad Działalności Pożytku Publicznego – 16 h
 Indywidualny Plan Działania – 30 h
 Inicjatywy lokalne – 16 h
 Integracja osób niepełnosprawnych poprzez zajęcia taneczne i plastyczne – 6h
 Kanały konsultacji wykorzystywane przez administrację – 32 h
 Kurs – operator wózka widłowego – 130 h
 Kurs kasy fiskalnej – 120 h
 Kurs kosmetyczny z elementami wizażu i stylizacji paznokci – 140 h
 Prowadzenie debat, spotkań, wystąpienia publiczne – 32 h
 Organizacja konferencji, zasady współpracy z mediami w procesie konsultacji – 32 h
 Przygotowanie ofert w trybie pozakonkursowym – 8 h
 Realizowanie zadań w trybie pozakonkursowym – 16 h
 Rozliczanie zadać realizowanych przez organizacje pozarządowe – 16 h
 Rozliczanie ofert w organizacji pozarządowej – 16 h
 Tryb pozakonkursowy realizacji zadań publicznych (przyjmowanie i rozpatrywanie ofert) – 16
h
 Umowy wieloletnie na realizację zadań standaryzacji usług – 16 h
 Warsztaty dotyczące praw osób niepełnosprawnych – 3 h
 Warsztaty dotyczące prawidłowego żywienia – 4 h
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Warsztaty nordic–walking – 5 h
Warsztaty psychologiczne – 4 h
Warsztaty tańca zumba – 2 h
Wykorzystywanie Internetu w procesie tworzenia kanałów konsultacji – 32 h
Zamówienia publiczne a finansowe formy realizacji zadań – 16 h
Zasady diagnozowania lokalnych problemów – 48 h
Zasady efektywnego konsultowania dokumentów przygotowanych przez administrację – 32 h
Zasady ogłaszania i oceny ofert w trybie konkursowym – 16 h

4. Projekty
a) Kis na Bis III

Projekt realizowany był w okresie od 01.02.2013 do 31.12.2014 – 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.
Całkowity koszt dotacji na realizację projektu wynosił 966 980 zł. Projekt skierowany był
do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z co najmniej 1 powodu wskazanego w Art.
7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 13 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593
z późn. zm.) z powiatu międzyrzeckiego, zielonogórskiego lub Miasta Zielona Góra.
Efektem projektu było:
 wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez integrację
i reintegrację społeczną i zawodową,
 udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej oraz doradczej pośrednika pracy
oraz animatora pracy,
 podniesienie kompetencji, aspiracji, motywacji oraz wiary w siebie poprzez
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b) Trampolina - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich.

Z dniem 01 czerwca 2014 roku rozpoczęła się pierwsza edycja projektu TRAMPOLINA –
regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich w formie wspierania realizacji
zadania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowanego ze środków Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich.
Głównym celem projektu było wyrównanie szans oraz zwiększenie potencjału na terenie
województwa lubuskiego grup nieformalnych, grup samopomocowych, organizacji pozarządowych
słabo rozwiniętych infrastrukturalnie, które zostały wpisane do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od
dnia złożenia wniosku o mikrodotacje, a ich roczny budżet nie mógł przekraczać 25 tysięcy zł.
Wyżej opisany cel został zrealizowany za pośrednictwem przeprowadzenia na obszarze
województwa lubuskiego konkursu na mikrodotacje oraz działań wspierających. Nabór na
mikrodotacje przeprowadzony zostanie trzykrotnie: pierwszy przeprowadzony był w 2014 r., drugi
w 2015 r., trzeci zostanie przeprowadzony w 2016r.
Projekt adresowany był bezpośrednim wsparciem do następujących grup odbiorców z terenu
województwa lubuskiego:
 Przedstawicieli młodych organizacji pozarządowych, które zostały wpisane do KRS nie
wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikodotację i których roczny budżet
nie przekraczał 25 tysięcy złotych;
 Przedstawicieli grup nieformalnych (minimum 3 osoby) podejmujących działania w sferze
pożytku publicznego, a nie posiadających osobowości prawnej. Grupa taka mogła ubiegać się
o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu w każdej ze sfer pożytku publicznego;
 Przedstawicieli grup samopomocowych tzn. dobrowolnych zespołów osób, których aktywne
działanie skierowane było na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego
członków. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiadała osobowości prawnej wsparcie
przysługiwało jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych (o ile w jej skład
wchodziły przynajmniej trzy osoby, a działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego).
Jeżeli natomiast grupa samopomocowa działała w formie organizacji posiadającej osobowość
prawną oraz spełnia warunku dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych,
mogła uzyskać właściwe dla nich wsparcie.
W pierwszej edycji mikrodotacje w kwocie 310 000,50 zł otrzymało 67 wnioskodawców z czego 38 to
młode organizacje, 29 to grupy nieformalne.
Przeprowadzono również 56 godzin spotkań konsultacyjnych grupowych dla przedstawicieli
lubuskich organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych oraz udzielono 360
godzin doradztwa indywidualnego, przygotowującego młode organizacje pozarządowe, grupy
nieformalne i samopomocowe.

