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Szanowni Państwo!

Po co nam organizacje pozarządo-
we? Dobre pytanie! Ich członkowie 
co chwilę wymyślają coś nowego, 

chcą organizować imprezy, festyny, rajdy 
i przeglądy, zawracają głowę i żądają pie-
niędzy. Mają misje, wizję i zawsze wiedzą 

jak coś zrobić lepiej. Mówią, że my to naczalstwo, a oni to 
namolstwo! Więc może łatwiej by nam się żyło bez funda-
cji i stowarzyszeń?

Ale czy nasze wydziały dałyby radę zorganizować tyle 
wydarzeń w siedemnastu gminach powiatu krakowskie-
go? I skąd wiedzielibyśmy czego potrzebują mieszkań-
cy małych wsi, w których mieszka raptem kilkadziesiąt 
osób? Jakich narzędzi musielibyśmy użyć, aby zbadać 
oczekiwania społeczne i kogo następnie zmobilizować, 
aby przekonał panią Helenkę, żeby upiekła ciasto, szefa 
straży, by udostępnił remizę, a sołtysa, by pomógł zorga-
nizować całą resztę?

Na szczęście są oni: liderzy, pasjonaci, zapaleńcy, spo-
łecznicy – ludzie, którym chce się działać, organizować, 

Zapraszamy do lektury czwartego numeru Biuletynu 
NGO „Jedność w rozmaitości – rozmaitość w jedności” 
wydawanego przez Starostwo Powiatowe w Krakowie 
w ramach projektu o tym samym tytule.

Celem projektu, współfinansowanego przez Unię Euro-
pejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
POKL, jest rozwój potencjału trzeciego sektora w powie-
cie krakowskim. 

Gazeta wpisuje się w ten cel, promując działania projek-
towe, poruszając ważne zagadnienia dotyczące działań 
organizacji pozarządowych, a także opisując ciekawych 
ludzi, pomysły, inicjatywy. Przedstawiamy portrety lokal-
nych liderów, pokazujemy jakie działania realizują poprzez 
swoje organizacje. Chcemy aby nasz biuletyn w ciekawy 
sposób dotykał ważnych aspektów funkcjonowania NGO 

na terenie powiatu krakowskiego i pokazywał ile dobrego 
dzieje się w trzecim sektorze. Ta gazeta ma być tworzona 
przez NGO i dla NGO !

W ramach projektu ukaże się 10 numerów, każdy w na-
kładzie 500 sztuk. Biuletyn jest dostępny bezpłatnie, roz-
syłany pocztą do organizacji pozarządowych i jednostek 
samorządu terytorialnego. Wydania elektroniczne znajdu-
ją się na stronie internetowej: www.ngo.powiat.krakow.pl.

Redakcja  zaprasza organizacje pozarządowe z terenu 
powiatu krakowskiego do kontaktu i zaprezentowania się 
w kolejnych wydaniach gazety.

Osoby, które chciałyby aktywnie włączyć się w redago-
wanie biuletynu, prosimy o kontakt: tel. 12 397 93 13 , 
e-mail: ngo@powiat.krakow.pl

Realizatorzy projektu

LIDER: PARTNERZY:

Fundacja Gospodarki
 i Administracji Publicznej
ul. Rakowicka 10b/10, 31-511 Kraków
NIP: 676 22 93 050
tel./fax: 12 423 76 05, wew.33
www.fundacja.e-gap.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Małopolski Instytut Samorządu
Terytorialnego i Administracji
ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków
NIP: 522 00 01 895
tel./fax: 12 633 82 85, wew.142
www.mistia.org.pl

Powiat Krakowski
al. Słowackiego 20, 30-037  Kraków
NIP: 677 23 64 194
tel./fax: 12 634 42 70, 12 632 59 22
www.powiat.krakow.pl

zmieniać na lepsze swój mały świat, a często cały region.

Z wieloma z nich miałem okazję spotkać się 23 paździer-
nika, na II Forum Organizacji Pozarządowych, zorgani-
zowanym w ramach projektu „Jedność w rozmaitości 
– rozmaitość w jedności. Wzmocnienie dialogu obywatel-
skiego na rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego”.

Długo trwało nasze spotkanie, ale nikt nie wychodził 
wcześniej. Myślę, że to dlatego, że mówiliśmy o rzeczach 
ważnych, my wszyscy, zgromadzeni na sali. Zresztą na-
sze rozmowy – Powiatu Krakowskiego z NGO – trwają już 
od wielu miesięcy. W czasie tego forum przedstawiliśmy 
rezultaty konsultacji  dotyczących przyszłorocznych kon-
kursów ofert na realizację zadań publicznych, wysłucha-
liśmy dodatkowych uwag, dyskutowaliśmy o kształcie 
naszej współpracy w następnych latach. Podczas panelu 
dyskusyjnego odkryliśmy że podkrakowska terra incogni-
ta jest lepiej znana, niż nam się wydawało.

Naczalstwo i namolstwo? Nie, jesteśmy partnerami. Wy 
nas inspirujecie, my pomagamy Wam tworzyć to, co 
w Waszych gminach wyjątkowe. I za to Państwu serdecz-
nie dziękuję.

Józef Krzyworzeka,
starosta krakowski

REFLEKSJE PO FORUM NGO
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II FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
I INICJATYW OBYWATELSKICH POWIATU 
KRAKOWSKIEGO

W dniu 23 października 2014 r. odbyło się II Forum 
Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywa-
telskich Powiatu Krakowskiego. Stanowiło ono 

kontynuację działań podjętych przez Starostwo Powiato-
we - w partnerstwie z Fundacją Gospodarki i Administracji 
Publicznej oraz FRDL Małopolskim Instytutem Samo-
rządu Terytorialnego i Administracji – mających na celu 
zwiększenie zakresu i poprawę jakości mechanizmów 
współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami poza-
rządowymi i partnerami społecznymi.

