Sprawozdanie z realizacji
Programu współpracy Powiatu Pyrzyckiego
z organizacjami pozarządowymi
w roku 2012

Pyrzyce, marzec 2013

Program współpracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarządowymi
w roku 2012, stanowiący załącznik do uchwały Nr XII/64/11 Rady Powiatu
Pyrzyckiego z dnia 26 października 2011 r., określał formy, zasady i zakres
współpracy organów samorządowych Powiatu z organizacjami, a także zadania
publiczne, których realizacja związana była z udzieleniem pomocy finansowej.
W roku 2012, jako priorytetowe zostały określone zadania z następujących
obszarów:
1) oświata i wychowanie;
2) sport i rekreacja;
3) promocja zdrowia;
4) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.
Formy współpracy miały charakter finansowy oraz pozafinansowy. Współpraca
o charakterze finansowym odbywała się poprzez powierzanie wykonania zadania
publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
Środki finansowe, które przeznaczono na realizację programu zostały
zapisane w budżecie powiatu na rok 2012 w rozdziale 92695 Kultura fizyczna oraz
75095 Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
stowarzyszeniom.
Dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 62 000 zł zostały udzielone w trybie
otwartego konkursu ofert ogłoszonego 12 stycznia 2012 r. i rozstrzygniętego 8 lutego
2012 r.
Konkurs nr 1 w obszarze oświaty i wychowania, obejmujący działania na rzecz
dzieci i młodzieży zaniedbanej wychowawczo, pochodzącej z rodzin patologicznych
żyjącej w trudnych warunkach materialnych.
Dotację w wysokości 7 000 zł przyznano stowarzyszeniu Fabryka Dobrego Czasu na
Opracowanie i wdrożenie programu działań na rzecz dzieci i młodzieży zaniedbanej
wychowawczo, pochodzącej z rodzin patologicznych, żyjącej w trudnych warunkach
materialnych, uczęszczającej do SOSW w Pyrzycach „Scena a życie – drama
w edukacji i wychowaniu”
Konkurs nr 2 w obszarze sportu i rekreacji - upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu oraz turystyki.
Dotację w wysokości 4 000 zł przyznano Ludowemu Klubowi Sportowemu Spartakus
na organizację zawodów, obozów sportowych oraz udział w sportowym
współzawodnictwie w dyscyplinie lekkoatletyka – uzdolnionych dziewcząt i chłopców
ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu pyrzyckiego.
Konkurs nr 3 w obszarze sportu i rekreacji - upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu oraz turystyki.
Dotację w wysokości 15 000 zł przyznano Ludowemu Międzyszkolnemu Klubowi
Sportowemu Żak na organizację szkolenia, obozów sportowych, zawodów
sportowych oraz udział w sportowym współzawodnictwie piłki siatkowej chłopców
uzdolnionych
uczniów
ze
szkół
podstawowych,
gimnazjów
i
szkół
ponadgimnazjalnych z powiatu pyrzyckiego.
Konkurs nr 4 w obszarze sportu i rekreacji - upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu oraz turystyki.
Dotację w wysokości 7 000 zł przyznano Ludowemu Klubowi Sportowemu Spartakus
na organizację szkolenia, zawodów, obozów sportowych, zawodów sportowych oraz
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udział w sportowym współzawodnictwie w dyscyplinie zapasy – uzdolnionej
młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z powiatu pyrzyckiego.
Konkurs nr 5 w obszarze sportu i rekreacji - upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu oraz turystyki.
Dotację w wysokości 3 000 zł przyznano Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Kleks
na organizację szkolenia oraz udział w sportowym współzawodnictwie dzieci
i młodzieży, uczęszczającej do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Pyrzycach.
Konkurs nr 6 w obszarze sportu i rekreacji – upowszechnianie kultury
fizycznej, sportu oraz turystyki.
Dotację w wysokości 4 000 zł przyznano Ludowemu Klubowi Sportowemu Spartakus
na udział w szkoleniu w współzawodnictwie sportowym uzdolnionej młodzieży
uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych, studiującej oraz pracującej
zamieszkałej w powiecie pyrzyckim, w dyscyplinie piłka siatkowa mężczyzn.
