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W styczniu 2012r. Zarząd Stowarzyszenia podjął inicjatywę                                    

o przygotowaniu dokumentacji konkursowej na partnera projektu Telewizji 

Polskiej w Gorzowie Wlkp. współfinansowanego przez EFS pt. Lubuska 

Akademia Ekonomii Społecznej. Projekt polega na promocji podmiotów 

Ekonomii Społecznej poprzez realizację filmów promujących Dobre Praktyki 

(NGO i SS), programów informacyjnych pt.” Lubuska Akademia Ekonomii 

Społecznej” pokazujących ważne wydarzenia z zakresu Ekonomii Społecznej  

województwa lubuskiego. Drugim elementem projektu jest Inkubator Ekonomii 

Społecznej polegający na organizacji szkoleń z zakresu : tworzenia projektów, 

zarządzania podmiotami ekonomii społecznej oraz marketingu i PR w 

podmiotach ekonomii społecznej w ramach modułów szkoleniowych 

organizacje pozarządowe mogły skorzystać z doradztwa poszkoleniowego. 

Dodatkowo zaproponowano lubuskim podmiotom ekonomii społecznej, 

wsparcie doradcze z zakresu Ekonomii Społecznej, prawa, zarządzania, 

pozyskiwania środków na działania oraz księgowości. Działania związane z 

utworzeniem i prowadzeniem Inkubatora Ekonomii Społecznej w wyniku 

wygranego przez SPSS ”KRĄG” konkursem jest realizowany przez nas do 31 

października 2013r. Na realizację zadania przyznaną mamy kwotę 420725,70 zł. 

W marcu 2012r. odbyła się kontrola projektu przeprowadzona przez 

pracowników departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego. Kontrola wypadła 

pozytywnie. 

Równocześnie do końca marca 2012r, realizowaliśmy projekt EFS pt. 

„Aktywizacja w Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp.” wartość 

projektu 1633752,58 zł do wykorzystania w 2012r  pozostała kwota 197205,32. 



Efektem realizacji projektu było ukończenie przez 70 BO ( osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym) programu IPZS poprzez uczestnictwo 

w zajęciach z reintegracji społecznej i zawodowej. W wyniku działań 

projektowych 50 % (35 os.) uczestników miało podjąć zatrudnienie. Z informacji 

uzyskanych od uczestników ( umowy o pracę, oświadczenia oraz informacji                      

z PUP) wskaźnik ten wyniósł 38 osób. 

W marcu 2012 r. zorganizowaliśmy Konferencję podsumowującą projekt, 

która była organizowana w Wyższej Szkole Biznesu. W konferencji wzięło udział 

wielu gości m.in.  Pan Marszałek Maciej Szykuła, przedstawiciele Wojewody, 

Urzędu Marszałkowskiego, Radnych Rady Miasta Gorzowa Wlkp., 

przedstawiciele uczelni, studenci a występ artystyczny zaprezentowały dzieci ze 

Szkoły w Trzebiszewie. 

Od stycznia do grudnia 2012 r. kontynuowaliśmy realizację programu 

finansowanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej pt.”Centrum Integracji 

Społecznej partnerem OPS i PUP w realizacji Kontraktu socjalnego. Cały ten rok 

poświęcony był zatrudnieniu wspieranemu 10 kobiet (5 niepełnosprawnych i 5 

w wieku 50+). Na 10 kobiet skierowanych do projektu 9 ukończyło projekt a 8 

podjęło zatrudnienie w różnych formach.  

Równocześnie poszukiwaliśmy źródła finansowania Centrum. Pomocy                                                          

i integracji. W kwietniu  Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs na realizację 2-

dniowej wizyty studyjnej w ramach projektu współfinansowanego przez EFS 

inwestycja w kadry. Zgłosiliśmy się do konkursu i udało nam się go wygrać. 

Wizytę studyjną realizowaliśmy w siedzibie Centrum Integracji Społecznej                            

a także zaproponowaliśmy wizytę w Spółdzielni socjalnej „Nasz Sukces”                               

w Skwierzynie oraz w Ośrodku Zastępczego Rodzicielstwa   w Sierczynku,                       

a także w Stowarzyszeniu Brata Krystyna . Wizyta była organizowana w dniach 

7-9 maja 2012r. Wartość projektu 10 996,20.zł  Realizacja zadania została 

oceniona przez Urząd Marszałkowski bardzo dobrze – otrzymaliśmy bardzo 

dobre referencje. 

