
Załącznik do Uchwały nr      /2021 

Walnego Zebrania 

Sprawozdawczego ZLOP  

  z dnia 02.07.2021 r. 

 

Planowane działania Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych 

w 2021 r. 

1. Aktualizacja Strategii Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych. 

  

2. Działalność Klubu Integracji Społecznej – w tym realizacja Zadania 3. Integracja 

Społeczna w Projekcie „Lepsze jutro II”. 

- Kontynuacja działań w zakresie zmiany terminu realizacji „Zadania 3. Integracja 

Społeczna” w projekcie  „Lepsze jutro II”  - do 30 czerwca 2022 r. 

 

3. Realizacja projektu „Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – Edycja 2021 – 2023”. 

- opracowanie koncepcji utworzenia „Lubuskiego Centrum Wolontariatu” przy ZLOP, 

- utworzenie Klubu Wolontariusza przy ZLOP. 

 

4. Obchody XXV – lecie Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych. 

 

5. Utworzenie funduszu rezerwowego ZLOP przeznaczonego przede wszystkim  

na wsparcie organizacji członkowskich. 

 

6. Współpraca z Miastem Zielona Góra – pozyskanie lokalu na siedzibę Związku 

Lubuskich Organizacji Pozarządowych. 

 

7. Udział przedstawicieli ZLOP w „gremiach” wojewódzkich: 

a) wyłanianie kandydatów zgłaszanych przez organizacje członkowskie m.in.: 

- Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego,- Rada  

ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego, 

           - Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 

           - Rada Partnerstwa na Rzecz Ekonomii Społecznej, 

           - Lubuska Rada Zdrowia, 

           - Komitet Monitorujący Program Współpracy Brandenburgi 

           b) spotkanie przedstawicieli ZLOP w ww. gremiach w celu ustalenia strategii  

               reprezentowania ZLOP. 

 

8. Współpraca z władzami Województwa Lubuskiego i instytucjami wojewódzkimi: 

- Sejmik Województwa Lubuskiego – udział w sesjach Sejmiku  – udział w sesjach 

Sejmiku i posiedzeniach Komisji oraz spotkania z radnymi, 

- robocze spotkania z Wojewodą Lubuskim i Marszałek Województwa Lubuskiego, 

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – rozwój ekonomii społecznej, 

- Wojewódzki Urząd Pracy – partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej. 

                     

9. Współpraca ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych. 

 



10. Współpraca z organizacjami członkowskimi ZLOP:                                                          a) 

współpraca i integracja działalności organizacji pozarządowych - inicjowanie działań 

na rzecz tworzenia powiatowych i gminnych rad działalności pożytku publicznego. 

b) pomoc organizacjom pozarządowym w rozwiązywaniu problemów związanych z ich 

statutową działalnością, m. in 

-  wsparcie ze strony specjalistów ZLOP (prawnik, informatyk, psycholog. itp.), 

- pozyskiwanie i przekazywanie sprzętu, mebli itp. 

- przesyłanie informacji o konkursach grantowych. 

 

11. Kontynuacja  współpracy z Parytetowym Niemieckim Związkiem Socjalnym 

Brandenburgii. 

       

12. W zakresie spraw finansowych: 

- kontynuowanie i rozwijanie działań na rzecz pozyskiwania 1% podatku dochodowego 

od osób fizycznych ze zwiększeniem aktywności w mediach społecznościowych, 

- poprawa opłacalności składek członkowskich ZLOP,. 

- wzmożenie działań na rzecz pozyskiwania członków wspierających ZLOP. 

 

13. W zakresie Biura ZLOP: 

 

- uaktualnianie strony internetowej ZLOP i na Facebooku, 

- aktualizacja adresów mailowych i nr telefonów oraz adresów członków zwyczajnych 

ZLOP i bieżące przesyłanie informacji o działaniach ZLOP i innych przydatnych 

informacji  dla realizacji zadań statutowych organizacji członkowskich. 

 