Konkurs nr 7 w obszarze sportu i rekreacji – upowszechnianie aktywnych form
wypoczynku i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Dotację w wysokości 10 000 zł przyznano Powiatowemu Zrzeszeniu LZS na
upowszechnianie aktywnych form wypoczynku i rekreacji w środowisku wiejskim oraz
koordynacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym i wojewódzkim
(Powiatowe i Wojewódzkie Igrzyska LZS).
Konkurs nr 8 w obszarze sportu i rekreacji – upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu. Na zadanie krzewienia idei ruchu olimpijskiego, organizacja Dni
Olimpijczyka, prezentacja dorobku naszych olimpijczyków wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych osób z powiatu pyrzyckiego dotacji nie przyznano.
Konkurs nr 9 w obszarze sportu i rekreacji – upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu oraz turystyki. Na zadanie organizacji szkolenia, obozów sportowych,
zawodów sportowych oraz udział w sportowym współzawodnictwie w dyscyplinie –
zapasy uzdolnionej młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z powiatu pyrzyckiego
dotacji nie przyznano.
Konkurs nr 10 w obszarze sportu i rekreacji – organizacja imprez
turystycznych.
Dotację w wysokości 3 000 zł przyznano Polskiemu Towarzystwu TurystycznoKrajoznawczemu Regionalny Oddział Szczeciński – Klub PTTK Ziemi Pyrzyckiej na
prowadzenie całorocznego współzawodnictwa szkolnych klubów krajoznawczoturystycznych, z terenu powiatu pyrzyckiego, poprzez realizację przyjętego na 2012 r.
kalendarza rajdów, zlotów i złazów dla dzieci i młodzieży szkolnej.
Konkurs nr 11 w obszarze sportu i rekreacji – upowszechnianie aktywnych
form wypoczynku i rekreacji; promocja walorów turystycznych powiatu.
Dotację w wysokości 2 000 zł przyznano Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu Koło
nr 41 w Pyrzycach na zorganizowanie i przeprowadzenie 2-rundowych mistrzostw
powiatu gimnazjalistów w wędkarstwie spławikowym.
Konkurs nr 12 w obszarze promocji zdrowia – propagowanie zdrowego stylu
życia.
Dotację w wysokości 7 000 zł przyznano Uniwersytetowi Trzeciego Wieku na
propagowanie i rozwijanie aktywnych form spędzania czasu wolnego wśród ludzi
starszych, zrzeszonych w Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
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Oprócz dotacji z budżetu powiatu organizacje pozarządowe otrzymały pomoc
w formie wsparcia, które najczęściej przyjmowało formę nagród i upominków oraz
pomoc techniczną i organizacyjną.
Dla uczniów, będących członkami stowarzyszeń kultury fizycznej został
zorganizowany obóz sportowy w Kołobrzegu. Powiat dofinansował pobyt dzieci oraz
sfinansował transport na kwotę 18 980 zł.
Dofinansowano II Turniej Piłki Nożnej z okazji Święta Wojska Polskiego kwotą
534 zł
Na nagrody dla sportowców przeznaczono kwotę 816 zł.
Z okazji Dnia Białej Laski Starostwo zakupiło upominki dla najmłodszych
członków Polskiego Związku Niewidomych za kwotę ok. 400 zł.
Sfinansowano transport wózków inwalidzkich na mecz sportowców
niepełnosprawnych za kwotę 500 zł.
Dofinansowano organizację Konkursu Piosenki Wakacyjnej Lipiańskiego
Klubu Muzycznego kwotą 800 zł.
Dofinansowano organizację jubileuszu 65-lecia LZS kwotą 296 zł.
Dofinansowano transport na XIX Biegi Olimpijskie w Racocie kwotą 800 zł.
Dla członków zrzeszonych w Polskim Związku Emerytów i Rencistów
zakupiono kołdry za kwotę 872 zł.
Starosta objął patronat honorowy nad imprezą „III Spęd Rolny Lipiany 2011”
organizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Lipiańskich Wsi i zadeklarował
nagrodę rzeczową (bon na paliwo) o wartości 500 zł. Z przyczyn obiektywnych
nagroda nie została przyznana.
