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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za rok 2009 

 działalności Stowarzyszenia  

Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. 

Organizacji Pożytku Publicznego 

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. przy ul. Słonecznej 

63 zarejestrowane zostało przez Sąd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. dnia 26 listopada 1992 

roku.  

Do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskało wpis 18 lipca 2001 roku pod numerem 

0000029085.  

Od 16.03.2004r. posiada status organizacji pożytku publicznego.  

Numer rejestracyjny w systemie REGON – 210033416.  

Stowarzyszenie nie prowadzi dochodowej działalności gospodarczej 

 

Od 2001 roku  Zarząd Stowarzyszenia działa w składzie: 

1. Augustyn Wiernicki -    Przewodniczący Zarządu 

2. Jerzy Hrybacz  -   Wiceprzewodniczący 

3. Jan Dwojewski  -   Wiceprzewodniczący 

4. Benedykt Wiśniewski -    Sekretarz 

5. Krystyna Balbierz  -    Członek 

 

 

 

CELE STATUTOWE  I ZASADY FUNKCJONOWANIA STOWARZYSZENIA 

 

Główną ideą działalności Stowarzyszenia jest niesienie pomocy materialnej i duchowej 

wszystkim tym, którzy jej potrzebują.  

Stowarzyszenie realizuje swój cel w szczególności poprzez: 

1)   prowadzenie działalności charytatywnej i pomocowej w zakresie: 

a)  prowadzenia jadłodajni dla ubogich,  

b) udzielania pomocy rzeczowej i finansowej dla ludzi ubogich, dotkniętych wypadkami 

losowymi, bezdomnych, bezrobotnych oraz dla rodzin wielodzietnych, 

c) udzielania pomocy dzieciom i młodzieży poprzez m. in. prowadzenie świetlic 

środowiskowych i socjoterapeutycznych, organizowanie wypoczynku, w tym wycieczek  

i obozów, półkolonii i kolonii, 

2) prowadzenie profilaktyki i opieki zdrowotnej dla bezdomnych, bezrobotnych  

i ubogich, 

3) podejmowanie działań w obszarze walki z przemocą oraz udzielanie pomocy ofiarom 

przemocy, a także działania na rzecz ochrony praw kobiet, 

4) prowadzenie ośrodka poradnictwa, szkoleń zawodowych i społecznych, aktywizacji 

bezrobotnych i osób zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

5) inicjowanie i organizowanie działalności młodzieżowej, w tym: 

a) w zakresie współpracy międzynarodowej, 

b) w zakresie organizacji imprez kulturalnych, turystycznych, sportowych i rekreacyjnych, 

c) zajęć szkoleniowych oraz imprez edukacyjnych i formacyjnych, 

d) organizowania imprez i akcji proekologicznych, 

6) prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym w zakresie: 
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a) rehabilitacji,  

b) sportu, rekreacji i wypoczynku, 

c) realizowania programów edukacyjnych, 

7) prowadzenie działań profilaktycznych i pomocowych w obszarze uzależnień i zagrożeń 

patologią społeczną,  w szczególności alkoholizmem i narkomanią, 

8) inicjowanie działań w zakresie integracji europejskiej oraz organizowanie imprez 

międzynarodowych w zakresie szeroko rozumianej działalności charytatywnej, 

pomocowej  

i społecznej, 

9) prowadzenie ośrodka prognoz i analiz zjawisk i procesów społecznych, w tym: 

a) działalności obywatelskiej, w tym działalności publicznej w zakresie informacji 

edukacyjnej i ostrzegawczej, a także upowszechniania i ochrony wolności, praw 

człowieka i swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji 

b) współpracy ze środkami masowego przekazu, 

c) działalności wydawniczej, 

10) prowadzenie zbiórek rzeczowych i środków pieniężnych, przyjmowanie darowizn 

pieniężnych, rzeczowych i majątkowych. 

11) tworzenie agend gospodarczych umożliwiających prowadzenie działalności podstawowej, 

12) prowadzenie działań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu, 

13) prowadzenie działań na rzecz mniejszości narodowych, 

14) organizowanie i udzielanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów 

zbrojnych i wojen, tak w kraju jak i za granicą, 

15) prowadzenie działań na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

16) podejmowanie działań na rzecz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych 

oraz na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. 

 

 

UCHWAŁY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA 

W 2009r. Zarząd Stowarzyszenia podjął następujące uchwały 

Uchwała nr 1/2009r.  Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata 

Krystyna  w Gorzowie Wlkp. z dnia 17.02.2009r. w sprawie powołania Oddziału 

Stowarzyszenia w Krakowie (30-837 Nowy Bieżanów, ul. Aleksandry 1) 

Uchwała nr 2/2009r. Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna  

w Gorzowie Wlkp. z dnia 23.03.2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych za 

2008r. 

Uchwała nr 3/2009r.  Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna  

w Gorzowie Wlkp. z dnia 23.03.2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 

merytorycznej Stowarzyszenia za 2008r. 

Uchwała nr 4/2009r.  Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna  

w Gorzowie Wlkp. z dnia 17.12.2009r. w sprawie Uchwalenia priorytetowych kierunków 

działalność Stowarzyszenia w 2010 roku. 

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE STOWARZYSZENIA 

 

Zespół świetlic opiekuńczo - wychowawczych 

 Na koniec  2009 r.  działalność prowadziło 26 świetlic opiekuńczo - wychowawczych 

dla  dzieci i młodzieży na terenie Gorzowa Wlkp. – 13 świetlic oraz 13 świetlic wiejskich: 

Deszczno, Łagodzina, Lubiechni Wielkiej, Kłodawy, Różanek Wsi i Różanek Szklarni, 

Santoczna, Santocka, Łośno, Wojcieszyce, Zdroisko.  Do świetlic łącznie uczęszczało ponad 
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700 dzieci i młodzieży wywodzących się w większości z rodzin ubogich, niewydolnych 

wychowawczo, zagrożonych patologiami społecznymi. Są to dzieci i młodzież w wieku 

od 7 do 18 roku życia.  

W marcu 2009 roku w oparciu o umowę z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci 

Stowarzyszenie prowadzi dodatkowo świetlicę przy ul. Borowskiego 31. Porozumienie z TPD 

jest wynikiem problemów finansowych Towarzystwa, które uniemożliwiają kontynuację tego 

zadania. Porozumienie zawarte zostało z terminem do 31 marca 2010 roku, a następnie 

nastąpi całkowite przekazanie świetlicy Stowarzyszeniu. Od września 2009 r. utworzono na 

podstawie umowy o współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Chrześcijańskich 

Organizacji Wiejskich dziesięć świetlic na terenach wiejskich – gmina Kłodawa  dla ponad 

250 dzieci i młodzieży.   

Świetlice czynne były od poniedziałku do piątku w godz. od 14.00 do 18.00. Pracowało 

w nich 40 wychowawców (w tym 26 kierowników świetlic), których wspomagało 

80 wolontariuszy- opiekunów będących najczęściej uczniami szkół ponad gimnazjalnych 

i studentami gorzowskich uczelni.  

W okresie sprawozdawczym praktykę pedagogiczną w świetlicach Stowarzyszenia 

odbywało 27 studentów z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  i Akademii Wychowania 

Fizycznego w Gorzowie.  

Siedziby 2 świetlic mieszczą się w obiektach stanowiących własność Stowarzyszenia, 

pozostałe w pomieszczeniach użyczonych, będących własnością spółdzielni mieszkaniowych, 

szkół, parafii i gmin. 

Stałymi  elementami pracy wszystkich świetlic były: 

-codzienne dożywianie ponad 700 dzieci i młodzieży (ciepły posiłek); dzieci otrzymywały 

również słodycze, owoce, napoje, kanapki, jogurty, a także paczki ze słodyczami i drobne 

upominki z okazji m.in. Mikołajek, Świąt Bożego Narodzenia, Dnia Dziecka, 

-pomoc rzeczowa dzieciom i ich rodzinom,  

-pomoc w odrabianiu zadań domowych i w nauce, kompensacja braków oraz indywidualna 

praca z dzieckiem, 

-rozwijanie różnorodnych zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży, 

wspólne przeżywanie świąt, uroczystości religijnych, patriotycznych i państwowych, 

-nauka zasad dobrego wychowania i funkcjonowania w zespole, zasad tolerancji wobec dzieci 

i dorosłych np. innych narodowości, innych religii, osób niepełnosprawnych, 

- prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień oraz zajęć socjoterapeutycznych, 

współpraca z rodzicami lub opiekunami naszych wychowanków w zakresie pomocy  

w wypełnianiu funkcji wychowawczych. 

 

W 2009 r. w trakcie zajęć  dzieci i młodzież ze świetlic uczestniczyły w zajęciach 

profilaktyczno - wychowawczych w ramach następujących programów: 

1. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii – Warszawa „Jeśli nie chcesz 

swojej zguby- nie podejmuj pierwszej próby!” - Program profilaktyczny dla osób 

zagrożonych narkomanią oraz eksperymentujących z narkotykami.  

Zajęcia realizowane w czasie trwania kolonii letnich skierowany był do 625 

uczestników, wplecione w program kolonii letnich (4 turnusy w terminie od 1 lipca do 22 

sierpnia 2009)  oraz w 16 świetlicach środowiskowych Stowarzyszenia do których uczęszcza 

450 dzieci i młodzieży. W zakresie zajęć przeznaczonych dla kolonistów zrealizowano 

zagadnienia dotyczące wpływu nadużywania narkotyków na organizm człowieka. 

