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Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki po-
wstało w 1999 r. dzięki pasji grupy artystów i pedagogów.  
W ciągu 10 lat zrealizowało wiele projektów na skalę regio-
nu, kraju i Europy. Teatr Grodzki jest jedną z największych 
organizacji pozarządowych na Śląsku, realizujących misję 
wsparcia osób najbardziej potrzebujących – osób z niepeł-
nosprawnościami, zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
pomagającą bez względu na wiek, wyznanie i poglądy.

Pełna informacja o działalności Teatru Grodzkiego znaj-
duje się na stronach internetowych: www.teatrgrodzki.pl,  
www.teatramatorski.pl,www.cve.com.pl
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www.teatrgrodzki.pl; www.slaskiengo.pl
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W tym numerzeSzanowni Czytelnicy!

Tak, to już koniec roku! Czas refleksji,
podsumowań, planów na przyszłość  
i ostatnich przygotowań do najpiękniej-
szych świąt. Co udało nam się zrobić  
w tym roku? Czy zrealizowaliśmy za-
mierzone cele? Komu pomogliśmy,  
a o kim nie pamiętaliśmy lub pamiętali-
śmy nie dość często? Ze wszech miar pragniemy pomagać, 
rozkwitamy, kiedy dajemy siebie innym, nawet jeśli wielu 
twierdzi inaczej. 
W nadchodzącym roku życzę Wam wielu trafnych decyzji, 
sukcesów w pracy zawodowej, miłości w rodzinie i jak naj-
mniej trosk i niezrozumienia. Zapraszam do lektury.

Agnieszka Maj – redaktor naczelna

Bieżący numer „Aktywatora” jest wynikiem działań w ramach 
dwóch projektów „Twoje miejsce twoje – organizacje” oraz 
„Wolontariat – moja wola”. Postanowiliśmy połączyć te ak-
cje, ponieważ każda z nich zakłada wyzwolenie aktywności 
obywatelskiej wśród mieszkańców naszego regionu. 
„Twoje miejsce twoje – organizacje” to kampania informacyj-
na poświęcona promocji zaangażowania w działalność or-
ganizacji pozarządowych, a także informowaniu o bieżących 
działaniach i możliwościach wsparcia. Projekt realizowany 
od lipca 2009 r. do grudnia 2010 r. jest finansowany ze środ-
ków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach rzą-
dowego programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2009.
„Wolontariat – moja wola” realizowany jest we współpracy  
z gminą Bielsko-Biała w ramach zadania publicznego Promo-
cja i organizacja wolontariatu. Działania dodatkowe to m.in.: 
uruchomienie strony internetowej www.wolontariat.slaskien-
go.pl, zawierającej bazę danych organizacji pozarządowych 
i wolontariuszy, akcja promocyjna w bielskich szkołach  
i warsztaty dla wolontariuszy. Czas realizacji: 01.10.2009 
– 15.12.2009 r.

Od redakcji
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Życzliwości 
i ciepła rodzinnej atmosfery 

przy wigilijnym stole, 
a także szczęścia i pomyślności 

w Nowym Roku

życzy zespół redakcyjny „Aktywatora”
i pracownicy Bielskiego 

Stowarzyszenia Artystycznego 
Teatr Grodzki
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Naszym celem jest stworzenie sprzyjających warunków do fi-
zycznego i duchowego rozwoju osób niepełnosprawnych in-
telektualnie. Od momentu powstania podejmujemy inicjatywy, 
które pomagają takim osobom, a także ich rodzinom, żyć ak-
tywniej, wspólnie ze zdrowymi ludźmi. W roku 1999 zorganizo-
waliśmy akcję odnawiania terenów zielonych na zabytkowym 
cmentarzu w Starym Bielsku, którą powtórzyliśmy rok później   
a w latach 2001–2003 otoczyliśmy opieką ogródek jordanowski przy 
ul. Wyzwolenia. Naszym pomysłem było także uruchomienie spe-
cjalnej linii obsługiwanej przez MZK, dowożącej młodzież na zajęcia  
w Środowiskowym Domu Samopomocy CENTRUM.

