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Pełna nazwa i jej skrót
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
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Data rejestracji
15 wrzesień 2000r
nr KRS 0000073867 w Poznaniu
Adres, telefon/fax., adres internetowy
64-100 Leszno, ul. B. Chrobrego 37,
Tel./fax. ( 0 65 ) 520 78 86
e-mail: pisop@pisop.org.pl
Numer konta bankowego
Kredyt Bank S.A. o/Leszno Filia Nr 6
28 1500 1517 1215 1003 1662 0000
Członkowie Zarządu
Prezes – Ewa Gałka
Skarbnik – Anna Paulina Kozłowska
Sekretarz – Monika Kałek
Członek Zarządu – Aleksandra Turkiewicz - Olejniczak
Struktura organizacji
Zgromadzenie Członków
Zarząd
Komisja Rewizyjna
Liczba zatrudnionych wolontariuszy
7 stałych
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Działalność Centrum PISOP w III Sektorze
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP jest organizacją pozarządową działającą
w oparciu o zasadę non – profit czyli „nie dla zysku ‘’. W Wielkopolsce PISOP pełni rolę ośrodka
wspierania organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.
Podstawowym zadaniem Stowarzyszenia jest inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profesjonalizacji
podmiotów III Sektora oraz wypracowanie norm i standardów współpracy. Działania Centrum polegają
przede wszystkim na stymulowaniu, wspieraniu i uczestniczeniu w inicjatywach podejmowanych na rzecz
rozwiązywania wspólnych problemów organizacji pozarządowych.
Realizację naszych zadań opieramy na standardach działania Sieci Wspierania Organizacji
Pozarządowych SPLOT, której jesteśmy członkami.
Zgodnie ze standardami Sieci SPLOT, od stycznia 2003 roku Centrum PISOP podejmowało działania z
zakresu udzielania informacji i porad, prowadzenia szkoleń oraz działania na rzecz integracji III Sektora i
współpracy z samorządem poprzez realizację projektów m.in. projektów:
- SZKLARNIA

II – XII 2003

- EURO – NGO

II – XII 2003

- PARASOL

V - XI 2003

- TWORZĘ PROJEKTY ,ZDOBYWAM ŚRODKI , AKTYWNIE DZIAŁAM,

I – XII 2003

- BUDOWANIE WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

IV – XI 2003

- PISOP – WIELKOPOLSKI OŚRODEK WSPIERANIA NGOS
- PARTNERSTWO DLA III SEKTORA
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Informowanie i poradnictwo
Centrum PISOP w okresie styczeń – grudzień 2003 prowadziło działania z zakresu udzielania informacji i
poradnictwa. Biuro Stowarzyszenia było czynne cztery razy w tygodniu. W naszym biurze osobiście ,za
pośrednictwem telefonu, internetu i poczty udzielano informacji i porad.
W okresie od 1.01.2003 do 31.12.2003 r zarejestrowaliśmy 136 porad skierowanych do organizacji,
osób indywidualnych i instytucji. Ponadto udzieliliśmy 596 informacji, co stanowi około 50 informacji
miesięcznie. Ponadto informacje i porady były udzielane podczas szkoleń, prowadzonych przez trenerów
Centrum PISOP
Porady najczęściej dotyczyły planowania działalności organizacji, tworzenia programów,
wypełniania wniosków aplikacyjnych do sponsorów, współpracy z wolontariuszami, zakładania
stowarzyszeń i fundacji oraz rozwiązywania problemów finansowo – księgowych i prawnych . Coraz
większym zainteresowaniem klienci darzą fundusze unijne, w tym fundusze strukturalne .

ZAKRES TEMATYCZNY PORAD REALIZOWANY PRZEZ PORADNIKÓW PISOP:
-

strategia zdobywania funduszy na działalność organizacji

-

zasady pisania projektów i wypełniania wniosków o dotacje

-

zasady sprawozdawczości

-

planowanie działań

-

zarządzanie działalnością organizacji pozarządowej

-

zarządzanie ludźmi

-

organizowanie pracy wolontariuszy

-

umiejętności interpersonalne i społeczne

-

budowanie wizerunku organizacji

-

ewaluacja działalności organizacji

-

integracja sektora pozarządowego

-

aktywizacja społeczności lokalnej
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ZAKRES TEMATYCZNY INFORMACJI UDZIELANYCH PRZEZ INFORMATORÓW PISOP:
-

informacje o źródłach finansowania

-

informacje o szkoleniach , seminariach , konferencjach i innych wydarzeniach istotnych dla NGO

-

informacje o zasadach współpracy międzysektorowej

-

informacje o działaniach innych polskich organizacji oraz informacje adresowe organizacji pozarządowych
w Polsce i za granicą

-

informacje o instytucjach i sponsorach

-

aspekty prawne działania organizacji

-

aspekty księgowe

-

aspekty prawne działania organizacji zgodnie z Ustawą o poŜytku publicznym i o wolontariacie

Ponadto dysponujemy biblioteczką z publikacjami adresowanymi do III Sektora , mamy dostęp do bazy
danych wielkopolskich organizacji, dystrybuujemy materiały informacyjne, organizujemy spotkania
informacyjne dla organizacji, przedstawicieli samorządów. Stowarzyszenie naleŜy do Towarzystwa
Wzajemnej Informacji (TWI). Program TWI zakłada współpracę i wzajemne wspieranie się
podmiotów III Sektora na rzecz usprawnienia infrastruktury organizacyjnej.
PISOP