W zajęciach zaangażowane były całe grupy kolonistów. Dzieci podejmowały dyskusje na 

temat zalet życia bez narkotyków. Program uświadomił dzieciom zagrożenia wynikające 

z uzależnień. 
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2. Miasto Gorzów Wlkp. „Nasza alternatywa dla życia z puszką piwa” - Całoroczny 

program profilaktyki i rozwoju adresowany do dzieci i młodzieży- wychowanków 13 świetlic 

na terenie Gorzowa Wlkp. Głównym celem programu była profilaktyka patologii 

społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania alkoholizmowi. Program 

adresowany był do populacji dzieci i młodzieży zagrożonej alkoholizmem.  

3. Miasto Gorzów Wlkp. Program profilaktyki antynarkotykowej  „Pierwsza 

próba-Twoja zguba” . Program  adresowany był do dzieci i młodzieży zagrożonych triadą 

nałogów: papierosy  narkotyki, alkohol. Program skierowany był do dzieci i młodzieży – 

uczestników 13 świetlic, w liczbie ponad 300 osób głównie ze środowisk zagrożonych 

patologią, często z rodzin niewydolnych wychowawczo, rozbitych, żyjących bardzo ubogo, 

funkcjonujących w środowiskach i rodzinach  korzystających z różnych form pomocy 

społecznej. Uczestnikami świetlic są dzieci w przedziale wiekowym od 7 do 16 lat (szkoła 

podstawowa i gimnazjum) oraz dodatkowo wolontariusze młodzieżowi (uczniowie szkół 

ponadgimnazjalnych i studenci).  

4. Miasto Gorzów Wlkp. - Objęcie całoroczną opieką 400 dzieci w 13 placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych  „Nad Wartą - Warto”.  Prowadzone działania spełniły rolę 

profilaktyki w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym.  Kształtowano  kulturalny 

sposób spędzania czasu wolnego rozwijający zainteresowania i zdolności dzieci, 

przygotowywano uczestników do budowania własnej przyszłości zawodowej i rodzinnej. 

Podjęto współpracę z domem rodzinnym, objęto pomocą rodziny najbardziej potrzebujące, 

a szczególnie rodziny wielodzietne, niewydolne wychowawczo. Udzielono wsparcia  

rodzinom w zakresie pomocy urzędowej, rzeczowej, żywnościowej  i wychowawczej.  

5. Wojewoda Lubuski „III – modułowy program profilaktyki pt. „Młodzież znad 

Warty – wiele warta” – Moduł III „Dopalacze nas nie wypaczą” - kształtujący 

postawę abstynencji narkotykowej wśród młodzieży – wolontariuszy świetlic 

Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna” 
Program skierowany był do młodzieżowych wolontariuszy: uczniów ostatnich klas 

gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, studentów i młodzieży pracującej jako profilaktyka 

największego ze współczesnych zagrożeń młodzieży-narkomanii oraz przeciwdziałanie 

budowania fikcyjnego obrazu świata, który uniemożliwia odnalezienie się w realnej 

rzeczywistości. Wzięło w nim udział 27 osób- młodzieży aktywnej społecznie  w ramach 

wolontariatu zaangażowanego w pracę świetlic środowiskowych Gorzowa i gmin ościennych 

(grupa ta po uczestnictwie w programie będzie mogła oddziaływać na podopiecznych 

i rówieśników).  
Uczestnicy podczas zajęć otrzymali do ręki narzędzia, którymi mogą oddziaływać na innych: 

podopiecznych w  świetlicach i swoich rówieśników. Narzędzia te to: wiedza 

o mechanizmach i pułapkach uzależnienia narkotykami nowej generacji, wiedza o relacjach 

rodzinnych, zwiększone poczucie własnej wartości i tożsamości, umiejętność odmawiania 

i motywowania innych do przeciwstawiania się presji rówieśniczej. 

6. Wojewoda Lubuski - III – modułowy program profilaktyki pt. „Młodzież znad 

Warty – wiele warta” – Moduł II: „HIV i AIDS wystarczy jedna chwila” kształtujący 

postawę abstynencji seksualnej wśród młodzieży- wolontariuszy świetlic Stowarzyszenia 

Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna” Program to głęboka profilaktyka jednego 

z największych współczesnych zagrożeń młodzieży: rozwiązłość seksualna z jej skutkami: 

zakażeniem wirusem HIV, zachorowaniem na AIDS oraz zwiększenie świadomości tej grupy 

wiekowej dot. tych zagrożeń poprzez promocję abstynencji seksualnej. Program realizowany 

był w formie zajęć warsztatowych w wymiarze 14 godzin dla 27 uczestników - wolontariuszy 

- którzy przez cały rok opiekują się dziećmi w świetlicach. W ramach programu zrealizowano 

następujące treści Modułu „HIV i AIDS – wystarczy jedna chwila” (14 godz. zajęć 

wykładowo-warsztatowych) 
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Szczególny nacisk położono na promowanie abstynencji seksualnej wśród młodzieży    

jako najlepszej zapory przed HIV i AIDS – bez względu na to, czy mają już za sobą inicjację 

seksualną czy też nie. 

7. Fundacja Wspólna Droga Warszawa Nr 55/64/OP – granty/09 – 13.07.09r. 

„Kromka chleba ze szczypta nauki i kultury”.  Program skierowany był do dzieci 

młodzieży świetlic Stowarzyszenia. W ramach projektu realizowane były zintegrowane 

zadania wychowawcze, edukacyjne i profilaktyczne  mające na celu wzmocnienie rodziny 

szczególnie w celu ochrony i ratowania przed  zagrożeniami, dysfunkcjami oraz 

patologiami społecznymi. Realizowano również zajęcia z zakresu  profilaktyki 

wykluczenia społecznego.  

Podczas realizacji programu zorganizowano codzienną pomoc w  nauce oraz 

korepetycje przedmiotowe, rozwijano ich zainteresowania i zdolności,  poszerzano wiedzę  

w ramach różnych ścieżek przedmiotowych i konkursów tematycznych, organizowano 

zabawy, festyny i spartakiady, realizowano programy z zakresu profilaktyki uzależnień 

i promocji zdrowia.  Dzieciom mającym trudności w nauce oraz problemy szkolne i domowe 

zapewniono pomoc psychologiczno-pedagogiczną, organizowano za zgodą rodziców 

spotkania  ze  specjalistami   mające  wspomóc  rodzinę  w walce  z  niepowodzeniami 

szkolnymi  dziecka. Rodzice zostali włączeni w pomoc  w  organizowaniu wycieczek, imprez  

i  uroczystości 

  Założeniem programu była szczególna dbałość o szeroko pojęte bezpieczeństwo 

wychowanków podczas pobytu w świetlicach, ich  zdrowie  i  zdrowy styl życia.   Wszyscy 

uczestnicy programu korzystali codziennie z ciepłego posiłku – zupa z wkładką oraz 

podwieczorek. Dzieci otrzymywały pomoc materialną w postaci przyborów szkolnych 

i materiałów dydaktycznych oraz pomoc rzeczową  w postaci uzupełniania braków, 

w ubraniach i obuwiu. Dodatkowo rodzice i całe rodziny otrzymywały wsparcie w zakresie 

potrzeb prawno – urzędowych, zawodowych i obywatelskich  w ramach Regionalnego 

Ośrodka Społeczno – Zawodowego i Obywatelskiego.  

8. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego – DS.I.8130-2-2-26/2009 – 

22.04.09 „Nad Wartą – Warto !”  - program kompleksowej pomocy wychowankom 

13 świetlic z terenu Gorzowa Wlkp. jako sposób przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 

dzieci i młodzieży. Dzieci korzystały z pomocy w nauce, korepetycji oraz indywidualnej 

pracy korekcyjno – kompensacyjnej.  Prowadzone były kompleksowa działania 

wychowawcze oraz kulturalne i rozwijające indywidualne zainteresowania oraz talenty dzieci. 

Bardzo ważnym elementem rocznej pracy były działania w ramach  współpracy z domem  

rodzinnym dzieci.  

9. Wojewoda Lubuski - „Dofinansowanie opłat stałych i zakup materiałów 

dydaktycznych do świetlic.  Projekt był odpowiedzią  na zdiagnozowane problemy naszego 

regionu w zakresie eurosieroctwa, braku oferty zajęć pozalekcyjnych, wysokie bezrobocie, 

drugoroczności ograniczenie subwencji oświatowych. W projekcie wzięło udział 450 dzieci 

i młodzieży z 16 świetlic socjoterapeutycznych –z terenu Gorzowa Wlkp., Deszczna, 

Lubiechni Wielkiej i Łagodzina. W projekcie brali także udział wolontariusze młodzieżowi.   

10. Miasto Gorzów Wlkp. „Zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego”  - 
Projekt polegał na doposażeniu świetlic w sprzęt w sprzęt komputerowo – audiowizualny. 

W ramach projektu zakupiono komputery stacjonarne – 15 szt.; komputery przenośne typu 

laptop 7 szt, drukarki 11 szt., radioodtwarzacze 2 szt., projektory multimedialne 3 szt., 

urządzenia nagłaśniające 2 szt.  

