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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
Fax

68 452 72 71
68 452 72 71

Strona internetowa
E-mail
Data rozpoczęcia działalności

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
NIP

970-616-900
929-170-53-58

Nr rachunku bankowego BGŻ

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
Henryk Kubiak – wiceprezes, zam. Gorzów Wlkp.
Agata Nolka – Metrykowska – wiceprezes, zam. Zielona Góra
Zofia Kulikowska – sekretarz, zam. Droszków, gm. Zabór
Piotr Dembiński – członek, zam. Zielona Góra
Marek Karwacki – członek, zam. Zielona Góra
Włodzimierz Szopinski – członek, zam. Skwierzyna
3. Komisja Rewizyjna
Gracjan Pawlak – przewodniczący, przedstawiciel Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju
Regionalnego „Rozwój” w Gorzowie Wlkp.
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Czesław Apanasowicz – sekretarz, przedstawiciele Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Zielonej Górze
Ryszard Kmiecik – członek Komisji, przedstawiciel Stowarzyszenia Orkan Drzonów w Drzonowie,
gm. Świdnica
4. Rada ZLOP

Grzegorz Idziak -przewodniczący Rady ZLOP – coach, właściciel firmy PER – CEPTI
Jan Koniarek – wiceprzewodniczący Rady ZLOP – Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego
„Rozwój” w Gorzowie Wlkp.
Wiesław Kuchta – wiceprzewodniczący Rady ZLOP – Stowarzyszenie Dobry Start w Drzonkowie,
Radny Miasta Zielona Góra
Michał Geciów – sekretarz Rady ZLOP - prawnik z Czerwieńska
Członkowie Rady ZLOP:
Czesław Fiedorowicz – Stowarzyszenie Gmin Rzeczpospolitej Polskiej EUROREGION SprewaNysa-Bóbr w Gubinie
Małgorzata Gośniowska – Kola – Stowarzyszenie Huta Pieniacka we Wschowie, Radna Sejmiku
województwa lubuskiego
Piotr Iwanus – Burmistrz Czerwieńska
Sebastian Jagiełowicz – Radny Dzielnicy Nowe Miasto, Zastępca Przewodniczącego Dzielnicy Nowe
Miasto
Jan Kominek – Fundacja Centrum Przedsiebiorczości i Innowacji 50+ w Zielonej górze
Waldemar Kotlarski – Wicestarozta zielonogórski
Izabela Kumor – Pilarczyk – Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno – Edukacyjno – Gospodarczego
w Żarach, Kanclerz Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach
Leszek Masklak – Krąg Przyjaciół Harcerstwa „Watra” w Zielonej Górze
Bogusław Pietrulewicz – Polskie Towarzystwo Profesjologiczne w Zielonej Górze, prof. UZ
Agnieszka Przybył – Fundacja na Rzecz Zwierząt „Altamira” w Gorzowie Wlkp.
Ewa Skórka – Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Szkoła Marzeń” w Świebodzinie
Arletta Stachecka – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Międzyrzeczu
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Brygida Szmańska – Żyża – Stowarzyszenie „Pokolenia Lubuszan” w Zielonej Górze
Bogdan Ślusarz – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Samodzielny Oddział w Zielonej Górze, prof.
UZ
Dominika Turkowiak – Ośrodek Rejonowy we Wschowie
Karolina Walczak – Stowarzyszenie Inicjatyw Tworczych „Happy” Przytoczna
Ryszard Zaradny – Towarzystwo Miłośników Zieloneg Góry „Winnica”, prof. UZ
Bogusław Zaraza – Kierownik Wydziału Polityki Społecznej Departamentu Infrastruktury Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

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.

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;
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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;
Ł
.
0
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4. Struktura Organizacji
Walne Zebranie – najwyższa władza Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych.
Zarząd – wybierany przez Walne Zebranie, kieruje działalnością organizacji i reprezentuje ją na
zewnątrz.
Prezes – wybierany przez Walne Zebranie, organizuje bieżącą działalność ZLOP, reprezentuje
Zarządu na zewnątrz, zwołuje posiedzenia Zarządu, zatrudnia pracowników.
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.

III.

Realizacja celów statutowych

1. Klub Integracji Społecznej
Klub Integracji Społecznej ZLOP miał 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. KIS proponował 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 2015 roku ZLOP zawarł 4 porozumienia wolontariackie. Z porad specjalistów (psychologa i

prawnika) skorzystało 74 osób, a zatrudnienie znalazło 15 osób
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
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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,
- 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 – członek Zarządu ZLOP. Siedzibą
ośrodka była organizacja członkowska: Specjalny Ośrodek Szkoleniowo – Wychowawczy,
ul. Pamiątkowa 17.
W 2015 roku Ośrodek wspierał działalność organizacji członkowskich ZLOP, pozyskiwał nowe
organizacje członkowskie, udzielano porad i konsultacji w ramach projektu „Sektor Trzeci Mocny w
Sieci” oraz „Trampolina – regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich”. Została wybrana
Rada Ośrodka Rejonowego ZLOP. Kierownik Ośrodka Rejonowego aktywnie uczestniczył
spotkaniach i uroczystościach organizowanych na terenie działalności Ośrodka.
Ośrodek Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działał na terenie miasta Gorzów Wlkp.
i powiatów: gorzowskiego, słubickiego i strzelecko-drezdeneckiego. Dyrektorem OR był Grzegorz
Musiałowicz, a siedziba znajdowała się w siedzibie organizacji: Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, ul. Władysława Łokietka 8. W 2015 roku podjęto inicjatywę powołania Rady Seniorów i
Rady Pożytku Publicznego, pozyskano również nowe organizacje członkowskie w ramach projektu
„Sektor Trzeci Mocny w Sieci” oraz udzielano porad w ramach projektu „Trampolina – regionalny
program wspierania inicjatyw obywatelskich”.