c) Sektor Trzeci Mocny w Sieci
Projekt obejmował wszystkie organizacje należące do Związku Lubuskich Organizacji
Pozarządowych. Realizowany projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Ideą projektu było wzmocnienie największej w regionie Sieci - ZLOP i utworzenie pierwszej
lubuskiej sieci tematycznej o zasięgu wojewódzkim zrzeszającej organizacje na rzecz seniorów.
Celem projektu było przede wszystkim wzmocnienie sieci organizacji pozarządowych
zrzeszonych w ZLOP-ie oraz integracja, wymiana doświadczeń i podejmowanie wspólnych działań
między lubuskimi stowarzyszeniami i fundacjami. W ramach wzmocnienia i zwiększenia
efektywności sieci w północnych powiatach, utworzone zostały ośrodki: w Gorzowie Wielkopolskim
i we Wschowie oraz wsparty został już istniejący ośrodek w Międzyrzeczu. Realizacja projektu dążyła
do promowania i upowszechniania standardów działania organizacji pozarządowych zrzeszonych
w dwóch sieciach województwa lubuskiego, promowania sektora trzeciego, w tym federalizacji
lubuskich fundacji i stowarzyszeń oraz wzmocnienia mechanizmów partnerstwa organizacji
pozarządowych i administracji publicznej z województwa lubuskiego.
W ramach projektu zaplanowano:
 pikniki integracyjne dla członków sieci
 dni otwarte członków sieci
 gry terenowe uczące radzić sobie w trudnych sytuacjach
 szkolenia członków
Szkolenia obejmowały tematy z zakresu pozyskiwania funduszy na działalność organizacji,
zarządzania projektami ngo, strategii zarządzania kadrą i organizacji pozarządowej czy animowania
współpracy z biznesem i administracją publiczną.
Członkowie Sieci mogli skorzystać z nieograniczonego i bezpłatnego doradztwa:
 księgowej, która doradzi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyodrębnionej
księgowości w projektach, ustalania wyniku finansowego i prowadzenia działalności
odpłatnej,
 prawnika, który pomoże z zakresu wprowadzania zmian do dokumentacji rejestrowych,
zmian w statucie i wszelkich konsultacji dot. zagadnień prawnych w III sektorze,
 eksperta do pozyskiwania funduszy, który doradzi w sprawie pozyskiwania i rozliczenia
dotacji na działalność organizacji, obowiązków wynikających z realizacji zadań środków
publicznych,
 oraz doradztwa elastycznego dopasowanego do potrzeb organizacji.
Wsparcie można było otrzymać w biurze ZLOP w Zielonej Górze oraz ośrodkach rejonowych
w Gorzowie Wielkopolskim, Międzyrzeczu i Wschowie.
Efektem prowadzenia działań projektu w 2014 roku było wypracowanie standardów ZLOP
i wypracowanie manualu ściągania składek członkowskich ZLOP. Diagnozą zostało objętych 106
organizacji - członków Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych, w tym 89 przy pomocy
ankiety internetowej on-line , a 17 wywiadami, co stanowi 80% członków ZLOP. Informacje zebrane
poprzez ankietę i wywiady były ważnym źródłem wiadomości na temat kondycji organizacji
należących do ZLOP.
W trakcie realizacji projektu odbywają się także spotkania z przedstawicielami organizacji
dotyczące tworzenia standardów. Udział wzięło 39 organizacji, 57 osób w tym: 40 kobiet i 17
mężczyzn. Spotkania odbyły się w Zielonej Górze w dniu 22.10.2014 i 21.11.2014, we Wschowie
w dniu 28.10.2014 i 17.11.2014, Międzyrzeczu w dniu 27.10.2014 i Gorzowie w dniu 26.11.2014.
d) Wspólne w Działaniu (WWD)
Projekt realizowany był przez Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie
z Gminami Czerwieńsk
i Sulechów. Projekt trwał od stycznia 2014 roku do czerwca 2015
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i współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu
planowane było wzmocnienie współpracy administracji lokalnej i stowarzyszeń działających na
terenie obu gmin.
Odbyło się to m.in. na podstawie wymiany doświadczeń w funkcjonowaniu Gminnej Rady
Pożytku Publicznego w Sulechowie i współpracy przy tworzeniu tego ciała w gm. Czerwieńsk,
promocji dobrych praktyk dot. wspierania ngo na terenie obu gmin oraz faktycznej poprawy jakości
współpracy obu gmin z lokalnymi stowarzyszeniami. Całość działań realizowana była w oparciu
o "Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych”.
Oprócz działań związanych z współpracą ngo i administracji samorządowej wzmocniono
stowarzyszenia działające na terenie obu gmin. By to ułatwić powołane zostały w Czerwieńsku
i Sulechowie Centra Wspierania Inicjatyw Obywatelskich, które stanowiły zaplecze dla rozwoju
stowarzyszeń (między innymi: biuro, dostęp do sprzętu biurowego, możliwość organizowania
konsultacji, doradztwa).
Przedstawiciele każdego stowarzyszenia biorącego udział w projekcie mogli korzystać
z darmowych szkoleń lub doradztwa ekspertów z dziedziny prawa, księgowości czy pozyskiwania
funduszy a także doradztwa elastycznego dopasowanego indywidualnie do potrzeb danej organizacji.
Efektem projektu było wsparcie 60 organizacji z terenu obu gmin Sulechów i Czerwieńsk.
Wsparcie otrzymała również Gmina Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sulechowie oraz
zainicjowano powołanie Gminnej Rady Działalność Pożytku Publicznego w Czerwieńsku. Na co
dzień w obu gminach działały Centra Wspierania Inicjatyw Obywatelskich, w których animatorzy
wspierali i pomagało w działaniach lokalnych ngo.

