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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, 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, WYMIANA DOŚWIADCZEŃPOMIĘDZY ORGANIZACJAMI
CZŁONKOWSKIMI ORAZ MERYTORYCZNE I METODYCZNE WSPIERANIE ICH
DZIAŁALNOŚCI
-94,99,Z,

ORGANIZOWANIE

Z UCZESTNICTWEM

KONFERENCJI,

REPREZENTANTÓW

SEMINARIÓW,

ZWŁASZCZA

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
Włodzimierz Szopinski – Wiceprezes, zam. Skwierzyna
Irena Ratajczak – Członek, zam. Wschowa
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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
Pozarządowych we Wschowie – Członek Rady

II.

Powiatowej

Rady

Organizacji

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 2013 roku
zrzeszał 115 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.
2. 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;
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• 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;
Propagowanie celów statutowych organizacji pozarządowych w społeczeństwie,
Wspomaganie lokalnych i regionalnych ruchów pozarządowych,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 Organizacyjna

Walne Zebranie – najwyższa władza Związku Lubuskich Organizacji
Pozarządowych.
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.

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, Klub Wolontariusza.
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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 Curriculum Vitae, 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 2013r. ruszyła kolejna edycja projektu pn. „KIS na bis III”. W ramach projektu
przeprowadzono 5 kursów (pracownik administracyjno-biurowy z obsługą sekretariatu,
operator wózka widłowego, florystyka, rachunkowość od podstaw, kosmetyczny
z elementami wizażu).
Zrekrutowani beneficjenci do projektu „KIS na bis III” (50osób) wzięli udział
w szkoleniach aktywizujących, które trwały od 10 do 15 dni, a także w szkoleniach
zawodowych o łącznym wymiarze godzin 585 z których otrzymali stosowne certyfikaty.
Spośród wszystkich uczestników projektu 21 beneficjentów podjęło staż, natomiast 19 z nich
podjęło zatrudnienie.
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Od początku roku w Klubie Integracji Społecznej zarejestrowano 105 beneficjentów.
Zatrudnieni specjaliści odbyli 108 dyżurów, w trakcie których udzielono 56 konsultacji
o łącznym czasie 152 godzin.
W Klubie odbyło się również 10 spotkań grup wsparcia, w którym średnio
uczestniczyło 7-8 osób.
b) Klub Integracji Społecznej w Zielonej Górze
W 2013r. zostało zrekrutowanych 40 osób które wzięły udział w szkoleniach
aktywizujących, szkoleniach zawodowych oraz stażach. Rekrutacja dotyczyła szkoleń:
• Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą sekretariatu (10osób)
• Operator wózka widłowego (10 osób)
• Florystyka (10 osób)
• Rachunkowość od podstaw (10osób)
W dniach 25, 26, 27 marca 2013r. zorganizowano szkolenie aktywizujące „Pracownik
administracyjno-biurowy z obsługą sekretariatu” a od 08 maja do 18czerwca odbyło się
szkolenie zawodowe mające na celu przygotowanie uczestników do podjęcia staży. Dziewięć
osób przystąpiło do stażu z czego jedna nie ukończyła ponieważ podjęła zatrudnienie.
W dniach 3, 4, 5 kwietnia 2013r. zorganizowano szkolenie aktywizujące „Operator
wózka widłowego”, a w dniach od 8 maja do 18 czerwca odbyło się szkolenie zawodowe
przygotowujące kursantów do podjęcia staży. Staże podjęły 4 osoby.
W dniach 15, 16, 17 sierpień 2013 roku zorganizowano szkolenie aktywizujące
„Florystyka”, a w dniach od 5 sierpnia do 5 września szkolenie zawodowe przygotowujące
przyszłe florystki do podjęcia staży. Siedem kursantek podjęło staż.
W dniach 1, 2, 3, lipca 2013r. zostało zorganizowane szkolenie aktywizujące
„Rachunkowość od podstaw”, a w dniach od 5 sierpnia do 11 września szkolenie
zawodowe. Do stażu przystąpiło 5 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.
25 kwietnia 2013r. oraz 23 maja 2013r. zorganizowano pierwsze grupy wsparcia.
Tematem spotkań był rozwój osobisty i zawodowy, krzywa osobistego rozwoju
oraz opracowanie planu rozwoju osobistego i zawodowego.
Kolejna grupa wsparcia odbyła się 25 lipca 2013r., obejmowała ona wypracowanie
korzystnego rozwiązania trudnej sytuacji osobistej uczestników spotkania. Wymiana
osobistych doświadczeń poszczególnych członków grupy w kontekście trudnej sytuacji
uczestnika, ukierunkowanych na jej rozwiązanie. Udzielenie wsparcia w podjęciu korzystnej
decyzji związanej z realizacją nowych – innych zachowań w obszarze problemów
uczestników.
W sierpniu tematem grupy było wsparcie uczestników w podjęciu decyzji związanej
z odbyciem stażu co do miejsca oraz zakresu przygotowania do dalszej aktywności
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zawodowej. Pracowano metodą wywiadu motywującego na podstawie William R., Miller,
Stephen Rollick „Wywiad Motywujący - jak przygotować ludzi do zmiany”.
Tematem przewodnim grupy wsparcia 26 września 2013r. był rozwój kompetencji
w wyznaczaniu celów rozwojowych ukierunkowanych na realizacje osiągnięć związanych
z podjęciem korzystnej aktywności zawodowej. Zaplanowano pracę w metodologii „Action
Learning” autorstwa prof. Davida Kolba. Aby umożliwić uczestnikom doskonały rozwój
umiejętności analizy obecnej sytuacji zawodowej oraz poszukiwania rozwiązań
indywidualnych. Omówione zostały z uczestnikami decyzje, zachowania oraz zostały
wyciągnięte wspólne wnioski w celu poprawy działania w realnej sytuacji.
W listopadowym spotkaniu omówiono sposoby poszukiwania pracy na otwartym rynku.
Podniesiono motywację w poszukiwaniu pracy. Zaproponowano także spotkanie
z pracodawcą- firmą Lider, aby pokazać beneficjentom jak wygląda rozmowa o pracę i jak się
do niej przygotować. Omówiono obecną sytuacja na lubuskim rynku pracy i wskazano mocne
i słabe strony w sposobach poszukiwania pracy.
Grudniowa grupa wsparcia odbyła się pod hasłem „Pełnosprawne finanse”. Omówiono
z beneficjentami sytuację finansową osób niepełnosprawnych. Zapoznano z projektami „NBP
nie wyklucza” i „Finanse bez barier”. Omówiono w jaki sposób zaplanować domowy budżet,
a także na co zwrócić uwagę podpisując umowę w baku. Zaproponowano kontynuację
na temat wykluczenia finansowego najuboższej części społeczeństwa i spotkanie
ze specjalistami.
Przy Klubie Integracji Społecznej działał Klub Wolontariusza, składający się
z 13 wolontariuszy. 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 KIS odbywały się spotkania wolontariuszy, na których wymieniano się
doświadczeniem i uczestniczyliśmy w spotkaniach tematycznych.
2. Ośrodki Rejonowe
Dla sprawnej realizacji zadań statutowych ZLOP zostały powołane Ośrodki Rejonowe
ZLOP w Gorzowie Wielkopolskim, w Międzyrzeczu i we Wschowie.
Ośrodki działały w sprawach określonych w §2 ust. 2 Statutu ZLOP, a w szczególności:
a) Rozwijanie obywatelskiej aktywności socjalnej, m.in. poprzez pomoc
w tworzeniu organizacji pozarządowych;
b) Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi
i instytucjami;
c) Promocję i organizację samopomocy i wolontariatu;
d) Prowadzenie działalności i usług socjalnych w celu wspierania realizacji wyżej
wymienionych celów;
e) Prowadzenie agencji pośrednictwa pracy, agencji doradztwa personalnego
i agencji poradnictwa zawodowego;
f) 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,
- 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,
- 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.
a) Ośrodek Rejonowy ZLOP w Gorzowie Wielkopolskim
11 czerwca 2013r. na podstawie Uchwały nr 26/2013 powołano z dniem 1 października
2013r. Ośrodek Rejonowy ZLOP w Gorzowie Wielkopolskim. Terenem działania Ośrodka
jest obszar miasta Gorzów Wlkp. i powiatów: gorzowskiego, słubickiego, strzeleckodrezdeneckiego i sulęcińskiego. Na siedzibę Ośrodka wyznaczono siedzibę organizacji
członkowskiej: Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Gorzowie
Wielkopolskim, natomiast na kierownika jednostki Tadeusza Klimczaka – wiceprezesa
Zarządu Okręgowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – prezesa Oddziału
Rejonowego ZERiI w Gorzowie Wlkp.
W roku sprawozdawczym ZLOP przeznaczył na działalność Ośrodka Rejonowego
ZLOP w Gorzowie Wielkopolskim kwotę 1500,00 zł w ramach środków zgromadzonych
z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