W 2000 r. zakupiliśmy w Bestwinie 85-arową działkę, która po dwóch 
latach ogromnego wysiłku wszystkich członków stowarzyszenia i po-
mocy sponsorów stała się pięknie zagospodarowanym ośrodkiem re-
habilitacyjno-szkoleniowym. Teraz na terenie ośrodka oprócz wycie-
czek krajoznawczych i turnusów rehabilitacyjnych możemy urządzać 
coroczne spotkania pod hasłem: Majówka, czy Kociołek beskidzki 
oraz inne, sportowe, kulturalne i rekreacyjne. Boiska sportowe, am-
fiteatr i duża świetlica z zapleczem umożliwiają nam organizowanie
zajęć teatralnych, muzycznych, plastycznych i sportowych zgodnie  
z zainteresowaniami i możliwościami ich uczestników. Rodzice i opie-
kunowie młodzieży mają czas na wymianę doświadczeń, spotkania  
z psychologiem, a nawet prace na rzecz ośrodka.

Słowo RAZEM ma dla nas szczególne znaczenie. Jesteśmy RAZEM 
w trosce o tych, na których widok niektórzy reagują wstrętem lub 
ucieczką, być może wynika to z ich nieświadomości czy strachu,  
a może z egoizmu i zatwardziałości serc. Jesteśmy RAZEM, po to 
by nasi podopieczni nigdy nie zostali pozbawieni godności. Osoby 
zranione na umyśle lub ciele nie są inne, zatem uznając i chroniąc ich 
godność oraz prawa, uznajemy i chronimy godność nas wszystkich.

W tej chwili najważniejszym celem jest dla nas wybudowanie na te-
renie ośrodka w Bestwienie domu stałego pobytu wraz z zapleczem 
rehabilitacyjno-kulturalnym. Domu, który będzie nie tylko miejscem 
zajęć terapeutycznych, ale przede wszystkim oazą spokoju, namiast-
ką miłości i ciepła domu rodzinnego wtedy, gdy z różnych przyczyn 
losowych naszym podopiecznym zabraknie dotychczasowej opieki. 
Chcemy stworzyć miejsce spotkań i imprez dla wszystkich członków 
stowarzyszenia, a także dla całej społeczności Bestwiny.

W 2009 r. udało nam się rozpocząć budowę. Dzięki ogromnej pomo-
cy wielu wspaniałych ludzi postawiliśmy fundamenty wymarzonego 
domu. Przed nami nowe wyzwanie – stan surowy i jego wykończenie. 
Wierzymy, że przy wsparciu ludzi, którym los najsłabszych i najbar-
dziej potrzebujących nie jest obojętny, uda się wszystko zrealizować.

To się nie może nie udać! To będzie wspaniałe! Takiego DOMU 
nie ma na Podbeskidziu! Cegiełka na jego budowę o wartości  
10 złotych powinna być pamiątką poparcia tej inicjatywy dla każ-
dego z nas.

Tadeusz Sowiński

Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym 
RAZEM

Nasze stowarzyszenie zostało 
założone w 1994 r. przez 

rodziców wychowujących dzieci 
niepełnosprawne intelektualnie. 

Członkami stowarzyszenia są 
osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną, ich rodziny, 
opiekunowie prawni i przyjaciele 
zaangażowani w realizację jego 

celów. Stowarzyszenie jest 
organizacją niedochodową  
i posiada status organizacji 

pożytku publicznego,  
numer w KRS: 0000114639. 

Chronimy 
godność

Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym RAZEM
43-300 Bielsko-Biała, pl. Opatrzności Bożej 20
tel. 338227329, 502768356
razem.stow@op.pl
www.stowarzyszenierazem.org

Prezentacje
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Powstałe w 1990 r. stowarzysze-
nie, w swojej działalności odwo-
łuje się do filozofii ekologii głębo-

kiej, podkreślającej szacunek do wszel-
kich form życia, odrzucającej dzielący 
antropocentryzm i zwracającej się ku 
tradycjom niepodzielności świata.

Za najważniejszy cel przyjęło obro-
nę dzikiej przyrody i najcenniejszych 
obszarów przyrodniczych, w których 
naturalne procesy biologiczne mogą 
zachodzić bez przeszkód. Działania 
Pracowni ukierunkowane są na za-
chowanie złożonego ekosystemu,  
z wszystkimi występującymi w nim ga-
tunkami, procesami i cyklami przyrod-
niczymi.