Na dofinansowanie „Zlotu Pojazdów Militarnych” zorganizowanego przez
Lipiański Klub Motorowy Partyzanci przekazano kwotę 1 498 zł. Zlot odbywał się pod
patronatem honorowym Starosty.
Dofinansowano wypoczynek letni i zimowy dzieci z Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży przy parafii św. Ottona w Pyrzycach kwotą 4 000 zł.
Na nagrody i organizację zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka ze
stowarzyszeniem PZW Koło nr 41 w Pyrzycach przeznaczono kwotę 330 zł.
Rajd turystyczny wsparto środkami w wysokości 250 zł.
Organizację
Powiatowych
Zawodów
Sportowo-Pożarniczych
OSP
dofinansowano środkami w wysokości 1 315 zł.
Zorganizowano jednodniowy wyjazd nad morze młodzieży z koła PTTK za
kwotę 845 zł.
Na Turniej Wiedzy Pożarniczej zakupiono nagrody o wartości 500 zł.
Powiat wspiera Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Pyrzycach, przekazując 10 % wartości dotacji Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to wkład własny konieczny do
otrzymania dotacji. W roku 2012 przekazano stowarzyszeniu kwotę 57 540 zł, która
na mocy porozumienia, została zebrana od samorządów, w tym 41 922 zł stanowił
udział Powiatu Pyrzyckiego.
Łącznie na wsparcie organizacji pozarządowych, z uwzględnieniem dotacji,
przeznaczono środki w wysokości ponad 136 000 zł.
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Współpraca pozafinansowa w szczególności polegała na:
1) Udzielaniu pomocy przy organizowaniu spotkań np. poprzez nieodpłatne
udostępnienie lokalu, sprzętu, środków technicznych. Do dyspozycji były sale
konferencyjne Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, które organizacje
wykorzystywały na spotkania, wystawy. Organizacje korzystały również ze
środków technicznych i pomocy pracowników przy przygotowywaniu i druku
dyplomów, plakatów, zaproszeń.
2) Promocji działalności organizacji pozarządowych. Do dyspozycji stowarzyszeń
jest strona internetowa powiatu. Na tej stronie prezentowane są informacje
o planowanych działaniach stowarzyszeń, zaproszenia do udziału w imprezach,
relacje i zdjęcia dokumentujące ich działalność. Artykuły o swojej działalności
stowarzyszenia zamieszczały w miesięczniku „Nasz Powiat”.
3) Doradztwie i udzielaniu przez Powiat pomocy merytorycznej organizacjom
pozarządowym. Pracownicy Starostwa udzielają pomocy przy kompletowaniu
dokumentacji potrzebnej do założenia stowarzyszenia.
4) Udzielaniu pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych i pozafinansowych na
realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja z budżetu powiatu.
Działający przy Starostwie Lokalny Punkt Informacyjny dysponuje danymi
o możliwościach pozyskiwania środków finansowych przez stowarzyszenia.
Dociera z tymi informacjami bezpośrednio do zainteresowanych poprzez
organizowanie spotkań w gminach.
Powiat Pyrzycki włączył się do projektu ABC dla NGO realizowanego przez
Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. W siedzibie Starostwa Powiatowego
w Pyrzycach został otwarty Lokalny Ośrodek Wsparcia Aktywności Obywatelskiej
i NGO. Powiat udostępnił pomieszczenie na działalność ośrodka. Zadaniem ośrodka
jest pomoc organizacjom pozarządowym w prowadzeniu działalności oraz pomoc
w zakładaniu organizacji. Organizacje mogą korzystać ze szkoleń i pomocy
doradców. Informacja o działalności ośrodka stanowi załącznik do sprawozdania.
Wzajemne, dobre relacje pomiędzy samorządem a organizacjami
pozarządowymi przejawiały się we wspólnym organizowaniu uroczystości i imprez,
lub zapraszaniu przedstawicieli samorządu na spotkania organizowane przez
stowarzyszenia. Te spotkania, to nie tylko uroczystości, ale również spotkania
robocze, walne zgromadzenia i konferencje.
4 stycznia – XII Konkurs na najaktywniejsze szkolne koło turystyczno-krajoznawcze.
27 stycznia - IV Zjazd Powiatowego Zrzeszenia LZS w Pyrzycach.