b) Ośrodek Rejonowy ZLOP w Międzyrzeczu
Ośrodek Rejonowy ZLOP w Międzyrzeczu funkcjonował od 18 maja 2012 roku
w siedzibie
organizacji
członkowskiej
Stowarzyszeniu
„Pomoc
Dzieciom
Niepełnosprawnym” w Międzyrzeczu przy ul. Pamiątkowej 17. ZLOP wynajął pomieszczenie
biurowe, które zostało wyremontowane przez uczniów Zespołu Szkół Budowlanych
z Międzyrzecza.
Terenem działania Ośrodka Rejonowego ZLOP jest obszar powiatu międzyrzeckiego
i świebodzińskiego. Na kierownika Ośrodka powołano Włodzimierza Szopinskiego –
wiceprezesa ZLOP.
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7 grudnia 2013r. w Międzyrzeczu odbyło się spotkanie Zarządu ZLOP
z przedstawicielami
organizacji
członkowskimi
z
powiatu
międzyrzeckiego
i świebodzińskiego. Zostało one zorganizowane w Sali Narad Starostwa Powiatowego
w Międzyrzeczu, ul. Przemysłowa 2.
Spotkanie miało na celu integrację stowarzyszeń z powiatu międzyrzeckiego
i świebodzińskiego, a także zorganizowania dyskusji nt. współpracy organizacji
pozarządowych z jst i ZLOP.
W roku sprawozdawczym ZLOP przeznaczył na działalność Ośrodka Rejonowego
ZLOP w Międzyrzeczu kwotę 2223,48 zł w ramach środków zgromadzonych z 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych
c) Ośrodek Rejonowy ZLOP we Wschowie
Ośrodek Rejonowy ZLOP we Wschowie funkcjonował od października 2012r.
Przeprowadzono wśród organizacji pozarządowych badania ankietowe które posłużyły nam
do zorganizowania dyżurów odpowiednich specjalistów – prawnika, psychologa, doradcy
zawodowego i innych, o których poproszono organizacje pozarządowe działające na terenie
Powiatu Wschowskiego.
Terenem działania Ośrodka jest powiat wschowski, a siedziba Ośrodka Rejonowego
ZLOP we Wschowie mieści się w Stowarzyszeniu Amazonek Wschowskich. Na kierownika
Ośrodka powołano Irenę Ratajczak – członka Zarządu ZLOP, przedstawiciela Stowarzyszenia
Amazonek Wschowskich.
26 października 2013r. podczas zorganizowanego spotkania została powołana Rada
Ośrodka Rejonowego we Wschowie. Na Przewodniczącego Rady wybrano Panią Renatę
Chilarską – Członka Zarządu Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji wsi „Przy szkole”
w Łysinach, Wiceprzewodniczącą Rady została Pani Jolanta Milkowska – Prezes
Stowarzyszenia Amazonek Wschowskich, natomiast Sekretarzem Pani Elżbieta Wicher –
Prezes Stowarzyszenia „Stokrotka” ze Sławy. Wyżej wymienione osoby wybrano
w głosowaniu jawnym.
W trakcie spotkania Prezes ZLOP oficjalnie przekazał na rzecz Ośrodka Rejonowego
we Wschowie komputer, monitor oraz drukarkę.
W roku sprawozdawczym ZLOP przeznaczył na działalność Ośrodka Rejonowego
ZLOP we Wschowie kwotę 4110,06 zł w ramach środków zgromadzonych z 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych.