Pracownia organizowała wiele 
kampanii na rzecz cennych obszarów 
i gatunków. Broniła Puszczy Białowie-
skiej, prowadziła kampanię „Dzikie jest 
piękne” na rzecz ochrony dużych dra-
pieżników, domagała się także utwo-
rzenia Turnickiego Parku Narodowego 
na Pogórzu Przemyskim. Protestowała 
przeciw planowaniu zimowej olimpia-
dy w Tatrzańskim Parku Narodowym, 
a obecnie angażuje się w ochronę Tatr 
przed biznesem narciarskim. Od 1998 r.  
prowadzi kampanię w obronie doliny 
Rospudy. 

Od wielu lat Pracownia zajmuje się 
monitoringiem szkodliwych inwestycji 
turystyki masowej w górach. Podejmuje 
również działania dotyczące zagrożeń  
i ochrony wartości przyrodniczych przy 
nowo budowanych drogach szybkiego 
ruchu i autostradach. Ponadto prowa-
dzi działalność edukacyjną, jej celem 
jest budzenie szacunku do wszelkich 
form życia, zwracanie uwagi na sieć 
powiązań i zależności w przyrodzie 
oraz motywowanie ludzi do podejmo-
wania działań dla jej ochrony. Stowa-
rzyszenie wypracowało nowatorskie 
formy edukacji ekologicznej – warsztat 
Zgromadzenie Wszystkich Istot i szko-
lenie Strażników Miejsc Cennych Przy-
rodniczo.

Pracownia wielokrotnie zdobywała 
prestiżowe nagrody za swoją działal-
ność, m.in. w 1996 r. za kampanię „Dzi-
kie jest piękne” otrzymała nagrodę Mi-
nistra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa w kategorii naj-
lepszej krajowej kampanii edukacyjno-
-popularyzatorskiej. W 2001 r. otrzyma-
ła nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie 
edukacji ekologicznej od Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach,  
w 2001 r. nagrodę za najlepsze pro-
jekty od Sasakawa Peace Foundation,  
a w 2008 r. nagrodę im. Wiktora Godlew-
skiego za działania i akcje edukacyjne 
związane z ochroną przyrody w 2008 r. 

Stowarzyszenie dysponuje ośrod-
kiem położonym w Bystrej koło Biel-
ska-Białej, który jest jednocześnie Sta-
cją Edukacji Ekologicznej. Od 1994 r. 
wydaje miesięcznik „Dzikie Życie”, je-
dyne pismo ekologiczne w Polsce, któ-
re odważnie, dociekliwie i bezkompro-
misowo pisze o niszczeniu i ochronie 
przyrody. Na łamach miesięcznika pu-

blikują wybitni naukowcy, przyrodnicy  
i autorytety świata kultury, przedstawia-
ne są problemy ekologiczne i prezento-
wane teksty dotyczące światopoglądu 
ekologicznego.

Stowarzyszenie 
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

43-360 Bystra, ul. Jasna 17
tel./fax: 3381714 68, 
tel. 338183153
biuro@pracownia.org.pl 
www.pracownia.org.pl
Nr konta: BS Bystra
15 8133 0003 0001 0429 2000 0001

Najważniejszy cel  
– obrona dzikiej przyrody
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot 

Prezentacje
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Z Małgorzatą Handzlik posłanką do Parlamentu Europejskiego rozmawia Agnieszka Maj 

Agnieszka Maj: Jak Pani rozumie 
rolę organizacji pozarządowych  
w społeczeństwie?

Małgorzata Handzlik: Rola, jaką od-
grywają organizacje pozarządowe, 
jest nie do przecenienia. Działając we 
wszystkich sferach aktywności spo-
łecznej, stanowią pomost między spo-
łeczeństwem, a sprawującymi władzę. 
Są bliżej ludzi, a więc często wpływa-
ją bezpośrednio na poziom i poprawę 
jakości życia. Głośno mówią o proble-
mach społecznych, a co najważniej-
sze, starają się je rozwiązywać. Zabie-

rają głos i działają w imieniu wielu grup, 
(m.in. dzieci, chorych, niepełnospraw-
nych), które same z różnych względów 
nie są zdolne walczyć o swoje prawa. 
Nierzadko wypełniają luki w działaniu 
administracji publicznej.

Jakie korzyści płyną z aktywnego 
uczestnictwa w działaniach organi-
zacji pozarządowych?