Od czerwca w związku z faktem, ze nie pozyskaliśmy środków na 

finansowanie Centrum Integracji Społecznej prowadziliśmy korespondencję                        

z Prezydentem Miasta Gorzowa w sprawie obniżenia stawki czynszu. Nasze 

starania nie odniosły skutku, korespondencja trwała do grudnia 2012r. Dotacja 



z budżetu Gminy na CIS wynosiła 24500 miesięcznie natomiast koszty 

utrzymania budynku ( czynsz, gaz, co, energia elektryczna, woda itp to ok 14000 

miesięcznie. Przy założeniu, że do realizacji reintegracji społecznej i zawodowej 

zgodnie z wnioskiem do wojewody zaangażowanych jest ok 13 osób 

zatrudnionych w różnych formach możliwości utrzymania Centrum bez dotacji  

okazały się niemożliwe. Prowadzimy działalność w ramach art 9 ustawy                          

o zatrudnieniu socjalnym głównie w 2 obszarach : usługi cateringowe oraz 

sprzątanie budynków i terenów zielonych. 

W sierpniu 2012r. Dyrektor TVP Gorzów w związku z wysoko ocenioną 

współpracą przy projekcie zaproponował Stowarzyszeniu wspólną organizację 

25 Telewizyjnych Miasteczek Cyfrowych. Zadanie polegało na :  

1. Przygotowanie namiotu dmuchanego pięcionożnego obrandowanego 

logotypami partnerów projektu wraz z oświetleniem. 

2. Obsługę logistyczno-techniczna projektu polegającą na każdorazowym 

transporcie (transportem własnym) przedmiotowego namiotu, 

rozstawienie go i złożenie w lokalizacjach wskazanych przez ZIPSEE 

wspólnie z TVP. Przedmiotowe czynności obejmują również montaż i 

demontaż wyposażenia namiotu wraz z elementami ekspozycyjnymi 

partnerów (w szczególności: odbiorników telewizyjnych). 

3. Odpowiednie zabezpieczenie namiotu wraz z elementami jego 

wyposażenia w trakcie transportu oraz pomiędzy kolejnymi 

"Miasteczkami". 

4. Przeprowadzenie każdorazowo akcji promocyjnej "Miasteczka"                                     

w poszczególnych lokalizacjach w dniu poprzedzającym oraz w dniu 

wydarzenia  poprzez :rozwieszenie plakatów informacyjnych oraz 

rozdawanie materiałów informacyjnych partnerów. 

5. Przeprowadzenie w ramach poszczególnych miasteczek konkursów dla 

osób odwiedzających. 

6. Zapewnienie odpowiedniego wsparcia logistycznego i technicznego dla 

partnerów projektu w ramach organizacji poszczególnych "Miasteczek". 

Projekt  realizowaliśmy  do 6 grudnia. Wartość projektu 50000 +VAT. 

Zamawiający nie rozliczył się z nami finansowo, jesteśmy w trakcie 

podejmowania decyzji o skierowaniu pozwu do sądu. 



W październiku stanęliśmy do konkursu organizacji 2 –dniowej wizyty 

studyjnej polegającej na sieciowaniu CIS-ów i KIS-ów z całej Polski. Projekt 

realizowany w ramach wsparcia finansowego EFS przez Związek Lustracyjny 

Spółdzielni Pracy z Krakowa w planowanym terminie 28.11.2012 – 30.11.2012 

dla grupy ok. 60 osób na terenie jednego z województw: pomorskiego, 

zachodniopomorskiego lub lubuskiego. Udało nam się wygrać realizację tego 

zadania i w/w terminie mieliśmy przyjemność gościć w Centrum osoby 

zajmujących się zawodowo reintegracją społeczną i zawodową. Gościliśmy 

również prelegentów takich jak : Cezary Miżejewski twórca ustawy                                       

o zatrudnieniu socjalnym propagującego różnego rodzaju formy reintegracji 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Pana Krzysztof Więckiewicz – 

Dyrektora Departamentu Integracji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 

Pan prof. Mariusz Kwiatkowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego, Pan Marszałek 

Maciej Szykuła, przedstawiciele ROPS-u, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

PUP-u i GCPRiPS. Wizyta okazała się sukcesem, otrzymaliśmy również bardzo 

dobre referencje. 