3. 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. Identyfikator krajowego rejestru podziału terytorialnego kraju
TERYT: 0988313. W 2013r. ZLOP udzielił nieodpłatnie pomoc 106 uczestnikom
i absolwentom szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych.
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W 2013 roku ZLOP przeprowadził następujące szkolenia:
- warsztaty:
- warsztat dotyczący praw osób niepełnosprawnych – 30 osób
- warsztat dotyczący prawidłowego żywienia – 30 osób
- warsztat dotyczący nordic – wal king – 30 osób
- warsztat psychologiczny – 30 osób
- warsztat terapii tańcem i ruchem – 30 osób
- szkolenia aktywizujące:
- „Kurs rachunkowość od podstaw” – 2 kursy dla 20 beneficjentów,
- „Kurs kosmetyczny z elementami wizażu i stylizacji paznokci” – 1 kurs dla 10
beneficjentów,
- „Kurs na operatora wózka widłowego” – 2 kursy dla 20 beneficjentów,
- „Kurs florysta” - 2 kursy dla 20 beneficjentów,
- „Kurs pracownik administracyjny z obsługą sekretariatu” - 2 kursy dla 20
beneficjentów.
- szkolenia zawodowe:
- „Kurs rachunkowość od podstaw” - 2 kursy dla 20 beneficjentów,
- „Kurs kosmetyczny z elementami wizażu i stylizacji paznokci” - 1 kursy dla
10 beneficjentów,
- „Kurs na operatora wózka widłowego” - 2 kursy dla 20 beneficjentów,
- „Kurs florysta” - 2 kursy dla 20 beneficjentów,
- „Kurs pracownik administracyjny z obsługą sekretariatu” - 2 kursy dla 20
beneficjentów.
4. Projekty
a) Projekt „KIS na bis III”
Projekt realizowany w okresie od 01.02.2013 do 30.11.2014r. – 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 wynosi 966980 zł. Projekt skierowany
jest 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.
Głównym celem projektu jest wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
poprzez integrację i reintegrację społeczną i zawodową. Udzielanie pomocy prawnej,
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psychologicznej oraz doradczej pośrednika pracy oraz animatora pracy. Podniesienie
kompetencji, aspiracji, motywacji oraz wiary w siebie poprzez organizowanie warsztatów
aktywizujących. Kształtowanie umiejętności autoprezentacji, przygotowywania dokumentów
rekrutacyjnych i aplikacyjnych.
Projekt zakłada udział 100 osób, które przejdą przez różne formy pomocy – wsparcia
tak, aby jak najlepiej przygotować ich do podjęcia zatrudnienia.
Tymi formami wsparcia są:
- indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, który ustala Indywidualny Plan
Działania,
- grupowe szkolenia aktywizujące,
- spotkania w ramach grup wsparcia,
- szkolenia zawodowe,
-oraz staże zawodowe (jako ostatni etap wejścia na rynek pracy z nowymi
kwalifikacjami).
Dotychczas zostało zrealizowanych 9 na 10 kursów (w tym 5 w Międzyrzeczu (Kurs
rachunkowość od podstaw, kosmetyczny z elementami wizażu, operator wózka widłowego,
florystyczny, pracownik administracyjny z obsługą sekretariatu) i 4 w Zielonej Górze (Kurs
rachunkowość od podstaw, operator wózka widłowego, florystyczny, pracownik
administracyjny z obsługą sekretariatu)). Przygotowane zostały 92 osoby do podjęcia
trzymiesięcznego, płatnego stażu. Po szkoleniach zawodowych z 92 osób, 48 osób podjęło
staż, 26 osób jest w trakcie poszukiwania stażu, 18 osób nie podjęło stażu z powodu podjęcia
zatrudnienia.
b) Projekt Przegląd Zespołów Artystycznych „ARTYŚCI DZIECIOM”
Realizowany w okresie od 01.05.2013r. do 30.06.2013r. – współfinansowany
ze środków Województwa Lubuskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
Całkowity koszt projektu wyniósł 12000 zł, z czego z dotacji pochodziła kwota 10000 zł.
Projekt „Przegląd Zespołów Artystycznych” skierowany był do zespołów artystycznych
związanych z działalnością organizacji pozarządowych posiadających siedzibę na terenie
województwa lubuskiego.
Celem realizowanego projektu było wzmocnienie minimum 10 zespołów artystycznych
zaangażowanych w działania lokalnych organizacji pozarządowych, ich pozycji
w środowisku lokalnym.
Przegląd Zespołów Artystycznych „ARTYŚCI DZIECIOM” został przeprowadzony
w dniu 01.06.2013r w Ośrodku Sportu i rekreacji WOSIR w Drzonkowie. Wzięło w nim
udział 110 osób reprezentujących 10 Zespołów Artystycznych działających przy
organizacjach pozarządowych z terenu województwa lubuskiego. Dzięki realizacji projektu
możliwe było rozpropagowanie twórczości i działalności poszczególnych zespołów
artystycznych, rozpropagowanie działalności poszczególnych organizacji pozarządowych
przy których w/w zespoły artystyczne działają, uatrakcyjnienie poprzez urozmaicenie oprawy
artystycznej wydarzeń związanych z realizacją Kampanii pn. „Lubuska aktywność
obywatelska” oraz Międzynarodowego Dnia Dziecka na terenie obiektu sportoworekreacyjnego WOSiR w Drzonkowie.
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c) Projekt Letni wypoczynek „Wakacje na wesoło”
Realizowany w okresie od 01.07.2013r. do 31.08.2013r. - współfinansowany
ze środków Miasta Zielona Góra. Całkowity koszt projektu wyniósł 26020 zł, z czego
z dotacji pochodziła kwota 22500 zł.
Projekt skierowany do dzieci i młodzież zamieszkujących gminę miejską Zielona Góra,
które nie mogły ze względów finansowych wziąć udziału w letnim wypoczynku, bowiem
dochody na rodzinę nie pozwoliły na korzystanie z przedsięwzięcia za które sami
zainteresowani muszą zapłacić.
Celem realizowanego projektu było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci
i młodzieży w okresie wakacji poza miejscem zamieszkania połączonego z aspektami
edukacyjnymi w zakresie turystyki i krajoznawstwa w województwie lubuskim.
W miejscowości Rudno w terminie 09.08.2013r. - 22.08.2013r. w Ośrodku
Rekreacyjnym „WIELKOPOLSKA” zorganizowano kolonie dla 20 dzieci w wieku
od 7 do 15 lat z rodzin objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej
Górze. Rezultaty jakie osiągnięto to przede wszystkim zapewnienie uczestnikom
przyjemnego i aktywnego spędzenia wolnego czasu. Bogaty program kolonii miał na celu
stworzenie możliwości wypoczynku w miłej atmosferze, poznanie nowych miejsc
w województwie lubuskim, zawieranie nowych znajomości i zawiązanie przyjaźni,
wykształcenie wśród uczestników tolerancji i akceptacji innych, wzbogacenie zainteresowań
i doświadczeń, rozwinięcie u uczestników chęci do aktywnego uprawiania turystyki i sportu.
d) Projekt „Lubuskie Warsztaty Amazonek”
Projekt realizowany w okresie od 05.12.2013r. do 30.12.2013r. - współfinansowany
ze środków PFRON przy udziale Województwa Lubuskiego. Całkowity koszt projektu
wyniósł 7250 zł, z czego z dotacji pochodziła kwota 5500 zł.
Projekt „Lubuskie Warsztaty Amazonek” skierowany był do 30 przedstawicielek
stowarzyszeń Amazonek zajmujących się problematyką kobiet po chorobach nowotworowych
prowadzących statutową działalność na terenie dziewięciu powiatów z województwa
lubuskiego.
Głównym celem było stworzenie i rozwinięcie współpracy stowarzyszeń Amazonek
działających na rzecz kobiet po chorobie nowotworowej z terenu województwa lubuskiego.
„Lubuskie Warsztaty Amazonek” zostały zorganizowane w siedzibie Zielonogórskiego
Stowarzyszenia Amazonek w dniach 13-15 grudnia 2013. Polegały one na zorganizowaniu
warsztatów oraz spotkania integracyjnego. Realizacja zadania umożliwiła zorganizowanie
trzydniowego spotkania, które składało się z zajęć integracyjno-rehabilitacyjnych
oraz wykładów dostosowanych do potrzeb i zgromadzonych osób.
Zorganizowano warsztaty terapii tańcem i ruchem, warsztaty nordic-walking, warsztat
z psychologiem oraz wykłady o prawach osób niepełnosprawnych, zdrowym żywieniu i ruchu
które miały na celu zwiększenie wiedzy i utrzymanie sprawności u osób chorych na raka
(w szczególności kobiet po mastektomii). Celem organizowanego spotkania było również
wyuczenie u uczestników naturalnej potrzeby ruchu oraz poznania praw osób
niepełnosprawnych.
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W trakcie warsztatów stworzono i dopracowano spójną płaszczyzną współpracy
stowarzyszeń Amazonek w województwie lubuskim, zacieśniono współpracę pomiędzy
stowarzyszeniami, zwiększono przepływ informacji pomiędzy członkiniami stowarzyszeń
Amazonek na terenie województwa lubuskiego, wymieniono doświadczenia w zakresie
rehabilitacji, psychoterapii, integracji, profilaktyki, edukacji i wolontariatu – budowanie
dobrych praktyk, nastąpił wzrost zainteresowania oraz pobudzenie do dalszych wspólnych
projektów i aktywności.
Dzięki zorganizowaniu wspólnych zajęć rehabilitacyjnych i warsztatowych oraz panelu
dyskusyjnego udało się wypracować cele i płaszczyzny współpracy działalności lubuskich
Amazonek na najbliższy rok.
5. Partnerstwa
a) Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych „WRZOS” w Warszawie
ZLOP jest członkiem zwyczajnym Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji
Socjalnych WRZOS w Warszawie. We współpracy z WRZOS realizowano projekty:
„Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji społecznej i zawodowej osób
z niepełnosprawnościami w ramach którego 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. Od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku przyjęto 204 beneficjentów którym udzielono
łącznie 756 konsultacji, w tym, psycholog - 66, pośrednik pracy - 291 i doradca
zawodowy - 399.
„Aktywny Senior – najlepszy rzecznik swoich społeczności” - projekt
współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. Celem
projektu był wzrost partycypacji osób powyżej 60 roku życia w realizacji lokalnych
polityk publicznych, poprzez bezpośrednie włączanie i pełniejsze wykorzystywanie
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potencjału społecznego osób starszych w procesach kształtowania decyzji politycznych.
W projekcie wzięło udział 12 aktywnych seniorów-społeczników z terenu całej Polski.
W tym wąskim gronie z ramienia Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych udział
wzięli Zofia Kulikowska- wiceprezes ZLOP, Jerzy Bąchor oraz Witold Tomaszewski wolontariusze. Projekt był 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
społeczno-zawodowej” w Zaborze, w którego skład wchodzili: Stowarzyszenie Inicjatyw
Lokalnych Gminy Zabór, Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, Powiatowy
Urząd Pracy w Zielonej Górze. Celem zawartego partnerstwa było opracowanie
wystandaryzowanego modelu świadczenia usługi w sferze integracji społecznozawodowej realizowanej w partnerstwie ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy
i organizacji pozarządowych, określenie standardów usług prowadzonych w oparciu
o powyższy model oraz opracowanie rekomendacji prawnych niezbędnych
do prawidłowego funkcjonowania systemu w oparciu o stworzony model.
„Srebrna Reprezentacja NGO” - Celem projektu było wzmocnienie uczestnictwa
co najmniej 30 osób starszych w życiu społecznym swojego regionu poprzez aktywne
włączenie w działania realizowane przez organizacje pozarządowe, m.in. na rzecz
tworzenia rad seniorów na poziomie wojewódzkim. W projekcie Związek Lubuskich
Organizacji Pozarządowych reprezentowała Zofia Kulikowska- wiceprezes ZLOP.
W ramach projektu grupa seniorów-ekspertów, opracowywała projekt scenariusza
współpracy seniorów i NGO z przedstawicielami administracji samorządowej
nad stworzeniem zbioru rekomendacji dotyczących organizowania reprezentacji seniorów
na poziomach regionów. Rezultatem prac grupy eksperckiej był „Srebrny Przewodnik
Seniora” – przewodnik tworzenia reprezentacji senioralnej na poziomie regionów,
połączony z przykładami dobrych praktyk dotychczasowego ich tworzenia. Seniorzy
pracowali zdalnie oraz w ramach dwudniowego spotkania grupy w Warszawie. Wyniki
prac upowszechnili w swoich środowiskach lokalnych – wśród organizacji
pozarządowych, z którymi współpracują, wśród przedstawicieli administracji
samorządowej oraz osób i grup zajmujących się kwestiami aktywizacji osób starszych
i godnego starzenia się społeczeństwa. Uzupełnieniem ich prac były dwie ekspertyzy
dotyczące możliwości współpracy NGO z seniorami z mocnym zaakcentowaniem kwestii
tzw. drugiej prędkości starzenia się i wynikających z niej potrzeb działań (zarówno
aktywizacyjnych, jak i wzmacniania usług opiekuńczych) oraz głównych barier NGO
w prowadzeniu działań aktywizacyjnych na rzecz os. starszych. Istotną częścią projektu
było dwudniowe seminarium przedstawicieli organizacji i instytucji działających
z oraz na rzecz osób starszych i polityki senioralnej, w trakcie którego podsumowane
zostały wyniki projektu Srebrna Reprezentacja NGO w roku 2013 oraz omówiona
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kwestia rekomendacji dotyczących aktywnego włączania osób starszych w realizację
polityk publicznych na poziomie państwa. Był to również przyczynek dla podejmowania
kolejnych działań na rzecz wspierania aktywności społecznej osób starszych
w nadchodzących latach.
b) Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych „SPLOT” w Warszawie
ZLOP jak partner regionalny SPLOT kontynuował realizację Projektu „Model
współpracy – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy administracji
publicznej z organizacjami pozarządowymi”. Był to projekt systemowy, którego celem było
zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy. Projekt finansowany był
z EFS w ramach POKL.
Od lipca 2013r. ZLOP przekazał dotychczasową współpracę organizacji
członkowskiej ZLOP – Fundacji Wspierania Inicjatyw Społecznych z Zielonej Góry w celu
utworzenia ośrodka SPLOT w Zielonej Górze..
c) Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych w Warszawie
ZLOP jest członkiem wspierającym Ogólnopolskiej Federacji Organizacji
Pozarządowych w Warszawie. Współpraca z OFOP dotyczy przede wszystkim wymiany
doświadczeń pomiędzy organizacjami członkowskim oraz udziału ZLOP w konsultacji
i wyrażaniu opinii w zakresie tworzenia prawa dotyczącego organizacji pozarządowych.
ZLOP pełniły również rolę konsultanta w aktach prawnych, doradcy, współorganizatora,
propagatora, opiniodawcy. ZLOP otrzymuje cyklicznie Biuletyn OFOP. Przedstawiciele
ZLOP mieli możliwość uczestniczenia w ogólnopolskich konferencjach, seminariach,
szkoleniach itp.
6. Promocja
a) Media
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.
b) Kwartalnik „Lubuszanie”
Koontynuowano wydaania kwartalnika „Lubuszanie”, którego pierwszy numer
ukazał się w październiku 2012 roku.
W roku 2013 wydano 4 numery kwartalnika „Lubuszanie” w nakładzie po 500
egzemplarzy każdego wydania. Egzemplarze trafiły do stowarzyszeń zlokalizowanych
na terenie województwa lubuskiego, gminnych bibliotek i urzędów pracy.
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c) Gazety
15 lutego 2013r. w Gazecie Lubuskiej ukazał się dodatek pt. „Przekaż 1% podatku”.
Był to swoisty informator wyjaśniający Czytelnikom, dlaczego warto pamiętać o możliwości
przekazania 1% swojego podatku organizacjom pożytku publicznego oraz poradnik
prawidłowego wypełnionego PIT-a. Ponadto w dodatku znalazł się spis OPP z województwa
lubuskiego i lista stowarzyszeń i fundacji będących członkami zwyczajnymi ZLOP.
Informacje na temat przekazania 1% podatku od osób fizycznych publikowano
również w czterech numerach miesięcznika „Życie nad Odrą”, dwa razy we Wschowskiej
Gazecie „Dzień dobry”, raz w informatorze obywatelskim Gazety Lubuskiej, w czterech
numerach „Ekspress Zachodni” i pięć razy w dwutygodniku „Tydzień Lubuski”.