W świetlicach przeprowadzono zajęcia z wykorzystanie zakupionego sprzętu, które 

przeprowadzono metodami aktywizującymi wszystkich uczestników. Realizacja zajęć 

edukacyjnych i artystycznych umożliwiła  rozbudzenie i kształtowanie wszechstronnych 

zainteresowań. Praca z komputerem, zajęcia taneczne, kluby dyskusyjne zajmujące się 
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tematyką filmową i teatralną umożliwiły  dzieciom i młodzieży podejmowanie świadomych 

decyzji dotyczących selekcji programowych oraz pozwoliły na  nabycie umiejętności pracy ze 

sprzętem audiowizualnym, obsługi specjalistycznych urządzeń multimedialnych oraz 

dokonywania selekcji programowych. Uczestnicy przygotowywali się do funkcjonowania 

w społeczeństwie informacyjnym. Rozbudzone  i kształtowanie  były wszechstronne 

zainteresowania.  

            Dzieci nabyły umiejętności efektywnego spędzania czasu wolnego oraz świadomego 

i efektywnego korzystania z Internetu. Dzięki korzystaniu ze sprzętu, a głównie Internetu  

podwyższone zostały wyniki w nauce  oraz  zwiększone zostało poczucie własnej wartości. 

Dzieci nauczyły się samodzielności i nabyły umiejętności pracy ze sprzętem audiowizualnym 

i  obsługi specjalistycznych urządzeń multimedialnych oraz dokonywania selekcji 

programowych. Poznały nowości w zakresie oprogramowania, przygotowywały prace 

plastyczne  metodą grafiki komputerowej oraz aktywnie uczestniczyły  w zajęciach 

tanecznych, ruchowych i muzycznych. 

11. Miasto Gorzów Wlkp. „Kromka Chleba dla Orzełków Gorzowa” - Projekt 

miał na celu objęcie zadaniami wychowawczymi, edukacyjnymi i profilaktycznymi ok. 400 

dzieci i młodzieży – uczestników 16 świetlic. Głównym celem programu była realizacja 

zadań wychowawczych, edukacyjnych i profilaktycznych przeciwdziałających wykluczeniu 

społecznemu. Program objął dzieci zagrożone zjawiskami patologicznymi, przeważnie 

z rodzin rozbitych żyjących poniżej linii ubóstwa, funkcjonujących w środowiskach 

i rodzinach  korzystających z różnych form pomocy społecznej.   

   

  W okresie od 15 do 28 stycznia 2009 r. podczas ferii zimowych we wszystkich 

świetlicach  prowadzone były półkolonie zimowe dla ponad 300 dzieci, podczas których 

odbyły się   gry, zabawy, konkurs kolęd, kostiumowy bal karnawałowy. Zorganizowano 

wycieczkę autokarową, wyjście do kina  oraz zajęcia na lodowisku i basenie.  Podczas 

wakacji od 3 do 18 sierpnia 2009 roku – 150 dzieci oraz 115 wolontariuszy młodzieżowych 

uczestniczyło w półkoloniach letnich zorganizowanych przez Stowarzyszenie 

w 7 świetlicach.  Podczas półkolonii dzieci uczestniczyły w ogólnomiejskim programie 

„Jazda coolturalna”,  zorganizowano konkurs piosenki wakacyjnej, konkursy plastyczne, 

teatralne, wyjścia na basen, rozgrywki sportowe. Półkolonie zakończył  Festyn „Zdrowo, 

trzeźwo i sportowo” na Słowiance, w którym wzięło udział 250 osób w tym dzieci i młodzież 

ze świetlic i  z miasta. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody oraz upominki. Przez cały czas 

podawano napoje oraz ciepłą zupę, a na deser słodycze i owoce. 

 W 2009 r. wszystkie świetlice zostały doposażone w  materiały dydaktyczne, artykuły 

papiernicze   i piśmiennicze. Nowe świetlice wyposażono w stoliki, krzesełka. Doposażono 

placówki m.in. w brakujące podręczniki, słowniki, opracowania lektur a także literaturę 

fachową z zakresu profilaktyki uzależnień i profilaktyki wykluczenia społecznego.  

       W okresie sprawozdawczym na realizację zadań w świetlicach Stowarzyszenie 

otrzymało dotacje z następujących źródeł: 

-Ministerstwo Sportu i Turystyki, 

-Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 

-Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 

-Lubuski Urząd Wojewódzki, 

-Zarząd Miasta Gorzowa Wlkp., 

-Fundacja Wspólna Droga, 

-Urząd Gminy Przytoczna, 

-Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich, 

-Fundacja Stefana Batorego (okres realizacji zadania 01.12.2009r – 31.12.2010r.) 
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W 2009 roku w ramach umowy z Miastem Gorzowem zrealizowano programy: 

 „Gorzów 2009-Rodziną silny” - Wielka Kampania na rzecz umacniania rodziny w 

Roku Rodziny. Głównym celem projektu było podniesienie stanu świadomości 

społecznej mieszkańców Gorzowa Wlkp. dotyczącej realnego zagrożenia rodzin 

rozwodami, rozpadem i innymi patologiami oraz pobudzenie aktywności społecznej 

i obywatelskiej na rzecz zwiększenia zakresu i skuteczności działań propagujących ideę 

trwałości małżeństw i rodzin wśród obywateli -  ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i 

młodzieży. Uczestnictwo w programie wpłynęło na podniesienie stanu wiedzy i 

świadomości na temat społecznej i ekonomicznej szkodliwości rozwodów, wytworzono 

skuteczny model przygotowania do małżeństwa oraz zawarto porozumienie na rzecz 

poprawy sytuacji społeczno - ekonomicznej rodzin. 

W ramach projektu realizowane były następujące etapy merytoryczne:  

 II Marsz Rodziny  

 Konkurs na prace literackie przeprowadzony wśród uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych nt. „Moja koncepcja trwałego małżeństwa i pełnej rodziny 

jako antidotum na epidemię rozwodów -  głos młodego pokolenia”; 

 I Kongres Rodzin 

  Publikacja podsumowującą działania, doświadczenia i osiągnięcia kampanii 

 Wydruk bilbordu, plakatów promocyjnych i ulotek, gadżetów i transparentów  

Manifestacja miała na celu mobilizację samorządów, organizacji społecznych, komisji 

ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, ruchów trzeźwościowych i Kościoła Gorzowa na rzecz 

uruchomienia skutecznej profilaktyki przeciw rozpadowi małżeństw i rodzin oraz promocji 

postawy trzeźwości wraz z idącymi za nią stosownymi środkami finansowymi. Akcja była 

kolejnym krokiem w dziedzinie budowania pomostu trwałej i efektywnej współpracy III 

sektora z instytucjami publicznymi w tej dziedzinie. 

Idea Kongresu pt. „Szanse i zagrożenia dla małżeństwa i rodziny" polegała  

na propagowaniu piękna i trwałości związku małżeńskiego i rodziny, podjęciu kroków 

w kierunku fali rozwodów oraz umożliwił spotkanie i wymianę doświadczeń osób 

i środowisk zajmujących się propagowaniem piękna, wartości i nierozerwalności małżeństwa. 

Honorowy Patronat objęli: Biskup Diecezjalny – dr Stefan Regmunt i Przewodnicząca Rady 

Miasta Gorzowa – Krystyna Sibińska.  

Projekt pozwolił na podniesienie stanu wiedzy i świadomości na temat społecznej 

i ekonomicznej szkodliwości rozwodów i roli rodziny dla dobrobytu i przyszłości Państwa. 

Rozpisany został konkurs literacki, który był preludium społeczno-obywatelskich działań na 

rzecz rodziny pn. „Moja koncepcja trwałego małżeństwa i pełnej rodziny jako antidotum 

na epidemię rozwodów -  głos młodego pokolenia”. Uczestnikami konkursu byli uczniowie 

następujących gorzowskich szkół ponadgimnazjalnych: Zespół Szkół Technicznych 

i Ogólnokształcących, Zespół Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego, Zespół Szkół 

Ogrodniczych, V Liceum Ogólnokształcące, VIII Liceum Ogólnokształcące.  

 Konkurs Teatralny Szkół Ponadgimnazjalnych Gorzowa Wlkp.  pod hasłem 

„Tryptyk Rodzinny” Celem głównym Projektu II Konkursu Teatralnego Szkół 

Ponadgimnazjalnych Gorzowa Wlkp. pt. „Tryptyk Rodzinny” było uświadomienie wartości 

trwałego małżeństwa i pełnej rodziny, zagrożeń współczesnej rodziny, wzbudzenie 

aktywności artystycznej wśród młodzieży oraz odejście od bierności tylko – widzą ku 

twórczości własnej w dziedzinie tworzenia własnego spektaklu i gry aktorskiej. Rezultatem 

projektu było wypromowanie partnerstwa publiczno – społecznego i wspólnej linii działań 

na rzecz promocji zdrowej, pełnej  rodziny przy realizacji konkursu zgodnie z hasłem 

Kampanii Obudź się – Razem możemy więcej. Uzyskaliśmy możliwość corocznej organizacji 

Konkursu podczas Kampanii „Obudź się!”. W przygotowanych spektaklach uwidocznił się 

właściwy, dojrzały stosunek do zagrożeń i patologii społecznych oraz  umiejętność 
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reagowania na zachowania patologiczne. Został wypromowany pozytywny wzorzec życia 

rodzinnego. Wśród młodzieży przygotowującej spektakl, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 

grona pedagogicznego oraz wśród widzów nastąpiło uświadomienie wartości trwałego 

małżeństwa i pełnej rodziny. Rozbudzona została aktywność twórcza i artystyczna wśród - 

zaangażowanych w Konkurs - uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  

 

JADŁODAJNIE DLA UBOGICH 

Stowarzyszenie prowadzi dwie Jadłodajnie dla ubogich: 

-  Jadłodajnia nr 1 przy ulicy Armii Ludowej 23a - usytuowana w obiekcie użyczonym 

przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górczyn”; w roku 2009 ze względu na brak środków 

finansowych działalność została zawieszona;  

-  Jadłodajnia nr 2 przy ulicy Chodkiewicza 20 – usytuowana w obiekcie będącym 

własnością    parafii,  działa od 11 lat; przygotowuje dziennie około 200 posiłków.  