e) Lubuskie Warsztaty Amazonek III
Projekt współfinansowany z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób
Niepełnosprawnych przy udziale województwa lubuskiego w ogłoszonym konkursie Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej.
Stowarzyszenia Amazonek działających na rzecz osób niepełnosprawnych wzięły udział
w zadaniu polegającym na zorganizowaniu czterodniowych warsztatów. Stowarzyszenia włączyły się
w zwiększenie aktywizacji społecznej kobiet niepełnosprawnych celem ich rehabilitacji poprzez
dopracowanie formuły współpracy. 15 kobiet zrzeszonych w stowarzyszeniach działających na terenie
trzech powiatów woj. lubuskiego wzięło udział w warsztatach rehabilitacyjnych oraz poprawiło swoją
wiedzę z zakresu praw osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenia biorące udział w projekcie
wypracowały wspólne cele i płaszczyzny współpracy oraz plany rozwoju klubów i stowarzyszeń
Amazonek na 2015 rok.
Dzięki realizacji projektu: zwiększono efektywność działań organizacji pozarządowych
i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, skonsolidowanie środowisk organizacji
pozarządowych i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
zwiększono
wiedzę
uczestniczek zadania z zakresu integracji osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną
i najbliższym środowiskiem, zwiększono wiedzę uczestników zadania z zakresu zwiększenia
aktywizacji społecznej oraz sposobu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wymieniono informacje
oraz doświadczenia z zakresu aktywizacji społecznej kobiet niepełnosprawnych, dopracowano
formułę współpracy stowarzyszeń Amazonek działających na terenie województwa lubuskiego,
zwiększono przepływ informacji i wzajemnych kontaktów między stowarzyszeniami i klubami
Amazonek.
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f) Regionalny Ośrodek Wsparcia i Informacji dla Osób Niepełnosprawnych (ROWiION)
Projekt współfinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób
Niepełnosprawnych.
W ramach projektu utworzony został Punkt Informacji, z którego bezpłatnie mogły skorzystać
osoby niepełnosprawne, rodzice, opiekuni oraz pracodawcy i instytucje zainteresowane problematyką
społeczno-zawodową. Projekt realizował porady: w zakresie problematyki społeczno-zawodowej osób
niepełnosprawnych (1 300 h), prawne (600 h), psychologa (400 h), psychoterapeuty (200 h),
specjalisty ds. poradnictwa socjalnego (400 h).
W ramach zadania udzielono pomocy:

1 031 osobom w ramach porad i informacji z zakresu problematyki
społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych,

450 osobom w ramach porad psychologicznych,

75 osobom w ramach porady psychoterapeutycznej,

100 osób w ramach porady specjalisty ds. poradnictwa socjalnego.

g) Doradztwo i Kariera (DiK)

Ponadlokalna sieć aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami,
w ramach której w Zielonej Górze kontynuowano działalność biura 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. Klienci DiK deklarowali chęć podjęcia pracy, a dzięki
spotkaniom indywidualnym ze specjalistami nabyli dodatkowe atuty tj. umiejętność redagowania
dokumentów aplikacyjnych czy zdolność sprawniejszego poruszania się po otwartym rynku pracy.
W zakresie swoich usług DiK organizował warsztaty aktywizacyjne ze szczególnym naciskiem
położonym na najbardziej marginalizowanych i izolowanych niepełnosprawnych. Organizowane
warsztaty swoją tematyką obejmowały: przełamywanie barier psychologicznych, nabywanie
umiejętności radzenia sobie z 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.
Projekt współfinansowany był ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób
Niepełnosprawnych.
W projekcie wzięło udział 241 beneficjentów, zorganizowano jedno szkolenie zawodowe oraz
cztery warsztaty. Zrealizowano 1528 godzin porad udzielonych przez doradcę zawodowego,
pośrednika pracy i psychologa, z których skorzystało 180 osób. W wyniku przeprowadzonych
szkoleń, warsztatów, doradztwa zatrudnienie znalazło 20 osób.

15 | S t r o n a

h) Letni wypoczynek „Wakacje na Wesoło”
W ramach projektu współfinansowanego ze środków Miasta Zielona Góra zrealizowany został
wypoczynek dla 20 osób (dzieci i młodzieży) w Łagowie. W zadaniu wzięła udział młodzież w wieku
od 8 do 17 lat , która mieszkała na terenie gminy Zielona Góra. Młodzi ludzie mieli podczas
wypoczynku zagospodarowany czas, podczas którego twórczo się rozwijali jednocześnie
odpoczywając, poznawali walory turystyczne miejscowości województwa lubuskiego, walory
krajoznawcze i turystyczne. Dzięki wyjazdowi na wypoczynek dzieci i młodzież nabyły umiejętność
pracy w grupie, tolerancji, kształtowały i rozbudowywały własne zainteresowania oraz zawarły nowe
znajomości i przyjaźnie.

5. Partnerstwa






Partnerstwo z Gminą Czerwieńsk i Sulechów od stycznia 2014 roku. Razem ze ZLOP
realizowano projekt WWD.
Partnerstwo z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych podpisane na potrzeby
realizacji projektu ROWiION.
Partnerstwo z Centrum Integracji Społecznej miało na celu realizowanie wspólnych celów obu
organizacji. Strony realizować będą programy adresowane do osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, znajdujących się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz
uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym
i rodzinnym.
Partnerstwo z Fundacją Wspierania Inicjatyw Społecznych mające na celu współpracę
metodyczną, doradczą, szkoleniową i finansową.