d) Bachusik - ZLOPIKUS
18 grudnia 2013r. miało miejsce uroczyste odsłonięcie Bachusika, który otrzymał
swoją nazwę ZLOPikus od nazwy naszej organizacji – byliśmy fundatorami tej figurki.
W tym dniu obchodziliśmy 17-stą rocznicę istnienia Związku Lubuskich Organizacji
Pozarządowych. ZLOPikus, autorstwa Artura Wochniaka, w jednej ręce dzierży paterę
z winogronami, w drugiej zaś dzban z winem, pod jego stopami mapa województwa
lubuskiego wraz z zaznaczonymi lubuskimi stolicami – co symbolizuje idee naszej
organizacji, która zrzesza stowarzyszenia z całego województwa. „Nasz” Bachusik zajął
honorowe miejsce na ulicy Kupieckiej (od strony ul. Bohaterów Westerplatte) a jego celem
jest sygnalizować wszystkim, że warto czynić dobro.
7. Współpraca instytucjonalna
a) Samorządem Województwa Lubuskiego
Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze kontynuował
współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, a w szczególności
w ramach Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego.
- Przewodniczącym I Kadencji Rady był Romuald Malinowski prezes ZLOP,
- Członkiem rady była także Dorota Zubko – przewodnicząca Komisja Rewizji ZLOP,
przedstawiciel Lubuskiego Stowarzyszenia Profilaktyki Społecznej.
W sierpniu 2013r. ZLOP wystąpił zgodnym, wspólnym wnioskiem popartym
przez 60 organizacji członkowskich o utworzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego
Województwa Lubuskiego II kadencji. W wyniku podjętych działań w tym zakresie w skład
Rady II kadencji weszło 5 przedstawicieli organizacji ZLOP.
• Romuald Malinowski – Prezes ZLOP; Przewodniczący I kadencji Rady Działalności
Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego oraz jest członkiem Rady Rozwoju
Województwa Lubuskiego powołanej przez Marszałka Województwa Lubuskiego,
a także członkiem Rady narodowego Funduszu Zdrowia Województwa Lubuskiego.
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• Patrycja Maliszewska – Przedstawiciel Lubuskiego Stowarzyszenia Profilaktyki
Społecznej w Zielonej Górze
• Ryszard Napierała – Prezes Czerwińskiego Towarzystwa Turystycznego
• Piotr Dębiński – Związek Młodzieży Wiejskiej
• Leszek Masklak – Prezes Kręgu Przyjaciół Harcerstwa „Watra” w Zielonej Górze

b) Lubuskim Urzędem Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim
Wicewojewoda Lubuski Pan Jan Świerepo wziął udział w spotkaniu
organizowanym przez ZLOP w dniu 7 grudnia 2013r w Międzyrzeczu. Na spotkanie
zaproszeni zostali przedstawiciele jednostek samorządowych, władz Miasta i Powiatów
oraz organizacje pozarządowe z powiatu międzyrzeckiego i świebodzińskiego. Celem
spotkania była integracja stowarzyszeń z powiatu międzyrzeckiego i świebodzińskiego,
a także zorganizowanie dyskusji nt. współpracy organizacji pozarządowych z jst i ZLOP.