jest

administratorem

serwisu

wielkopolskich

organizacji

pozarządowych

WWW.wielkopolska.ngo.pl. W ramach serwisu znajdują się informacje z zakresu:
- programów regionalnych (Partnerstwo dla III Sektora, Euro-NGO, Szklarnia)
- współpracy miedzy organizacjami w województwie,
- współpracy z administracją publiczną,
- federacji i reprezentacji sektora w województwie,
- działań kulturalnych animowanych przez organizacje w województwie,
- Ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie,
- Ustawy o pomocy społecznej,
- inne
Codziennie pojawia się kilka-kilkanaście nowych wiadomości.
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SZKOLENIA
Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP pełni w
Wielkopolsce rolę ośrodka wspierania organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Głównie
beneficjentami naszych działań są organizacje pozarządowe i osoby indywidualne. Najczęściej
pojawiające się problemy, wątpliwości brane są pod uwagę m.in. w wyborze tematyki szkoleń.
Ze względu na to, Ŝe wiele organizacji z terenu Wielkopolski nie dysponuje wystarczającą wiedzą
i umiejętnościami niezbędnymi do sprawnego zarządzania organizacją, działacze III Sektora coraz
chętniej korzystają z róŜnego rodzaju szkoleń.
Centrum PISOP stara się wyjść naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez zainteresowane podmioty
i organizuje wiele róŜnorodnych szkoleń. Prowadzą je trenerzy PISOP lub trenerzy zapraszani z
zewnątrz, m. in. naleŜący do Stowarzyszenia Trenerów Organizacji pozarządowych STOP.
W okresie od 1.01.2003 do 31.12.2003r Centrum PISOP przeprowadziło 13 szkoleń w ramach
autorskiego programu pn. „ Tworzę Projekty, Zdobywam Środki, Aktywnie Działam”. Szkolenia
obejmowały zakres tematyczny:


„Jak skutecznie pisać wnioski o dotacje” (5 szkoleń jednodniowych, 1 szkolenie dwudniowe),
w których sumie wzięło udział 117 osób



Szkolenie pn., „Dlaczego warto być wolontariuszem?” (1 szkolenie jednodniowe, 1 szkolenie
dwudniowe) których wzięły udział 43 osoby



Szkolenie pn., „Podstawowe zasady, pisania wniosków do źródeł unijnych z matrycą
projektu” ( 2 szkolenia dwudniowe), w którym wzięło udział 20 osób



W szkoleniu dotyczącym zarządzania projektem ( 1 szkolenie jednodniowe), wzięło w udział
10 osób



W szkoleniu pn., „Budowanie współpracy organizacji pozarządowych” (1 szkolenie
jednodniowe udział wzięło 9 osób.

Ponadto Centrum PISOP zorganizowało szkolenie dla specjalistów Euro-NGO z planowania działań
i administrowania portalem www.wielkopolska.ngo.pl,
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ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ PISOP:
BLOK 1 –zarządzanie ludźmi

BLOK 7 -działania na rzecz wewnętrznej

-budowanie zespołu

integracji sektora pozarządowego

-przywództwo

-111 Sektor w społeczeństwie obywatelskim

-organizowanie i prowadzenie spotkań

-animowanie współpracy
-budowanie koalicji organizacji

BLOK 2 –zarządzanie działalnością organizacji
-planowanie i zarządzanie projektami

BLOK 8 – budowanie relacji z innymi sektorami

-planowanie strategiczne

(administracja, biznes)

-pisanie programów i projektów

-współpraca organizacji pozarządowej z

-ewaluacja

biznesem
-współpraca organizacji pozarządowej z

BLOK 3 –zarządzanie finansami

administracją

-księgowość

-aktywizacja społeczności lokalnej

-budŜetowanie
-strategia zdobywania środków

BLOK 9 – wolontariat
-szkolenia dla organizacji pracujących z

BLOK 4 –zdobywanie środków na działalność

wolontariuszami

-fundraising

-szkolenia dla wolontariuszy

-pisanie projektów

-tworzenie punktów wolontariatu

-wypełnianie wniosków o dotacje
BLOK 5 –umiejętności interpersonalne

BLOK 10 – wykorzystanie nowoczesnych

-komunikacja i negocjacje

technologii w organizacji

-sztuka wystąpień publicznych

-wykorzystanie komputera w pracy organizacji

-twórcze myślenie, autoprezentacja

-Internet dla organizacji

-podejmowanie decyzji
BLOK 6 –budowanie wizerunku organizacji

BLOK 11- prawo

-public relations

-dotyczy funkcjonowania organizacji

-promocja
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SPOTKANIA I KONFERENCJE
W okresie od 1.01.2003r do 31.12.2003r Centrum PISOP zorganizowało następujące spotkania i
konferencje :
-

Spotkanie informacyjne wraz z Fundacją Edukacja dla Demokracji nt. Programu RITA III

-

5 spotkań specjalistów Euro –NGO

-

Spotkanie specjalistów EURO –NGO z Łącznikami B. Przybylską i A. Grzybowskim

-

spotkania z organizacjami pozarządowymi w ramach Programu „Szklarnia” - odbyło się 6
spotkań w których uczestniczyło 75 osób

-

I Konferencja Plenarna Wielkopolskich Organizacji Pozarządowych (wzięło w niej udział 185
osób, a patronat objął Wojewoda Wielkopolski)

oraz liczne spotkania w ramach projektów

I Konferencja Plenarna Wielkopolskich Organizacji Pozarządowych
W sobotę 6 grudnia w sali Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z inicjatywy PISOP i grupy
EURO-NGO odbyła się I Konferencja Plenarna Wielkopolskich Organizacji Pozarządowych. Honorowy
patronat nad konferencją objął Wojewoda Wielkopolski Andrzej Nowakowski. Partnerem w organizacji
konferencji był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, a Lidia Wrocińska-Sławska
dyrektor Ośrodka uczestniczyła w konferencji takŜe jako przedstawiciel Marszałka Województwa.
W konferencji wzięło udział 185 osób, przedstawicieli organizacji pozarządowych z Wielkopolski.
Pierwsza Konferencja Plenarna była jednocześnie pierwszym spotkaniem grupy trzynastu specjalistów z
przedstawicielami wielkopolskich NGO-s.
Gośćmi konferencji, którzy mieli takŜe wystąpienia informacyjne były: Izabela Fabiś z Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Beata Przybylska – wielkopolski łącznik d.s. funduszy
strukturalnych i rozwoju społecznego, Joanna Waligóra – kierownik Oddziału Rozwoju Lokalnego w
Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, Wojciech Zarzycki dyrektor biura
Zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”, GraŜyna Kałek – prezes Centrum Wolontariatu w
Poznaniu, Maria Dziurawiec z AISEC Polska Komitetu Lokalnego w Poznaniu.
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Działalność Centrum PISOP na rzecz integracji Polski z Unią Europejską

