
   

Rada Organizacji 
Pozarządowych Powiatu 
Kartuskiego  
 

„My i nasza  

 
Przestrzeń” 

 

Cele spotkania: 

- integracja środowiska liderów i 

animatorów reprezentujących 

organizacje pozarządowe  i grupy 

nieformalne  działające na terenie 

gminy Sierakowice; 

- prezentacja „dobrych praktyk” 

sukcesów z działalności ngo i grup 

nieformalnych; 

- diagnoza trudności, problemów i 

potrzeb, z którymi borykają się na co 

dzień ngo.  
 

Termin:  25 czerwca 2014,  godz. 17.00 – 20.00 
 
Miejsce: Sierakowice, Sala  Remizy OSP 
 
 

Uczestnicy:  przedstawiciele organizacji 

pozarządowych i grup nieformalnych z terenu 

gminy Sierakowice: 

- Rafał Makurat – KS „BAT” Sierakowice 

- Paweł Staszek – KS „BAT” Sierakowice 

- Andrzej Wenta - OSP Gowidlino 

- Zbigniew Kostuch – OSP 

- Sławek Bronk – Stowarzyszenie DISCANTUS 

- Dorota Wolska – KGW Długi Kierz „Marzebionczi” 

- Wiesława Płotka – TPU „Horyzont” przy 

Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach 

- Iwona Andraszewicz - TPU „Horyzont” 

- Migowski Zbigniew – OSP Tuchlino 

- Łukasz Lejk – OSP Kamienica Królewska 

- Stefania Konkel – KGW Długi Kierz „Marzebionci” 

- Halina Miotk – KGW Paczewo 

- Lila Markowska – KGW Paczewo 

- Elżbieta Walkusz – KGW Paczewo 

- Przemysław Łagosz – Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Sołectwa Bącka Huta 

- Łucjan Jóskowski – OSP Mojusz 

- Tomasz Polejowski – OSP Sierakowice 

- Zyta Górna – Stowarzyszenie Kobiet Zgorzałego 

- Mariusz Florczyk – Fundacja Słoneczne Wzgórza 

- Aleksandra Bobrowska – Starostwo Powiatowe w 

Kartuzach 

- Ryszard Kandziora – Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej Dobra Robota 

Program: 

        Wprowadzenie 

         KIM JESTEŚMY 

MY i nasza 

przestrzeń -  

       Podsumowanie 

 

Kaszubski Uniwersytet 
Ludowy 
 



 

Problemy na jakie napotykają się NGO: 

 

 
Odbiór społeczny: 

- brak zaangażowania młodzieży OSP (festyny); 

- pesymizm, negatywne nastawienie społeczeństwa; 

- brak uznania za to co się robi – podejrzenia typu,  

   że oni na pewno coś z tego mają!; 

- życie i przygody Remusa – „nie warto” –  

  podejście części społeczności do robienia   

  czegokolwiek; 

- małe zainteresowanie na festynach; 

- brak zrozumienia wśród ludzi – pytania ludzi –„A po co Ci to”. 

 

Współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy: 

- współpraca na linii klub – szkoła (dostępność sali gimnastycznej dla trenujących grup); 

- brak zrozumienia ze strony dyrekcji – korelacji pracy w klubie i  w ramach lekcji W-F-u. 

 
Brak płynności finansowej  

 

Transparentność i jawność konkursów: 

- fikcyjność konsultacji społecznych; 

- nie branie pod uwagę opinii ludzi; 

- układanie konkursów pod konkretne  

  organizacje, np. w zakresie edukacji; 

- brak przejrzystości w organizowaniu i wyłanianiu 

  najlepszych ofert konkursowych; 

- komisja konkursowa: brak osób postronnych,  

  wszyscy są pracownikami Urzędu Gminy; 

- informacje w sprawie odrzucenia projektu (brak wyjaśnień). 

 

Dialog między NGO a JST: 

- brak zrozumienia ze strony władz; 

- nasyłanie różnych kontroli – sanepid, inspekcja pracy, kuratorium, nadzór   budowlany; 

- brak doświadczenia osób odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami 

- problem współtworzenia programów współpracy pomiędzy JST i NGO, ułatwiających 

działalność organizacjom. 

 

Organizacja, przepisy, BIUROKRACJA: 

- konieczność tworzenia przez stowarzyszenia strony BIP; 

- zbyt skomplikowane przepisy w Urzędzie Skarbowym  

  (nikt nam tego nie tłumaczy); 

- biurokratyzacja – uproszczenie!!!!!!!! 

- sprzeczne przepisy OSP a zawodowa; 

- niespójne przepisy utrudniające pracę w OSP; 

- za dużo biurokracji; 



- bardzo dużo biurokracji; 

- straż – wysokie koszty badań lekarskich, ubezpieczenia. 