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:
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2.08/00011/2007. Identyfikator krajowego rejestru podziału terytorialnego kraju TERYT: 0988313.
W 2015 roku ZLOP udzielił nieodpłatnie pomoc 246 uczestnikom szkolenia.
W 2015 roku ZLOP przeprowadził następujące szkolenia, kursy i warsztaty:
 Budowanie poczucia własnej wartości – 12 h
 Komunikacja i działanie z innymi kluczem do sukcesu – 12 h
 Zasady efektywnego konsultowania dokumentów przygotowanych przez administrację – 16 h
 Formy finansowe i niefinansowe współpracy z administracją – 16 h
 Zatrudnienie kadry NGO – 16 h
 Strategie zarządzania organizacjami pozarządowymi – 16 h
 Wygraliśmy i co dalej – zarządzanie projektami NGO – 16 h
 Formalno – prawne podstawy działania NGO – 64 h
 Administracja samorządowa – zadania, funkcje, współpraca – 64 h
 Wyzwania równości płci w działaniach NGO i JST – 32 h
 Warsztat z psychologiem – 32 h
 Warsztat z coachem – 32 h
 Warsztat z pośrednikiem pracy – 32 h
 Warsztat z ekspertem ds. bankowości i wizerunku – 32 h

4. Projekty
a) Trampolina - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich.
Z dniem 01.01.2015r. rozpoczęła się II 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 został 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).
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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 drugiej edycji wpłynęło 237 wniosków, a mikrodotacje w kwocie 314 529,53 zł otrzymało 73
wnioskodawców z czego 36 to młode organizacje, 37 to grupy nieformalne.
Przeprowadzono również 7 spotkań konsultacyjnych grupowych dla przedstawicieli lubuskich
organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych oraz udzielono 120 h godzin
doradztwa indywidualnego 114 osobom, przygotowującego młode organizacje pozarządowe, grupy
nieformalne i samopomocowe.

b) Sektor Trzeci Mocny w Sieci
Projekt realizowany od stycznia 2014 r. do czerwca 2015 r. obejmował wszystkie organizacje
należące do Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych. Realizowany projekt współfinansowany
był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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.
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W 2015 roku zorganizowano 9 spotkań roboczych dotyczących tworzenia standardów (6
spotkań) i opracowania manualu ściągania składek (3 spotkania) , 8 szkoleń tematycznych:
„Animowanie współpracy międzysektorowej”, „Zasady efektywnego konsultowania dokumentów
przygotowanych przez administrację”, 5 spotkań Sztabu Delegującego mającego na celu
wypracowanie mechanizmów delegowania przedstawicieli sieci do ciał doradczych i rad działalności
pożytku publicznego. Zorganizowano również 16.05.2015 r. piknik mający na celu integrację
organizacji członkowskich ZLOP oraz pozyskania nowych członków.
c) 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 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 była organizacja 3 szkoleń: „Formalno – prawne podstawy działania NGO”,
„Administracja samorządowa – zadania, funkcje, współpraca”, „Wyzwania równości płci w
działaniach JST i NGO”. W wyniku realizacji projektu 2 jednostki samorządu terytorialnego wdrożyły
standardy współpracy z organizacjami pozarządowymi i w zakresie mechanizmów finansowych. 46
przedstawicieli JST i 60 organizacji pozarządowych ukończyło udział w projekcie. Wydano 300
egzemplarzy atlasów w formie papierowej.