3 marca - Rajd turystyczny „Szlakiem walk o Pyrzyce”.
7 marca - Spotkanie „Dzień kobiet i dzień mężczyzn” zorganizowane przez
Uniwersytet Trzeciego Wieku.
10 marca - Spotkanie z okazji XIX rocznicy powstania Klubu Abstynenta „Krokus”
w Pyrzycach.
15 marca - Spotkanie plenarne poświęcone współpracy sektora pozarządowego
i władz lokalnych w powiecie pyrzyckim.
17-18 marca - IX Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe LZS Gmin Powiatu Pyrzyckiego
pod patronatem Starosty Pyrzyckiego.
26 marca - Finał XXXVI Plebiscytu na Najlepszego Sportowca 2011 roku
zorganizowany przez Ludowy Klub Sportowy Spartakus Pyrzyce.
31 marca - Śniadanie Wielkanocne Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
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11 kwietnia - Obchody Dni Olimpijczyka w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pyrzycach.
11 kwietnia - Spotkanie z okazji 25-lecia istnienia zespołu wokalnego „Poetica”.
19 kwietnia - Spotkanie z okazji Światowego Dnia Inwalidy zorganizowane przez
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pyrzycach.
28 kwietnia - Drużynowe zawody wędkarskie młodzieży w dyscyplinie spławikowej
zorganizowane przez Polski Związek Wędkarski Koło Nr 41 Pyrzyce.
4 maja - Międzygminne obchody Dnia Strażaka.
18 maja - Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Pyrzycach.
29 maja - Posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej
w Przelewicach.
1 czerwca - Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka zorganizowane przez Polski
Związek Wędkarski Koło Nr 41 Pyrzyce.
6 czerwca - Konkurs Piosenki Wakacyjnej, którego organizatorem było
Stowarzyszenie Lipiański Klub Muzyczny.
19 czerwca - Mistrzostw Powiatu Gimnazjalistów w Wędkarstwie Spławikowym.
7 lipca - Lipiański Piknik Rozmaitości „Zaczynaj”.
13-15 lipca - VIII Zlot Pojazdów Militarnych i Motocykli zorganizowany przez Lipiański
Klub Motorowy „Partyzanci”.
17 sierpnia - Spotkanie Klubu Oficerów Rezerwy.
20-29 sierpnia - Letni obóz sportowy w Kołobrzegu.
15 września - Zawody sportowo-pożarnicze młodzieżowych drużyn pożarniczych
powiatu pyrzyckiego.
3 października - obchody z okazji Dnia Białej Laski, których organizatorem był Polski
Związek Niewidomych Koło w Pyrzycach.
6 października - Rajd Turystyczny „Pieczonego Ziemniaka”.
6 października - Uroczystość 55-lecia Koła Łowieckiego „Przepiórka”.
6 października - IV Spęd Rolny pod patronatem Starosty Pyrzyckiego,
zorganizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Lipiańskich Wsi.
18 października - Mistrzostwa Powiatu Gimnazjalistów w Wędkarstwie Spławikowym.
10 listopada - XV Turystyczny Rajd Integracyjny „Dzień Niepodległości”.
17 listopada - obchody 25-lecia lipiańskiego Klubu Seniora.
22 listopada - IX Sejmik Nauczycieli Wychowania Fizycznego.
28 listopada - Turniej wiedzy olimpijskiej „Londyn 2012” pod patronatem Starosty
Pyrzyckiego.
30 listopada - Uroczystość 10-lecia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej.
30 października - VI Plebiscyt na Najlepszego Sportowca Sportu Szkolnego Powiatu
Pyrzyckiego 2011/2012.
7 grudnia - X Konkurs Plastyczny „Przyjazny Osobie Niepełnosprawnej” dla dzieci
i młodzieży z terenu powiatu pyrzyckiego. Pomysłodawcą konkursu było Polskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pyrzycach,
współorganizatorem Starostwo Powiatowe w Pyrzycach.
7 grudnia - VI Powiatowy Sejmik LZS pod patronatem Starosty Pyrzyckiego.
15 grudnia - Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Związku Wędkarskiego
koło nr 41 w Pyrzycach.