W Forum wzięli udział przedstawiciele Starostwa Po-
wiatowego w Krakowie (w tym starosta krakowski Józef 
Krzyworzeka, sekretarz powiatu Mirosław Golanko oraz 
dyrektorzy wydziałów), a także członkowie organizacji 
pozarządowych i zaproszeni eksperci.

Po uroczystym otwarciu wydarzenia przez starostę kra-
kowskiego,  Magdalena Banaś – przedstawicielka Fun-
dacji GAP – dokonała podsumowania dotychczasowych 
rezultatów projektu „Jedność w Rozmaitości – Rozma-
itość w Jedności. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego 
na rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego”, w ramach 
którego zorganizowano II Forum. Następnie  Małgorzata 
Zięć, dyrektor Biura Promocji i Współpracy Starostwa Po-
wiatowego w Krakowie, przedstawiła propozycję Uchwały 
Rady Powiatu dotyczącą „Rocznego Programu Współ-
pracy Powiatu Krakowskiego z Organizacjami Pozarzą-
dowymi na rok 2015”, zawierającą zmiany wynikające 
z uwag zgłaszanych przez przedstawicieli organizacji po-
zarządowych w ramach spotkań organizowanych w lipcu, 
sierpniu i październiku 2014 r.

Centralnym punktem II Forum była debata panelowa 
z udziałem: starosty krakowskiego Józefa Krzyworzeki,  

dr hab. Ewy Bogacz-Wojtanowskiej (Instytut Spraw 
Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego), dr Michała 
Kudłacza (Fundacja GAP, Uniwersytet Ekonomiczny) oraz 
Moniki Dudek (Fundacja Kobieta w Regionie), modero-
wana przez dyrektora Wydziału Programów i Projektów 
FRDL MISTiA, Jacka Kwiatkowskiego. Paneliści – wspie-
rani przez aktywnie uczestniczących w dyskusji przed-
stawicieli NGO - dyskutowali o tym, co stanowi sedno 
funkcjonowania organizacji pozarządowych, jaka jest ich 
rola w społeczeństwie, a także wspólnie zarysowali wizję 
modelu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacja-
mi pozarządowymi.

Forum zakończyła wspólna dyskusja o proponowanych 
kierunkach działania, a także zdefiniowaniu na czym po-
winno polegać rzeczywiste partnerstwo Powiatu i NGO. 
Po zakończeniu części merytorycznej zaprezentowane 
zostały najbliższe działania przewidziane w ramach pro-
jektu „Jedność w Rozmaitości – Rozmaitość w Jedności”, 
czyli rozpoczęcie cyklu szkoleń „Akademia NGO” oraz 
spotkania konsultacyjne dotyczące standardów współ-
pracy finansowej i pozafinansowej organizacji pozarządo-
wych ze Starostwem Powiatowym w Krakowie.

W trakcie forum przedstawiciele organizacji pozarzą-
dowych mieli możliwość zaprezentowania swojej dzia-
łalności na specjalnie do tego celu przygotowanych 
stanowiskach. Dodatkowo, członkowie NGO mieli możli-
wość założenia „Wizytówek NGO”, będących całkowicie 
edytowalną stroną internetową organizacji, działającą 
w ramach Portalu Organizacji Pozarządowych Powiatu 
Krakowskiego – ngo.powiat.krakow.pl

Bartosz Kożuch  
FRDL MISTiA
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OŚRODEK WSPARCIA 
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

I INICJATYW OBYWATELSKICH POWIATU KRAKOWSKIEGO

Realizatorzy projektu

LIDER: PARTNERZY:

Fundacja Gospodarki
 i Administracji Publicznej
ul. Rakowicka 10b/10, 31-511 Kraków
NIP: 676 22 93 050
tel./fax: 12 423 76 05, wew.33
www.fundacja.e-gap.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Małopolski Instytut Samorządu
Terytorialnego i Administracji
ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków
NIP: 522 00 01 895
tel./fax: 12 633 82 85, wew.142
www.mistia.org.pl

Powiat Krakowski
al. Słowackiego 20, 30-037  Kraków
NIP: 677 23 64 194
tel./fax: 12 634 42 70, 12 632 59 22
www.powiat.krakow.pl

Już działamy !

Jednym z założeń projektu „Jedność w Rozmaitości – Rozmaitość w Jedności. Wzmocnienie dialogu oby-
watelskiego na rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego” było uruchomienie Ośrodka Wsparcia dla Organizacji 
Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Powiatu Krakowskiego. Impulsem do jego powstania była chęć 

wyjścia naprzeciw potrzebom trzeciego sektora i świadczenia pomocy organizacjom, działającym na terenie 
powiatu krakowskiego poprzez pełnienie funkcji szkoleniowo-doradczych, animacyjnych, informacyjno-promo-
cyjnych oraz integracyjnych. Ośrodek ma być także miejscem spotkań i konsultacji pomiędzy jednostkami samo-
rządu a III sektorem. 

Powyższe cele będą realizowane szczególnie poprzez:

• prowadzenie szkoleń z zakresu rozwoju i planowania działań organizacji pozarządowych,  
pozyskiwania środków, przygotowywania ofert realizacji zadań publicznych,  
księgowych aspektów działalności itp.,

• prowadzenie regularnego, indywidualnego doradztwa stacjonarnego w zakresie rozwoju  
organizacji pozarządowych i planowania działań, pozyskiwania środków, prawnych aspektów działania  
i rejestracji organizacji pozarządowych, przygotowywania ofert zadań publicznych,  
księgowych aspektów działania i innych,

• podejmowanie działań wspierających integrację sektora pozarządowego wokół istotnych  
problemów społecznych i współpraca w tym zakresie ze Starostwem Powiatowym w Krakowie.