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- III. Pkt. 3.
Identyfikator krajowego rejestru podziału terytorialnego kraju TERYT: 0988313.
W 2013r. ZLOP udzielił nieodpłatnie pomoc 106 uczestnikom i absolwentom szkolenia
lub przygotowania zawodowego dorosłych.
Romuald Malinowski – Prezes ZLOP i Włodzimierz Szopinski – Wiceprezes
ZLOP brali udział w tworzeniu porozumienia na rzecz Ekonomii Społecznej;

d) Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze i
Wielkopolskim

Gorzowie

Współpraca z OWES koncentrowała się na wzmocnieniu trzeciego sektora i sektora
ekonomii społecznej, dlatego też ZLOP od marca 2013r. promuje działania Ośrodków
poprzez umieszczanie informacji o szkoleniach, seminariach i konferencjach
organizowanych przez OWES na swojej stronie internetowej, w kwartalniku
„Lubuszanie” oraz na facebook’u. Pracownicy ZLOP korzystają z usług doradczych
i specjalistycznych ośrodka, brali udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach,
których celem była promocja ekonomii społecznej i zdobywanie lub pogłębianie wiedzy
na temat „trzeciego systemu”.
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8. Współpraca międzynarodowa

Wizyta studyjna – Kontynuowano współpracę z Niemieckim Parytetowym Związek
Socjalnym Brandenburgii.
W dniu 24.10.2013r. odbyła się rewizyta gości z Niemiec. Ośrodek Rejonowy
ZLOP w Międzyrzeczu gościł Stefana Hellerta dyrektora ośrodka leczenia uzależnień
i Wacławę Haake prezesa stowarzyszenia na rzecz dzieci Street Work z Frankfurtu.
Wizyta była kontynuacją współpracy partnerskiej nawiązanej podczas realizacji polskoniemieckiego projektu Akcja Człowiek. Organizacjami wiodącymi w spotkaniu była
międzyrzeckie stowarzyszenie „Szansa” i Skwierzyński Klub Abstynenta „Zdrój”.
Głównym tematem rozmów były metody leczenia uzależnień oraz działalność
organizacji pozarządowych zajmujących się rozwiązywaniem problemów osób
uzależnionych i ich rodzin. Ofertę leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego
przedstawili dyrektor ds. lecznictwa i pracownicy merytoryczni Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Obrzycach.

IV.

Członkowie zwyczajni

Na dzień 31.12.2013r. Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych zrzeszał 115
stowarzyszeń. W roku 2013 do ZLOP przystąpiło 22 nowych organizacji.
Miasto Gorzów Wielkopolski
1. Fundacja na Rzecz Zwierząt Altamira w Gorzowie Wielkopolskim
2. Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój” w Gorzowie
Wielkopolskim
3. Klub Turystyki Pieszej „NASZA CHATA” w Gorzowie Wielkopolskim
4. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” w Gorzowie
Wielkopolskim
Miasto Zielona Góra
1. Forum Inicjatyw Kobiecych w Zielonej Górze
2. Fundacja „Bezpieczne Miasto” w Zielonej Górze
3. Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych w Zielonej Górze
4. Inicjatywa dla Zwierząt w Zielonej Górze
5. Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej w Zielonej Górze
6. Międzyszkolne Centrum Informacji oraz Edukacji Europejskiej i Regionalnej
w Zielonej Górze
7. Ośrodek Integracji Społecznej w Zielonej Górze
8. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Zielonej Górze
9. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Zielonej
Górze
10. Stowarzyszenie Hipologiczne Pro Hipico Bono w Zielonej Górze
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11. Stowarzyszenie „Inicjatywa Lubuska” w Zielonej Górze
12. Stowarzyszenie NASZE DZIECI w Zielonej Górze
13. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta "Zielonogórskie Perspektywy" w Zielonej
Górze
14. Stowarzyszenie z indexem w podróży w Zielonej Górze
15. Stowarzyszenie „Pokolenia Lubuszan: w Zielonej Górze
16. Stowarzyszenie Rękodzieło Zielonogórskie w Zielonej Górze
17. Stowarzyszenie Społeczno-Gospodarcze „PRYM” w Zielonej Górze
18. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze
19. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubuski Oddział Wojewódzki w Zielonej Górze
20. Towarzystwo Rozwoju Rodziny Oddział w Zielonej Górze w Zielonej Górze
21. Towarzystwo Turystyczne "CHAPACZ" w Zielonej Górze
22. Zachodnie Towarzystwo Edukacyjne w Zielonej Górze w Zielonej Górze
23. Zielonogórski Klub Bokserski w Zielonej Górze
24. Zielonogórskie Stowarzyszenie „AMAZONEK” w Zielonej Górze
25. Związek Młodzieży Wiejskiej, Zarząd Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
26. Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Zielonej Górze
Powiat gorzowski
1.
2.
3.
4.

Fundacja „Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Pies i Koń” w Starym Polichnie
Kostrzyńskie Stowarzyszenie CZŁOWIEKIEM JESTEM w Kostrzynie nad Odrą
Stowarzyszenie BIO – POL w Starym Polichnie
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Lubczynie

Powiat krośnieński
1. Fundacja „WSPÓLNY DOM” w Gubinie
2. Jeździecki Klub Sportowy Gostchorze w Gostchorzu
3. Stowarzyszenie Gmin Rzeczpospolitej Polskiej EUROREGION „SPREWA-NYSABÓBR” w Gubinie
4. Stowarzyszenie Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krośnie Odrzańskim
Powiat międzyrzecki
1. Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych FRIS w Trzcielu
2. Klub Abstynenta „ZDRÓJ” w Skwierzynie
3. Międzyrzeckie Stowarzyszenie „Szansa” na Rzecz Dzieci i
Niepełnosprawnej, Uzdolnionej Artystycznie w Międzyrzeczu
4. Stowarzyszenie "Kęszyca Leśna Sobie i Sąsiadom" w Kęszycy Leśnej
5. "NEW DANCE" w Przytocznej
6. Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Niepełnosprawnym” w Międzyrzeczu
7. Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Międzyrzeczu

Młodzieży
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8. Stowarzyszenie „Rozwój Poprzez Działanie” w Wyszanowie
9. Stowarzyszenie Międzyrzeckie Centrum Wolontariatu w Międzyrzeczu
10. Stowarzyszenie Noclegownia – Przytulisko im. Najświętszej Marii Panny
w Międzyrzeczu
11. Stowarzyszenie Przyjaciół Skwierzyńskiego Zespołu Tanecznego „Nowinka”
w Skwierzynie
12. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Skwierzynie
13. Towarzystwo Zdrowego Kręgosłupa Rückgrad – Polska w Skwierzynie
Powiat nowosolski
1. Fundacja „Dom Samotnej Matki” w Bytomiu Odrzańskim
2. Stowarzyszenie Czarna Struga w Książu Śląskim
3. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Letniska Jodłów w Jodłowie
Powiat słubicki