 W jadłodajni codziennie pracuje 5 wolontariuszy – 4 kobiety i 1 mężczyzna. 

Przygotowują obiady jednodaniowe (obecnie najczęściej jest to zupa z wkładką, bądź 

makaron lub ryż z sosem). Posiłki rozwożone są codziennie do wszystkich świetlic 

samochodem Sekcji Transportu ( 2 osoby). Ponadto z  posiłków codziennie korzystają także 

wolontariusze, mieszkańcy Schroniska dla bezdomnych prowadzonego przez Stowarzyszenie 

oraz rodziny będące w trudnej sytuacji materialnej. Jadłodajnie korzystały z  żywności 

pochodzącej z programu PEAD – dożywianie najuboższej ludności Unii Europejskiej. Część 

żywności kupowana jest także ze środków Stowarzyszenia, a część z dotacji uzyskanych 

z administracji publicznej w związku z realizacją zadań w naszych świetlicach oraz 

programów wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego.  

 

SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH 

Stowarzyszenie prowadzi dwa Schroniska dla bezdomnych: 

 Schronisko nr 1 przy ulicy Słonecznej 63 w Gorzowie Wlkp. – mieszczące się 

w Gorzowskim  Charytatywnym Centrum Pomocy Człowiekowi im. Jana Pawła II. Obiekt 

jest własnością  Stowarzyszenia. 

Schronisko nr 2 przy ulicy Turystycznej 14 w miejscowości Długie – mieszczące się przy 

Ośrodku Kolonijnym Sportowo - Wychowawczym. Obiekt jest własnością Stowarzyszenia. 

  Schroniska te dysponują łącznie 40 miejscami dla mężczyzn (obydwa po 20 

miejsc).   Bezdomni zakwaterowani w Schroniskach otoczeni są fachową opieką: Kierownik 

Schroniska nr 1 jest pracownikiem socjalnym, Kierownik Schroniska nr 2 jest emerytowaną 

pielęgniarką. Pomocą psychologiczną zajmuje się absolwent SPP Duszpasterz  Trzeźwości 

Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej – ks. Henryk Grządko.     

Mieszkańcy otrzymują trzy posiłki dziennie, ubranie, środki czystości i higieny osobistej, 

objęci  są także ubezpieczeniem zdrowotnym. Nieustannie prowadzone są też działania na 

rzecz odnowienia więzi rodzinnych, szczególnie z dziećmi. 

 Pomoc osobom bezdomnym przebywającym w 2009r. w naszych schroniskach 

koncentrowała  się na nabyciu przez nich umiejętności społecznych niezbędnych do 

samodzielnego  funkcjonowaniu w środowisku poprzez: 

 Udzielenie schronienia, pomocy rzeczowej i żywnościowej oraz finansowej, 

 Rozwiązywanie indywidualnych problemów, które stały się przyczyną bezdomności, 

 Integracja osób bezdomnych ze środowiskiem lokalnym, 

  Pomoc w uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia (przyuczenie do zawodu, podwyższanie 

 kwalifikacji zawodowych), 

 Wzmocnienie pozytywnego obrazu siebie i wsparcie w próbie wychodzenia z bezradności  

 i odnalezienie własnego miejsca w społeczeństwie, 
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 Zwiększenie motywacji u osób uzależnionych do wychodzenia z nałogu i przyjęcia 

postawy   kreatywnej wobec swojej sytuacji życiowej. 

 

Mieszkańcy Schroniska w miejscowości Długie brali udział w programie wychodzenia 

z obszaru wykluczenia społeczno – zawodowego w ramach utworzonego Klubu Integracji 

Społecznej pod hasłem „Powrót Osób Bezdomnych do Społeczności 2009”-Tor 1 

Regionalny.  Celem projektu były działania osłonowe jak i wspierające. W ramach dawanej 

pomocy oczekujemy w zamian od bezdomnych współpracy, która ma doprowadzić do 

aktywizacji społeczno-zawodowej, a w rezultacie do usamodzielnienia  i integracji ze 

społeczeństwem.  

 Dzięki realizacji projektu bezdomni odbyli praktyki zawodowe, nabyli nowe 

umiejętności, skorzystali z poradnictwa prawno-obywatelskiego. W ramach programu 

przeprowadzono wiele działań  psychospołecznych skierowanych do mieszkańców obu 

schronisk, a szczególnie:   

 spotkania w grupach terapeutycznych prowadzonych: w Gorzowie przez ks. mgr 

Henryka Grządko (terapeuta uzależnionych od alkoholu, absolwent Studium Pomocy 

Psychologicznej); w m. Długie przez pedagoga,  

 indywidualne spotkania terapeutyczne z psychologiem wspierające utrzymanie 

abstynencji alkoholowej  

 osoby bezdomne spotykały się z doradcą zawodowym w celu sporządzania profilu 

predyspozycji i preferencji zawodowych. uzyskali pomoc w wyborze szkoleń 

i gromadzenie dokumentów 

 indywidualne doradztwo dot. załatwiania spraw urzędowych dot. m.in.  niezbędnej 

dokumentacji potwierdzającej tożsamość, zdrowotnej, zawodowej, zadłużeń, 

alimentów itp. 

 nauka podstaw komputera - dla zainteresowanych. 
W 2009 r. 5 osób  znalazło stałe  zatrudnione (umowa o pracę), dwie osoby 

uczestniczą w przyuczeniu do zawodu w firmach ogólnobudowlanych, jedna osoba 

uczestniczy w szkoleniach prowadzonych przez CIS. Wszystkie prowadzone przez 

Stowarzyszenie działania  wplecione są w proces reintegracji  społeczno – zawodowej 

w ramach   kompleksowej pomocy osobom bezdomnym oraz ich  powrotu  do społeczności.  

     Na realizację    zadań w tym zakresie Stowarzyszenie otrzymało w 2009 roku 

dofinansowanie z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.  Dzięki otrzymanym 

środkom    zapewniono osobom bezdomnym i zagrożonym   bezdomnością bezpieczeństwo 

socjalne   poprzez     godne warunki schronienia, wyżywienie, zakupiono nową pościel, koce, 

wyposażenie kuchenne, meble, materiały dydaktyczne, środki czystości i higieny osobistej, 

opłacono  stałe koszty mediów (prąd, woda, wywóz nieczystości).   

 

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

W ramach klubu zrealizowany został program dotowany w roku 2008r. z Ministerstwa Pracy 

i Polityki Społecznej „Klub Integracji społecznej partnerem samorządu gminy w pracach 

społecznie użytecznych”  - Etap II 2009 . W roku 2008 złożyliśmy do Ministerstwa 

sprawozdanie finansowe z wykorzystania środków finansowych przyznanej dotacji, natomiast 

w roku 2009 sprawozdanie merytoryczne z realizacji tego 2 - letniego zadania. 

Był to program wychodzenia z obszaru wykluczenia  społeczno – zawodowego skierowanego 

do osób bezdomnych zamieszkujących  noclegownię w m. Długie oraz osób ubogich 

i długotrwale bezrobotnych z terenów  zdegradowanych ekonomicznie (gmina  Strzelce 

Krajeńskie). Programem objęci zostali  mężczyźni, zamieszkujący Noclegownię nr 2 w m. 

Długie (gm. Strzelce Krajeńskie) oraz  mieszkańcy Długiego ( 20 osób). W ramach projektu  

wykonano szereg prac, które przyczyniły się zarówno do rozwoju osobistego biorących udział 
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w projekcie osób, jak również do poprawienia wyglądu zewnętrznego Ośrodka, na terenie 

którego wspomniane prace były wykonywane.  

W Schronisku dla Bezdomnych w Długiem przebywa co roku do kilkunastu osób i choć 

tylko niewielka część z nich usamodzielnia się to jednak prace przez nich wykonywane, 

organizowane kursy i staże dają im szansę integracji ze społeczeństwem. 

Bezdomni Schroniska przy Ośrodku Kolonijnym w Długiem w 2009 roku wykonali 

szereg prac porządkowych, ogrodniczo-konserwatorskich (na terenach zielonych), 

remontowych, budowlanych i naprawczych. Spośród prac budowlanych na terenie Ośrodka 

należy na pierwszym miejscu wymienić wybudowanie tarasu przy pawilonie nr 1. Najpierw, 

zgodnie ze sztuką budowlaną, zostały ułożone fundamenty, następnie powstała przestrzeń 

zasypana ziemią i w końcu ułożona została kostka polbrukową wraz z ogrodzeniem. 

W całości stanowić to będzie taras przed tzw. kawiarenką, która już od następnego sezonu 

będzie czynna dla dzieci. Dokonywano także napraw na zewnątrz i wewnątrz budynków 

mieszkalnych, stołówki i schroniska dla bezdomnych. Do zakresu tych prac należało także 

malowanie pomieszczeń przed przyjęciem dzieci na turnusy.  