Nasza działalność obejmuje:
 Wydawanie materiałów informacyjnych;
 Pomoc w przygotowaniu wniosków o uzyskanie dotacji w ramach programów pomocowych
(przedakcesyjnych, wspólnotowych, strukturalnych);
 Udzielanie informacji i porad;
 Prowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zasad pisania wniosków do źródeł unijnych z
matrycą logiczną oraz z wypełniania wniosków do Europejskiego Funduszu Społecznego;
 Realizacja programu EURO-NGO, którego celem jest słuŜenie pomocą w przygotowaniach do
sprawnego funkcjonowania organizacji pozarządowych po przystąpieniu Polski do UE. W
ramach programu wyłoniliśmy grupę specjalistów, których zadaniem jest przekazywanie liderom
lokalnych organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich wiedzy o UE, źródłach
informacji o potencjalnych partnerach europejskich oraz umiejętności pozwalających na
skuteczne ubieganie się o fundusze unijne (strukturalne, wspólnotowe, a takŜe pozostałe jeszcze
środki przedakcesyjne).
 Realizacja programu Partnerstwo dla III Sektora, którego celem jest budowanie mechanizmów
partnerstwa społecznego w Polsce oraz profesjonalizacja działań organizacji pozarządowych.
Jednym z zadań, które podejmujemy jest zwiększenie praktycznej wiedzy organizacji o
mechanizmach ubiegania się o fundusze strukturalne i tworzenie konsorcjów;
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Współpraca międzynarodowa

Stowarzyszenie rozwija działalność na rzecz współpracy międzynarodowej poprzez
nawiązywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi, wymianę doświadczeń i informacji.
W 2003 przedstawiciele Centrum PISOP uczestniczyli w :


III Bałtyckim Forum Organizacji Pozarządowych, które odbyło się Turku, w Finlandii - 8-11
maja 2003r,



Szkolenie w ramach Young Leaders Engaged organizowany przez Centra for Youth, które
odbyło się w dniach 20-24 września 2003 roku w Macedonii,



Wizyta studyjna w Republice Federalnej Niemiec w Dolnej Saksonii organizowana przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, które odbyło się w dniach 12-17
października 2003 roku.
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Projekty i programy zrealizowane w 2003 roku:

• Program SZKLARNIA
Program realizowany jest od lutego 2003r. Planowane zakończenie realizowanych działań jest do
czerwca 2004r.
Inicjatorem twórcą i sponsorem Programu „Szklarnia” jest Fundacja im. Stefana Batorego. Nadrzędnym
celem Programu jest wspieranie rozwoju lokalnych, młodych organizacji pozarządowych poprzez
udzielanie małych dotacji na poprawę ich funkcjonowania, dzięki czemu będą mogły one sprawniej i
skuteczniej wypełniać zadania statutowe.
Liczne wiec organizacje z województwa opracowywały projekty wzmocnienia i rozwoju stowarzyszeń i
fundacji. Wyznacznikiem był wiek: do 5 lat i budŜet: do 100.000 zł.
Realizacja Programu Szklarnia obejmowała w 2003r następujące działania:
1. Przeprowadzenie akcji informacyjnej o Programie “Szklarnia” (wysyłka pakietów
informacyjnych do organizacji, urzędów, informacje na stronach internetowych i w prasie)
2. Zorganizowanie 6 spotkań informacyjno-szkoleniowych, w których udział wzięło 75 osób (na
spotkaniach w Pile, Poznaniu, Koninie, Kaliszu, Lesznie). KaŜde spotkanie składało się z
siedmiu części tworząc ostatecznie zwartą całość. Na początku opisywano w skrócie
działalność Centrum PISOP, dalej zarys historii Programu Szklarnia. Najwięcej czasu
poświęcono na dokładne omówienie kryteriów udziału w konkursie. Wygospodarowano takŜe
czas na indywidualne konsultacje dla osób, które miały jakiekolwiek wątpliwości.
3. Przez cały czas realizacji programu, w biurze Centrum PISOP dwie osoby udzielały informacje,
porady i konsultacje . Udzielono ponad 40 porad/konsultacji.
W sumie od Wielkopolskich organizacji pozarządowych wpłynęło 38 wniosków o dofinansowanie w
ramach Programu SZKLARNIA. MoŜliwości dofinansowania swoich działań cieszyły się duŜym
zainteresowaniem wśród organizacji trzeciego sektora. Informacje te dotarły nawet do małych
miasteczek tj. Miejska Górka czy Włoszakowice.