d) Doradztwo i Kariera – aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami
(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
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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 144 beneficjentów, zorganizowano cztery warsztaty na temat:
„budowania poczucia własnej wartości”, „Rozmowa kwalifikacyjna”, „Aktywne poszukiwanie pracy”.
Zrealizowano 1040 godzin porad udzielonych przez doradcę zawodowego, pośrednika pracy,
prawnika i psychologa, w tym 604 godziny bezpośrednie i 436 godzin pośrednich, z których
skorzystało 144 osób. W wyniku przeprowadzonych warsztatów i doradztwa zatrudnienie znalazło 15
osób.
e) Gościnni sprawni – niepełnosprawni: aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych w
branży usług gościnnych
Projekt realizowany w partnerstwie z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych
współfinansowany ze środków PFRON. Projekt zakładał organizację szkoleń oraz staży dla osób
niepełnosprawnych w branży usług gościnnych.
Efektem projektu było wsparcie coachingowe i psychospołeczne 10 beneficjentów. Zrealizowano
kurs komputerowy w celu doskonalenia kluczowych umiejętności pracowniczych (80 h) oraz
szkolenia zawodowe: „asystent ds. marketingu i sprzedaży” (70 h), „gastro & cost controll ds
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- zwiększyli zainteresowanie oraz zostali pobudzeni do dalszych wspólnych projektów i aktywności.
Rezultatem realizacji projektu było:
- podniesiono kompetencje społeczne – przełamywanie barier, umiejętność radzenia sobie w trudnych
sytuacjach życiowych, ze stresem dotyczącym wyjścia z domu i podejmowanie aktywności
o charakterze zawodowym i społecznym
- podniesiono umiejętności poruszania się po rynku pracy –stworzenie CV, listu motywacyjnego,
umiejętność odpowiedniej autoprezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej
- podniesiono wiarę we własne możliwości i poprawienie jakości życia.
- 32 osób skorzystało z pomocy zajęć warsztatowych w celu aktywizacji społecznej i zawodowej
- wsparcie psychologa, coacha, eksperta, pośrednika pracy w ramach indywidualnych porad
- pozyskano kontakty z pośrednikami organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką
osób niepełnosprawnych
- wymieniono informację oraz doświadczenia z zakresu aktywizacji społecznej osób
niepełnosprawnych – w tym celu zostali zaproszeni wszyscy przedstawiciele organizacji
pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych w województwie lubuskim
- zwiększenie przepływu informacji i wzajemnych kontaktów między osobami niepełnosprawnymi

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 „Gościnni sprawni – niepełnosprawni: aktywizacja zawodowa
niepełnosprawnych w branży usług gościnnych”.
Partnerstwo z Fundacją Wspierania Inicjatyw Społecznych mające na celu współpracę
metodyczną, doradczą, szkoleniową i finansową.
Partnerstwo z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych, Lubuskim Sejmikiem Osób
Niepełnosprawnych,
Wrocławskim
Sejmikiem
Osób
Niepełnosprawnych,
Zachodniopomorskim Forum Organizacji Socjalnych „ZAFOS” w celu otworzenia
Nadodrzańskiego Klastra Ekonomii Społecznej.
Partnerstwo z Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych podpisane na potrzeby
realizacji projektu „Doradztwo i Kariera – aktywizacja zawodowa i społeczna osób
z niepełnosprawnościami

6. Promocja
a) Kwartalnik Lubuszanie - kontynuowano wydania kwartalnika „Lubuszanie”, którego pierwszy
numer ukazał się w październiku 2012 roku.
W roku 2015 wydano 3 numery kwartalnika „Lubuszanie” w nakładzie po 500 egzemplarzy
każdego wydania. Egzemplarze trafiły do stowarzyszeń zlokalizowanych na terenie województwa
lubuskiego, gminnych bibliotek i urzędów pracy. Dnia 05.10.2015 r. podjęto uchwałę nr 76/2015
o likwidacji kwartalnika „Lubuszanie”.
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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.
c) Ulotki - ZLOP realizował promocję poprzez dystrybucję ulotek „1 % podatku” oraz
publikację informacji w regionalnych gazetach.

IV.

Członkowie zwyczajni

Na dzień 31.12.2015 r. Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych zrzeszał 227
stowarzyszeń. W roku 2015 do ZLOP przystąpiło 66 nowych organizacji.


Miasto Gorzów Wielkopolski
1. Fundacja Kota Dziwaka w Gorzowie Wlkp.
2. Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem” w Gorzowie Wlkp.
3. Lubuska Organizacja Pracodawców w Gorzowie Wlkp.
4. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.
5. Fundacja „Bank Żywności” w Gorzowie Wlkp.
6. Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem w Gorzowie Wlkp.
7. Zachodnie Stowarzyszenie Muzyków i Producentów w Gorzowie Wlkp.
8. Stowarzyszenie „Stop Likwidacji Ogrodnika” w Gorzowie Wlkp.
9. Stowarzyszenie „Komunikacja.org” w Gorzowie Wlkp.
10. Stowarzyszenie „Ludzie dla Miasta” w Gorzowie Wlkp.
11. Fundacja Animacji Kobiet w Gorzowie Wlkp.
12. Gorzowski Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej
13. Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP – Oddział Gorzów Wielkopolski
14. Stowarzyszenie „Równi Wobec Prawa” w Gorzowie Wlkp.
15. Fundacja „ZdrowszaSzkola.pl” w Gorzowie Wlkp.
16. Gorzowskie Stowarzyszenie Naukowe w Gorzowie Wlkp.



Miasto Zielona Góra
1. Fundacja „Boczne Drogi” w Zielonej Górze
2. Fundacja „Fabryka Pasji” w Zielonej Górze
3. Ratownictwo Wodne „Rescue” w Zielonej Górze
4. Stowarzyszenie „Dla Rodziny” w Zielonej Górze
5. Fundacja „Gramy w Zielone” w Zielonej Górze
6. Stowarzyszenie „Wataha Rugby Club” w Zielonej Górze
7. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niestandardowymi Potrzebami Edukacyjnymi im.
Alfiego Kohna „Duży Niebieski Dom” w Zielonej Górze
8. Fundacja „Klub Otwartych Drzwi” w Zielonej Górze
9. Fundacja „Współpraca” w Zielonej Górze
10. Fundacja „Dialog i Porozumienie” w Zielonej Górze
11. Europejska Fundacja Opieki Senioralnej w Zielonej Górze
12. Lubuskie Towarzystwo Fotograficzne w Zielonej Górze
13. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Samodzielny Oddział w Zielonej Górze
15 | S t r o n a