Zmodernizowany i rozbudowany  został budynek schroniska (obecnie na 10 osób),  

przeprowadzono prace w ułożeniu chodników m.in. do budynku stołówki oraz do sali spotkań 

w ramach KIS oraz przeprowadzono szereg prac porządkowych. 

Wybudowano także wiatę rekreacyjną oraz wiatę zabezpieczającą właz do studni. 

W ramach projektu prowadzono też prace porządkowe. Należało do nich przede wszystkim 

utrzymanie czystości obiektów, parku, terenów zielonych, parkingu, chodników, dróg dojścia 

od stołówki i budynków mieszkalnych, miejsc rekreacji, boisk sportowych, placu obozu 

namiotowego. .  Uczestnicy  programu brali udział w każdym rodzaju prac, co pozwoliło im  

na odkrycie swoich zainteresowań, doskonalenie zawodowe i zmianę kwalifikacji. 

Osiągnięcie takich celów niejednokrotnie jest niemierzalne, a jednocześnie stanowi ogromną 

pomoc osobom do których projekt był kierowany. W tym wypadku są to osoby z niskimi 

kwalifikacjami zawodowymi, osoby o niskim poziomie wykształcenia, osoby bez zawodu, 

osoby po przebytej terapii uzależnień i osoby o niskim stopniu zaradności życiowej. Projekt 

ten był bardzo potrzebny i zrealizował swoją misję z punktu widzenia rozwiązywania 

problemów społecznych na obszarze gminy. 

 

CHARYTATYWNE CENTRUM POMOCY CZŁOWIEKOWI im JANA PAWŁA II 
        Charytatywne Centrum Pomocy Człowiekowi im. Jana Pawła II przy ul. Słonecznej 63  

 w Gorzowie Wlkp. to obiekt o powierzchni 1250 m
2
 stanowiący własność Stowarzyszenia. 

 W skład Centrum wchodzą: Schronisko dla bezdomnych nr 1, 2 świetlice, 2 sale wykładowe, 

 siłownia, kaplica oraz: 

- Biuro Stowarzyszenia, 

-Dział Pomocy Rzeczowej, w tym Bank Żywności, 

-Ośrodek Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym, 

-Regionalny Ośrodek Społeczno – Zawodowy i Obywatelski. 

 

Biuro Stowarzyszenia 

Biuro Stowarzyszenia to sztab, „mózg” organizacji. To tutaj podejmowane są najważniejsze 

decyzje, tu powstają plany i strategie dotyczące rozwoju Stowarzyszenia. Ponadto odbywa się 

tutaj: 

 tworzenie i zarządzanie projektami; 

 zarządzanie finansami organizacji (dotacjami, darowiznami m.in. z tytułu odpisu 1% od 

podatku od osób fizycznych); 
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 zarządzanie wolontariatem Stowarzyszenia (każdego dnia posługę wolontariacką we 

wszystkich agendach pełni ok. 100 osób; wszyscy mają podpisane porozumienia 

wolontariackie); 

 pomoc finansowa: przydzielanie zapomóg stałych, jednorazowych, losowych i stypendiów; 

 nadzór pedagogiczny nad praktykantami i osobami odbywającymi staż lub przygotowanie 

zawodowe oraz prace interwencyjne w różnych agendach; 

 prowadzenie akcji promocyjnych i reklamowych organizacji poprzez redagowanie strony 

internetowej, plakaty, ulotki, foldery; 

 organizowanie konferencji tematycznych i kampanii  medialnych dot. przeciwdziałania 

patologiom społecznym; 

 prowadzenie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami pomocy 

społecznej poprzez zlecanie zadań, prace w zespołach doradczo – konsultacyjnych, 

porozumienia i partnerstwa; 

 koordynacja fundraisingu (cykliczne akcje -  zbiórki pieniędzy, żywności, odzieży 

i przedmiotów codziennego użytku itp.); 

 budowanie lobbingu na rzecz cennych inicjatyw społecznych m.in. inwestycji 

Stowarzyszenia – Ośrodka Kolonijnego Sportowo – Wychowawczego w m. Długie; 

 prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowo – merytorycznej z działalności 

Stowarzyszenia. 

 

Dział Pomocy Rzeczowej 

 Zorganizowany jest na wzór magazynu (sklepu) samoobsługowego. Składa się  

z 2 magazynów, 1 sali przyjęć i wydawania odzieży, sprzętu AGD, mebli, oraz jednej sali 

wydawania żywności. Bezpłatna pomoc rzeczowa udzielana jest w pierwszej kolejności 

osobom samotnie wychowującym dzieci, najuboższym rodzinom wielodzietnym, dzieciom, 

młodzieży i dorosłym z obszaru bezdomności, rodzinom obciążonym chorobami społecznymi 

(alkoholizm, narkomania), długotrwale bezrobotnym.  Pomocy udzielano mieszkańcom 

Gorzowa Wlkp. oraz okolicznym gminom – 24 gminy. Z tej formy pomocy korzystało    

regularnie 3 000 rodzin tj. około  9 000 osób. 

         Dział Pomocy Rzeczowej prowadził na terenie miasta  sklep dobroczynny, W sklepie  

za dobrowolnym datkiem wszyscy mogą otrzymać potrzebne rzeczy. Pozyskane środki 

wykorzystywane są na opłaty stałe, zakup paliwa do samochodu dostawczego, zakup biletów 

miesięcznych dla wolontariuszy. W 2009 roku kosztem powierzchni magazynu został 

powiększony dział meblowy oraz utworzono biuro kierownika Działu  Pomocy Rzeczowej. 

W roku  2009 r. z wygospodarowanych pieniędzy zakupiono samochód dostawczy. Dział 

Pomocy Rzeczowej stale organizuje zbiórki odzieży, mebli i sprzętu AGD. Obsługę Działu  

stanowi 7 wolontariuszy  w sklepie i magazynie oraz 3 mężczyzn w Sekcji Transportu). 

W 2009 roku w Dziale tym w ramach organizowanych przez Urząd Miasta prac społecznie 

użytecznych pracowało 4 bezrobotnych bez prawa do zasiłku.  

W 2009 roku Stowarzyszenie nie otrzymało dotacji na działalność tego Działu.  
 

Dział Pomocy Żywnościowej 

  W 2009 r. wydano żywność w ramach programu PEAD – Dożywianie najuboższej 

ludności Unii Europejskiej  dla  27 116 osób z terenu miasta  Gorzowa i okolic. 
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Asortyment wydanej żywności przedstawiał się następująco: makaron – 27 543 kg, musli -  

5 888 kg., mleko – 70 308 kg., cukier – 24 320 kg., mąka – 17 300 kg., kasza -  9 674 kg., 

dania gotowe – 5 798,8 kg., ser żółty -  5 120,4 kg., mleko w proszku – 2 560 kg., krupnik -  

2 560 kg., herbatniki -  68,4 kg, płatki kukurydziane -  6 960 kg,. masło -  250 kg., ser topiony 

-  910 kg., dżem – 6 984,7 kg., chleb -  49 987 szt., pomidory -  1 900 kg., porcje rosołowe -  

1 300 kg., śmietana – 180 szt. 

Dodatkowo pomocy udzielono 367 rodzinom ze świetlic oraz dla schronisk. 

W grudniu przekazano 35 paczek dla rodzin polskich z Kazachstanu.  

 

Ośrodek Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym. 

W skład Ośrodka Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym wchodzą : 

-Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, 

-Klub Abstynenta „W połowie drogi” 

-Telefon Zaufania „Niebieska Linia”,  

-Filia Ośrodka w Rokitnie 

Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do godz. 15.00. Pełnią w nim 

dyżury: absolwenci SPP, pedagodzy różnych specjalności, pracownik socjalny, duszpasterz  

trzeźwości, doradca rodzinny, członek Ogólnopolskiego Porozumienia „Niebieska Linia”. 

W ramach usług Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od narkotyków, alkoholu, 

ofiar przemocy i ich rodzin  wchodziły następujące elementy: 

o informacja o placówkach, służbach i osobach, do których można się zwrócić osobiście  

po określoną radę i pomoc; można otrzymać adres i numer telefonu konkretnej 

instytucji  

oraz informację o zakresie świadczonej przez nią pomocy; 

o pomoc psychologiczna (wsparcie psychologiczne, poradnictwo psychologiczno – 

pedagogiczne, kierowanie na terapię do ośrodków); 

o diagnoza potrzeb i przekierowywanie petentów do innych agend Stowarzyszenia; 

o kierowanie do innych instytucji i placówek pomocy społecznej; 

o pomoc żywnościowa (dożywianie w jadłodajniach, dzieci w świetlicach, paczki 

żywnościowe z Regionalnego Banku Żywności); 

o pomoc w uzyskaniu miejsca w placówce leczniczej lub odwykowej; 

o dyżury przy Telefonie Zaufania. 