Ośrodek mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie, przy al. Słowackiego 20, w pokoju 311. 
Dyżur stacjonarny będzie pełniony w ośrodku w środy, w godzinach od 10.00 do 18.00, dyżur telefoniczny we 
wtorki, od 9.00 do 17.00.

Wszystkie zapytania i sugestie prosimy kierować do pani Moniki Dudek, na adres mailowy: 
mdudek@powiat.krakow.pl lub telefonicznie pod nr 664 063 268, 12 39 79 311.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z pomocy ośrodka, a także do zapoznania się z portalem www.ngo.po-
wiat.krakow.pl, dedykowanym organizacjom pozarządowym. Na portalu każda organizacja może zamieścić swoją 
obszerną wizytówkę, zawierającą m. in. informacje o profilu działalności i organizowanych wydarzeniach.

 Zapraszamy do współpracy!
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Projekt „JEDNOŚĆ W ROZMAITOŚCI – ROZMA-
ITOŚĆ W JEDNOŚCI. Wzmocnienie dialogu obywa-
telskiego na rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego” 

prowadzony przez Fundację Gospodarki i Administracji 
Publicznej, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej 
MISTIA oraz Powiat Krakowski, zakłada dostarczenie 
przedstawicielom organizacji pozarządowych odpowied-
niej wiedzy i umiejętności potrzebnych w profesjonalnym 
zarządzaniu organizacją. W związku z tym, w ramach 
projektu, od listopada br. będzie prowadzony cykl bez-
płatnych szkoleń pod nazwą Akademia NGO. Cztery 
edycje szkoleniowe nauczą przedstawicieli małych orga-
nizacji zasad dobrego zarządzania organizacją non profit, 
opracowania i realizowania strategii rozwoju, budowania 
wizerunku, pozyskiwania środków na działalność oraz 
opracowania i realizacji skutecznych kampanii opartych 
na pozafinansowych atutach organizacji. W każdej edycji 
Akademii NGO trwającej 80 godzin, szczegółowo zostaną 
poruszone istotne kwestie dotyczące prawnych aspektów 
funkcjonowania organizacji pozarządowych, księgowości, 
budowania zespołu, skutecznego ubiegania się o dotacje, 
zasad komunikacji, rozwiązywania konfliktów, marketingu 
i Public Relations (PR) oraz alternatywnych form finanso-
wania jak np. darowizny, zbiórki publiczne, fundraising, 
crowd-funding. Wszystkie szkolenia poprowadzą eksper-
ci – praktycy: prawnicy, księgowi, specjaliści ds. pozyski-
wania funduszy unijnych, fundrisingu, którzy znają specy-

fikę funkcjonowania organizacji pozarządowych. Zajęcia 
będą się odbywać w siedmiu modułach szkoleniowych 
w systemie weekendowym tj. w piątki w godzinach 16:30 
– 19:45 oraz w soboty w godzinach 9:00 – 16:00. Uczest-
nikami każdego cyklu szkoleniowego mogą być osoby 
będące członkami/członkiniami organizacji, współpracu-
jące z organizacją na podstawie umowy o pracę, umowy 
cywilno-prawnej czy w ramach wolontariatu. Ważne też, 
żeby organizacja prowadziła swoją działalność na terenie 
powiatu krakowskiego. Rekrutacja na poszczególne cykle 
Akademii NGO będzie się odbywała odrębnie dla każ-
dego cyklu. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest 
dostarczenie do organizatora wypełnionych i podpisa-
nych dokumentów (formularza rekrutacyjnego, deklaracji 
uczestnictwa, potwierdzenia przynależności do organiza-
cji oraz oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych oraz o posiadaniu przez organizację 
siedziby na terenie powiatu krakowskiego lub prowadze-
nie działalności na jego obszarze).

Szczegółowe informacje na temat warunków przystąpie-
nia do cyklu szkoleniowego oraz formularze rekrutacyjne 
znajdą Państwo na stronie portalu organizacji pozarządo-
wych powiatu krakowskiego www.ngo.powiat.krakow.pl 
w zakładce Akademia NGO.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału  
w Akademii NGO.

CYKL SZKOLENIOWY AKADEMIA NGO

Harmonogram Cyklu Szkoleniowego Akademia NGO 

Moduł Czas 
trwania Moduł szkoleniowy Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 

1 12h 
Prawne aspekty funkcjonowania 

organizacji pozarządowej 
7-8.11.2014 16-17.01.2015 6-7.03.2015 10-11.04.2015 

2 12h Księgowość w organizacji pozarządowej 14-15.11.2014 23-24.01. 2015 13-14.03.2015 17-18.04.2015 

3 12h Budowanie zespołu 21-22.11.2014 30-31.01. 2015 20-21.03.2015 24-25.04.2015 

4 12h 
Skuteczne ubieganie się o dotacyjne 

formy finansowania działalności 
organizacji 

28-29.11.2014 6-7.02. 2015 27-28.03.2015 8-9.05.2015 

5 12h Marketing i Public Relations (PR)  
w organizacji pozarządowej 

5-6.12. 2014 13-14.02. 2015 10-11.04.2015 15-16.05.2015 

6 12h Skuteczne komunikowanie się  
i rozwiązywanie konfliktów 

12-13.12.2014 20-21.02. 2015 17-18.04.2015 22-23.05.2015 

7 8h 

Alternatywne formy finansowania 
działalności organizacji (fundraising, 

zbiórki publiczne, darowizny, 
 crowd-funding) 

20.12.2014 28.02. 2015 25.04.2015 30.05.2015 
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POLITYKA
I CZOSNEK W CZEKOLADZIE

O czosnku za chwilę, najpierw polityka...