Podczas Sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego uroczyście są uhonorowywani
członkowie klubów sportowych za wybitne osiągnięcia w sporcie.
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W uchwale wprowadzającej program współpracy określono sposób oceny
programu. Jako wskaźniki efektywności realizacji programu współpracy przyjęto
w szczególności:
1) Liczbę organizacji pozarządowych podejmujących działania publiczne na rzecz
lokalnej społeczności we współpracy z samorządem Powiatu Pyrzyckiego.
W roku 2012 było tych organizacji 18.
2) Liczbę osób, które były adresatami zadań realizowanych we współpracy
z samorządem Powiatu Pyrzyckiego. Zaliczyć tu należy osoby, które są
zrzeszone w samych organizacjach pozarządowych oraz uczestników
warsztatów, zawodów, rajdów, imprez organizowanych z udziałem powiatu.
Darmowa żywność dostarczana przez stowarzyszenie Nasz Szpital trafia do 2
tysięcy rodzin. Szczególnie dużo uczestników brało udział w imprezach
plenerowych – rajdach, Spędzie Rolnym, Zlocie Pojazdów Militarnych.
Szacunkowa liczba tych osób wynosi ok. 15 000.
3) Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu powiatu na
realizację tych zadań. Wyniosła ona ok. 136 000 zł.
4) Liczbę wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje
pozarządowe i samorząd Powiatu Pyrzyckiego. Wspólne przedsięwzięcia to
igrzyska LZS, zawody sportowe, Spęd Rolny, Zlot Pojazdów Militarnych, zawody
wędkarskie, rajdy turystyczne, konkursy, plebiscyty. W 2012 r. było ich 23.
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Sprawozdanie z działalności animatora w projekcie „ABC dla NGO” w
okresie od 02.05. 2012 do 20.03.2013 r.
Projekt „ABC dla NGO” realizowany jest przez Centrum Szkoleniowe
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie oraz Stowarzyszenie
Liderów i Fundraiserów. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu „ABC dla NGO” jest zbudowanie
sprzyjającego otoczenia instytucjonalnego i partnerskiego oraz zapewnienie
kompetentnych kadr niezbędnych do rozwoju III sektora i partnerskiej
współpracy
organizacji
pozarządowych
z
jednostkami
samorządu
terytorialnego na terenach wiejskich i małomiasteczkowych województwa
zachodniopomorskiego ze szczególnym wsparciem środowisk z trzech
powiatów: gryfickiego, pyrzyckiego i wałeckiego, na terenie których powstały
ośrodki wsparcia aktywności obywatelskiej.
Ośrodek w Pyrzycach rozpoczął swoją działalność 2 maja 2012 r. na
podstawie porozumienia Starosty Pyrzyckiego – Wiktora Tołoczki z Fundacją
Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie. W marcu w ramach konkursu
przeprowadzonego przez kierownictwo projektu wyłonionych zostało trzech
animatorów, którzy przeszli odpowiednie szkolenia przygotowujące ich do
pracy w Lokalnych Ośrodkach Wsparcia Obywatelskiej Aktywności (Gryfice,
Wałcz i Pyrzyce).
Animatorem w Pyrzycach został Tomasz Tyczkowski. Swoją pracę
rozpocząłem 2 maja 2012 r. Po spotkaniu z kierownictwem projektu, oraz
Starostą Pyrzyckim przedstawiłem harmonogram i plan działania, który
zawiera m.in.:
- pełnienie dyżurów w siedzibie ośrodka w dniach i godzinach określonych w
planie pracy,
- praca w terenie (identyfikacja potrzeb, udział w spotkaniach organizacji
pozarządowych, grup nieformalnych, spotkania z przedstawicielami
administracji publicznej),
- świadczenie usług informacyjnych i doradczych, dotyczących III sektora, w
siedzibie ośrodka,
- pełnienie roli mobilnego doradcy – uczestnictwa w zebraniach wiejskich,
spotkaniach grup nieformalnych – wspierania inicjatyw społecznych, np.