 W trakcie wizyty otrzymaliśmy informację, że na sesji Rady Miasta 

zapadła decyzja o zmniejszeniu i tak zbyt małej dotacji o 50 %. Niestety nie 

udało nam się zmienić tej uchwały i sytuacja finansowa CIS uległa jeszcze 

większemu pogorszeniu. W tej sytuacji podjęliśmy decyzję o zmniejszeniu 

zajmowanych pomieszczeń do niezbędnego minimum. Zdaliśmy do miasta 

mieszkania chronione, kawiarenkę i wszystkie pomieszczenia pod Działem 

Świadczeń Rodzinnych a także sale szkoleniowe znajdujące się w części 

przylegającej do GCPR i Wydziału Spraw Społecznych. Niestety wypowiedzenie 

umowy trwa trzy miesiące, wobec czego mamy zadłużenie za czynsz                          

w wysokości 52007,88 zł. Równocześnie w grudniu złożyliśmy wniosek do EFS 

na Centrum Integracji Społecznej, udało nam się wygrać konkurs i będziemy 

realizowali  zadania CIS od maja 2013r. 

W grudniu od 3-31.12.2012r. realizowaliśmy mały projekt Urzędu 

Marszałkowskiego pt;” Edukacja Dorosłych W Szkole Umiejętności 

Wychowawczych, pomoc i poradnictwo w punkcie konsultacyjnym oraz 

akademia wolnego czasu dziecka jako sposób na złagodzenie negatywnych 

skutków nadużywania alkoholu i przeciwdziałania przemocy w rodzinie z 

problemem alkoholowym. W ramach Akademii organizowaliśmy Mikołajki dla 



22 dzieci a (w wieku od 2 do 14 lat)z poradnictwa prawnego,  psychologicznego 

i socjalnego skorzystało 17 osób (16 K i 1 M). Ze szkoły umiejętności 

wychowawczych skorzystało 18 osób. Wartość projektu – 5000,00. 

Społeczna Szkoła Podstawowa w Trzebiszewie. Od stycznia 2012r. szkoła 

realizowała program dydaktyczny i wychowawczy zgodnie z założeniami, 

realizowaliśmy w szkole projekt Ministerstwa Edukacji „Zdrowym być” oraz 

Radosna Szkoła. Projekt pierwszy pozwolił na realizacje zajęć dodatkowych dla 

dzieci takich jak zajęcia plastyczne – malowanie na płótnie wspólnie z dziećmi                              

z przedszkola w Skwierzynie, zajęcia gastronomiczne w Technikum 

gastronomicznym, wizyta z programem artystycznym w Domu Dziennego 

Pobytu, organizacja wspólnego spotkania z rodzicami i mieszkańcami 

Trzebiszewa itp. Szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie wpisała się                                       

w środowisko lokalne. Program Radosna Szkoła pozwolił na doposażenie szkoły 

w pomoce naukowe i gry dydaktyczne. 

Od września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny z planami uruchomienia 

punktu przedszkolnego w szkole. Podjęliśmy starania stworzenia projektu 

technologicznego, uzyskaliśmy zgodę SANEPiD i Straży Pożarnej, wykonaliśmy 

podłączenia hydrauliczne i kanalizacyjne oraz zakupiliśmy nowe meble do 

punktu przedszkolnego z atestami i dostosowane do wzrostu dzieci.                                  

W listopadzie 2012r. Radni Miasta Skwierzyna podejmowali decyzję dotyczącą 

budżetu na rok 2013 i został on zmniejszony do kwoty. Która nie pozwalała na 

utrzymanie szkoły. W wyniku działań podjętych przez zarząd Stowarzyszenia, 

dyrekcję szkoły oraz rodziców, udało się przekonać Radnych do utrzymania 

placówki w zmniejszonym budżecie ale pozwalającym zapewnić minimum 

potrzeb. Budżet przyznany na Szkołę rocznie wynosi ok 308000 zł. 

Równocześnie we wrześniu 2012r. podjęliśmy rozmowy z Burmistrzem 

Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie pod kątem przejęcia do prowadzenia szkoły 

podstawowej w Wielisławicach – 4 km od Strzelec Krajeńskich w Kierunku na 

Barlinek. W październiku odbyły się rozmowy z nauczycielami szkoły,                                 

w listopadzie z Radnymi Gminy Strzelce Krajeńskie. Umowę na prowadzenie 

Szkoły w Wielisławicach na trzy lata od września 2013r. Pani Prezes podpisała       

w dniu 23.03.2013 roku. 



Reasumując pomimo braku  środków na realizację wielu działań w 

każdym miesiącu roku2012  realizowaliśmy ważne dla prestiżu organizacji oraz 

jej dalszego rozwoju działania. 

 

 

 

 