Ojczyzna, tradycja i patriotyzm. Przy okazji nad-
chodzących wyborów samorządowych, te trzy 
słowa odmieniane są  najczęściej przez wszystkie 

przypadki. Czy to dlatego, że dla Polaków te pojęcia są 
najważniejsze? Najbardziej nośne? Zapewnią kandyda-
tom największą popularność?

Samorząd to instytucja, w której powinni zasiadać przed-
stawiciele lokalnych społeczności,znających realia swo-
jego regionu, potrzeby swojej wsi. Godni reprezentanci 
swojego okręgu, społecznicy i liderzy, mający zdolności 
organizacyjne i komunikacyjne.

Czy takimi są? To, w największej mierze, zależy od wy-
borców, którzy najlepiej powinni znać tych, na których 
głosują. Na tym najniższym szczeblu, do rad gminnych, 
miejskich i powiatowych, wybieramy przecież naszych 
sąsiadów.  Ale często dzieje się tak, że w radach zasiada-
ją osoby, które po pewnym czasie tracą kontakt z rzeczy-
wistością, tymi zaś, którzy wciąż działają i animują lokalną 
rzeczywistość są miejscowi liderzy, często członkowie 
organizacji pozarządowych.

Ojczyzna, tradycja i patriotyzm? Właśnie w obszarze tych 
wartości poruszają się najczęściej członkowie fundacji 
i stowarzyszeń, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, dru-
howie z OSP. 

To oni organizują festiwale, koncerty, zawody sportowe, 
pikniki, obchody Dnia Dziecka oraz aktywne wakacje dla 
dzieci i młodzieży.

Trudno zrozumieć ich chęć do działania tym, którzy nie 
lubią zbytniej aktywności. Trudno pojąć, dlaczego po-
święcają na pracę społeczną, zabieganie o fundusze i roz-
liczanie projektów swój wolny czas, wieczory i rodzinne 
weekendy. W zamian niejednokrotnie są posądzani o „do-
rabianie się”, „promowanie się” i inne grzechy... A jednak 
działają, bez diet i wynagrodzenia, zwrotu kosztów i de-
legacji. I zyskują, po pewnym czasie, uznanie otoczenia.

Społecznicy. Liderzy. Zmieniają otoczenie, integrują spo-
łeczność, animują życie kulturalne i sportowe. Czy to nie 
oni powinni zasiadać w samorządowych i poselskich ła-
wach? Ale czy wtedy mieliby czas na działanie i pozostali 
w ścisłym kontakcie z członkami swojej społeczności?

Wydaje się, że tak. W materiale roboczym, opracowanym 
przez Regionalny Panel Ekspertów na potrzeby VII Ogól-
nopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych czytamy:

Czym jest polityka? Jak ją zdefiniować? Najczęściej 
pojęcie to kojarzy się ludziom pejoratywnie: jako walka 
o władzę i o wpływy dla osiągania swoich prywatnych 
interesów, a nie jako podejmowanie działań dla dobra 
ogółu; jako korzystanie z przywilejów, a nie branie odpo-
wiedzialności.

Traktując politykę jako działanie na rzecz interesu publicz-
nego łatwo dojść do wniosku, że większość organizacji 
pozarządowych (OP) jest zaangażowana politycznie, bo 
nie działa w próżni, a prowadzone przez nią działania 
skutkują mniejszymi lub większymi zmianami w społecz-
nościach lokalnych.

Może więc członkowie NGO działają w obszarze tej do-
brej polityki, przynoszącej społeczne korzyści? Może 
ich zaangażowanie w ojczyznę, tradycję i patriotyzm jest 
tym prawdziwym działaniem, nie nastawionym na zysk, 
wypływającym z rzeczywistych oczekiwań lokalnych 
społeczności? Dzięki tym organizacjom, a często poje-
dynczym osobom, pamięć o przeszłości jest zachowywa-
na, tradycja kultywowana, zajęcia dla dzieci i młodzieży 
zrealizowane.

Czosnek w czekoladzie
20 ząbków czosnku, oliwa z oliwek z pierwszego tło-
czenia, mielona kawa, czekolada.

Obieramy i blanszujemy ząbki czosnku, a następnie dokład-

nie je osuszamy. Wkładamy czosnek do rondelka i zalewamy 

oliwą. Przez godzinę trzymamy na małym ogniu, najlepiej 

w temperaturze ok. 60 stopni Celsjusza. Rondelek odsta-

wiamy i czekamy, aż czosnek wystygnie. Po wystygnięciu 

wyjmujemy go z oliwy i usuwamy resztki tłuszczu. Ząbki 

nadziewamy na patyczki do szaszłyków i zanurzamy w rozto-

pionej wcześniej czekoladzie. Na koniec posypujemy kawą. 

Spożywamy jako pralinki. 
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* Wydawnictwo jest dystrybuowane bezpłatnie przez Starostwo Powiatowe w Krakowie,  
podczas wydarzeń organizowanych na terenie powiatu krakowskiego.