Raport Roczny 2003

11

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

Organizacje, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu SZKLARNIA w Wielkopolsce
1. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi „GEN
„GEN”
Poznań,
Poznań Os. Jagiellońskie 5/13
2. Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji Promocji
Promocji Zdrowia i Rehabilitacji
Konin,
Konin ul. PCK 13
3. Stowarzyszenie „Jesteśmy Wśród Was”
Kościan,
Kościan Os. Jagielońskie 48/1
4. Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom”
Kostrzyn Wlkp., ul. Kurpińskiego 16
5. Stowarzyszenie „ECHO”
Leszno,
Leszno ul. Królowej Jadwigi
6. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przebudzone Nadzieje”
ChodzieŜ,
ChodzieŜ ul. Reymonta 12
7. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego w Pile
Piła,
Piła ul. Niepodległości 22
8. Stowarzyszenie Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Osób
Osób Psychicznie Chorych „Wspólnota”
Poznań,
Poznań ul. Grobla 26
9. Fundacja „Optymalnie dla Zdrowia”
Poznań,
Poznań ul. Polska 28/30
10. Fundacja Pomoc Dzieciom Wiejskim
BliŜyce 4, gmina Skoki, powiat Wągrowiec
11. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
ŁobŜenica,
ŁobŜenica
12. Wielkopolskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Ojcu i Rodzinie
Poznań,
Poznań ul. Strzelecka 49
13. Fundacja Sportów RóŜnych Osób Niepełnosprawnych i Pełnosprawnych „Razem
„Razem--NiezaleŜni”
Chrzypsko Wielkie,
Wielkie ul. Główna 16
14. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
Ostrów Wlkp., ul. Waryńskiego 29
15. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
Gniezno,
Gniezno Os. Orła Białego 20
16. Związek Inwalidów Narządów Ruchu „Integracja”
Krotoszyn,
Krotoszyn ul. Benicka 9
17. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i MłodzieŜy „CORUNUM”
Kępno,
Kępno ul. Kościelna 1
18. Stowarzyszenie
Stowarzyszenie Inicjatywa i Integracja
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Kalisz,
Kalisz ul. Częstochowska 25
19. Stowarzyszenie „Izba śycia Nadzieja”
Włoszakowice,
Włoszakowice ul.21 Października 4
20. Fundacja Dr Clown
Poznań,
Poznań ul. Dmowskiego 5/7a m. 11
21. Stowarzyszenie „Człowiek dla człowieka”
Kościan,
Kościan ul. Szczepanowskiego 1
22. Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Ruchowo „To My”
Kaczki Średnie,
Średnie powiat Turek
23. Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny
Nowe Skalnierzyce,
Skalnierzyce ul. Podkocka 5
24. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i MłodzieŜy Niepełnosprawnej „Światło Nadziei”
Śmigiel,
Śmigiel Centrum Kultury, ul. Kościuszki 20
25. Polskie Towarzystwo na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ,Koło w Pile
Piła,
Piła ul. Śniadeckich 27A
26. Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Św. Józefa
Ostrów Wlkp.,
Wlkp. Sadowie 52
27. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
Nowy Tomyśl,
Tomyśl ul.Poznańska 30
28. Stowarzyszenie Osób Sprawnych Inaczej Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomocna Dłoń”
Rawicz,
Rawicz ul. Grota Roweckiego 6
29. Stowarzyszenie „Nasza Alternatywa”
Leszno,
Leszno ul. Grota Roweckiego 27

Program SZKLARNIA finansowany jest przez Fundację im. S. Batorego.
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• EURO – NGO
Program realizowany jest od lutego 2003. Planowane zakończenie realizowanych działań, to grudzień
2004r.
Celem Programu jest przyczynienie się do sprawnego funkcjonowania organizacji pozarządowych po
przystąpieniu Polski do UE poprzez przygotowanie ich do absorpcji środków pomocowych z Unii
Europejskiej.
W ramach programu, Centrum PISOP odpowiedzialne było za rekrutację kandydatów na specjalistów w
Wielkopolsce, współpraca ze specjalistami, organizacja szkoleń i spotkań oraz koordynowanie działań
na poziomie województwa.
Realizacja programu rozpoczęła się wraz z przeprowadzeniem rekrutacji potencjalnych specjalistów. W
Wielkopolsce rozmowy kwalifikacyjne do Programu EURO-NGO przeprowadzone zostały w dniach 2 i
3 kwietnia 2003r w Lesznie. Na rozmowę zaprosiliśmy 33 osoby, spośród nadesłanych 46 zgłoszeń (cv +
kwestionariusz).
O status specjalisty ds. funduszy unijnych mogły się starać osoby o następujących kwalifikacjach:
-

motywacja do działania na rzecz rozwoju sektora pozarządowego i inicjatyw obywatelskich;

-

podstawowa wiedzęana temat Unii Europejskiej;

-

podstawowa wiedza na temat sektora pozarządowego (preferowana była zwłaszcza znajomość
środowiska organizacji pozarządowych na terenie swojego województwa);

-

podstawowa wiedza o problemach społeczno-gospodarczych w skali województwa i kraju;

-

wykształcenie wyŜsze i znajomość języka obcego (angielskiego, niemieckiego lub francuskiego);

-

umiejętności komunikacyjne (mile widziane było doświadczenie w pracy edukacyjnej);

-

umiejętność posługiwania się komputerem (w szczególności pakietem Office i Internetem);

-

mile widziane było doświadczenie w pracy płatnej lub woluntarystycznej w organizacji
pozarządowej (doświadczenie w pracy metodą projektową było dodatkowym atutem);