6. Promocja
a) Kwartalnik Lubuszanie
Kontynuowano wydania kwartalnika „Lubuszanie”, którego pierwszy numer ukazał się
w październiku 2012 roku.
W roku 2014 wydano 6 numerów kwartalnika „Lubuszanie” w nakładzie po 500 egzemplarzy
każdego wydania. Egzemplarze trafiły do stowarzyszeń zlokalizowanych na terenie województwa
lubuskiego, gminnych bibliotek i urzędów pracy.

b) Media
Utrzymywano bieżące kontakty z regionalnymi środkami masowego przekazu, w tym
w szczególności: „Gazetą Lubuską”, „Życiem nad Odrą”, „Gorzowskie Wiadomości Samorządowe”,
„Niepełnosprawni Tu i Teraz”, „Powiatowa”, „Moje Miasto” „Radiem Zachód”, „Radiem Zielona
Góra”, TVP3-Gorzów Wielkopolski, i RTV Lubuską.
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c) Ulotki
ZLOP realizował promocję poprzez dystrybucję ulotek „1 % podatku” oraz publikację informacji
w regionalnych gazetach.

IV.

Członkowie zwyczajni

Na dzień 31.12.2014 r. Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych zrzeszał 167
stowarzyszeń. W roku 2014 do ZLOP przystąpiło 52 nowych organizacji.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Miasto Zielona Góra
Krąg Przyjaciół Harcerstwa „Watra” w Zielonej Górze
Polskie Towarzystwo Profesjologiczne w Zielonej Górze
Fundacja „Ja, My, Oni” w Zielonej Górze
Fundacja Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji 50+ w Zielonej Górze
Lubuskie Stowarzyszenie Płetwonurków „Rafa” w Zielonej Górze
Fundacja „Puzzle Nadziei” w Zielonej Górze
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica”
Polski Związek Niewidomych w Zielonej Górze
Fundacja Bodzio Radość, Rodzina, Rozwój w Zielonej Górze
Fundacja Lubuska Pętla Kulturalna w Zielonej Górze
Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Mały Człowiek” w Zielonej Górze
Stowarzyszenie INVICTUS w Zielonej Górze


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Miasto Gorzów Wielkopolski
Lubuski Sejmik Gospodarczy, Związek Stowarzyszeń w Gorzowie Wielkopolskim
Fundacja „Fabryka Aktywności Młodych” w Gorzowie Wielkopolskim
Fundacja Przeciwdziałania Wykluczeniom Społecznym „Nadzieja” w Gorzowie
Wielkopolskim
Oddział PTTK Ziemi Gorzowskiej w Gorzowie Wielkopolskim
Fundacja „Nasza Przystań” w Gorzowie Wielkopolskim
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zawarcia w Gorzowie Wielkopolskim
Fundacja „Czysta Woda” w Gorzowie Wielkopolskim


1.
2.
3.
4.
5.

Powiat zielonogórski
Stowarzyszenie „Amazonek” w Sulechowie
Stowarzyszenie „Przyjazny Buchałów” w Buchałowie
Stowarzyszenie Miłośników Czarnej
Stowarzyszenie Taneczne „Hit” w Czerwieńsku
Stowarzyszenie „Orkan Drzonów” w Drzonowie
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 Powiat gorzowski
1. Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Jeninie

1.
2.
3.
4.

Powiat międzyrzecki
Stowarzyszenie „Nasz Dom” w Skwierzynie
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Lśnienie” w Rokitnie
Stowarzyszenie „Lions” w Skwierzynie
Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Happy” w Przytocznej

 Powiat nowosolski
1. Fundacja „Akademia Zmian na Lepsze” w Nowej Soli

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Powiat żarski
Stowarzyszenie „Wspólne Dobro” w Lubsku
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Jasienia „Jasieniaki”
Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Podaj Łapę” w Żarach
Stowarzyszenie Artystyczno – Kulturalne „Żaranin” w Żarach
Fundacja pomocy dzieciom „SI-gma” w Żarach
Fundacja „Pomóżmy Wpłynąć” w Żarach

 Powiat słubicki
1. Stowarzyszenie „Rolniczak” w Słubicach

1.
2.
3.
4.

Powiat wschowski
Stowarzyszenie im. Siostry M. Iwony Król we Wschowie
Stowarzyszenia „Akademia Dorosłego Człowieka” w Sławie
Fundacja „Jezioro Sławskie Sławski Klub Żeglarski” w Sławie
Miejski Klub Sportowy „Orzeł” w Szlichtyngowie


1.
2.
3.

Powiat żagański
Fundacja „Holon” w Żaganiu
Stowarzyszenie Miłośników Kolei OK1 w Miodnicy
Fundacja „Instytut Wsparcia Aktywności Społecznej” w Gozdnicy


1.
2.
3.

Powiat krośnieński
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dom nad Lubszą” w Gubinie
Polski Klub Lotów Gołębi Młodych „Wspólny Gołębnik” z Osiecznicy

 Powiat sulęciński
1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Garnizonu Wędrzyn „Wiarus” w Wędrzynie
2. Lubuska Fabryka Młodych Społeczników w Wędrzynie
 Powiat świebodziński
1. Stowarzyszenie „Z Głębi Serca” w Jordanowie
2. Stowarzyszenie „Bona Fides” w Jordanowie
18 | S t r o n a

V.

Pozostałe informacje

1. Zdarzenia prawne o skutkach finansowych

Lp.