Powiat gorzowski
1. Jeździecki Klub Sportowy „Robir” w Chwalęcicach
2. Fundacja „Palący Problem – Heracleum” w Czechowie



Powiat międzyrzecki
1. Uczniowski Klub Sportowy „Unia Skwierzyna” w Skwierzynie
2. Stowarzyszenie Przyjaciół i Zespołu Tanecznego „Trans” w Skwierzynie
3. Stowarzyszenie „Działamy Razem w Międzyrzeczu
4. Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Tańca Ludowego „Obrzanie” w Skwierzynie



Powiat nowosolski
1. Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwa Wodnego w Nowej Soli
2. Klub Sportowy „Fighter” w Nowej Soli
3. Samodzielna Jednostka Strzelecka 3006 Nowa Sól Związku Strzeleckiego „Strzelec”
Organizacji Społeczno Wychowawczej w Siedlisku
4. Nowosolska Grupa Biegowa



Powiat zielonogórski
1. Stowarzyszenie „Piękne Dęby” w Świdnicy
2. Stowarzyszenie „Razem dla Wilkanowa” w Wilkanowie
3. Towarzystwo Przyjaciół Lubuskiego Muzeum Wojskowego
4. Fundacja „Pałac Bojadła”
5. Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa
6. Stowarzyszenie „Fiber” w Nowogrodzie Bobrzańskim
7. Lubuska Grupa Eksploracyjna „Nadodrze” w Świdnicy



Powiat żarski
1. Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością „Ty i My” w Lubsku
2. Stowarzyszenie „Młodzi Aktywni – Jasienica”
3. Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno – Edukacyjno – Gospodarczego w Żarach
4. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dobrochowa
Powiat wschowski
1.Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Gminie Sława
2. Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka w Sławie
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Siedlnicy
4. Stowarzyszenie Przyjaciół PSM I stopnia we Wschowie BIS
5. Stowarzyszenie na rzecz Aktywizacji Wsi „Przy Szkole w Jędrzychowicach”





Powiat żagański
1. Stowarzyszenie Szprotawski Uniwersytet Trzeciego Wieku



Powiat krośnieński
1.Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami” w Szczawnie
2. Stowarzyszenie „Raduszczanka” w Starym Raduszcu



Powiat sulęciński
1. Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum im. Jana Pawła II „Gimsul” w Sulęcinie
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2. Stowarzyszenie Przyjaciół Wielowsi „Nasza Wieś” w Sulęcinie
3. Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Metalowiec” w
Sulęcinie
4. Stowarzyszenie „Małego Przyrodnika” w Sulęcinie
5. Fundacja NIDUM na rzecz Edukacji Społecznej i Obywatelskiej w Lemierzycach


V.

Powiat świebodziński
1. Stowarzyszenie „Świebodziński Parasol Nadziei”
2. Stowarzyszenie Alter Ego na rzecz Wspierania Inicjatyw Społecznych Gminy
Świebodzin

Pozostałe informacje

1. Zdarzenia prawne o skutkach finansowych

Lp.

Nazwa projektu

Nr umowy

Data
trwania
projektu

1

Trampolina - regionalny
program wspierania
inicjatyw obywatelskich

781_III/2014

01.06.2014
–
30.10.2016

2

Sektor Trzeci Mocny w
Sieci

DWF_5.4.2_14_2013

01.08.2014
–
30.06.2015

3

Wspólne W Działaniu

DWF_5.4.2_11_2013

01.01.2014
–
29.06.2015

Ministerstwem
Pracy i Polityki
Społecznej
Ministerstwem
Pracy i Polityki
Społecznej
Ministerstwem
Pracy i Polityki
Społecznej

4

Sprawni –
niepełnosprawni –
„rehabilitacja zawodowa
i społeczna”

ROPS.IV.91.46.2015/I

01.06.2015
–
31.12.2015

Zarząd
Województwa
Lubuskiego

Umowa zawarta z

Kwota
w złotych
392 440,82

96 980

61 964,46

19 500

2. Walne Zebranie
Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze ZLOP odbyło się 16 maja 2015 roku w Muzeum
Etnograficznym w Zielonej Górze - Ochli przy ul. Muzealnej 5. Podczas spotkania podjęto m.in.
następujący uchwały:







uchwała w sprawie uchwalenia „Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo –
Wyborczego Związlu Lubuskich Organizacji Pozarządowych”,
uchwała w sprawie uchwalenia „Regulaminu Komisji Wniosków i Uchwał”
uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności ZLOP za 2014 r.
uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZLOP za 2014 r.
uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykorzystania środków finansowych
uzyskanych z tyt. 1% za 2014 r.
uchwała w sprawie uchwalenia „Regulaminu Komisji Skrutacyjnej”
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uchwała w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej ZLOP
uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ZLOP za 2014 r.
uchwała w sprawie zmian Statutu
uchwała w sprawie uchwalenia „Regulaminu wyborów władz ZLOP”
uchwała w sprawie wyboru Prezesa ZLOP
uchwała w sprawie ustalenia ilościowego składu Zarządu w Regulaminie Wyboru Władz
ZLOP
uchwała w sprawie wyboru członków Zarządu ZLOP
uchwała w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej ZLOP
uchwała w sprawie zatwierdzenia standardów pracy organizacji członkowskich ZLOP
opracowanych w ramach projektu „Sektor Trzeci Mocny w Sieci”
uchwała w sprawie zatwierdzenia manualu opłacania składek członkowskich ZLOP
uchwała w sprawie wyboru członków Rady ZLOP