Ostatecznie do udziału w Programie zakwalifikowanych zostało 13 przyszłych specjalistów z terenu
Wielkopolski. Jak dotąd, 11 osób zdało pomyślnie egzamin i otrzymało certyfikat specjalisty ds.
funduszy unijnych podpisany przez twórców: Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Sieć Wspierania
Organizacji Pozarządowych SPLOT, Fundację S. Batorego i Przedstawicielstwo Polskich Organizacji
Pozarządowych w Brukseli.
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Specjaliści w ramach programu EURO- NGO w Wielkopolsce
1. Jakub Anders, Poznań
Jakub Anders – współpraca z Federacją Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji
Technicznej w Poznaniu, współpracuje z łącznikami ds. FS, podyplomowe studia w zakresie
administracji europejskiej, specjalność: zarządzanie projektem w UE (UAM w Poznaniu), obecnie
pracownik Departamentu Rozwoju Regionalnego przy Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu
2. Rafał Jaworski, Jarocin, Poznań
Rafał Jaworski – zaangaŜowany w działania na rzecz III sektora, współpracuje z wieloma
organizacjami, ukończył prawo i studium pracy socjalnej na UAM w Poznaniu
3. Danuta Maszkowska, Poznań
Danuta Maszkowska – chętna do pomocy organizacjom, posiada doświadczenie we wspieraniu
organizacji, wolontariusz dwóch i załoŜyciel trzeciego stowarzyszenia, związana z Wielkopolską Radą
Koordynacyjną Związkiem Organizacji Charytatywnych, ukończona księgowość na WyŜszej Szkole
Bankowej w Poznaniu
4. Grzegorz Grygiel, Pleszew
Grzegorz Grygiel – chętny do pomocy innym, członek kilku stowarzyszeń, (pracownik PCPR),
ukończona Szkoła Pracowników SłuŜb Społecznych w Poznaniu i Podyplomowe studium samorządu
terytorialnego i gospodarki lokalnej, bierze udział w szkoleniach na konsultantów ROPS ds. Funduszy
Strukturalnych
5. Dagmara Felisiak, Turek
Dagmara Felisiak –chętna do współpracy z innymi organizacjami, pracuje w Polskim Stowarzyszeniu
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Turku, ukończyła politologię na UAM w Poznaniu
6. Jadwiga Stefańska, Orzechowo k. Wrześni, Środy Wielkopolskiej
Jadwiga Stefańska – bardzo komunikatywna, dziennikarka lokalna Wiadomości Wrzesińskich,
aktywistka kilku organizacji, głównie kulturalnych, organizatorka lokalnych FIP-ów, chce działać i
działa na rzecz NGOs, silna osobista motywacja do działania, ukończona pedagogika zajęć kulturalno
oświatowych i Public Relations na WyŜszej Szkole Zarządzania i Bankowości, kierownik WTZ
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7. Piotr Sadowski, Kalisz
Piotr Sadowski – wykładowca przedmiotu organizacje pozarządowe w WyŜszej Szkole Zawodowej w
Kaliszu, prezes Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (fundacja, zatrudnia 15 osób), chętny do
pomocy organizacjom, w tym dysponuje salami szkoleniowymi i konferencyjnymi, które uŜycza dla
organizacji bezpłatnie
8. Marcin Olejnik, Ostrów Wielkopolski
Marcin Olejnik – ma doświadczenie w pracy metodą projektów głównie w szkole, chętny do działania,
magister zarządzania i marketingu oraz germanistyki, aktywnie działa w swoim środowisku
9. Andrzej Konieczny, Gostyń
Andrzej Konieczny – chętny do pomocy, nauczyciel, działacz i członek zarządu dwóch stowarzyszeń
lokalnych, organizował debaty i akcje o zasięgu powiatowym, bierze udział w szkoleniach z zakresu
Funduszy Strukturalnych organizowanych przez ROPS w Poznaniu, twórca koalicji organizacji na
poziomie powiatu
10. Małgorzata Kikiewicz, Poznań
Małgorzata Kikiewicz – chętna do działania, popierana przez Andrzeja Grzybowskiego (łącznika ds.
FS) ,działała w Fundacji Familijny Poznań, chce pracować na rzecz organizacji, ukończyła politologię
na UAM w Poznaniu
11. Karolina Górecka, Kępno
Karolina Górecka – „czuje” organizacje i niepełnosprawność, współpracuje z 3 organizacjami,
pracownik Urzędu Miasta i Gminy, ukończone studia o specjalności administracja publiczna oraz
Studia podyplomowe: Pomoc przedakcesyjna i FS UE
12. Cezary Janicki, Odolanów k. Ostrowa Wielkopolskiego
Cezary Janicki – aktywny, szczególnie w zakresie Katolickich Stowarzyszeń MłodzieŜy (szerokie
kontakty w tych ramach), kończy filozofię na UAM w Poznaniu
13. Ewa Gałka, Leszno
Ewa Gałka - koordynator Programu, prezes Centrum PISOP, prowadzi autorskie szkolenia z zakresu
wiedzy o Unii Europejskiej i funduszach unijnych, konsultant Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Poznaniu w zakresie funduszy unijnych, menadŜer
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Rok 2003 poświęcony był na edukację przyszłych specjalistów, którzy brali czynny udział w cyklu
specjalistycznych szkoleń.
Równocześnie w tym samym okresie, specjaliści brali udział w następujących spotkaniach:
1. Spotkanie organizacyjno – integracyjne w Poznaniu 6 maja 2003 – zostały podpisane umowy,
omówione zasady i załoŜenia programu oraz oczekiwania uczestników.
2. Spotkanie organizacyjno – integracyjne w Warszawie 8 maja 2003.
3. Spotkanie z łącznikami ds. funduszy strukturalnych na Wielkopolskę – Spotkanie odbyło się 7.
lipca 2003r.. Celem spotkania było poznanie się oraz wstępne ustalenie zasad współpracy.
4. Cztery spotkania podczas szkoleń makroregionalnych (16.06 w Łowiczu, 30.06 w Boszkowie,
1.10 w Cedzynie i 17.10 w Krynicy Górskiej) poświęcone były wymianie doświadczeń, ustalaniu
zasad współpracy, omawianiu wspólnych działań. Spotkania prowadziła koordynatorka.
5. Planowanie działań specjalistów na rzecz wielkopolskich NGOs odbyło się 3.10.2003r w
Poznaniu. Trenerem była Ewa Gałka, koordynat orka programu w Wielkopolsce. Materiały
wypracowane podczas warsztatu w załączeniu.
6. Spotkanie integracyjne połączone z omówieniem działań na rok 2004 odbyło się podczas
spotkania ogólnopolskiego 11.12.2003r.