planowania i realizacji projektów,
- animowania powstawania organizacji pozarządowych, pomoc w założeniu
minimum trzech organizacji pozarządowych (włącznie z etapem rejestracji w
KRS lub innym rejestrze),
- udostępnianie zasobów inkubatora organizacjom pozarządowym, grupom
inicjatywnym, prowadzenia ewidencji czasu korzystania ze sprzętu/sali,
- współpracy z istniejącymi organizacjami pozarządowymi z terenu działania
ośrodka,
- współpracy z urzędnikami jednostek samorządu terytorialnego
odpowiedzialnymi za współpracę z organizacjami pozarządowymi z terenu
działania ośrodka,
- aktualizacji i prowadzenia bazy organizacji pozarządowych oraz
potencjalnych klientów z terenu objętego działaniem ośrodka,
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- promowanie projektu, szczególnie działań ośrodka, poprzez, m.in.,
utrzymywania kontaktów z mediami, udziału w spotkaniach, konferencjach,
aktualizowania informacji na podstronie internetowej ośrodka.
Zamierzenia, które zostały zapisane w projekcie są realizowane zgodnie
z harmonogramem. W swojej koncepcji pracy animatora zakładałem jak
największe rozpropagowanie idei projektu w środowisku wiejskim, gdzie
wiedza na temat działalności stowarzyszeń pozarządowych jest stosunkowo
niska. Stąd moje spotkania z burmistrzem i wójtami gmin powiatu
pyrzyckiego, oraz a może przede wszystkim z sołtysami wsi naszego powiatu.
Zamierzenia projektu zostały szeroko rozpropagowane w mediach lokalnych.
Informacje ukazały się w TV Aura, Radiu Lipiany i w prasie lokalne.(„Nasz
Powiat”, „Gazeta Ziemi Pyrzyckiej”, „Tygodnik Pyrzycki”). Przesłałem
informację o projekcie drogą elektroniczną do wszystkich gmin powiatu.
Odbyłem cykl spotkań z władzami samorządowymi i sołtysami naszego
powiatu. Rozpocząłem w czerwcu od spotkania z sołtysami gminy Pyrzyce, w
którym uczestniczył Starosta Pyrzycki Pan Wiktor Tołoczko. Celem spotkań
było przedstawienie podstawowych zamierzeń projektu ABC dla NGO, oraz
poinformowanie wszystkich o możliwości wsparcia w postaci doradztwa,
które oferuje projekt.
Następne spotkania odbywały się w Lipianach i Przelewicach. W tych
spotkaniach uczestniczyli również gospodarze gmin Burmistrz Krzysztof
Boguszewski i Wójt Marek Kibała, oraz większość sołtysów.
W lipcu
spotkałem się z Wójtem Kozielic – Edwardem Kicińskim i sołtysami gminy
Kozielice. W spotkaniu uczestniczyli również radni z Gminy Kozielice m.in.
przewodniczący rady Pan Krzysztof Sójka. Kolejne spotkanie odbyło się w
lipcu w Warnicach. Pani Wójt Anna Hackiewicz-Gębska oraz sołtysi i
przedstawiciele stowarzyszeń pozarządowych uzyskali pełną informację o
możliwościach jakie stwarza udział w projekcie organizacjom pozarządowym.
W między czasie nawiązałem współpracę z pełnomocnikami ds. ngo z gmin
powiatu. Za ich pośrednictwem przekazuję ważne informacje dotyczące ngo,
oraz działalności inkubatora w Pyrzycach.
Pracując jako animator prowadzę działania mające na celu dotarcie do
środowisk lokalnych, działaczy samorządowych, nieformalnych liderów, z
informacją o możliwościach, które oferuje projekt ABC dla NGO w postaci
szerokiego wsparcia dla już istniejących i nowo powstałych organizacji
pozarządowych. Uczestniczyłem w kilkunastu spotkaniach z lokalnymi
działaczami i przedstawicielami stowarzyszeń w Pyrzycach, Przelewicach,
Lipianach, Warnicach i Bielicach. Spotykam się również z urzędnikami
odpowiedzialnymi za kontakty z ngo. Nasze kontakty polegają na wymianie
informacji, które dotyczą organizacji pozarządowych, oraz działalności III
sektora.
Pomagam w praktyczny sposób w założeniu organizacji pozarządowej
(przygotowuję spotkanie założycielskie, dokumentację, statut, wypełniam
wnioski rejestrowe). Do chwili obecnej powstały 3 nowe stowarzyszenia, a
kolejne złożyło wniosek do sądu rejestrowego.