3. Uchwały Zarządu
W 2015 roku Zarząd odbył 20 posiedzeń, w tym 13 przeprowadzono drogą e-mailową. Podjęto na
nich 99 Uchwał:


22 stycznia – podjęto 9 uchwał, w tym w sprawie:
- zatwierdzenia nowego Regulaminu pozyskiwania i rozliczania „1 procenta dla ZLOP”,
Regulaminu składek członkowskich ZLOP (1)
- przyjęcia nowych zasad sporządzania sprawozdania finansowego (1)
- zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego ZLOP (1)
- uchwalenia Regulaminu projektu „Trampolina – regionalny program wspierania inicjatyw
obywatelskich” (1)
- przyjęcia na członka zwyczajnego (4)
- utworzenia funduszu rezerwowego ZLOP (1)



11 lutego – podjęto elektronicznie 7 uchwał, w tym w sprawie:
- przyjęcia na członka zwyczajnego (7)



13 lutego – podjęto elektronicznie 7 uchwał w sprawie:
- przyjęcia na członka zwyczajnego (7)



25 lutego – podjęto elektronicznie 5 uchwał w sprawie:
- przyjęcia na członka zwyczajnego (5)



6 marca – podjęto elektronicznie 1 uchwałę w sprawie:
- powołania Komisji Oceny Wniosków



26 marca – podjęto 21 uchwał, w tym w sprawie:
- polityki rachunkowości i wewnętrznego regulaminu zasad finansowania i działalności ZLOP
(1)
- skreślenia z listy członków zwyczajnych (4)
- przyjęcia na członka zwyczajnego (13)
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- przyjęcia sprawozdania z wykorzystania środków finansowych uzyskanych z tyt. 1% za rok
2014 (1)
- przyjęcia sprawozdania ZLOP za rok 2014 (1)


22 kwietnia – podjęto 4 uchwały, w tym w sprawie:
- przyjęcia na członka zwyczajnego (3)
- wyboru przedstawicieli ZLOP na Walne Zebranie WRZOS



14 maja – podjęto 3 uchwały, w tym w sprawie:
- przyjęcia na członka zwyczajnego (3)



16 maja – podjęto 1 uchwałę, w tym w sprawie:
- wyboru wiceprezesów i sekretarza ZLOP (1)



15 czerwca – podjęto 2 uchwały, w tym w sprawie:
- przyjęcia regulaminu Zarządu ZLOP (1)
- przekazania w ramach 1% dla stowarzyszenia Witosława w Sławie kwoty 453,60 zł (1)



01 lipca – podjęto elektronicznie 4 uchwały, w tym w sprawie:
- zawarcia umowy – zlecenia z prezesem ZLOP (1)
- przyjęcia na członka zwyczajnego (3)



17 lipca – podjęto elektronicznie 3 uchwały, w tym w sprawie:
- przyjęcia na członka zwyczajnego (2)
- zmian w uchwale 30/2015 w funduszu rezerwowym ZLOP (1)



27 lipca – podjęto elektronicznie 1 uchwałę w sprawie:
- wydawnictwa kwartalnika „Lubuszanie” (1)



14 sierpnia – podjęto elektronicznie 4 uchwały, w tym w sprawie:
- przyjęcie na członka zwyczajnego (4)



04 września – podjęto elektronicznie 2 uchwały, w tym w sprawie:
- przyjęcia na członka zwyczajnego (2)



05 października – podjęto 6 uchwał, w tym w sprawie:
- przyjęcia na członka zwyczajnego (3)
- rozwiązania Ośrodka Rejonowego ZLOP we Wschowie (1)
- likwidacji kwartalnika „Lubuszanie” (1)
- wskazania przedstawicieli ZLOP w KM Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 (1)



28 października – podjęto elektronicznie 3 uchwały, w tym w sprawie:
- zatwierdzenia regulaminu pozyskiwania i rozliczania „1 procenta dla ZLOP” (1)
- rozdysponowania środków pieniężnych uzyskanych w ramach 1% podatku dochodowego od
osób fizycznych (1)
- zmian w uchwale 30/2015 Zarządu ZLOP z dnia 22 stycznia 2015 r. dot. Funduszu
rezerwowego ZLOP
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25 listopada – podjęto elektronicznie 1 uchwałę w sprawie:
- wprowadzenia instrukcji i dokumentów gospodarowania
odpowiedzialności za mienie ZLOP (1)

mieniem

oraz

zasad



14 grudnia – podjęto 12 uchwał, w tym w sprawie:
- zmian w uchwale nr 65/2015 Zarządu ZLOP z dnia 17 lipca 2015 r. dot. Funduszu
rezerwowego ZLOP (1)
- przyjęcia oświadczenia (1)
- zatwierdzenia regulaminu Rady ZLOP (1)
- zatwierdzenia regulaminu projektu „Trampolina – regionalny program wspierania inicjatyw
obywatelskich” (1)
- przyjęcia na członka zwyczajnego (8)