Realizacja programów, jak Euro-NGO jest bardzo waŜna i potrzebna dla wielkopolskich NGOs.
Specjalistów, czyli osób nie tylko znających się na funduszach unijnych, ale równieŜ na funkcjonowaniu
III sektora jest trzynastu w Wielkopolsce, więc dostęp do kompetentnej osoby jest stosunkowo łatwy.
Do największych dokonań wielkopolskiej grupy Euro-NGO zaliczamy:
-

stworzenie zgranej grupy specjalistów;

-

znajomość programu i zasad współpracy ze specjalistami ze strony organizacji (dzięki promocji
podczas szkoleń organizowanych przez PISOP i specjalistów, konferencji, informacji na
www.ngo.pl i www.wielkopolska.ngo.pl );

-

zorganizowanie 6.12.2003r I Konferencji Plenarnej Wielkopolskich Organizacji Pozarządowych
pod patronatem Wojewody, w której udział wzięło 185 osób;

-

Wspólne stworzenie ulotek promujących program;

W 2004r specjaliści będą wspierać wielkopolskie organizacje w opracowywaniu projektów i realizacji
działań finansowanych z funduszy unijnych.
Program Euro-NGO finansowany jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Raport Roczny 2003

17

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

• Program HEROLD
Centrum PISOP realizowało Program Herold w okresie 1.11 do 31.12.2003r.
Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do aktualnych informacji dla wielkopolskich
organizacji pozarządowych. WaŜnym elementem była równieŜ promocja portalu www.ngo.pl i serwisu
www.wielkoposlka.ngo.pl jako źródeł aktualnych informacji dla działaczy III sektora.
Projekt adresowany był do przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych w
Wielkopolsce.
-

W ramach tego programu Centrum PISOP zorganizowało 6-cio godzinne szkolenie z
administrowania zakładkami serwisu WWW.wielkopolska.ngo.pl dla 10 osób, które odbyło się
26.11.2003 r. w Kaliskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Kaliszu.
KaŜdy z uczestników otrzymał materiały na temat korzystania z nowego narzędzia –
cyklotronu oraz zasad redagowania tekstów.

-

Organizacja I Konferencji Plenarnej Wielkopolskich Organizacji Pozarządowych dn.
6.12.2003r, w której udział wzięło 185 osób z wielkopolskich organizacji pozarządowych i
samorządów. Konferencja odbyła się w sali Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu,
współorganizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Podczas
konferencji Marcin Olejnik, specjalista w Programie Euro-NGO zaprezentował portal ngo.pl,
obszary tematyczne zawarte w zakładkach, moŜliwości jakie daje korzystanie z portalu.

-

W odpowiedzi na ramach projektu realizowane było równieŜ poradnictwo dla organizacji
pozarządowych
Podczas realizacji projektu przy okazji szkoleń, porad i spotkań pracownicy i wolontariusze

Centrum PISOP informowali o TWI, zachęcali do korzystania z portalu WWW.NGO.PL , promowali
zapisywanie się do bazy danych Klon Jawor (100 ankiet rozdanych podczas szkoleń i spotkań).
Program HEROLD finansowany jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.
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• PISOP – Wielkopolski Ośrodek Wspierania NGOS

Projekt realizowany jest od lipca 2003, jego realizacja zakończy się w czerwcu 2005r.
Mając na względzie rozszerzający się obszar działania trzeciego sektora, czyli pojawianie się kolejnych
organizacji pozarządowych i fundacji, postanowiliśmy rozszerzyć nasze kompetencje jako ośrodków
wspierania organizacji pozarządowych.
.
Spodziewane wymierne rezultaty projektu to:

-

Wzmocnienie ośrodka, zwiększenie doświadczenia członków zespołu Centrum PISOP,

-

PodwyŜszenie standardu pracy biura (zarówno merytorycznego, jak i technicznego),

-

Organizacja średnio 1 szkolenia dla NGOs miesięcznie,

-

Średnio ok. 20 porad udzielonych miesięcznie,

-

Średnio ok. 50 informacji udzielonych miesięcznie,

-

Nawiązanie kontaktu z partnerem z Niemiec w celu realizacji wspólnych projektów,

-

Min. 15 spotkań z przedstawicielami organizacji

-

Organizacja II Konferencji Plenarnej Wielkopolskich Organizacji Pozarządowych (grudzień
2004r)

Realizacja projektu finansowana przez Fundację Motta.
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• Budowanie współpracy organizacji pozarządowych w Lesznie
Projekt realizowany był w okresie kwiecień- listopad 2003r.
ZałoŜone cele (zwiększenie współpracy leszczyńskich NGOs) projektu zostały osiągnięte. Budowanie
współpracy organizacji pozarządowych wymaga oprócz przeszkolenia zainteresowanych, równieŜ
wspieranie

na

bieŜąco

(poradnictwo,

spotkania,

zapewnienie

materiałów

informacyjnych)

podejmowanych przez nich działań. W tym celu udzielaliśmy porady z zakresu posykiwania środków,
Ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie oraz z księgowości, zorganizowaliśmy
szkolenie z budowania współpracy oraz zainicjowaliśmy powstanie grupy roboczej ds. powołania
rady/koalicji organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu.
W ramach projektu 15.11.2003r. zorganizowane zostało szkolenie zrealizowane z zakresu budowania
współpracy organizacji pozarządowych: uczestniczyło w nim 12 osób z organizacji działających na
terenie miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego. Efektem szkolenia jest utworzenie grupy roboczej na
rzecz powołania rady/koalicji organizacji na terenie miasta i powiatu leszczyńskiego. Grupa spotyka
się min. raz na 2 miesiące.
Równocześnie w okresie realizacji projektu ( 25.04-30.11.2003 r.) w siedzibie Centrum PISOP poradnik
udzielał porad i konsultacji przedstawicielom organizacji z terenu