Część tych działań została opisana w ostatnim wydawnic-
twie promocyjnym Powiatu Krakowskiego zatytułowanym 
„Powiat krakowski. Paleta barw, smaków i tradycji”*. 
Nieprzypadkowo album ten został wydany w roku ogło-
szonym rokiem Oskara Kolberga, etnografa, folklorysty, 
muzyka, wybitnego i wszechstronnego badacza polskiej 
kultury ludowej, który pozostawił po sobie bezcenne dzie-
dzictwo, dla wielu współczesnych niezastąpione źródło 
informacji o naszej kulturze.

Na kartach tego wydawnictwa znajdziecie Państwo opis 
zwyczajów i świąt dorocznych, lokalnych tradycji, prze-

pisy kulinarne naszych babć. Wszystko przeplatane pie-
śniami i cytatami z dzieł Oskara Kolberga, poświęconych 
regionowi krakowskiemu. Gros wydarzeń opartych na tej 
tradycji organizują właśnie lokalne stowarzyszenia i fun-
dacje. Dzięki nim ten niewielki wycinek tradycji, ten lokal-
ny patriotyzm, przejawiający się w pielęgnowaniu pamięci 
i miejsc, wciąż jest żywy. 

W naszej okolicy i w nas samych. 
Monika Dudek

prezes fundacji Kobieta w Regionie
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Fundacja Skawińskie Centrum Wolontariatu to orga-
nizacja założona w 2013 roku po to, żeby tworzyć 
i umacniać więzi pomiędzy członkami lokalnej spo-

łeczności oraz osobami zainteresowanymi wielopokole-
niowym i  wielokulturowym dialogiem ze skawinianami. 
Główny obszar działalności związany jest z szeroko rozu-
mianą kulturą. Stanowi ona punkt wyjścia dla projektów 
o różnorodnym charakterze, w których realizację angażu-
ją się wolontariusze. Inwestują oni swój czas i entuzjazm, 
kierując się ideą dobrowolnej pracy na rzecz innych. Dzię-
ki ich pomocy możliwy staje się rozwój Miasta i  Gminy 
Skawina, przekonując, że siła potrzebna do inicjowania 
nowatorskich zmian ma źródło w woli mieszkańców. 
W 2014 roku Skawińskie Centrum Wolontariatu realizo-
wało pięć projektów. Chociaż każdy z nich charakteryzuje 
się innym punktem ciężkości, można wskazać na wspól-
ny mianownik, wyznaczający najważniejszy kierunek 
działania Fundacji: aktywizowanie lokalnej społeczności 
poprzez niwelowanie poczucia wykluczenia i odrzucenia. 
Założenie to pozwala na utrwalanie świadomości wspól-
noty oraz pobudzanie wyobraźni przedstawicieli różnych 
grup: osób starszych, funkcjonujących z dala od tak 
zwanego społeczeństwa informacyjnego, grupy niepełno-
sprawnej intelektualnie młodzieży, jak i  tych wszystkich, 

którzy codzienne obowiązki uzupełniają o jakże szlachet-
ną działalności wolontariacką. Jednym z przedsięwzięć 
był projekt „Z jaskini do gwiazd – e-warsztaty artystyczne 
promujące integrację międzypokoleniową”, realizowany 
w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Obej-
mował on warsztaty informatyczne dla osób starszych, 
które odbyły się w MultiCentrum w Skawinie. Uczestnicy 
poznawali zakamarki wirtualnych światów, dowiadując 
się, jak korzystać z  technicznych innowacji i równocze-
śnie chronić swoją prywatność w sieci. Dodatkowo osoby 
biorące udział w projekcie regularnie odwiedzały krakow-
skie muzea i podziwiały sztukę dawną oraz tę najnowszą. 
Celem wyjazdów było z jednej strony zrozumienie technik 
artystycznych i czasami bardzo wysublimowanych środ-
ków wyrazu, z drugiej zachęcenie do własnych działań 
kreatywnych. Ten ostatni element zasługuje na szczegól-
ną uwagę. Dzięki projektowi skawinianie odczuli potrzebę 
wyartykułowania poglądów na temat estetyki, co więcej 
sami podążyli za impulsem twórczym i zaczęli pracować 
nad własnymi dziełami. Udało się przełamać podział na 
działalność amatorską i profesjonalną, przekonując, że 
każdy może być artystą, nawet jeżeli nie wszystko, co się 
zrobi wcześniej czy później trafi do Muzeum Narodowego 

Fundacja Skawińskie Centrum Wolontariatu 

Fundacja Skawińskie Centrum Wolontariatu
ul. Kościuszki 1/42a, 32-050 Skawina
www.scw-skawina.pl
e-mail: biuro@scw-skawina.pl

NIP: 944-22-44-548
REGON: 122797188
KRS: 0000451410 
Konto bankowe:
Bank: Krakowski Bank Spółdzielczy, O/Skawina
nr rachunku: 71 85910007 0310 0562 8661 0001

Za informacje zawarte w artykule odpowiada Zarząd Fundacji Skawińskie Centrum Wolontariatu.
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w Krakowie. Nie miało to zresztą znaczenia, bo liczyła się 
głównie radość z własnej aktywności i przyjemność dzie-
lenia się owocami pracy z innymi uczestnikami projektu. 