Nazwa projektu

Nr umowy

1

KIS Na Bis III

WND-POKL.07.02.0108-017/12

2

Trampolina regionalny program
wspierania inicjatyw
obywatelskich

3

Sektor Trzeci Mocny
w Sieci

DWF_5.4.2_14_2013

4

Wakacje na Wesoło

WOVI.524.2.12.2014.MG

781_III/2014

5

Wspólne W Działaniu

DWF_5.4.2_11_2013

6

Lubuskie Warsztaty
Amazonek III

ROPS.IV.91.28.2014/II

Data
trwania
projektu
01.02.2013
–
31.12.2014

Umowa zawarta z

Kwota

Województwem
Lubuskim

485 390
zł

01.06.2014
–
30.10.2016

Ministerstwem
Pracy i Polityki
Społecznej

410 000
zł

01.08.2014
–
30.06.2015
01.07.2014
–
31.08.2014
01.01.2014
–
29.06.2015

Ministerstwem
Pracy i Polityki
Społecznej

42 000 zł

Miastem Zielona
Góra

20 000 zł

01.12.2014
–
31.12.2014

Ministerstwem
Pracy i Polityki
Społecznej
Województwem
Lubuskim –
Regionalny
Ośrodek Polityki
Społecznej z
Zielonej Góry

410 000 zł

17 000 zł

2. Walne Zebranie
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Zwyczajnych ZLOP odbyło się 28 marca 2014 roku
w Hotelu QUBUS na ul. Ceglanej 14a w Zielonej Górze. Podczas spotkania podjęto m.in. następujący
uchwały:







uchwała w sprawie uchwalenia „Regulaminu Komisji Wniosków i Uchwał”,
uchwała w sprawie zmian w składzie zarządu ZLOP,
uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ZLOP za 2013 rok,
uchwała w sprawie zatwierdzenie sprawozdania z wykorzystania środków finansowych
uzyskanych z tytułu 1% za 2013 rok,
uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZLOP za 2013 rok,
uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności ZLOP za 2013 rok,
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uchwała w sprawie zmian w Komisji Rewizyjnej ZLOP.

3. Uchwały Zarządu
W 2014 roku Zarząd odbył 15 posiedzeń, w tym 8 przeprowadzono drogą e-mailową. Podjęto na
nich 73 Uchwały:


14 stycznia – podjęto elektronicznie 8 uchwał, w tym w sprawie:
- przyjęcia na członka zwyczajnego (6),
- skreślenia z członka zwyczajnego (1),
- zaciągnięcia zobowiązań majątkowych (1),



24 stycznia – podjęto elektronicznie 6 uchwał, w tym w sprawie:
- przyjęcia na członka zwyczajnego (6),



10 lutego – podjęto elektronicznie 1 uchwałę w sprawie:
- przyjęcia na członka zwyczajnego,



18 lutego – podjęto elektronicznie 1 uchwałę w sprawie:
- przyjęcia na członka zwyczajnego,



4 marca – podjęto elektronicznie 3 uchwały w sprawie:
- przyjęcia na członka zwyczajnego (3),



11 marca – podjęto 8 uchwał, w tym w sprawie:
- przyjęcia sprawozdania finansowego ZLOP za 2013 rok,
- rozdysponowania środków pieniężnych uzyskanych w ramach darowizn w 2013 roku,
- rozdysponowania środków pieniężnych uzyskanych w ramach 1% podatku od osób
fizycznych wg stanu na 31 grudnia 2013 roku,
- zwołania zwyczajnego Walnego Zebrania ZLOP,
- dostosowania Polityki Rachunkowości ZLOP o realizację projektu „Wspólne w działaniu”,
- zatwierdzenie Polityki Bezpieczeństwa zbioru podsystemu monitorowania Europejskiego
Funduszu Społecznego 2007 dot. Projektu „Wspólne w działaniu”,
- powołania koordynatora ds. pozyskiwania i rozliczania 1% dla ZLOP,
- przyjęcia na członka zwyczajnego,



10 kwietnia – podjęto 2 uchwały, w tym w sprawie:
- przyjęcia na członka zwyczajnego,
- powierzenia obowiązków Dyrektora ZLOP na czas określony,



11 czerwca – podjęto 6 uchwał, w tym w sprawie:
- przyjęcia na członka zwyczajnego (5),
- wyboru przedstawicieli ZLOP na Walne Zebranie WRZOS,



16 czerwca – podjęto 4 uchwały, w tym w sprawie:
- podziału dochodu z działalności odpłatnej,
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- podziału dochodu z działalności nieodpłatnej,
- zmiany uchwały nr 26/2013 Zarządu ZLOP,
- zakwalifikowania kosztów obsługi księgowej za rok 2013, jako koszt działalności odpłatnej,


1 sierpnia – podjęto elektronicznie 6 uchwał, w tym w sprawie:
- przyjęcia na członka zwyczajnego (5),
- zaciągnięcia zobowiązań majątkowych,



11 sierpnia – podjęto 2 uchwały, w tym w sprawie:
- powierzenia obowiązków Dyrektora ZLOP na czas określony,
- przyjęcia na członka zwyczajnego,



5 września – podjęto 8 uchwał, w tym w sprawie:
- przyjęcia na członka zwyczajnego (4),
- zaciągnięcia zobowiązań majątkowych,
- funkcjonowania Ośrodka Rejonowego,
- powołanie Ośrodka Rejonowego (2),



1 października – podjęto elektronicznie 5 uchwał w sprawie:
- przyjęcia na członka zwyczajnego (6),



24 listopada – podjęto 7 uchwał, w tym w sprawie:
- przyjęcie na członka zwyczajnego (6),
- dodatkowego podziału rezerwy 1% dla organizacji,



28 grudnia – podjęto elektronicznie 6 uchwał w sprawie:
- przyjęcia na członka zwyczajnego (6).

4. Reprezentanci ZLOP
Przedstawiciele Zarządu, Rady Programowej oraz pracownicy Biura ZLOP aktywnie uczestniczyli
w konferencjach, spotkaniach, reprezentując głos i doświadczenie ZLOP.