 

         W ramach Ośrodka Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym zrealizowany został 

w 2009 roku program  „Dojrzewanie w trzeźwości” - Kompleksowa Pomoc dla Osób 

Uzależnionych i ich Rodzin w Ramach Działalności Punktu Konsultacyjnego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym w Rokitnie. Celem głównym wszystkich 

działań podjętych w ramach projektu było udzielenie  pomocy osobom z problemem 

uzależnienia oraz ich rodzinom. Dzięki zrealizowanemu projektowi osoby otrzymały 

wsparcie psychologiczne, zwiększyła się liczba osób poszukujących pomocy w obliczu 

uzależnienia; dzięki udzielaniu porad i prowadzeniu rozmów nastąpił wśród petentów wzrost 

świadomości dotyczącej szkodliwości działania alkoholu na układ psychosomatyczny 

człowieka i jego zachowanie. Zwiększono również liczbę osób pozytywnie zmotywowanych 

do podjęcia leczenia. Program kompleksowej pracy Ośrodka Pomocy Rodzinie i Osobom 

Uzależnionym w Rokitnie był kontynuacją  działań podjętych w 2000 r, zaś  Punkt 

Konsultacyjny w ramach Ośrodka od 1989 r. Ośrodek współtworzą organizacje 

trzeźwościowe, ruchy trzeźwościowe i osoby indywidualne zatroskane  o trzeźwość z terenu 

zachodniej Polski i Wielkopolski. Dyrektorem Ośrodka jest ks. Henryk Grządko. Punkt 

Konsultacyjny Ośrodka Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym w Rokitnie jest jedną 

z części składowych agend działających przy Stowarzyszeniu. Pomoc udzielana przez Punkt 
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przybrała charakter kompleksowy, z uwzględnieniem wszystkich potrzeb zgłaszających się 

petentów. 

Kompleksowość działań polega na stworzeniu „parasola opieki i pomocy” nad osobami 

uwikłanymi w nałóg i ich rodzinami. 

W zakres usług Punktu wchodzą następujące elementy: 

 poradnictwo indywidualne i tworzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych; 

 budowanie sieci pomocy osobom uzależnionym; 

 przywracanie nadziei gdzie problem ten występuje, 

 pomoc w organizacji i przebiegu rekolekcji trzeźw ościowych, 

 prowadzenie księgarni specjalistycznej (dot. uzależnień i poradnictwa rodzinnego), 

 prowadzenie dokumentacji Punktu i baz danych, 

 pomoc w uzyskaniu skierowania na leczenie, 

 rozmowy psychologiczne i duszpasterskie; 

 współpraca z: Policją, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Ośrodkami Pomocy 

Społecznej, Sądem, Kuratorami sądowymi, Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej, 

Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi, Ośrodkami Terapii Uzależnień, itd.; 

 współpraca z organizacjami działającymi na rzecz walki z uzależnieniami; 

 poradnictwo w rozmaitych problemach alkoholowych nie będących uzależnieniem. 

          Z pomocy Ośrodka w Gorzowie Wlkp. oraz filii w Rokitnie (w formie bezpośredniej 

lub drogą telefoniczną) korzystają najczęściej osoby z problemem uzależnienia oraz 

członkowie rodzin z problemami uzależnienia alkoholowego lub narkotycznego, uwikłane 

w przemoc domową, z przeszłością przestępczą, bezdomni, długotrwale bezrobotni. Są 

to zarówno osoby nieletnie jak i pełnoletnie. Na dofinansowanie działalności Ośrodka 

Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym 

otrzymało dotacje  z Urzędu Gminy Przytoczna.  Otrzymane środki przeznaczono na koszty 

wynagrodzenia oraz wyżywienia i zakwaterowania realizatorów projektu.  

W  2009 r. dyżury pełnili realizatorzy programu oraz wolontariusze z grupy AA z wieloletnim 

stażem trzeźwościowym, cieszący się dobra opinią, pracujący na Krokach i Tradycjach 

w poszczególnych wspólnotach. Dodatkowo prowadzono księgarnię specjalistyczną dot. 

uzależnień i poradnictwa rodzinnego. Przeprowadzono 28 dyżurów w łącznym wymiarze 

każdy 17 godz. ( sobota  - 10 godz. i niedziela 7 godz.) każdy. Dyżury pełnili: ks. Henryk 

Grządko – duszpasterz Stowarzyszenia oraz Romana Winiarska – koordynator programu. 

 

Regionalny Ośrodek Społeczno – Zawodowy i Obywatelski (ROSZiO) 

Regionalny Ośrodek Społeczno – Zawodowy i Obywatelski oferował swoje bezpłatne 

usługi (od poniedziałku do piątku w godz.10.00 – 16.00. 

Zadaniem Ośrodka jest przyjmowanie i udzielanie pomocy zgłaszającym się petentom.  

Jego działalność jest skierowana głównie do osób ubogich, bezdomnych, bezrobotnych, 

niezaradnych życiowo. W Ośrodku działa Lubuska Infolinia Obywatelska. Przy telefonie 

dyżury pełni wykwalifikowana kadra Stowarzyszenia (m.in. pedagog, socjolog, doradca 

rodzinny, emerytowany urzędnik państwowy, pracownik socjalny). 

 

W 2009 roku w ramach ROSZiO zrealizowany został program kompleksowej pomocy 

obywatelsko - prawno-urzędowej i psychologicznej skierowany do obywateli gmin 

województwa lubuskiego z  obszaru wykluczenia społecznego „ Obywatel to także Ja”, 

którego celem  było  rozszerzenie, usprawnienie i upowszechnienie dostępu do bezpłatnej 

i kompleksowej pomocy obywatelsko – prawno – urzędowej i psychologicznej obywateli 

gmin województwa lubuskiego z obszaru  wykluczenia jako element ich reintegracji 

społeczno-zawodowej. W ramach programu rozszerzono  zasięg i zakres pomocy 

(kompleksowość wielu form  pomocy w jednym budynku ); objęto działaniem nie tylko 



 14 

społeczność lokalną, ale mieszkańców województwa lubuskiego.  Usprawniono świadczenie 

pomocy  poprzez udział  wielu agend Stowarzyszenia, w tym ROSZiO  i  współpracujących 

osób  instytucji,  wolontariuszy. 

Upowszechniono obywatelom z obszaru wykluczenia dostęp do bezpośredniej obsługi petenta 

w biurze, informacji telefonicznej i pomoc poprzez infolinię, informacja internetowa poprzez 

portal obywatelski. Współpracowali z nami wolontariusze osoby, które są oddane pracy 

z osobami z grup marginalizowanych: dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. To oni sprawiają, że 

idea pracy kompleksowej i komplementarnej (wiele form) dającej efekt synergii - sprawdza 

się w praktyce. To oni są współtwórcami sukcesów Stowarzyszenia w dziedzinie pomocy 

społecznej. 

Do Regionalnego Ośrodka Społeczno – Zawodowego i Obywatelskiego petenci 

zwracali się najczęściej o pomoc w wynajęciu mieszkania; pomoc w pisaniu podania 

o przyznanie mieszkania komunalnego lub socjalnego; pomoc w znalezieniu pracy -

wyszukiwanie ofert pracy (udostępnienie dla petentów Internetu- wskazania dot. sposobów 

poszukiwania pracy); pomoc w napisaniu życiorysu i listu motywacyjnego; sprawy egzekucji 

komorniczych;  porady prawne dot. składania odpowiednich dokumentów w sądach; 

wydawanie skierowań na żywność dla osób w trudnej sytuacji; udzielanie pomocy rzeczowej- 

skierowanie do Działu Pomocy  Rzeczowej; mediacje w sprawach rodzinnych – konflikty; 

wizyty  w więzieniu – wsparcie, dowóz paczek żywnościowych; przygotowanie wniosku 

o zniesienie kary; napisanie prośby nadania duplikatu nadania nr NIP; prośby do Sądu 

o rozłożenie na raty kosztów sądowych; sporządzanie pozwów rozwodowych  i innych pism 

do sądu; poradnictwo i mediacje rodzinne; informacja i pomoc w uzyskaniu skierowań do 

ośrodków terapeutycznych  i oddziałów odwykowych; przygotowanie pełnomocnictwa  

uprawniającego do reprezentowania osoby w urzędach; wypełnienie PIT; pisma o odwołanie  

eksmisji z mieszkania; kierowanie osoby bezdomnej do schronisk; pisma do ADM; ZUS – 

wnioski o emeryturę; pozew do Sądu o alimenty; prośby o rozłożenie zadłużeń ( czynsz, raty 

w banku); sprawa zaległości z funduszu alimentacyjnego – wnioskowanie w sprawie, 

informowanie o zasadach korzystania z pomocy żywnościowe rzeczowej oraz w instytucjach 

zajmujących się pomocą  osobom  będącym w kryzysie, pozostającym bez pracy
 

 Główne  działania podejmowane w ramach  to pomoc w rozwiązywaniu spraw 

urzędowych i obywatelskich : 

 pomoc w pisaniu pism użytkowych i urzędowych (są to najczęściej pozwy, odwołania 

od decyzji ZUS-u, od egzekucji komorniczych, doradcy zachęcają do korzystania 

z komputerów, ale tą umiejętność posiadają tylko młodzi petenci, pisma dot. spraw 

spadkowych, eksmisji, podziału majątku);  „hitem pomocowym” była pomoc 

w wypełnianiu PIT-ów; 

 udzielanie informacji o różnych formach i instytucjach pomocy wsparcie 

psychologiczne (nasi petenci to przeważnie osoby o obniżonym nastroju,  w depresji, 

w trakcie wychodzenia z choroby alkoholowej); 

 bezpłatna pomoc prawna, w okresie realizacji projektu opiekę prawną nad petentami 

i doradcami sprawował mec. Felski, 

 pomoc rzeczowa i żywnościowa          

    Petentami ROSZiO były: osoby ubogie; rodziny wielodzietne; osoby w podeszłym 

wieku (emeryci, renciści, kombatanci); osoby niepełnosprawne; rodzice (kobiety i mężczyźni) 

samotnie wychowujący dzieci; rodziny (w tym dzieci i młodzież) z problemem uzależnień 

i przemocy domowej; więźniowie; osoby po odbytych wyrokach; osoby bezdomne; rodziny 

eksmitowane do mieszkań socjalnych; osoby i rodziny zagrożone bezdomnością (zadłużenia, 

zajęcia komornicze, nakazy eksmisji); osoby bezrobotne (w tym długotrwale i bezrobotni 

absolwenci); osoby bez wykształcenia i i niskim poziomie intelektualnym; osoby z niskim 

poziomem intelektualnym, wykształceniem podstawowym (nawet niepełnym) lub 
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zawodowym; osoby niezaradne życiowo; długotrwale korzystający z różnych form pomocy 

społecznej (uzależnione od pomocy społecznej). 