Kolejna inicjatywa SCW to projekt „Być rycerzem mimo 
wszystko!”, współfinansowany ze środków Gminy Ska-
wina. Dwadzieścia jeden uczniów Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Skawinie wzięło udział 
w podróży do Czech, Austrii i Słowacji, kierując się 
ścieżką wyznaczoną przez „rycerski szlak”. Na trasie 
wycieczki znalazły się istotne dla historii regionu zamki, 
między innymi Oravský Podzamok na Słowacji. Oprócz 
tego grupa odwiedziła obiekty sakralne, w tym kościół 
pod wezwaniem św. Józefa na wzgórzu Kahlenberg oraz 
zespół architektoniczny w Klosterneuburg w Austrii. Mło-
dzi ludzie naj bardziej zachwycili się Wiedniem, miastem 
wypełnionym kulturą i sztuką, w którym każda ulica, każ-
dy kąt były świadkami artystycznego rozwoju nadającego 
kształt nie tylko estetycznym poszu-
kiwaniom w  stolicy Austrii, ale i na 
obszarach zdecydowanie dalszych. 
Kolejne etapy obejmowały zwiedza-
nie atrakcji w Czechach. Grupa ze 
Skawiny odwiedziła między innymi 
zamek w Mikulovie, a także pozna-
ła tajemnice Krasu Morawskiego. 
Szczególnie interesująca była legen-
da związana z Przepaścią Macochy. 
Młodzież usłyszała historię, zgodnie 
z którą, pewien chłopiec o mało nie 
zginął w załamaniu skalnym, ze-
pchnięty przez własną macochę. Po 
tej obfitującej we wrażenia podróży 
mali rycerze wrócili do Skawiny z no-
wymi pomysłami i przede wszystkim 
z większą wiarą we własne siły. 

Również inny projekt był realizowa-
ny z młodzieżą niepełnosprawną. 
Wspólna praca i  zabawa z wolonta-
riuszami w trakcie działania „Niepełnosprawny nad po-
dziw sprawny. Turniej rycerski o miecz króla Kazimierza 
Wielkiego” pozwoliła przełamać bariery i zbliżyć do siebie 
różne grupy młodych osób, które zazwyczaj oddzielo-
ne są bezpodstawną nieufnością. Projekt ten uzyskał 
wsparcie Starostwa Powiatowego w Krakowie. Zarówno 
wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego, jak i wolontariusze podeszli do rówieśników 
z otwartością, szukając wzajemnych inspiracji i kierując 
się zrozumieniem opartym na wzajemnym szacunku. 
Impulsem do realizacji projektu była 650 rocznica lokacji 
Skawiny. Poprzez podkreślenie tego lokalnego wątku 
udało się wzmocnić więzi pomiędzy mieszkańcami oraz 
pokazać różnorodność demograficzną miasta. Świado-
mość i akceptacja odmienności potęgują się z  każdym 
nowym projektem tego typu. Przekonują o tym oso-

by biorące udział w działaniach, a  organizatorzy mają 
potwierdzenie, że wybrany kurs rozwoju Fundacji jest 
słuszny i znaczący dla mieszkańców oraz z powodzeniem 
wypełnia lukę w ofercie kulturalnej i edukacyjnej Skawiny. 

Zbliżone były założenia kolejnego projektu: „Skawiniacy 
w siedmiomilowych butach  jesteśmy z jednej bajki”, który 
realizowany był w ramach Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich FIO 2104 oraz objęty został honorowym 
patronatem wicestarosty krakowskiego Urszuli Stochel. 
Niepełnosprawna młodzież została zaproszona do pracy 
nad spektaklem teatralnym, którego fabuła oparta była na 
życiorysach postaci ważnych w historii Skawiny. Dzieje 
miasta przeplatane elementami biografii Walentego Tro-
ski, Macieja Skawinki, Mariana Lupy i  innych pozwoliły 
grupie na rozwijanie własnej wrażliwości, wzbogacenie 
środków wyrazu oraz  co niebagatelne  wyrażanie stanów 
psychicznych i potrzeb. To młodzi ludzie byli protagoni-

stami tej opowieści, a wydarzenia 
z przeszłości miały ich zachęcić 
do kreatywności oraz porzu-
cenia obaw przed występami 
scenicznymi. Projekt był reakcją 
na zaobserwowaną przez orga-
nizatorów sytuację, w  której na 
co dzień funkcjonują osoby nie-
pełnosprawne. Obracają się one 
w hermetycznym środowisku, nie 
uczestniczą w życiu kulturalnym 
i stopniowo ulegają zapomnieniu 
poprzez nieobecność i wyparcie 
ze świadomości mieszkańców po-
szczególnych miast. W Skawinie 
podejmowane są starania mające 
na celu przeciwdziałanie takim 
procesom. W ramach opisywa-
nego projektu, oprócz spektaklu 
teatralnego, wydano w nakładzie 
310 egzemplarzy album przybli-
żający sylwetki pojawiających się 

w przedstawieniu osób  zarówno postaci historycznych, 
jak i młodych aktorów, którzy się w nie wcielili. Dzięki 
temu z efektami projektu mogło się zapoznać więcej od-
biorców, a sami uczestnicy uwiecznieni zostali na kartach 
wydawnictwa. Bez wartościowania, bo Skawina to nie 
tylko wspomnienie o Kazimierzu Wielkim, ale i los Grze-
gorza Leśniaka, który na zdjęciu w książce z dumą nosi 
królewski płaszcz. 

Wszystkich zainteresowanych działalnością Fundacji 
Skawińskie Centrum Wolontariatu zapraszamy do od-
wiedzenia strony internetowej: www.scw-skawina.pl oraz 
profilu na Facebooku.