Romuald Malinowski – Prezes ZLOP, członek Rady Rozwoju Województwa Lubuskiego,
członek Rady Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego
Włodzimierz Szopinski – Wiceprezes ZLOP jest Przewodniczącym Powiatowej Rady Pożytku
Publicznego w Międzyrzeczu
Agata Nolka – Metrykowska – doradca zawodowy jest przedstawicielem ZLOP w Radzie
Programowej Partnerstwa na rzecz poradnictwa zawodowego WUP powołanej przez
Marszałka Województwa Lubuskiego
Grzegorz Musiałowicz- Radny Miasta Gorzowa Wlkp.
Leszek Masklak – członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego
Zofia Kulikowska – Wiceprezes ZLOP, jest Wiceprzewodnicząca Lokalnej Grupy
Działania”Między Odrą a Bobrem” oraz członkiem Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw
Osób Niepełnosprawnych powołanej przez Marszałka Województwa Lubuskiego, członek
komisji rewizyjnej WRZOS
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Bernadeta Walaszek-jest członkiem Regionalnej grupy sterującej Ewaluacją Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Lubuskiego
Czesław Fiedorowicz – członek Lubuskiej Rady Zdrowia
Ryszard Napierała-członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa
Lubuskiego, członek Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Renata Chilarska- Przewodniczaca Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych we
Wschowie

5. Kadra
W 2014 roku 6 osób było zatrudnionych na podstawie stosunku o pracę w ramach
projektu:


Kis na Bis III

Kierownik projektu:
Monika Sauder (30.03.2014 – 14.10.2014)
Magdalena Kielar (02.09.2013 – 30.11.2014)
Zbigniew Szczepański (15.10.2014 – 30.11.2014)
Asystent kierownika projektu:
Sylwia Sałamaj (01.10.2013 – 30.11.2014)
Lider KIS w Zielonej Górze:
Ewa Makuch (01.10.2013 – 31.12.2014)
Lider KIS w Międzyrzeczu:
Włodzimierz Szopinski (01.02.2013 – 30.11.2014)
W ramach realizowanych projektów, ZLOP w 2014 roku zatrudniał w ramach umów
cywilnoprawnych 27 osób i 5 osób na umowy o dzieło w tym koordynatorów projektów,
doradców zawodowych, psychologa, prawnika, pośrednika pracy, coacha, specjalistę
ds. szkoleń, księgową oraz moderatorów konferencji i prelegentów.

6. Wsparcie organizacji członkowskich
a) Wsparcie finansowe
ZLOP w 2014 roku Uzyskał środki finansowe z tyt. 1% z podatku dochodowego od osób
fizycznych w kwocie: 197 492,13 zł. W ramach 1% podatku ZLOP przekazał 121 667,40 złotych
organizacjom członkowskim jako wsparcia działalności statutowej organizacji.
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Lp.

Nazwa organizacji

Kwota

Cel

1

Fundacja „Otwartych serc" w Świebodzinie

182,00

Zapłata za księgowość

2

Fundacja na rzecz zwierząt „ALTAMIRA”
w Gorzowie Wielkopolskim

7822,08

Budowanie schroniska dla zwierząt w miejscowości Młodolino
w gminie Dobiegniew

3

Fundacja pomocy dzieci
niepełnosprawnych „Pies i koń" w Starym
Polichnie

218,00

Prowadzenie zajęć hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych

4

Jeździecki Klub Sportowy Gostchorze
w Gostchorzu

647,00

Organizacja zawodów klubowych

5

Klub Abstynent „ZDRÓJ" w Skwierzynie

313,00

Zorganizowanie spotkania opłatkowego dla członków
i sympatyków Klubu

6

Koło Gospodyń Wiejskich w Brodach

371,00

Integracja dzieci i mieszkańców Brodów - zorganizowanie
zabawy choinkowej (karnawałowej)

7

Lubuski Sejmik Gospodarczy w Gorzowie
Wielkopolskim

455,00

Zorganizowanie spotkania na temat klastrów w ramach II
konferencji Naukowej "Rozwój na peryferiach" w Gorzowie
Wielkopolskim 8 grudnia 2014r

8

Miejski Klub Sportowy MKS „ORZEŁ”
Szlichtyngowa

1763,00

Zakupiono obuwie sportowe dla zawodników Klubu „ORZEŁ”
Szlichtyngowa

9

Międzyrzeckie Stowarzyszenie „SZANSA”
na rzecz dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej, uzdolnionej artystycznie
w Międzyrzeczu

800,00

XIX Prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Przeprowadzenie warsztatów muzycznych z instruktorem śpiewu,
plastycznych, tańca integracyjnego. Zorganizowanie wycieczki
polegającej na zwiedzaniu Międzyrzeczu

10

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św.
Michała Archanioła w Sławie

4952,00

Organizacja wyjazdu 40 dzieci na wakacje do Zakopanego

11

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Zielonej Górze

9251,00

Integracja seniorów oraz osób niepełnosprawnych woj.
Lubuskiego, organizowanie życia kulturalnego seniorów i osób
niepełnosprawnych, propagowanie działalności kulturalnej,
organizacja wystawy fotograficznej, wernisaży i rękodzieła.
Propagowanie spotkań poetycko-muzycznych oraz obchodów
świąt narodowych, rocznic, tradycji ludowych, turystyki
krajoznawczej, turystyki pieszej i rowerowej

12

Polski Związek Niewidomych , Koło PZN
w Zielonej Górze

1844,00

Organizacja spotkania wigilijno-opłatkowego

13

Polskie Towarzystwo Profesjologiczne
w Zielonej Górze

1923,00

Wspólne wydanie półrocznika "Problemy Profesjologii"
z Uniwersytetem Zielonogórskiem