W okresie sprawozdawczym  struktura pomocy w ramach  ROSZiO przedstawiała się 

następująco:  

-275 osób – pomoc żywnościowa, wydawanie wniosków na żywność, 

-63 osoby- pomoc rzeczowa, 

-44 osoby – doradztwo zawodowe,  

-60 osób – doradztwo urzędowe, 

-170 osób – porady rodzinne, 

-132 osoby -porady prawne, 

-247 osób – wsparcie psychologiczne, 

-46 osób – sprawy inne.   

W 2009 roku z usług Lubuskiej Infolinii Obywatelskiej skorzystało 338 osób. Rozkład 

miesięczny petentów Infolinii przedstawiony został na wykresie.  

W roku 2009 otrzymane środki przeznaczone zostały na obsługę Infolinii, wynagrodzenia 

specjalistów, opłaty stałe oraz zakup materiałów dydaktycznych i biurowych. 

 

 

Ośrodek Kolonijny Sportowo – Wychowawczy 
      Ośrodek Kolonijny Sportowo – Wychowawczy w m. Długie, ul. Turystyczna 14, poczta: 

66 – 500 Strzelce Krajeńskie stanowi własność  Stowarzyszenia. Powierzchnia Ośrodka 

wynosi łącznie 8,82 ha.  

W skład Ośrodka wchodzą:  

-4 pawilony mieszkalne dwukondygnacyjne (w tym 2 pawilony przystosowane do potrzeb 

osób z niepełnosprawnością ruchową), 

 -budynek biurowy, 

 -pawilon stołówki (w tym kuchnia, zmywalnia, magazyn żywności), 

 -magazyn żywnościowy, 

 -budynek sanitarny z kotłownią. 

25 listopada 2007r. aktem notarialnym Agencja Nieruchomości Rolnej przekazała w formie 

darowizny na cele statutowe Stowarzyszenia sąsiadującą z Ośrodkiem Kolonijnym działkę o 

powierzchni 0.0833 ha  zabudowaną domkiem letniskowym. Pozyskany obiekt po remoncie 

zostanie włączony do bazy noclegowej wypoczywających dzieci i młodzieży. 

 

W 2009 roku zrealizowane zostały: 

- kolonie letnie  pod hasłem „ Gniazdo Orła Białego”. W okresie  od 1.07. do 22.08.2009r. 

uczestniczyło 650 dzieci, w tym 100 dzieci ze świetlic prowadzonych przez Stowarzyszenie. 

       Organizacja kolonii letnich w Ośrodku w m. Długie to jedno z największych 

przedsięwzięć Stowarzyszenia realizowanych od 10 lat. Podczas wakacji 2009r. 

zorganizowano cztery turnusy kolonijne dla ponad 650 dzieci.  W liczbie tej są uczestnicy 

świetlic Stowarzyszenia, przedstawiciele Polonii Polskiej na Wschodzie, Kluby Parafialne 

m.in. z Lubska i Gorzowa,  Wincentyńskie Centrum Pomocy Rodzinie z Iłowiej, Caritas   

Zielona  Góra, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich oraz 

grupy sportowe i uczestnicy indywidualni zgłaszani przez rodziców. W grupie kolonistów 

było 180 osób pochodzących z rodzin ubezpieczonych w KRUS. Wśród uczestników  

największą grupę stanowiły dzieci pochodzące z terenów wiejskich – ponad 280 osób.    

    Z Białorusi i Ukrainy na Koloniach było łącznie  80 osób, w tym 30 dzieci, które 

przyjechały na zaproszenie Caritas Zielona Góra oraz 37 studentów z Białorusi.  

   Podczas kolonii kontynuowano rozpoczęty w poprzednich latach program „Gniazdo Orła 

Białego”. Poprzez ciekawe zabawy oraz obowiązki przybliżana była dzieciom i młodzieży 
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historia początków państwa polskiego, symboli, tradycji i kultury rycerskiej. Program  

realizowany jest bazie wystawy eksponowanej w Izbie Pamięci Narodowej im. Orła Białego 

znajdującej się na terenie Ośrodka. Uczestnicy kolonii zapoznali się z cnotami i zasadami 

jakimi powinien kierować się rycerz: prawdomówność, pomoc ubogim i pokrzywdzonym, 

ochrona słabszych, odwaga, honor, męstwo, pobożność, waleczność i inne. W program 

wprowadzone są również elementy profilaktyki uzależnień, które dostarczają uczestnikom 

informacji o pozytywnych aspektach życia bez uzależnień.   

Zorganizowano uczestnikom wiele atrakcyjnych zajęć, a w tym wycieczki piesze  i rowerowe 

po najbliższej okolicy, spływy kajakowe, wycieczki autokarowe wycieczki m.in.  do Berlina, 

Gorzowa i Świerkocina  oraz turnieje, bale kostiumowe, zawody sportowe i tematyczne 

konkursy. Prowadzone podczas kolonii zajęcia umożliwiają rozwój zainteresowań, realizację 

hobby i kształtowanie twórczej aktywności w formie zabawy.  

Stowarzyszenie wystąpiło z wnioskami o dofinansowanie organizowanego wypoczynku  

wramach półkolonii i kolonii letnich do  władz Miasta, Województwa i Kuratorium Oświaty. 

Jednak żadna instytucja nie przyznała  środków na to ogromne przedsięwzięcie. Dzieci – 

uczestnicy świetlic korzystały z kolonii w wielu przypadkach całkowicie nieodpłatnie lub za 

symboliczną odpłatnością w wysokości 150 zł. 

 

 - Obóz  dla młodzieży wolontariackiej i studentów (40 osób) pracującej przez cały rok 

w  świetlicach Stowarzyszenia zorganizowany od 22 do 30 sierpnia 2009r, podczas którego 

 realizowane był miedzy innymi program „HIV i AIDS wystarczy jedna chwila”  oraz 

program „Dopalacze nas nie wypaczą” kształtujący postawę abstynencji seksualnej wśród 

młodzieży- wolontariuszy świetlic Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata 

Krystyna”.   Zorganizowano dla uczestników obozu  wycieczkę autokarowa do 

Międzyzdrojów.  

- „Razem raźniej i weselej – cykl spotkań rekreacyjno-edukacyjno  - integracyjnych 

osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie”. W dniach od 22.05.09 - 24.05.09 

(3 pełne doby) miała miejsce realizacja programu skierowanego do osób niepełnosprawnych 

z Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy ul. Czereśniowej 

15 w Gorzowie Wlkp. W projekcie wzięło udział 35 osób niepełnosprawnych (19 dziewcząt 

i 16 chłopców ) wraz z 10 opiekunami z Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia 

Rodzin Katolickich kierowanych przez p. Stefanię Hejmanowską.  

Celem programu było zwiększenie poziomu rehabilitacji  społecznej i integracji 45 – 

osobowej grupy osób niepełnosprawnych intelektualnie wraz z kadrą – uczestników 

warsztatów terapii zajęciowej. Zintegrowanie tych osób w przyjaznym środowisku 

przyrodniczym w ramach programu, który równocześnie uczy bawi oraz mobilizuje do 

wysiłku i pokonywania trudności. Niepełnosprawni zostali zintegrowani w przyjaznym 

środowisku przyrodniczym „Lubuskich Mazur” w ramach programu, który równocześnie 

uczył, bawił oraz mobilizował do wysiłku i pokonywania trudności. 

- „IX Wiosenne Bieganie-Długie 2009”. Stowarzyszenie po raz dziewiąty zorganizowało 

imprezę wpisanej do Ogólnopolskiego Kalendarza Imprez Sportowych na rok 2009 oraz 

Grand  Prix  2009  Woj. Lubuskiego. Zawody odbyły się w dniu 30 maja 2009 roku w 

miejscowości Długie. Celem głównym projektu była popularyzacja sportu biegowego oraz 

zwiększenie aktywności fizycznej wśród osób z różnych grup wiekowych, zawodowych 

i społecznych z terenu województwa lubuskiego. Szeroka współpraca z Prezesem Lubuskiego 

Klubu Biegacza im. Bronisława Malinowskiego Zbigniewem Petri oraz organizacjami 

działającymi na rzecz rozwoju sportu i promocji edukacji poprzez sport wszystkich grup 

wiekowych, społecznych i zawodowych, znalazła swój wyraz w wysokiej frekwencji 

uczestników biegów przełajowych w Długiem. W trakcie trwania zawodów widoczna była 

satysfakcja ze sprawności fizycznej, skłonność do osobistego wysiłku, sportowa rywalizacja, 
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radość udziału w imprezie i radość ze zwycięstwa, fair play. Miała miejsce integracja  

młodzieży i dorosłych (zarówno wśród uczestników biegów, jak i kibiców oraz zaproszonych 

gości), połączona z łamaniem barier międzypokoleniowych, kulturowych, chęcią wspólnej 

rywalizacji. 