miasta Leszna. Najczęściej

oczekiwano porad z zakresu: tworzenia nowych struktur, opracowani programów, pisania wniosków o
dotacje, sprawozdawczości, księgowości, Ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie,
pozyskiwania sponsorów, itp.
Realizacja projektu sfinansowana została ze środków Urzędu Miasta Leszna oraz Starostwa
Powiatowego w Lesznie.
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• Program Parasol
Okres realizacji projektu: 26.06.2003 – 30.11.2003.
Celem projektu była profesjonalizacja działań oraz integracja liderów organizacji pozarządowych
działających na rzecz osób niepełnosprawnych, rodzin i seniorów na terenie 5 powiatów Wielkopolski.
W szkoleniach z zarządzania projektami i organizacją oraz z pozyskiwania funduszy wzięli udział
przedstawiciele NGOs z terenu całej Wielkopolski. Szkolenie ze współpracy organizacji zostało
zorganizowane dla organizacji z Leszna i powiatu leszczyńskiego i zaowocowało rozpoczęciem prac
grupy roboczej ds. powołania rady/koalicji leszczyńskich NGOs.
W ramach programu „ Parasol”, zrealizowane zostały następujące szkolenia:
1) Szkolenie z zarządzania projektami w organizacjach pozarządowych (4.10.2003r)
W szkoleniu wzięło udział 14 osób, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Trwało 8 godzin.
Uczestnicy otrzymali komplet materiałów, zaświadczenia i poczęstunek.
2) Szkolenie z pozyskiwania funduszy i pisania wniosków o dotacje (3-4.11.2003r)
W szkoleniu wzięło udział 19 osób, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Trwało 14 godzin.
Uczestnicy otrzymali komplet materiałów, zaświadczenia i poczęstunek. Szkolenie prowadzone było
przez dwóch trenerów-wykładowców.
Uczestnicy szkolenia zdobyli wiedzę: o źródłach finansowania organizacji pozarządowych z podziałem
na środki, administracji publicznej i sponsorów prywatnych, o sposobach zdobywania środków na
działalność, o róŜnicach między programem, projektem i wnioskiem, jak pisać wnioski o dotacje, jak
formułować harmonogram działań, jak formułować budŜet, jak rozliczać dotacje oraz umiejętności:
wyboru optymalnych źródeł finansowania, wyboru sposobu zdobywania środków w zaleŜności od
prowadzonych działań, tworzenia projektów, pisania wniosków o dotacje, formułowania harmonogramu
działań, formułowania budŜetu, rozliczania dotacji.
3) Szkolenie z budowania współpracy organizacji pozarządowych (15.11.2003r)
W szkoleniu wzięło udział 12 osób, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Trwało 8 godzin.
Uczestnicy otrzymali komplet materiałów, zaświadczenia i poczęstunek. Szkolenie prowadzone było
przez dwóch trenerów-wykładowców.
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Informacje w ramach programu „ Parasol” udzielano nie tylko podczas szkoleń i spotkań ale równieŜ za
pomocą telefonu, faxu, interntu ( e-mail, www.wielkopolska.ngo.pl), udzielono porad 50 i 150
informacji.
Działania w ramach projektu Parasol mogły być zrealizowane dzięki wsparciu Samorządu
Województwa Wielkopolskiego i Urzędu Miasta Leszna.

• Projekt Partnerstwo Dla III Sektora
Projekt realizowany jest od IX 2003. Zakończenie działań z w ramach projektu przewidziane jest na
maj 2005r.
Centrum PISOP rozpoczęło we wrześniu 2003 roku realizację dwuletniego projektu
PARTNERSTWO DLA TRZECIEGO SEKTORA na terenie województwa wielkopolskiego. Celem
projektu jest budowanie mechanizmów partnerstwa społecznego w Polsce oraz profesjonalizacja działań
organizacji pozarządowych. Projekt dofinansowany został przez Fundację im. Stefana Batorego ze
środków Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe. Projekt realizowany jest na terenie całej
Polski przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT oraz Fundację Rozwoju Demokracji
Lokalnej.
W ramach projektu wspieramy m.in.: proces tworzenia reprezentacji regionalnych organizacji
pozarządowych województwa wielkopolskiego. Naczelnym celem jest wspieranie procesu podejmowania
współpracy i prowadzenia dialogu z samorządem a organizacjami pozarządowymi w naszym
województwie (tworzymy Radę Organizacji Pozarządowych Regionu Leszczyńskiego, współtworzymy
Koalicję NGOstyń oraz Wolontariat Poznański). W sumie w okresie od września do grudnia 2003 roku
odbyło się sześć spotkań Koalicji NGOstyń (4) oraz leszczyńskiej rady organizacji pozarządowych (2).
Ze względu na to, Ŝe wiele organizacji z terenu Wielkopolski nie dysponuje wystarczającą wiedzą i
umiejętnościami niezbędnymi do sprawnego zarządzania organizacją, działacze III Sektora coraz
chętniej korzystają z róŜnego rodzaju szkoleń. W ramach projektu od września do grudnia Centrum
PISOP zorganizował 5 szkoleń z zakresu: z pisania wniosków o dotacje, podstawowych zasad pisania
wniosków o do źródeł unijnych, zarządzania projektem i budowania współpracy organizacji
pozarządowych. W szkoleniach w sumie wzięło udział 68 osób
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w ramach szkoleń dotyczących „Jak skutecznie pisać wnioski o dotacje” ( 1 szkolenie
jednodniowe,) wzięło udział 29 osób;



w szkoleniu nt. ‘Podstawowych zasad pisania wniosków do źródeł unijnych z matrycą
projektu” (2 szkolenia dwudniowe) wzięło udział 20 osób;



w szkoleniu dotyczącym budowania współpracy organizacji pozarządowych (1 szkolenie
jednodniowe) wzięło udział 9 osób;



w szkoleniu dotyczącym zarządzania projektem ( 1 szkolenie jednodniowe) wzięło udział 10
osób.