14

Ratownictwo Wodne Sława w Radzyniu

3238,82

Działalność statutowa RWS

15

Ratownictwo Wodne Sława w Radzyniu

758,00

Zorganizowanie 18 spotkań z uczniami Publicznej Szkoły
Podstawowej w Sławie i 8 spotkań z młodzieżą zespołu Szkół
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Zawodowych w ramach programu „BEZPIECZNI NAD WODĄ”
16

Stowarzyszenie „Dobry Start”
w Drzonkowie

204,00

Zorganizowanie pikniku zdrowotnego dla 40 dzieci ze świetlicy
wsparcia dziennego w Suchej

17

Stowarzyszenie „Inicjatywa dla zwierząt"
w Zielonej Górze

14369,00

kompleksowa opieka weterynaryjna zwierząt w Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze zgodnie z bieżącymi
potrzebami

18

Stowarzyszenie „Kęszyca Leśna Sobie
i Sąsiadom" w Kęszycy Leśnej

200,00

Sprzątanie naszej małej ojczyzny - selektywne zbieranie odpadów
na terenie wsi i wokół niej

19

Stowarzyszenie „Kęszyca Leśna Sobie
i Sąsiadom” w Kęszycy Leśnej

239,29

Organizacja Dnia Grzyba – zbieranie, rozpoznawanie, kulinarne
wykorzystanie zbiorów

20

Stowarzyszenie „Kęszyca Leśna Sobie
i Sąsiadom” w Kęszycy Leśnej

100,00

Organizacja podsumowującego spotkania z udziałem członków
stowarzyszenia, wolontariuszy i sympatyków wspierających
działania stowarzyszenia

21

Stowarzyszenie „Kęszyca Leśna Sobie
i Sąsiadom” w Kęszycy Leśnej

300,00

Organizacja turnieju piłkarskiego oraz aukcji na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy

22

Stowarzyszenie „Nasz Dom”
w Skwierzynie

1126,00

Zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych dla mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie

23

Stowarzyszenie „Wspólna Letnica"
w Letnicy

507,00

Zorganizowanie spotkania integracyjnego wsi Letnica
połączonego z poczęstunkiem oraz majówki integracyjnej dla wsi
Letnica i Buchałów – spotkanie po latach

24

Stowarzyszenie „Wspólne Dobro"
w Lubsku

5930,00

Podniesienie standardów życia dzieciom i młodzieży
mieszkającym w Powiatowym Domu Dziecka w Lubsku poprzez
doposażenie pokoi

25

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej „Pomocna Dłoń”
we Wschowie

538,00

Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych

26

Stowarzyszenie Grupa VIRTUS
w Szlichtyngowej

1273,00

Udział w Międzynarodowym Turnieju Mini Piłki Siatkowej
dziewcząt i chłopców platan-cup 2014 w Gdańsku

27

Stowarzyszenie im. Siostry M.Iwony Król
we Wschowie

275,00

Zakup sprzętu terapeutycznego do Sali Doświadczenia Świata

28

Stowarzyszenie Inicjatyw SpołecznoKulturalnych „Twórcze Horyzonty"
we Wschowie

669,00

Zorganizowanie spotkania z podróżnikiem w Sławie

29

Stowarzyszenie Inicjatyw SpołecznoKulturalnych „Twórcze Horyzonty"
we Wschowie

8315,00

Organizacja spotkań z podróżnikami w regionie oraz organizacja
festiwalu podróżników 100droga we Wschowie

30

Stowarzyszenie Klub Turystyki Pieszej
„Nasza Chata” w Gorzowie Wielkopolskim

587,00

Dofinansowano kosztu transportu na wycieczki 27 uczestników

3546,00

Wyżywienie w Schronisku Młodzieżowym „Morena”
w Osiecznicy Młodzieżowej Orkiestry Dętej i zespołu mażoretek

31

Stowarzyszenie Kultury Ziemi
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„Finezja” podczas letnich polsko-niemieckich warsztatów
muzyczno-tanecznych

Wschowskiej we Wschowie

32

Stowarzyszenie Las, Woda & Blues
w Radzyniu

2000,00

Promocja i upowszechnienie kultury fizycznej, a zwłaszcza
zdrowego stylu życia

33

Stowarzyszenie Lech Sulechów

428,00

Opłacenie transportu 20 zawodników na zawody sportowe
organizowane przez Polski Związek Piłki Nożnej

1144,00

Zorganizowanie jednodniowej wycieczki autokarowej do Kotliny
Kłodzkiej ze zwiedzaniem w miejscowości Kamieniec
Ząbkowicki Pałacu Marianny Orańskiej, Złotym Stoku – Starej
kopalni złota oraz w Kletnie – Jaskini Niedźwiedziej

34

Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa
w Droszkowie

35

Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa
w Droszkowie

1195,00

Organizacja zajęć sportowych i gimnastyki korekcyjnej dla dzieci
i młodzieży z Droszkowa. Zajęcia obejmować będą grę piłkę
nożną, siatkówkę, koszykówkę oraz badmintona, a także
gimnastykę korekcyjna

36

Stowarzyszenie Miłośników Nietkowic
w Nietkowicach

1531,00

Integracja dzieci i mieszkańców Wsi Zaodrzańskich, wycieczka
dzieci ze szkoły w Nietkowicach, zakup pomocy dydaktycznych
do szkoły

37

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji „Nasza
Szkoła” we Wschowie

248,00

Działalność statutowa stowarzyszenia

38

Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi
„NASZE DZIECI" w Przyczynie Górnej