 

Sposób FINANSOWANIA: 

- brak środków finansowych; 

- bardzo szczegółowy sposób rozliczania dotacji; 

- biurokracja, brak środków pieniężnych; 

- brak szkoleń w Gminie na temat: Jak pisać projekty? 

- W OSP – nadmiar biurokracji; 

- trudności pozyskiwania środków z Urzędu Marszałkowskiego;  

- problemy z pisaniem projektów i ich rozliczaniem; 

- dywersyfikacja źródeł finansowania (małe dotacje z wielu instytucji powodują chaos w 

rozliczaniu jednego zadania). 

 

Czas: 

- chroniczny brak czasu; 

- problemy z ustaleniem terminu działań; 

- CZAS (Mój) i jego propozycje; 

- ograniczony czas na nowelizację działań członków  

  organizacji pozarządowych (praca zawodowa); 

- brak czasu, aby pogodzić obowiązki w organizacji a prace i dom; 

- brak czasu dla Koła; 

- nadmiar obowiązków; 

- problem w domu – żona twierdzi, że za dużo czasu spędzam poza domem w Straży. 

 

Zasoby materialne: 

- brak samochodu służbowego dla KGW;  

- brak księgowej; 

- brak sprzętu komputerowego dla KGW. 

 

Współpraca NGO: 

- brak spotkań organizacji działających w gminie i powiecie; 

- współpraca pomiędzy organizacjami (a właściwie jej brak); 

- brak wspólnych spotkań – inicjatyw. 

 

Rożne podejście członków organizacji: 

- wszystko zależy od chęci i ludzi; 

- współodpowiedzialność za działania – stowarzyszenie; 

- pogoń za pieniądzem – brak ludzi w OSP; 

- ludzie wolą zarabiać pieniądze, niż pomagać ludziom i coś dla nich robić!; 

- brak chęci współpracy pozostałych członków; 

- więcej aktywnych członków; 

- mała liczba osób do realizacji poszczególnych zadań. 

 
 



Informacja ze strony internetowej www.kul.org.pl 
25 czerwca odbyło się kolejne spotkanie zainicjowane przez Radę Organizacji 

Pozarządowych Powiatu Kartuskiego we współpracy z Kaszubskim Uniwersytetem 

Ludowym. Tym razem wraz z przedstawicielami organizacji pozarządowych i grup 

nieformalnych spotkaliśmy się w OSP w Sierakowicach. Głównym celem 

spotkania było poznanie się i integracja osób działających w różnych 

organizacjach społecznych funkcjonujących na terenie gminy Sierakowice. W 

spotkaniu uczestniczyły osoby o różnym bagażu doświadczeń, działające w wielu 

dziedzinach m.in. w sporcie - Klub Sportowy „BAT” Sierakowice, kulturze, muzyce - 

Stowarzyszenie DISCANTUS, edukacji TPU „Horyzont” przy Gimnazjum im. J. 

Piłsudskiego oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta, 

Ochotnicze Straże Pożarne z Gowidlina, Tuchlina, Kamienicy Królewskiej, Mojusza, 

Sierakowic, Koła Gospodyń Wiejskich z Długiego Krza „Marzebionczi” i z 

Paczewa. Był czas na to, aby każdy – choć w „pigułce” – zaprezentował 

najważniejsze zadania, które podejmuje w ramach aktywności społecznej, co 

bez wątpienia służyło wzajemnemu poznaniu, jak również zachęcało do łączenia 

zasobów i realizowania zadań wspólnie. 

Spotkaniu towarzyszyło również formułowanie problemów i trudności z którymi na 

co dzień borykają się organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Ta część 

spotkania pozwoliła na lepsze poznanie otoczenia organizacji ale też pokazała, 

że wiele przeszkód w podejmowaniu różnych aktywności mamy wspólnych. Stąd 

już w trakcie spotkania padały konkretne pomysły czy sposoby radzenia sobie z 

nimi. Choć są i „wyzwania” za które warto byłoby zabrać się „systemowo” np. 

przez bardziej doświadczone ngo. Już widać, że jest potrzeba branżowych 

spotkań, nastawionych na konkretne tematy z obszaru aktywności organizacji. 

Spotkaniu towarzyszyła niezwykła energia – cieszymy się bardzo, że na terenie 

powiatu kartuskiego jest tyle osób, które mają mnóstwo zapału i energii do 

działania – razem uda nam się na pewno dużo zdziałać. Natomiast żeby razem 

działać, musimy się najpierw lepiej poznać, nasze zasoby, nasze doświadczenia, 

nasze misje i wizje. Stąd kolejne spotkania ngo’s w kolejnych gminach już po 

wakacjach. 

  