Współpraca z organizacjami poza-
rządowymi przynosi oczywiście wiele 
korzyści. Nie tylko tych wymiernych,  
jak wprowadzenie konkretnych roz-

wiązań, wzbudzenie zainteresowania 
opinii publicznej czy władzy. Uczest-
nictwo w działaniach organizacji poza-
rządowych kształtuje aktywne postawy, 
integruje ludzi i społeczności lokalne. 
Łączy człowieka z grupą rówieśniczą, 
miejscowością i regionem, zapewnia-
jąc tym samym poczucie tożsamości  
i przynależności. 

Czym jest dla Pani wolontariat?

Wiele osób pytanych o to, co daje im 
wolontariat, odpowiada: satysfakcję, 
możliwość odwdzięczenia się, poczu-

Miejmy otwarte 
i życzliwe serca

Gość numeru
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LGD Ziemia Pszczyńska zapew-
nia prawidłową realizację założeń 
osi 4 – LEADER w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–
–2013. Terminem LEADER określa 
się europejski program wspierający 
społeczności wiejskie, funkcjonujący 
w Unii Europejskiej od 1991 r., sta-
nowiący nowe podejście do rozwią-
zywania problemów występujących 
na obszarach wiejskich. Głównym 
celem tego programu jest budo-
wanie kapitału społecznego na wsi 
poprzez aktywizację mieszkańców, 
przyczynianie się do powstawania 
nowych miejsc pracy oraz lepsze 
wykorzystanie zasobów przyrodni-
czych, historycznych, kulturowych  
i gospodarczych. 

Istotą programu LEADER jest za-
angażowanie społeczności wiejskich 
w proces podejmowania decyzji do-
tyczących rozwoju konkretnego ob-
szaru, przez utworzenie i rozwijanie 
lokalnego partnerstwa przedstawi-
cieli trzech sektorów: publicznego, 
społecznego i gospodarczego. Dzię-
ki połączeniu wiedzy, umiejętności  
i zasobów wymienionych sektorów, 
możliwe jest funkcjonowanie part-
nerstwa w formie tzw. Lokalnej Grupy 
Działania (LGD). To stwarza szan-
sę wypracowania wielu innowacyj- 
nych koncepcji i przedsięwzięć, które  
w kompleksowy sposób mogą uzu-
pełniać typowe działania rozwojowe 
realizowane przez administrację cen-
tralną i samorząd terytorialny. Przed-

Leader
na ziemi pszczyńskiej

Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyńska jest stowarzyszeniem, 
które łączy podmioty gospodarcze, instytucje, samorządy i inne or-
ganizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne we wspólnym działaniu 
na rzecz rozwoju lokalnego. Swoim zasięgiem obejmuje 6 gmin po-
wiatu pszczyńskiego: Kobiór, Pszczynę, Goczałkowice Zdrój, Miedź-
ną, Pawłowice i Suszec.

cie, że jest się potrzebnym. I to jest 
chyba w wolontariacie najważniejsze 
również dla mnie. Angażowanie się  
w działalność charytatywną daje mi 
również okazję do spotkań z niezwy-
kłymi ludźmi, którzy swój czas i energię 
chcą poświecić pomocy innym. My-
ślenie o innych, o ich potrzebach daje 
możliwość oderwania się od własnych 
problemów lub spojrzenie na nie z in-
nej perspektywy. 

Jest Pani jedną z najbardziej aktyw-
nych europosłanek w kraju. Jak Pani 
to robi?

Regionem, który reprezentuję w Parla-
mencie Europejskim, jest Śląsk. Dla-
tego nie wyobrażam sobie zawężenia 
mojej zawodowej aktywności tylko 
i wyłącznie do pracy w Brukseli i Stras-
burgu. Uczestniczę w wielu wydarze-
niach lokalnych, spotykam się z mło-
dymi ludźmi w szkołach, z organizacja-
mi zrzeszającymi przedsiębiorców, na 
bieżąco śledzę, co dzieje się w regio-
nie. Jestem cały czas w biegu, jednak 
dzięki dobrej organizacji pracy  godzę 
wiele obowiązków i projektów. Naj-
ważniejsze jest dla mnie informowanie  
o tym, co ważnego dzieje się w Brukse-
li i jaki to będzie miało wpływ na życie 
mieszkańców naszego regionu.

Proszę zachęcić mieszkańców na-
szego regionu do udzielania się spo-
łecznie i przekazywania 1% podatku 
na lokalne organizacje.