Prowadzimy doradztwo w szerokim zakresie m.in. z pozyskiwania funduszy
zewnętrznych, księgowości, marketingu, zagadnień prawnych. Do końca
lutego udzielono ok. 100 godzin doradztwa w ośrodku w Pyrzycach. Cztery
stowarzyszenia złożyły przygotowane przez doradców wnioski w ramach
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projektów unijnych. Doradcami są doświadczeni fachowcy współpracujący z
Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie.
Organizacje pozarządowe poprzez informacje zamieszczane na stronie
projektu - www.abcdlango.pl mają stały dostęp do oferty wsparcia i pomocy,
która dotyczy wszystkich zagadnień związanych z działalnością
stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, OSP, związków kościelnych. To
wsparcie jest bardzo szerokie i konkretne. Wiele organizacji skorzystało z
takiej pomocy, ale jest jeszcze duża grupa ngo-sów, która może wykorzystać
wsparcie projektu ABC dla NGO. Oddzielną kwestią jest działalności
organizacji pozarządowych. Znaczna część zarejestrowanych stowarzyszeń w
rejestrze jest niestety uśpiona lub nie działa od dłuższego czasu. Dlatego
staram się weryfikować na bieżąco wykaz ngo i uaktualniam wiadomości na
temat ich działalności. Stowarzyszenia korzystają nieodpłatnie z siedziby
ośrodka, oraz innych pomieszczeń starostwa, spotykają się z doradcami,
prowadzą spotkania założycielskie lub korzystają z zasobów inkubatora
(komputer, drukarka, internet łącznie ok 50 godzin). Swoje usługi propaguję
na spotkaniach z różnymi grupami społecznymi. Uczestniczyłem w
spotkaniach z instruktorami zatrudnionymi w PMOS w Pyrzycach,
spotkałem się ze strażakami z OSP, współpracuję z Uniwersytetem Trzeciego
Wieku w Pyrzycach, oraz księdzem proboszczem z Rosin. Wiem również, że
przedstawiciele samorządów bardzo przychylnie podchodzą do działań
animatora w terenie, odbyłem rozmowy z Burmistrzem Lipian, oraz
wszystkimi wójtami naszego powiatu. Starosta Powiatu był obecny na kilku
spotkaniach organizowanych w budynku starostwa i spotykał się z
przedstawicielami nowo powstałych stowarzyszeń.
Celem tych wszystkich kontaktów jest jak najszersze propagowanie
idei i wiedzy na temat działalności III sektora, która w wielu regionach
naszego powiatu jest bardzo słaba. Dlatego, też uczestniczyłem w III
Konwencie Inkubatorów Organizacji Pozarządowych, który odbył się we
Wrocławiu w dniach 10-11 września 2012 r. gdzie wymieniano poglądy i
doświadczenia na temat kierunków działalności Inkubatorów Organizacji
Pozarządowych. W konwencie uczestniczyli m.in. posłowie i senatorowie,
którzy mogli poznać bolączki i sukcesy lokalnych środowisk pozarządowych,
ich potrzeby, oraz zasady funkcjonowania Inkubatorów.
Zadaniem projektu jest zapewnienie organizacjom pozarządowym z
naszego powiatu takiego wsparcia instytucjonalnego, które umożliwi im
swobodne działanie i rozwój.
Działalność animatora postrzegam jako próbę mobilizowania
mieszkańców do podejmowania aktywności na rzecz ożywienia społeczności
lokalnej. Zadaniem animatorów jest pomaganie w tworzeniu grup lokalnych
(zarówno nieformalnych, jak i sformalizowanych) i wspieraniu już
istniejących, oraz wzmacnianiu poczucia umiejętności w rozwiązywaniu
swoich problemów. Ważne jest również to, że dzięki pracy animatora
rozwijane są zdolności mieszkańców do organizowania się i budowania relacji
opartych na bezpośrednich kontaktach, wspólnych celach i wartościach oraz
na wzajemnym zaufaniu.
Opracował
Animator
Lokalnego Ośrodka Wsparcia
Obywatelskiej Aktywności i NGO
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