1. Stowarzyszenie „PATRONUM” w Kunowicach
2. Stowarzyszenie po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego w Słubicach
3. Stowarzyszenie SŁUBFURT w Słubicach
Powiat strzelecko-drezdenecki
1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Strzelcach Krajeńskich
2. Stowarzyszenie „Lemko Tower” w Strzelcach Krajeńskich
Powiat sulęciński
1. Stowarzyszenie Kobiet w Jarnatowie
2. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Glisno w Gliśnie
Powiat świebodziński
1. Fundacja "Otwartych Serc" w Świebodzinie
2. Ogólnopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Uzależnionych i Współ uzależnionych
„JOKER” w Nowym Dworku
3. Regionalne Towarzystwo Kultury w Świebodzinie
4. Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt "Azyl na Koziej" w Świebodzinie
5. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Szkoła Marzeń” w Świebodzinie
Powiat wschowski
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fundacja Tęczowe Marzenia we Wschowie
Grupa VIRTUS w Szlichtyngowej
Klub Sportowy „Dąb” w Sławie
Klub Sportowy „ POGOŃ” we Wschowie
Ratownictwo Wodne Sława w Slawie
Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum we Wschowie
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7. Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich we Wschowie
8. Stowarzyszenie „Centrum Promocji i Rozwoju” we Wschowie
9. Stowarzyszenie CZAS A.R.T. we Wschowie
10. Stowarzyszenie „Huta Pieniacka” we Wschowie
11. Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem przy Szkole Podstawowej w Starych Drzewcach”
12. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej we Wschowie
13. Stowarzyszenie LAS, WODA & BLUES w Radzyniu
14. Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Wsi „Przy Szkole” w Łysinach
15. Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomocna Dłoń” we Wschowie
16. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” we Wschowie
17. Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Nasza Szkoła” we Wschowie
18. Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi „NASZE DZIECI” w Przyczynie Górnej
19. Stowarzyszenie „Nasze Miasto” we Wschowie
20. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Stokrotka”
w Sławie
21. Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 1 we Wschowie
22. Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki” we Wschowie
23. Stowarzyszenie Rodziców „Bajkowe przedszkole nr 1” we Wschowie
24. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty” we
Wschowie
25. Stowarzyszenie "Witosława" w Sławie
26. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „ Fabryka Kultury” we Wschowie
27. Wschowski Uczniowski Klub Sportowy „KORONA” we Wschowie
28. Wschowskie Stowarzyszenie Twórcze „Baszta” we Wschowie
Powiat zielonogórski
1. Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne w Czerwieńsku
2. Klub Sportowy Lech Sulechów w Sulechowie
3. Koło Gospodyń Wiejskich w Brodach
4. Młodzieżowy Klub Sportowy „KS KLĘPSK” w Klępsku
5. Stowarzyszenie Dobry Start w Drzonkowie
6. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Gminy Zabór w Zaborze
7. Stowarzyszenie „Inicjatywa Młodych” w Letnicy
8. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Słonym
9. Stowarzyszenie Mieszkańców Płotów i Zagórza w Płotach
10. Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa w Droszkowie
11. Stowarzyszenie Miłośników Nietkowic w Nietkowicach
12. Stowarzyszenie "My w Przylepie" w Przylepie
13. Stowarzyszenie na Rzecz Kultury, Sztuki i Edukacji "Stella Polaris" w Sulechowie
14. Stowarzyszenie „Wspólna Letnica” w Letnicy
Powiat żagański
1. Stowarzyszenie "Promyk Słońca" w Przecławiu
2. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bukowice "BUKOWE WZGÓRZA"
w Bukowicach
3. Żagańskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów "Promyk" w Żaganiu
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Powiat żarski
1. Fundacja Natura Polska w Lubomyślu
2. Żarskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „Aport” w Żarach
Pozostałe
1. Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska w Łodzi
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek w Gdańsku

V.

Pozostałe informacje
1. Zdarzenia prawne o skutkach finansowych

Lp.
1

Nazwa projektu

„KIS na bis III”

Numer umowy
WND-POKL.07.02.0108-017/12

Umowa zawarta
z
Województwem
Lubuskim

Kwota

966.980 zł

2

„Artyści Dzieciom”

ROPS.VII.91.2.31.2013

Województwem
Lubuskim,
Regionalny
Ośrodek Polityki
Społecznej w
Zielonej Górze

3

Letni wypoczynek
„Wakacje na wesoło”

WOVI.524.2.14.2013.MG

Miastem Zielona
Góra

26.020 zł

ROPS.IV.91.28.2013/II

Województwem
Lubuskim,
Regionalny
Ośrodek Polityki
Społecznej w
Zielonej Górze

7.250zł

4

„Lubuskie Warsztaty
Amazonek”

12.000 zł

2. Walne Zebranie
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Zwyczajnych ZLOP odbyło się 28 marca
2014r. w Hotelu QUBUS, ul. Ceglana 14a w Zielonej Górze. Podczas spotkania podjęto m.in.
następujące uchwały:
- uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności ZLOP za 2013 rok,
- uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZLOP za 2013 rok,
- uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykorzystania środków
finansowych uzyskanych z tyt. 1% za 2013 rok
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3. Uchwały Zarządu