18 grudnia – podjęto elektronicznie 1 uchwałę w sprawie:
- powołania Agaty Nolka – Metrykowskiej na dyrektora Biura ZLOP (1)



30 grudnia – podjęto elektronicznie 3 uchwały, w tym w sprawie:
- wyboru przedstawicieli ZLOP na nadzwyczajne Walne Zebranie WRZOS (1)
- wystąpienia ZLOP z członkostwa PTP jako członek zwyczajny (1)
- zmian w regulaminie opłacania składek członkowskich ZLOP oraz innych uchwałach dot.
składek członkowskich (1)

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 – członek Zarządu ZLOP, jest Przewodniczącym Powiatowej Rady
Organizacji Pozarządowych w Międzyrzeczu
Agata Nolka – Metrykowska – wiceprezes ZLOP, doradca zawodowy
Grzegorz Musiałowicz - radny Miasta Gorzowa Wlkp.
Leszek Masklak – członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego
Zofia Kulikowska – sekretarz ZLOP, jest Wiceprzewodnicząca Lokalnej Grupy Działania
”Między Odrą a Bobrem” oraz członkiem Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób
Niepełnosprawnych powołanej przez Marszałka Województwa Lubuskiego,

5. Kadra
W 2015 roku 2 osoby były zatrudnione na podstawie stosunku o pracę:



Patrycja Batkowska (14.10.2015 – obecnie) – pracownik biurowy
Bernadeta Walaszek (20.10.2015 – obecnie) – specjalista ds. pozyskania
funduszy unijnych i zewnętrznych oraz regrantingu
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W ramach realizowanych projektów, ZLOP w 2015 roku zatrudniał w ramach umów
cywilnoprawnych 14 osób i 4 osoby 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 2015 roku Uzyskał środki finansowe z tyt. 1% z podatku dochodowego od osób
fizycznych w kwocie: 264 691,75 zł. W ramach 1% podatku ZLOP przekazał 187 647,71 złotych
organizacjom członkowskim jako wsparcia działalności statutowej organizacji.

Lp.

Nazwa organizacji

Kwota

Cel

1

Stowarzyszenie na rzecz Osób
Wykluczonych i Zagrożonych
Wykluczeniem Społecznym „Stokrotka”

205,00

Zorganizowanie zabawy karnawałowej dla osób
niepełnosprawnych, zakupienie upominków dla podopiecznych
Stowarzyszenia

2

Stowarzyszenie na rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” we
Wschowie

1 023,00

Zakupienie nagród dla najlepszych absolwentów SOSW,
dofinansowano konkursy dotacyjne, sfinansowano działalność
administracyjno – biurową

3

Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich

379,00

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego

4

Stowarzyszenie Przyjaciół
Skwierzyńskiego Zespołu Tańca
„Nowinka”

1 742,00

Udział w Festiwalach i Mistrzostwach międzynarodowych,
krajowych, wojewódzkich i lokalnych

5

Stowarzyszenie „New Dance”

152,00

Zakup rekwizytów, udział w festiwalach krajowych,
wojewódzkich i lokalnych

6

Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii pw. św.
Michała Archanioła w Jeninie

3 497,00

Doposażenie kościoła parafialnego w Jeninie w baldachim
liturgiczny

7

Stowarzyszenie „Witosława”

811,00

Udział chóru „Cantate Deo” w II Festiwalu Muzyki Chóralnej

8

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 1
we Wschowie

1 188,00

Zwiedzanie Krakowa oraz udział w obchodach XVIII rocznicy
Kanonizacji Św. Królowej Jadwigi
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9

Międzyrzeckie Stowarzyszenie „Szansa” na
rzecz Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej, Uzdolnionej
Artystycznie

195,00

Wyjazd 39 osób do Gospodarstwa Agroturystycznego do
Kluczewa. Udział w warsztatach artystycznych, zwiedzanie
okolic, aktywne spędzanie wolnego czasu.

10

Stowarzyszenie „Kęszyca Leśna Sobie i
Sąsiadom”

453,97

Organizacja gier, zabaw i zawodów dla dzieci i rodziców na
boisku „Orlik” w Kęszycy Leśnej

11

Stowarzyszenie po PROstu – Pracowania
Rozwoju Osobistego

11 770,00

Wkład finansowy własny do projektu pt. „Specjalistyczna
rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych z powiatu słubickiego”.
Organizacja szeregu profilaktycznych działań terapeutycznych dla
dzieci z różnymi niepełnosprawnościami i ich rodzin

12

Stowarzyszenie po PROstu – Pracowania
Rozwoju Osobistego

751,00

Zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia warsztatów
twórczego myślenia, komunikacyjnych, konstruktorsko –
technicznych, krawieckich oraz artystycznych przygotowujących
do udziału w konkursie Odyseja Umysłu

13

Stowarzyszenie Las, Woda & Blues

1 200,00

Organizacja VII Bluesobiegów Sławskich. Promocja i
upowszechnienie kultury fizycznej i zdrowego stylu życia. Zakup
nagród

14

Związek Młodzieży Wiejskiej
Województwa Lubuskiego

525,00

Organizacja kolonii letniej dla dzieci pochodzących z terenów
wiejskich w wieku 10 – 16 lat

15

Stowarzyszenie Hipologiczne Pro Hipico
Bono

309,00

Organizacja cyklu szkoleń zapewniających szeroki wachlarz
wiedzy hipologicznej.