   

  INFORMACJA O UZYSKANYCH  PRZYCHODACH 

 

W 2009r.  Stowarzyszenie uzyskało przychody łącznie   1.744.646,29 zł  

w tym: 

- darowizny od osób fizycznych i prawnych        106.047,72 zł 

- wpłaty 1% podatku             88.965,50 zł 

- dotacje             515.789,35 zł 

  w tym:   samorząd terytorialny         288.090,00 zł 

                budżet państwa            43.430,00 zł 

                Fundacje i inne          184.269,35 zł 

- dofinansowania budowy boisk         200.000,00 zł 

- przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego      611.269,02 zł 

- pozostałe przychody określone statutem        222.574,70 zł 

 

 Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Przychody z odpłatnej 

działalności zostały wykorzystane na organizację kolonii letnich i obozów dla dzieci 

i młodzieży oraz półkolonii letnich i zimowych. 

 

Informacja o poniesionych kosztach 
W 2009r. koszty realizacji zadań statutowych     1.562.007,69 zł 

Koszty administracyjne obejmujące:  podatki,  

ubezpieczenia majątkowe, zużycie materiałów 

i energii, wynagrodzenia          222.040,92 zł 

                                         koszty ogółem:      1.784.048,61zł 

 

Informacja o aktywach i zobowiązaniach organizacji 

W 2009r. ogólna wartość aktywów wynosiła    4.341.881,53 zł,  

w tym: 

- rzeczowe aktywa trwałe       4.120.268,26 zł 

- aktywa obrotowe           221.613,27 zł 

 

Zobowiązania Stowarzyszenia na dzień 31.12.2009 r. wynosiły 74.794,41 zł 

 W 2009r. Stowarzyszenie podpisało 21 umów na realizację zadań na kwotę  

661.629 zł, i wpłynęła II transza dotacji z 2008r. z Fundacji Fundusz Współpracy -

54.160,35 zł. W tym na kwotę 57.800 zł w oparciu o ustawę o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz 273.720 zł na podstawie ustawy o Pomocy Społecznej oraz 

184.269,35 zł z Fundacji Wspólna Droga, Fundacji Fundusz Współpracy, Stowarzyszenia 

Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich i Fundacji Stefana Batorego, a także 200.000.00 zł 

z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie 

przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

 

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO – ŚRODOWISKOWA STOWARZYSZENIA. 

 

 W 2009 r. Stowarzyszenie  zaznaczyło swoją obecność w mieście i regionie 

poprzez udział i organizację m.in. takich przedsięwzięć jak:  
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- Całoroczna zbiórka rzeczy i żywności z przeznaczeniem dla osób potrzebujących oraz akcje 

cykliczne na rzecz pomocy najuboższej ludności w ramach: 

Wielkanocnego Tygodnia Dobroczynnego, 

Akcji „ Świąteczna zbiórka żywności” na Boże Narodzenie, 

W 2009 r. Stowarzyszeniu i osobom zaangażowanym w jego działalność przyznano 

następujące  nagrody: 

 - Wyróżnienie Ligi Inicjatyw Pozarządowych woj. lubuskiego za działania na rzecz rodzin 

Gorzowa i województwa lubuskiego. 

 - Nagrodę „ Człowiek – Człowiekowi  2009” dla Agnieszki Iwanowskiej - długoletniego 

kierownika świetlicy opiekuńczo wychowawczej .      

 - Bezpłatna pomoc rzeczowa i żywnościowa dla ponad 60 000 osób znajdujących się 

w trudnej  sytuacji materialnej i życiowej.      

 

Podsumowanie: 

W 2009 roku ze względu na bardzo trudną sytuację finansową związaną z kryzysem 

ekonomicznym Stowarzyszenie zmuszone było ograniczyć swoją działalność w następującym 

zakresie: 

- Ograniczono czas pracy Regionalnego Ośrodka Społeczno-Zawodowego do godzin 10.00 – 

16.00, 

- Zawieszono działalność Centrum Edukacji i Pomocy Bezrobotnym, 

- Zawieszono działalność Jadłodajni przy ul. Armii Ludowej. 

Obciążeniem i jednocześnie osłabieniem świetlic było wstrzymanie dotacji przez dwa 

wydziały podległe Wojewodzie. Nierozpatrzenie wniosków konkursowych przez komisje 

oceniające naraziło Stowarzyszenie na utratę spodziewanych i wcześniej przyznawanych 

dotacji. Spowodowało to całkowity brak dotacji na dożywianie dzieci w świetlicach w 2009r. 

oraz całkowity brak dotacji na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 

w Ośrodku Kolonijnym w m. Długie. Stan ten pogorszył fakt wstrzymania płatności ze strony 

Kuratorium Oświaty na kwotę  22 000,00 zł. za zorganizowany w 2008r. wypoczynek dla 

dzieci z terenów wiejskich. 

Sytuacja ta skutkuje m.in. brakiem projektów realizowanych w świetlicach, co w rezultacie 

osłabiło ich działalność z powodu atrakcyjnych form programowych. 

 

 

KONTROLE STOWARZYSZENIA 

 W 2009 roku przeprowadzone zostały w Stowarzyszeniu następujące kontrole: 

 1) Lubuskie Kuratorium Oświaty przeprowadziło kontrole kolonii letnich. Nie stwierdzono 

żadnych uchybień, nie wydano zaleceń pokontrolnych. 

 2) Lubuski Urząd Wojewódzki  - Wydział Polityki Społecznej przeprowadził 18 czerwca 

2009r. kontrolę  problemową dotyczącą oceny prawidłowości i celowości realizacji zadań 

oraz wykorzystania dotacji z budżetu Wojewody Lubuskiego w 2008 roku (ustawa 

o działalności pożytku publicznego oraz o wolontariacie). Kontrolą objęto umowy nr 18 

z dnia 16.06.2008r. – „Dziecko kochane nie chodzi pijane”, Nr 19 z dnia 16.06.2008r. – 

„szczęście nie chodzi naćpane”, Nr 20 z dnia 16.06.2008r.  – „HIV i AIDS – tuż obok mnie”. 

W wyniku kontroli nie  stwierdzono nieprawidłowości, nie wydano zaleceń pokontrolnych. 

3) Naczelna Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze, w dniach 12.08 – 15.09.2009r. – 

kontrola prawidłowości wykorzystania i rozliczania dotacji na zadania zlecone podmiotom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych w okresie od 01.01.2008 r. - 30.06.2009r.  

W wyniku kontroli Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działalność Stowarzyszenia 

w zakresie wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych od Wojewody Lubuskiego. 
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W materiale pokontrolnym wykazano pewne uchybienia, które nie miały jednak wpływu na 

ocenę kontrolowanej działalności. Wydano dość ogólne zalecenia pokontrolne: NIK wniosła 

o przestrzeganie terminów umownych dokonywania wydatków z otrzymanych dotacji oraz 

sporządzanie kosztorysów w sposób umożliwiający rzetelne rozliczanie wydatków 

poniesionych na realizację zleconych zadań. Zarząd analizował materiały pokontrolne 

i pozytywnie ocenił prace pracowników, którzy rozliczali dotacje i przyczynili się tym samym 

do pozytywnej oceny NIK. 

4) Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w dniach 16 listopada 

2009r. – prawidłowość i celowość wydatkowania środków pochodzących z dotacji na 

realizację zadań publicznych w 2008r. ze środków Województwa Lubuskiego, zgodnie 

z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, umowy: 

- Nr DS.II.JR 8050 -15/2008 z dnia 25.08.2008r. „Pijane nastolatki – przyszli ojcowie 

i matki” – wielka kampania społeczna województwa lubuskiego na rzecz przeciwdziałania 

pijaństwu wśród młodzieży” 

- Nr DS.II.JR. 8050 – 4/2008 z dnia 09.05.2008r. – „Ja, inni i moja przyszłość” – 

przeciwdziałanie narkomanii, 

- Nr DS.II.JR. 8131 – 20/2008r. z dnia 30.04.2008r. ”Małe Orły z Lubuskiego” – program 

kompleksowej pomocy wychowankom Zespołu 15 świetlic, oraz „Wzbić się jak Orzeł” – 

program wychodzenia z bezdomności. 

 W wyniku kontroli nie  stwierdzono nieprawidłowości, nie wydano zaleceń pokontrolnych. 

5) Systematycznie przeprowadzane kontrole przez pracowników Sanepidu w zakresie 

 spełnienia wymogów sanitarnych w Ośrodku Kolonijnym w Długiem, w jadłodajni,  

w świetlicach Stowarzyszenia. Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń pokontrolnych. 

6) Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. i w Strzelcach 

Krajeńskich dokonali  kontroli świetlic oraz Ośrodka Wypoczynkowo – Kolonijnego 

w m. Długie. Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń pokontrolnych. 

 

 

 

 

 

Sekretarz Zarządu     Przewodniczący Zarządu 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie zatwierdzono uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 20.04.2010r. 