W 2013 roku Zarząd odbył 9 posiedzeń na których podjęto 51 uchwał:
31 stycznia - podjęto 11 uchwał, w tym w sprawie:
- zatwierdzenia Polityki Bezpieczeństwa dla zbioru podsystem monitorowania
Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 dot. projektu „KIS na bis III” w Związku
Lubuskich Organizacji Pozarządowych,
- dostosowania polityki rachunkowości ZLOP o realizację projektu „KIS na bis III”,
- uchwalenia regulaminu organizacyjnego Klubu Integracji Społecznej
w Międzyrzeczu i Zielonej Górze,
- utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Międzyrzeczu
- przyjęcia na członka zwyczajnego (6),
- skreślenia z członka zwyczajnego (1),
01 marca - podjęto 4 uchwały, w tym w sprawie:
- przyjęcia na członka zwyczajnego (4).
23 marca - podjęto 1 uchwałę, w tym w sprawie:
- przyjęcia sprawozdania finansowego ZLOP za 2012 rok,
25 marca - podjęto 4 uchwały, w tym w sprawie:
- rozdysponowania środków pieniężnych uzyskanych w ramach w ramach 1% podatku
od osób fizycznych wg stanu na 31 grudnia 2012 roku,
- zwołania zwyczajnego Walnego Zebrania ZLOP,
- przyjęcia na członka zwyczajnego (2),
24 kwietnia - podjęto 5 uchwał, w tym w sprawie:
- wyboru przedstawicieli ZLOP na Walne Zebranie WRZOS,
- upoważnienia osoby reprezentującej ZLOP w OFOP,
- przyjęcia na członka zwyczajnego (2),
- skreślenia z członka zwyczajnego (1).
11 czerwca - podjęto 3 uchwały, w tym w sprawie:
- utworzenia Ośrodka Rejonowego ZLOP w Gorzowie Wielkopolskim,
- skreślenia z członka zwyczajnego (1).
05 września – podjęto 4 uchwały, w tym w sprawie
- utworzenia Ośrodka Rejonowego ZLOP w Międzyrzeczu,
- utworzenia Ośrodka Rejonowego ZLOP we Wschowie,
- przyjęcia na członka zwyczajnego (2).
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26 października – podjęto 6 uchwał w sprawie
- rozdysponowania środków pieniężnych uzyskanych w ramach w ramach 1% podatku
od osób fizycznych za rok 2012,
- przyjęcia na członka zwyczajnego (5).
07 grudnia – podjęto 17 uchwał, w tym w sprawie
- zatwierdzenia nowego Regulaminu pozyskiwania i rozliczania „1 procenta
dla ZLOP”,
- powołania koordynatora ds. pozyskiwania i rozliczania „1 procenta dla ZLOP”,
- wysokość pogotowia kasowego,
- zatwierdzenia instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w ZLOP,
- uchwalenia Regulaminu składek członkowskich,
- zatwierdzenia REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW PODRÓŻY,
- inwentaryzacji składników majątkowych w roku 2013,
- uchwalenia Regulaminu Zarządu Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych,
- zaciągnięcia zobowiązań majątkowych na kwotę 478104 zł,
- wydania monografii Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych,
- ufundowania BACHUSIKA na rzecz Miasta Zielona Góra
- przyjęcia na członka zwyczajnego (3).
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; Przewodniczący I kadencji Rady Działalności
Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego, członek Rady Rozwoju Województwa
Lubuskiego powołanej przez Marszałka Województwa Lubuskiego. Członek Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia 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; członek komisji rewizyjnej WRZOS.
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, członek I kadencji Rady
Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego.
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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
5. Pracownicy
Pracownicy zatrudnieni na podstawie stosunku o pracę w ramach projektu:
„KIS na bis III”
Kierownik projektu – Marta Skowrońska-Sobich (01.02.2013 - 31.07.2013)
(umowa cywilno-prawna)
– Magdalena Kielar (01.09.2013 - 30.11.2014)
Asystent kierownika projektu – Izabela Głowacka (01.02.2013 - 31.07.2013)
– Ewa Makuch (01.08.2013 - 30.09.2013)
– Sylwia Sałamaj (01.10.2013 - 30.11.2014)
Lider KIS Zielona Góra – Hanna Fizyczak-Rydzewska (01.02.2013 – 30.09.2013)
– Ewa Makuch (01.10.2013 – 30.11.2014)
Lider KIS Międzyrzecz – Włodzimierz Szopinski (01.02.2013 - 30.11.2014)
W ramach realizowanych projektów, ZLOP w 2013 roku zatrudniał w ramach umów cywilnoprawnych 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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6. Wsparcie organizacji członkowskich
a) Wsparcie finansowe
Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w roku 2013 wsparł działalności
statutową członków zwyczajnych ZLOP w kwocie 210507,24zł.

Lp. Nazwa organizacji

Kwota

Cel

4 878,00 zł

Działalność na rzecz kobiet i ich dzieci doświadczających
przemocy w rodzinie

1

Fundacja Dom
Samotnej Matki w
Bytomiu
Odrzańskim

2

Fundacja na Rzecz
Zwierząt Altamira w
Gorzowie
Wielkopolskim

11 195,00 zł

Środki przeznaczone na wyjazdy interwencyjne w
sprawach zwierząt, opiekę weterynaryjną, zakup
niezbędnego sprzętu dla zwierząt, zakup gruntu pod
przyszłe schronisko

3

Fundacja Otwartych
Serc ze Świebodzina

112,00 zł

Zapłata za usługi księgowe

4

Fundacja Pomocy
Dzieciom
Niepełnosprawnym
Pies i Koń w Starym
Polichnie

1 715,00 zł

Prowadzenie zajęć hipoterapii dla dzieci
niepełnosprawnych w celu poprawy stanu zdrowia dzieci
niepełnosprawnych

5

Inicjatywa dla
Zwierząt w Zielonej
Górze

120 347,00 zł

Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w
Zielonej Górze, opieka nad zwierzętami przebywającymi
w schronisku, prace remontowe, modernizacja sprzętu

6

Klub Turystyki
Pieszej NASZA
CHATA w Gorzowie
Wlkp.

705,00 zł

Dofinansowanie kosztów transportu 27 piechurów na
szlak Goszezanowo-Dobrojewo

7

Ludowy Zespół
Sportowy AVIA
SIEDLNICA w
Siedlnicy

292,00 zł

Rozwijanie i pogłębianie umiejętności sportowych
juniorów, seniorów w celu prawidłowego rozwoju
fizycznego i psychologicznego poprzez realizację procesu
szkoleniowego w dyscyplinie piłka nożna
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8

9

Międzyrzeckie
Stowarzyszenie
SZANSA na Rzecz
Dzieci
Niepełnosprawnej,
Uzdolnionej
Artystycznie w
Międzyrzeczu

Polski Związek
Emerytów
Rencistów i
Inwalidów w
Zielonej Górze

Ratownictwo Wodne
10
Sława w Radzyniu
Regionalne
Towarzystwo
11
Kultury w
Świebodzinie
Stowarzyszenie
Amazonek
12
Wschowskich we
Wschowie

Stowarzyszenie
13 CZAS A.R.T. we
Wschowie

Stowarzyszenie Huta
14 Pieniacka we
Wschowie

796,92 zł

XVIII Prezentacje Artystyczne Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej uzdolnionych artystycznie, promocja
niepełnosprawnych, pokazanie ich możliwość, zdolności,
wzmocnienia poczucia własnej wartości.

7 138,00 zł

Zorganizowano spotkania: andrzejkowe, mikołajkowe,
wigilijne, świąteczno-noworoczne oraz imprezy
karnawałowe, których celem była integracja seniorów
województwa lubuskiego, Związek chcąc wpłynąć na
życie kulturalne emerytów i rencistów zaplanował
zorganizowanie wystawy prac malarskich,
fotograficznych, rękodzieła, oraz spotkania poetyckomuzyczne.

1 378,00 zł

Realizacja celów statutowych m.in. organizowanie
szkoleń, działania na rzecz ochrony życia, zdrowia i
środowiska, organizowanie zawodów sportowych

1 100,00 zł

Przeprowadzenie dorocznego XIII Lubuskiego Konkursu
Recytatorskiego o Laur Zygmunta Krasińskiego dla
młodzieży

861,00 zł

Działania na rzecz osób dotkniętych i zagrożonych
chorobą nowotworową piersi – zorganizowanie 2
dniowego wyjazdu integracyjnego dla 26 osobowej grupy
do Częstochowy na Ogólnopolską Pielgrzymkę
Amazonek

944,00 zł

6 735,00 zł

Organizacja międzynarodowego projektu pn. "Budowanie
z klocków zamku Króla Maciusia", który polegał na
budowaniu zamku z niezwykłych klocków MuBaBaBo w
cieniu murów miejskich oraz dawnego kościoła
luterańskiego
Zorganizowanie IV Motocyklowego Zlotu w Hucie
Pieniackiej i Brodach w celu odnowienia i
uporządkowania cmentarza polskiej kwatery żołnierzy z
lat 1914-1920 (1400 mogił żołnierskich). W zlocie
uczestniczyło 50 osób, finansowanie leczenia chłopca z
Ukrainy u którego rozpoznano guza szyszynki i rdzenia
kręgowego.
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Stowarzyszenie
Inicjatyw Społeczno15 Kulturalnych
Twórcze Horyzonty
we Wschowie
Stowarzyszenie
Kęszyca Leśna Sobie
16
i Sąsiadom w
Kęszyce Leśnej

Stowarzyszenie
Kultury Ziemi
17
Wschowskiej ze
Wschowy

Stowarzyszenie LAS
18 WODA & BLUES w
Radzyniu
Stowarzyszenie
Miłośników
19
Droszkowa w
Droszkowie
Stowarzyszenie
Miłośników
20
Nietkowic w
Nietkowicach
Stowarzyszenie na
Rzecz Aktywizacji
21
Wsi Przy Szkole w
Łysinach
Stowarzyszenie Na
Rzecz Dzieci
22 Niepełnosprawnych
Intelektualnie Nasz
Ośrodek we
Wschowie

623,00 zł

Spotkanie z podróżnikiem, który za pomocą prezentacji
zdjęć opowie o swoich przygodach. Po spotkaniu zostało
zorganizowane spotkanie integracyjne.