Małgorzata Ćwikła
Fundacja Skawińskie

Centrum Wolontariatu
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Stowarzyszenie DOBRO POWRACA

Stowarzyszenie DOBRO POWRACA
32-070 Czernichów 204
http://dobro-powraca.pl/
e-mail: dobropowraca.czernichow@op.pl

NIP: 944-22-45-128
REGON: 122920186
KRS: 0000471632
Konto bankowe:
Bank: mBank S.A.
nr rachunku: 69 1140 2004 0000 3102 7485 4586

Stowarzyszenie DOBRO POWRACA powstało 
w 2013 roku. Jego siedziba mieści się w Czerni-
chowie, a członkowie pochodzą z terenu całej gmi-

ny. Organizacja powstała z inicjatywy mieszkańców, któ-
rzy chcą zrobić coś dla innych. To ludzie z pasją, którzy 
chcą promować zdrowy i bezpieczny styl życia, przygoto-
wać się do odpowiedzialnego zachowania w sytuacjach 
zagrażających zdrowiu i życiu. Od początku członkowie 
stowarzyszenia byli bardzo zaangażowani i chętni do or-
ganizowania różnego rodzaju imprez i spotkań. 

Jednym z głównych celów naszego stowarzyszenia jest 
propagowanie nauki udzielania pierwszej pomocy już od 
najmłodszych lat. 
W związku z tym, 
w 2013 roku zor-
gan i zowa l i śmy 
Bal Andrzejkowy 
dla dzieci, pod-
c z a s  k t ó r e g o , 
o p r ó c z  t r a d y -
cy jnych zabaw 
i wróżb, pracowni-
cy Krakowskiego 
Pogotowia Ratun-
kowego uczyli jak 
skutecznie pomóc 
poszkodowanemu 
w sytuacji utraty 
p r z y t o m n o ś c i . 
Dzieci uczyły się bardzo chętnie, zadawały mnóstwo 
pytań i ćwiczyły resuscytację krążeniowo-oddechową 
na fantomie. Najmłodsi mogli się przekonać, że z udzie-
laniem pierwszej pomocy jest jak z jazdą na rowerze: im 
wcześniej i częściej ćwiczysz, tym lepiej wychodzi. Dzięki 
naszym przyjaciołom z innej organizacji umożliwiliśmy 
chętnym skorzystanie z alkogogli, specjalnych okula-
rów, które służą do demonstracji upośledzenia zmysłów, 
występującego po spożyciu alkoholu. Okulary pokazują 
rozmyty obraz, jaki widzi pijany kierowca.

Na naszej imprezie gościł także Zespół Pieśni i Tańca 
Krakowiacy, prezentujący tańce ludowe. Dzieci były za-
chwycone pokazem! Wieczorem odbyła się zabawa dla 
dorosłych. Zebraliśmy w ten sposób pieniądze, które 
przeznaczyliśmy na fantom do nauki pierwszej pomocy, 

który jest wykorzystywany na każdej, organizowanej 
przez nas imprezie.

W lutym 2014 roku zorganizowaliśmy Bal Karnawa-
łowy dla dzieci w miejscowości Czułówek. Wielką 
atrakcją dla najmłodszych była para klaunów, która 
prowadziła całą zabawę. Nie zabrakło oczywiście po-
kazu pierwszej pomocy, poczęstunku i konkursów  
z nagrodami.

W marcu 2014 roku zorganizowaliśmy wycieczkę do pod-
ziemi Rynku w Krakowie, dla mieszkańców powyżej 60 
roku życia oraz warsztaty z decoupage’u, połączone z na-

uką prawidłowego udziela-
nia pierwszej pomocy na 
fantomie. Działania te były 
przeprowadzone w ramach 
projektu „Kobiety. Liderki. 
Obywatelki”, realizowane-
go przez krakowskie Sto-
warzyszenie PLinEU oraz 
partnera projektu, Funda-
cję Kobieta w Regionie.

W czerwcu bieżącego roku 
w Czernichowie odbyło się 
Święto Kiełbasy Lisieckiej. 
Jest to wydarzenie, które 
budzi duże zainteresowa-
nie, dlatego dla nas była to 
świetna okazja do przed-

stawienia naszego stowarzyszenia mieszkańcom całej 
gminy. W imprezie wzięły udział stowarzyszenia z całej 
okolicy, dzięki czemu mogliśmy bliżej się poznać i nawią-
zać współpracę. Każdy uczestnik imprezy miał okazję zo-
baczyć jak powinna wyglądać resuscytacja i  przećwiczyć 
zasady udzielania pierwszej pomocy na fantomie. 

W kolejnych miesiącach urządzaliśmy warsztaty deco-
upage’u oraz papierowej wikliny, aby w ten sposób zin-
tegrować mieszkańców naszej gminy. Zajęcia tego typu 
cieszą się wielkim powodzeniem u osób, które chcą się 
zrelaksować i wykonać własnoręcznie ciekawy przed-
miot. „Żyj bezpiecznie. Życie masz tylko jedno” – pod tym 
hasłem w październiku zorganizowaliśmy festyn w Stajni 
Zagacie w ramach projektu współfinansowanego przez 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenie Fo-

 Za informacje zawarte w artykule odpowiada Zarząd Stowarzyszenia DOBRO POWRACA
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rum Oświatowe KLUCZE, przy wsparciu Urzędu Gminy 
Czernichów, sponsorów, wolontariuszy oraz przyjaciół 
i jednostek OSP z terenu naszej gminy. Każdy uczestnik 
mógł skorzystać z symulatora dachowania, symulatora 
zderzeń, poćwiczyć zasady udzielania pierwszej pomocy. 
Ponadto można było przypomnieć sobie jak segregować 
śmieci oraz dowiedzieć się, czym zajmuje się Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dla każdego 
uczestnika był przygotowany poczęstunek, rozdawane 
były także owoce. Stajnia Zagacie, z którą mieliśmy przy-
jemność współpracować, prowadziła jazdę konną dla 
wszystkich chętnych. Nie zabrakło również przejażdżki 
bryczką. Policjanci odkrywali przed najmłodszymi tajniki 
swojej pracy. Na zakończenie odbył się pokaz akcji ra-
towniczej w wykonaniu jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych z Czernichowa i Zagacia. Rozdawane były ele-
menty odblaskowe. Dodatkowo każdy chętny miał możli-
wość oddania krwi w mobilnym punkcie poboru. To nasza 
największa impreza, jaką do tej pory zorganizowaliśmy 
i dołożyliśmy wszelkich starań, aby każdy z uczestników 
znalazł dla siebie coś interesującego.