16

Stowarzyszenie Hipologiczne Pro Hipico
Bono

356,00

Zakup materiałów na zjazd Uniwersytetu PHB

17

Międzyrzeckie Stowarzyszenie „Szansa” na
rzecz Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej, Uzdolnionej
Artystycznie

800,00

Zakup upominków na XX Prezentacje Artystyczne Dzieci i
Młodzieży Niepełnosprawnej

18

Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw
Kulturalnych „Fabryka Kultury”

218,00

Organizacja koncertu zespołu Pornografia

19

Stowarzyszenie „Z Indexem w Podróży”

2 600,00

Dofinansowanie do projektu pt. „Z indexem w podróży dookoła
świata”
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20

Żarskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
„Aport”

2 356,83

Rozwój wolontariatu pro zwierzęcego w Żarach i powiecie
żarskim oraz rozwój działalności interwencyjnej na terenie Żar

21

Fundacja „Boczne Drogi”

1 912,00

Organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych i rozwojowych dla
dzieci i młodzieży w wieku 3 – 12 lat

22

Fundacja na rzecz Zwierząt „Altamira”

8 040,00

Prace inwestycyjno – organizacyjne związane z budową
schroniska dla bezdomnych zwierząt

23

Stowarzyszenie „Inicjatywa dla Zwierząt”

13 197,00

Opieka weterynaryjna zwierząt przebywających w Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze

24

Stowarzyszenie „Z Głębi Serca w
Jordanowie”

1 708,00

Organizacja spotkania Mikołajkowego dla mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej w Jordanowie

25

Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z
Niepełnosprawnością „Ty i My”

448,00

Dostosowanie gabinetu do indywidualnej terapii pedagogicznej,
psychologicznej, konsultacji z rodzicami

26

Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt
„Azyl na Koziej”

6 495,00

Pomoc bezdomnym zwierzętom poprzez m.in.
sterylizacje/kastracje, zapewnienie opieki weterynaryjnej oraz
wyżywienia dla zwierząt
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Kulturalnych „Twórcze Horyzonty”

34

Stowarzyszenie na rzecz Aktywizacji Wsi
„Przy Szkole”

669,00

Organizacja wyjazdów świątecznych dla dzieci Szkoły
Podstawowej w Łysinach

35

Stowarzyszenie im. Siostry M. Iwony Król

1 633,00

Zakup koncentratora tlenu

36

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Sulęcinie GIMSUL

50 481,00

Zakup tablic interaktywnych i laptopów na wyposażenie sali
lekcyjnych

37

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Podaj
Łapę”

5 500,00

Wyposarzenie schroniskowej lecznicy dla zwierząt

38

Miejski Klub Sportowy „Orzeł”
Szlichtyngowa

721,00

Zakup sprzętu sportowego dla zawodników MKS „Orzeł”
Szlichtyngowa

39

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Województwa Lubuskiego

2 318,00

Prowadzenie akcji profilaktycznych w szkołach na temat
bezpieczeństwa w obszarach wodnych.

40

Stowarzyszenie Taneczne „Hit”

811,00

Organizacja Mikołajkowego Festiwalu Tańca 2015

41

Stowarzyszenie „Nasz Dom”

724,00

Organizacja spotkania integracyjnego „Tanecznym krokiem” dla
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie

42

Stowarzyszenie na rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Tacy Sami”

797,00

Dofinansowanie do paczek świątecznych dla mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej w Szczawnie

43

Stowarzyszenie Społeczno – Gospodarcze
„Prym”

90,00

Cele statutowe organizacji

44

Stowarzyszenie Społeczno – Gospodarcze
„Prym”

870,00

Dofinansowanie do realizacji projektu „Nowe perspektywę w
Licheniu”

45

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i
Adopcyjnych „Mały Człowiek”

1 411,00

Organizacja spotkań integracyjnych rodzin zastępczych i
adopcyjnych, w tym organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

46

Stowarzyszenie pomocy Dzieciom
Specjalnej Troski

358,00

Organizacja obozu rekreacyjno – sportowego w Zakopanym dla
uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

47

Uniwersytet Trzeciego Wieku – Filia w

861,00

Wyjazd słuchaczy UTW do kina w Międzyrzeczu
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Skwierzynie

48

Fundacja Instytut Wsparcia Aktywności
Społecznej

385,00

Organizacja akcji świątecznej „List do Świętego Mikołaja”

49

Stowarzyszenie Kultury Ziemi
Wschowskiej

3 637,00

Organizacja warsztatów muzyczno – tanecznych Młodzieżowej
Orkiestry Dętej i zespołu mażoretek „Finezja”

50

Samodzielna Jednostka Strzelecka 3006
Nowa Sól Związku Strzeleckiego
„Strzelec”

171,00

Organizacja Wigilii strzeleckiej dla członków stowarzyszenia,
wolontariuszy i zaproszonych gości

51

Ratownictwo Wodne „Rescue”

772,00

Zakup odzieży dla ratowników stowarzyszenia

52

Stowarzyszenie Wspólna Letnica

1 500,00

Organizacja spotkania pt. „Radosny Mikołaj” dla grupy dzieci.
Spotkania ze św. Mikołajem, animacja mikołajkowa, prezenty

53

Stowarzyszenie Czas A.R.T.