784,32 zł

Zorganizowanie turnieju piłkarskiego oraz aukcji na rzecz
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Stowarzyszenie
zorganizowało również ”Dzień Grzyba”, którego celem
było zbieranie grzybów, a następnie przygotowywanie z
nich potraw przez uczestników

3 505,00 zł

Zorganizowanie letnich, polsko-niemieckich warsztatów
muzyczno-tanecznych Młodzieżowej Orkiestry Dętej i
zespołu mażoretek „FINEZJA” przy Stowarzyszeniu
Kultury Ziemi Wschowskiej, których celem było
opracowanie nowych utworów muzycznych, podniesienie
poziomu umiejętności członków orkiestry i integracja
grupy młodzieży polsko-niemieckiej.

4 000,00 zł

Zorganizowanie V Bluesobiegi Sławskie- imprezy
plenerowej, której celem była promocja i
upowszechnienie kultury fizycznej, a zwłaszcza
zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży

637,00 zł

Zorganizowanie zajęć wypoczynkowych dla dzieci wyjazd 37 osób, w tym 4 opiekunów na basen oraz
wyjazd 47 dzieci i młodzieży, w tym 5 opiekunów do
kina Cinema City w Zielonej Górze

1 276,00 zł

Doposażenie Szkoły Podstawowej w Nietkowicach
poprzez zakup szafek i pomocy naukowo-dydaktycznych,
zorganizowanie wycieczka dla klasy I-III,

793,00 zł

Wspólna zabawa uczniów klas I-III oraz IV-VI szkoły.
Spotkanie z Mikołajem i przygotowanie poczęstunku dla
90 dzieci.

4 754,00 zł

Wspieranie wszechstronnego rozwoju wychowanków
Ośrodka, leczenie jednego z podopiecznych, zakup
nagród dla najlepszych absolwentów SOSW,
dofinansowanie wycieczek i imprez szkolnych oraz
warsztatu Terapii Zajęciowej
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Stowarzyszenie Na
Rzecz Dzieci
Niepełnosprawnych
23
Intelektualnie Nasz
Ośrodek TOMEK
we Wschowie
Stowarzyszenie na
Rzecz Edukacji
24
Nasza Szkoła we
Wschowie
Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Wsi
25 Bukowica Bukowe
Wzgórza w
Bukowicy
Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Wsi
26
Drzonków w
Drzonkowie
Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Wsi
27 Siedlnica Nie Ma
Mocnych w
Siedlnicy

Stowarzyszenie
28 NEW DANCE w
Przytocznej

Stowarzyszenie po
PROstu. Pracownia
29
Rozwoju Osobistego
w Słubicach
Stowarzyszenie
Pomocy Dla
30 Zwierząt Azyl na
Koziej w Zielonej
Górze

162,00 zł

Leczenie jednego z podopiecznych Ośrodka

756,00 zł

Realizacja celów statutowych stowarzyszenia oraz
wsparcie wszechstronnego rozwoju uczniów Gimnazjum
nr 2 we Wschowie

1 470,00 zł

Odnowienie wnętrza kościoła p.w. św. Andrzeja Apostoła
w Bukowicy parafia Miłaków

684,00 zł

Zorganizowanie wycieczki edukacyjnej dla dzieci z
ubogich rodzin ze świetlicy z Zatonia, Suchej i
Drzonkowa do DinoParku k. Gorzowa Wlkp.

205,00 zł

Aktywni dla zdrowia-promocja zdrowego stylu życia –
zorganizowanie wyjazdu na kręgielnie dla 21 osób w celu
przeprowadzenia rozgrywek boowlingowych, które
pozwalają aktywnie spędzić wolny czas poprzez zabawę

253,00 zł

Taniec jako aktywna forma spędzania czasu wspieranie
rozwoju dzieci i młodzieży – zorganizowanie ćwiczeń z
dwoma grupami dzieci i młodzieży pod okiem
instruktorów tańca, akrobatyki, choreografii, zakup
obuwia tanecznego

237,00 zł

Kreatywki- sobotnie warsztaty kreatywne z po PROstu,
przeprowadzenie 13 warsztatów dla dzieci i młodzieży
gminy Słubice w wieku 5-18 lat. Przeprowadzono m.in.
warsztaty: artystyczne, szychowe, twórczego myślenia,
psychologiczne

993,00 zł

Pomoc bezdomnym zwierzętom poprzez opiekę
weterynaryjną oraz zapewnienie wyżywienia, a także
wykonanie zabiegów sterylizacji/kastracji.
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Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom i
31 Młodzieży
Niepełnosprawnej
Stokrotka w Sławie

8 970,00 zł

Zmieniamy styl życia – zorganizowanie dla 42 osób
turnusu integracyjno-wypoczynkowego w Kołobrzegu>
w trakcie wyjazdu zorganizowano 2 szkolenia i warsztaty
praktyczne Nordic Walking

Stowarzyszenie
32 Promyk Słońca w
Przecławiu

1 558,00 zł

Przygotowywanie 20 paczek dla uczniów szkoły, zakup
poradników finansowych i materiałów wspomagających
działalność stowarzyszenia

Stowarzyszenie
33 Przyjaciół Fretek w
Gdańsku

10 239,00 zł

Leczenie i utrzymanie bezdomnych fretek, a także
znalezienie im stałego domu

1 825,00 zł

Wyjazd młodzieży do Zieleńca w celu nauki i
doskonalenia narciarstwa zjazdowego. Wyjazd miał
zachęcić młodzież do aktywnego spędzania wolnego
czasu.

984,00 zł

Taniec jako aktywna forma spędzania czasu wspieranie
rozwoju dzieci i młodzieży – zorganizowanie ćwiczeń z
dziećmi i młodzieży pod okiem instruktorów tańca,
akrobatyki, choreografii, zakup baletek, udział w
Festiwalach i Mistrzostwach międzynarodowych,
krajowych, wojewódzkich i lokalnych przez cały rok

2 187,00 zł

Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia poprzez zakup
sprzętu służącego bezpiecznym zabawom (m.in.
kuchenny kącik Toli, straganik z pojemnikami, mini
kuchenka, pifa „Piłka nożna”)

312,00 zł

Organizacja koncertu Nowodworski Folk Computer
Band, którego celem jest popularyzacja muzyki granej
„na żywo”

466,00 zł

Zorganizowanie wystawy w Muzeum Ziemii Lubuskiej
"Ogórkiem na Saharze", która jest zwieńczeniem projektu
Maroko TRIP, realizowanego podczas wakacji

384,00 zł

Zakup sprzętu sportowego umożliwiającego doskonalenie
zawodników i trenerów w technice kopnięć oraz
ochraniacz tzw. nogo chroniący korpus

Stowarzyszenie
Przyjaciół
34
Gimnazjum nr 1 we
Wschowie
Stowarzyszenie
Przyjaciół
Skwierzyńskiego
35
Zespołu Tanecznego
NOWINKA w
Skwierzynie
Stowarzyszenie
Rodziców Bajkowe
36
Przedszkole nr 1 we
Wschowie
Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw
37 Kulturalnych
Fabryka Kultury we
Wschowie
Stowarzyszenie z
38 indexem w podróży
w Zielonej Górze
39 Uczniowski Klub
Sportowy Dynam
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Wschowski
Uczniowski Ludowy
40 Klub Sportowy
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VII.

Kontrole

1. Urząd Marszałkowski
Kontrola projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-017/12, „KIS na bis III”,
przeprowadzona w dniu 28.11.2013r. - 29.11.2013r. - nieprawidłowości
nie stwierdzono
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