Zaprzyjaźniona z naszym Stowarzyszeniem Fundacja 
„Odkryj Talent” z Krakowa zorganizowała na naszą proś-
bę warsztaty rozwojowe i kreatywne dla kobiet z terenu 
gminy Czernichów. Odbyły się między innymi warsztaty 
kosmetyczne i tworzenia frywolitek. Wiele kobiet zgłasza 
chęć wspólnych spotkań i organizacji podobnych zajęć, 
dlatego w przyszłości będziemy kontynuować nasze spo-
tkania.

Będziemy także w sposób ciągły prowadzić działania na 
rzecz pogłębiania wiedzy z zakresu pierwszej pomocy, 
bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, zdro-
wego stylu życia, ochrony środowiska i ekologii. Naszym 
zamiarem jest zaangażowanie tak starszego pokolenia jak 
i młodzieży do prowadzenia wspólnych działań na rzecz 
integracji lokalnej społeczności. Seniorzy są kopalnią wie-
dzy i różnorakich pomysłów i mogą nam podpowiedzieć 
jak sprawić, by nasze życie było bezpieczne, a zarazem 
ciekawe. Planujemy dalsze rozszerzanie naszych działań, 
jesteśmy otwarci na sugestie i podpowiedzi innych osób. 

W najbliższym czasie zaplanowaliśmy Bal Andrzejkowy, 
który odbędzie się w internacie „Pod Kłosem”, w Zespole 
Szkół w Czernichowie. Będzie to kolejna okazja do zapo-
znania się  przeprowadzenia ćwiczeń z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy, wspólnej zabawy i integracji.

Justyna Czyszczoń-Kudłek
Agnieszka Kowal

Stowarzyszenie DOBRO POWRACA

Autorka zdjęć z artykule: 
Agnieszka Kowal
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PROGRAMY MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA ROK 2015
W KTÓRYCH O DOFINANSOWANIE MOGĄ STARAĆ SIĘ  
M. IN. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE.

W ramach priorytetów przewidziane są dwa nabory wniosków w terminach do 30 listopada 2014 roku oraz do 
31 marca 2015 roku.

Wszystkie wnioski muszą zostać złożone poprzez portal systemu Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta 
(EBOI).

Szczegółowe informacje na temat zasad składania wniosków, trybu oceny i zobowiązań beneficjentów znajdują 
się w opublikowanych „Wytycznych do oceny wniosków oraz realizacji zadań w ramach programów” oraz regu-
laminach programów i priorytetów, które są dostępne na stronie internetowej www.mkidn.gov.pl 

 

Lp. Nazwa programu Nazwa priorytetu 
Prognozowany 

budżet 
priorytetu 

Minimalna kwota 
wnioskowanego 
dofinansowania 

1 Wydarzenia 
artystyczne 

Muzyka 20 000 000 zł 50 000 zł 
Teatr i Taniec 10 000 000 zł 50 000 zł 
Film 5 000 000 zł 20 000 zł 
Promocja kultury polskiej za granicą 5 000 000 zł 30 000 zł 
Sztuki wizualne 5 000 000 zł 35 000 zł 

2 Kolekcje 

Zamówienia kompozytorskie 2 000 000 zł 10 000 zł 
Narodowe kolekcje sztuki 
współczesnej 

7 000 000 zł 1 000 000 zł 

Regionalne kolekcje sztuki 
współczesnej 

2 000 000 zł 50 000 zł 

Kolekcje muzealne 3 000 000 zł 25 000 zł 

3 
Promocja 
literatury  

i czytelnictwa 

Literatura 3 500 000 zł 5 000 zł 
Czasopisma 3 500 000 zł 10 000 zł 
Promocja czytelnictwa 5 000 000 zł 5 000 zł 
Partnerstwo publiczno-społeczne 1 000 000 zł 10 000 zł 

4 Edukacja 
Edukacja kulturalna 15 000 000 zł 30 000 zł 
Edukacja artystyczna 2 500 000 zł 30 000 zł 
Edukacja medialna i informacyjna 2 000 000 zł 15 000 zł 

5 Obserwatorium 
kultury 

- 3 000 000 zł 50 000 zł 

6 

Promesa Ministra 
Kultury  

i Dziedzictwa 
Narodowego 

- 5 000 000 zł - 

7 Dziedzictwo 
kulturowe 

Ochrona zabytków 80 000 000 zł 25 000 zł 
Wspieranie działań muzealnych 5 500 000 zł 40 000 zł 
Kultura ludowa i tradycyjna 4 500 000 zł 25 000 zł 
Ochrona dziedzictwa kulturowego za 
granicą 4 000 000 zł 10 000 zł 

Ochrona zabytków archeologicznych 2 000 000 zł 30 000 zł 
Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa 
kulturowego 

3 800 000 zł 20 000 zł 

Miejsca Pamięci Narodowej 2 000 000 zł 10 000 zł 

8 
Rozwój 

infrastruktury 
kultury 

Infrastruktura kultury 28 000 000 zł 50 000 zł 
Infrastruktura szkolnictwa 
artystycznego 

14 000 000 zł 50 000 zł 

Infrastruktura domów kultury 8 000 000 zł 30 000 zł 
 