183,00

Działania promocyjne. Upowszechnianie wiedzy na temat
dziedzictwa historyczno – kulturalnego znajdującego się na
terenie miasta Wschowa poprzez rozbudowę bazy wiedzy na
stronie czasart.pl

54

Stowarzyszenie Czas A.R.T.

208,00

Działania mające na celu ochronę dziedzictwa historyczno –
kulturalnego oraz przeprowadzenie zadań tj. sadzenie krokusów,
pokaz filmowy, wspólne zwiedzanie

55

Ratownictwo Wodne Sława

2 406,00

Cele statutowe organizacji

56

Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek

18 188,00

Leczenie i utrzymanie bezdomnych fretek

57

Klub Abstynenta „Zdrój”

293,00

Doposażenie pomieszczenia klubowo-terapeutycznego

58

Stowarzyszenie na rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” we
Wschowie

424,00

Cele statutowe organizacji, dofinansowanie wycieczek i imprez
szkolnych

59

Fundacja Pałac Bojadła

577,00

Utworzenie i promowanie nowego szlaku turystycznego pn.
„Pałace i parki Środkowego Nadodrza”

60

Klub Turystyki Pieszej „Nasza Chata”

577,00

Organizacja wycieczek – dowóz na trasę oraz powrót
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61

Polski Związek Emerytów, Rencistów i
Inwalidów – Zarząd Okręgowy w Zielonej
Górze

7 717,00

Organizacja światowych Dnia Inwalidy, Dni Seniora, spotkania
integracyjne seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Organizacja
biesiad spotkań wielkanocnych, noworocznych, wyjazdów
krajoznawczych rehabilitacyjnych oraz wypoczynkowych

62

Grupa Virtus

1 600,00

Udział w turnieju mini piłki siatkowej w Krakowie

63

Stowarzyszenie Dobry Start

102,00

Organizacja pikniku zdrowotnego dla dzieci ze świetlic wsparcia
dziennego w Suchej

64

Stowarzyszenie „Dla Rodziny”

140,00

Organizacja spotkania dla dorosłych „Integracja przez sztukę”.
Celem spotkania jest integracja środowiska lokalnego,
zmniejszenie stresu, niwelowanie napięcia (arteterapia)

65

Fundacja Pomocy Dzieciom „SI-gma”

693,00

Pokrycie kosztów utrzymania budynku, który będzie siedzibą
przedszkola integracyjno – terapeutycznego, dla którego organem
prowadzącym będzie Fundacja „SI-gma”

66

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji „Nasza
Szkoła” we Wschowie

266,00

Działalność statutowa stowarzyszenia

67

Fundacja Wspierania Inicjatyw
Społecznych

989,00

Organizacja spotkania wigilijnego dla członków Zarządu oraz
Rady FWIS oraz osób ściśle współpracujących

68

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej „Pomocna Dłoń”

462,00

Wyjazdy na basen lub salę mobilną pozwalające na lepszy rozwój
emocjonalny, społeczny i fizyczny

69

Polskie Towarzystwo Profesjologiczne

552,00

Wydanie monografii, wydruk materiałów konferencyjnych

70

Łużyckie Stowarzyszenie Artystyczno –
Kulturalne „Żaranin”

120,00

Opłata licencji tanecznej PZTF na rok 2015/2016 uprawniającej
tancerzy stowarzyszenia do uczestnictwa we wszelkich
konkursach organizowanych przez PZTF

71

Stowarzyszenie „Kęszyca Leśna Sobie i
Sąsiadom”

422,91

Organizacja turnieju piłkarskiego, zapewnienie ciepłego posiłku
dla uczestników turnieju

72

Stowarzyszenie „Huta Pieniacka”

2 081,00

Organizacja wyjazdu do Huty Pieniackiej. Prace na cmentarzu
polskim w Hucie Pieniackiej

SUMA

187 647,71
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b) Wsparcie rzeczowe - 26.10.2015r. prezes Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych –
Romuald Malinowski przekazał umowę darowizny komandorowi Ratownictwa Wodnego w
Sławie – Robertowi Wagnerowi. Umowa dotyczyła samochodu marki NISSAN Terano II 2,7
DTI wcześniej przekazanemu ZLOP-owi przez Lubuski Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska.

VI.

Kontrole

1. Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej
Kontrola prawidłowości wykorzystania w 2014 r. środków finansowych przyznanych
organizacjom pozarządowym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich
Przyznaną dotacją na realizację zadania publicznego p[od nazwą
„Trampolina – regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich. Kontrola przeprowadzana
była w dniach 21 – 25.09.2015 r., nie stwierdzono istotnych uchybień.
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