W 2004 roku przewidujemy szkolenia przygotowujące organizacje do absorpcji funduszy strukturalnych,
przeprowadzenie szeregu szkoleń z zakresu Ustawy o działalności poŜytku publicznego i o
wolontariacie oraz pisania wniosków o dotacje a takŜe budowania standardów usług.

Dla potrzeb projektu sukcesywnie podnoszono zawartość zarówno pod względem ilości zakładek, jak i
informacji na temat w serwisie regionalnym WWW.wielkopolska.ngo.pl .

• Integracja
Integracja sektora pozarządowego na Ukrainie. Przekazanie doświadczeń
Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT LIDZE Centrów
Wsparcia Organizacji Pozarządowych na Ukrainie.
Projekt realizowany jest w okresie od 01 XI 2003 do 31 VIII 2004
Projekt Integracja sektora pozarządowego na Ukrainie. Przekazanie doświadczeń Sieci Wspierania
Organizacji Pozarządowych SPLOT LIDZE Centrów Wsparcia Organizacji Pozarządowych na
Ukrainie jest realizowany przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, do którego od
czerwca 2003 Centrum PISOP naleŜy. Celem projektu jest wzmocnienie środowiska ukraińskich
organizacji pozarządowych poprzez przekazanie polskich doświadczeń w zakresie integracji sektora
pozarządowego.
Szczegółowe cele projektu:
1. integracja sektora pozarządowego w Charkowie i w Winnicy
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2. przekazanie LIDZE Centrów Wsparcia na Ukrainie wiedzy w zakresie wspierania procesu
integracji środowiska organizacji pozarządowych
3. zwiększenie potencjału LIGI oraz ukraińskich organizacji pozarządowych
4.

zwiększenie samoświadomości sektora pozarządowego na Ukrainie

W ramach projektu wyszukiwaliśmy modelowe inicjatywy promujące Unię Europejską, które zostały
zrealizowane w Polsce. Głównym kryterium wyboru była modelowość i innowacyjność. Jednak, jak się
okazuje, nie ma wielu takich inicjatyw w Wielkopolsce. Wybieraliśmy do publikacji więc te, które
wydały się ciekawsze od pozostałych.
Efektem projektu jest publikacja w języku ukraińskim i prezentacja modelowych inicjatyw w Polsce na
portalu WWW.ngo.pl.
WWW.ngo.pl
Działania sfinansowane zostały przez Polsko Amerykańsko Ukraińska Inicjatywa Współpracy PAUCI
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Zespół Centrum PISOP
Ewa Gałka – Prezes Zarządu, dyrektor biura Centrum PISOP, poradnik, trener, członek
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, absolwent Szkoły Trenerów Organizacji
Pozarządowych STOP, autor i koordynator wielu projektów, uczestnik licznych szkoleń tematycznych z
zakresu III Sektora, absolwent Zarządzania i Marketingu na Politechnice Poznańskiej w Poznaniu
Aleksandra Turkiewicz – Olejniczak – wolontariusz, Członek Zarządu Stowarzyszenia, poradnik,
trener, uczestnik Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, odpowiedzialna za współpracę
międzysektorową, aktualizowanie materiałów informacyjnych i poradniczych, absolwent Zarządzania
Przedsiębiorstwem na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Joanna Lisowska – wolontariusz, odpowiedzialna za dystrybucję informacji, czuwa nad sprawna pracą
biura Centrum PISOP, absolwentka Nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego na
WyŜszej szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze
Anna Kozłowska – wolontariusz, Skarbnik Zarządu Centrum PISOP, odpowiedzialna za komunikację
i współpracę z organizacjami pozarządowymi, koordynator projektu Partnerstwo dla III Sektora,
Studentka WyŜszej Szkoły Humanistycznej w Lesznie
Monika Kałek – wolontariusz, Sekretarz Zarządu Centrum PISOP, autor i koordynator licznych
projektów, trener, ukończone liczne szkolenia z zakresu organizacji pozarządowych, absolwent
pedagogiki pracy socjalnej na Akademii Bydgoskiej
Anna Rzyska, - wolontariuszka, odpowiedzialna

za bazę kliencką Centrum PISOP, wysyłkę

materiałów informacyjnych, organizację szkoleń, spotkań i konferencji. Studentka WyŜszej Szkoły
Humanistycznej w Lesznie
Agnieszka Gałka - wolontariuszka, odpowiedzialna za techniczną stronę dystrybucji informacji,
organizację szkoleń Centrum PISOP, konferencji, spotkań. Odpowiedzialna za kontakty z
organizacjami, studentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Alicja Kaczmarek – wolontariusz, odpowiedzialna za pracę biura Centrum PISOP, wysyłkę materiałów
informacyjnych, organizację szkoleń, spotkań i konferencji. Studentka WyŜszej Szkoły Humanistycznej
w Lesznie
Grzegorz Matczuk – wolontariusz odpowiedzialny za administrowanie serwisu internetowego
WWW.wielkopolska.ngo, student WyŜszej Szkoły Humanistycznej w Lesznie
Małgorzata Jarosik – odpowiedzialna za księgowość
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Partnerzy
☺ Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
☺ Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS” w Łodzi
☺ Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych „STOP”
☺ Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie
☺ Fundacja im Stefana Batorego w Warszawie
☺ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
☺ Samorząd Miasta Leszna
☺ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie
☺ Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w Wielkopolsce
☺ WyŜsza Szkoła Humanistyczna w Lesznie
☺ Stowarzyszenie "Dziecko" w Gostyniu
☺ Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

Sponsorzy

☺ Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności
☺ Fundacja im Stefana Batorego
☺ Charles Stewart Mott Foundation
☺ Samorząd Województwa Wielkopolskiego
☺ Samorząd Miasta Leszna
☺ Starostwo Powiatowe w Lesznie
☺ Polsko-Amerykasko-Ukraińska Inicjatywa Współpracy PAUCI
☺ Samorząd Województwa Wielkopolskiego
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