2524,00

Z komputerem za Pan Brat - przeprowadzenie zajęć
informacyjnych dziećmi, nauka obsługi komputera
oraz posługiwania się z Internetem

39

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Wykluczonych I Zagrożonych
Wykluczeniem Społecznym „Stokrotka”
w Sławie

2513,00

Utrwalamy nawyki sprzyjające zdrowiu – organizacja turnusu
integracyjno-szkoleniowego

40

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta
„Zielonogórskie Perspektywy”
w Zielonej Górze

390,00

Organizacja 8 debat publicznych dotyczących rozwoju miasta
Zielona Góra

41

Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska
w Łodzi

550,00

Zorganizowanie konkursu "Bocianie gniazda 2014"

42

Stowarzyszenie po PROstu, Pracownia
Rozwoju Osobistego w Słubicach

5435,00

Odyseja Umysłu w stowarzyszenie po PROstu - rozwój zdolności
twórczych, uczenie dzieci i młodzieży kreatywnego i krytycznego
myślenia poprzez zaangażowanie młodych ludzi w proces
twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych

43

Stowarzyszenie Pomocy dla zwierząt „Azyl
na koziej” w Świebodzinie

6565,00

Pomoc bezdomnym i potrzebującym zwierzętom poprzez
sterylizację/kastracje, zapewnienie opieki weterynaryjnej oraz
wyżywienia zwierzętom, które trafią pod opiekę Azylu

44

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
Specjalnej Troski w Strzelcach Krajeńskich

448,00

Organizacja Imprezy Mikołajkowej dla Uczniów SOSW, którzy
otrzymali paczki mikołajkowe
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Organizacja Święta Pieczonego Ziemniaka – integracyjnej
imprezy dla uczniów zespołów edukacyjno-terapeutycznych.
Zorganizowanie wyjazdu na basen dla uczniów Specjalnego
Ośrodka szkolno –wychowawczego oraz dnia dziecka

45

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
Specjalnej Troski w Strzelcach Krajeńskich

546,00

46

Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek
w Gdańsku

13025,00

47

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 1
we Wschowie

500,00

Nauka i doskonalenie narciarstwa zjazdowego 27 uczniów i 3
opiekunów w Szklarskiej Porębie

48

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych "Lśnienie"
w Przytocznej

1738,00

Organizacja zajęć usprawniających osób niepełnosprawnych
ruchowo z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu
multimedialnego

49

Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii pw. Św.
Michała Archanioła w Jeninie

1540,26

Zakup rzutnika multimedialnego i oprzyrządowania do kościoła
parafialnego w Jeninie

50

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły
Podstawowej w Lubczynie w Lubczynie

310,95

Organizacja XVII Gminnego Konkursu Recytatorskiego w
Lubczynie

51

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "Podaj
Łapę" w Żarach

1357,00

Ubezpieczenie wolontariuszy, zakup sprzętu niezbędnego do
realizacji wolontariatu w schronisku, pomoc w leczeniu zwierząt
osobom niezamożnym oraz w leczeniu zwierząt bezdomnych

52

Stowarzyszenie Taneczne HIT
w Czerwieńsku

422,00

Zorganizowanie Festiwalu Tańca dla dzieci i młodzieży dla 400
tancerzy w dwóch blokach tanecznych.

53

Stowarzyszenie Z indexem w podróży
w Zielonej Górze

306,00

Promocja turystyki i krajoznawstwa

54

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie
Wielkopolskim Filia w Skwierzynie

1094,00

Organizacja Koncertu „Stare Dobre Małżeństwo” w Domu
Kultury w Międzyrzeczu

55

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie
Wielkopolskim Filia w Skwierzynie

888,00

Organizacja spotkania opłatkowego dla słuchaczy UTW

56

Żarskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierzą
„APORT” w Żarach

2253,00

Dofinansowanie 2 zadań - dalszy rozwój wolontariatu pro
zwierzęcego w Zarach i okolicach oraz rozwój działalności
interwencyjnej na terenie Żar i powiatu Żarskiego

Opieka nad bezdomnymi i porzuconymi fretkami, leczenie i
adopcja
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b) Wsparcie rzeczowe
W dniu 06.06.2014r. Wiceprezes Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych Włodzimierz
Szopinski przekazał umowę darowizny członkowi Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych „LŚNIENIE” w Rokitnie Natalii Ilczuk. Umowa dotyczy mebli na wyposażenie
pokoi, wcześniej nieodpłatnie przekazanych ZLOP-owi przez Fabrykę Mebli „BALMA” z Tarnowa
Podgórnego. Przekazanie odbyło się w obecności dyrektora Domu Pomocy Społecznej Rokitno 38
Pani Magdaleny Mleczak.

VI.

Kontrole

1. Lubuski Urząd Wojewódzki
Kontrola prawidłowości prowadzonej działalności zgodnie z ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, podniesienie jakości świadczonych usług, prawidłowość
dokumentowania działalności merytorycznej oraz wykorzystywania środków finansowych ze
szczególnym uwzględnieniem przykazywanych środków w wysokości 1% od podatników (osób
fizycznych przeprowadzona w dniach 07.05.2014r. – 30.06.2014r. – istotnych nieprawidłowości nie
stwierdzono.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Zielonej Górze
Kontrola wg upoważnienia nr 5120140200113 obejmowała prawidłowość i rzetelność obliczania
składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest
Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie uprawnień
do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń
z tego tytułu, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne
i rentowe, wystawienie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych
przeprowadzona w dniach 07.07.2014r. – 13.08.2014r. – istotnych nieprawidłowości nie stwierdzono.
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