Szanowni Państwo! Zachęcam gorą-
co do przekazywania 1% podatku na 
rzecz potrzebujących. Dla wielu z nich 
nawet najmniejsza kwota ma znacze-
nie. Procedura przekazywania 1% po-
datku jest szybka i nieskomplikowana 
– nie trzeba osobiście wpłacać pienię-
dzy na konto, wystarczy w zeznaniu 
podatkowym podać nazwę organiza-
cji, którą chcemy wspomóc. Po prostu 
miejmy otwarte i życzliwe serca. Tych 
z Państwa, którzy chcieliby pomóc nie 
tylko materialnie, gorąco zachęcam do 
podjęcia działań woluntarystycznych, 
w świetlicach terapeutycznych, hospi-
cjach, fundacjach czy schroniskach. 
W naszym regionie jest wielu po-
trzebujących, którzy będą wdzięczni  
za każdą godzinę i każdy poświęcony 
im uśmiech.

Prezentacje
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sięwzięcia te mogą zostać w zna- 
cznym stopniu dofinansowane ze
środków europejskich. 

Pomysł utworzenia partnerstwa  
w formie Lokalnej Grupy Działania 
Ziemia Pszczyńska zrodził się wśród 
przedstawicieli władz samorządo-
wych gmin Pawłowice i Suszec na 
początku 2008 r. Po przeprowadzeniu 
wstępnych rozmów i konsultacji na 
temat możliwego kształtu terytorial-
nego LGD, ostatecznie zdecydowa-
no o podjęciu próby zainteresowania 
tematem wszystkich gmin powiatu 
pszczyńskiego i objęciu podejściem 
LEADER całego jego obszaru. Ko-
ordynacją przedsięwzięcia zajęli się 
jego inicjatorzy, a więc gminy Pawło-
wice i Suszec.

W czerwcu 2008 r. w gminie Su-
szec zorganizowano pierwsze spo-
tkanie informacyjne, poświęcone idei 
podejścia LEADER i możliwościom 
związanym z jego wdrażaniem w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007–2013. Na to 
spotkanie zostali zaproszeni przed-
stawiciele społeczności lokalnych, 
przedsiębiorców oraz innych organi-
zacji, działających na obszarze całe-
go powiatu pszczyńskiego. W dniu  
13 sierpnia 2008 r. w Pszczynie odbyło 
się Zebranie Założycielskie Stowarzy-

szenia Lokalna Grupa Działania Ziemia 
Pszczyńska. Pełne sformalizowanie 
partnerstwa nastąpiło 20 października 
2008 r., kiedy to Stowarzyszenie LGD 
Ziemia Pszczyńska zostało wpisane 
do Krajowego Rejestru Sądowego.

Misją Lokalnej Grupy Działania 
Ziemia Pszczyńska jest stworzenie 
warunków wspierających:

• budowanie aktywnych i odpowie-
dzialnych postaw społeczności lo-
kalnych, podejmujących działania 
na rzecz efektywnego, przedsię-
biorczego i zgodnego z zasadami 
wykorzystywania potencjałów po-
wiatu;

• zawiązywanie partnerstwa między 
lokalnymi podmiotami, którego re-
zultatem będzie zwiększenie ilości 
projektów, ważnych dla podno-
szenia jakości życia i poprawiania 
pozycji powiatu w odniesieniu do 
otoczenia;

• tworzenie i wdrażanie innowacyj-
nych koncepcji na rzecz rozwoju 
ziemi pszczyńskiej oraz odkrywanie 
przez mieszkańców nowych ścieżek 
rozwoju tego obszaru, przyczyniają-
cych się do pozytywnych przemian 
społeczno-gospodarczych.

Począwszy od 2010 r. mieszkańcy 
obszaru LGD, firmy i instytucje będą

mogły ubiegać się o pomoc finanso-
wą w zakresie następujących działań 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2007–2013:

– różnicowanie w kierunku działal-
ności nierolniczej;

– odnowa i rozwój wsi;
– rozwój mikroprzedsiębiorstw;
– małe projekty.

Ze środków programu będzie rów-
nież finansowane bieżące funkcjono-
wanie LGD, obejmujące:

– nabywanie umiejętności i aktywi-
zację, w szczególności: badania 
nad obszarem objętym LSR (Lo-
kalną Strategią Rozwoju), infor-
mowanie o obszarze działania 
LGD oraz o LSR, szkolenia kadr 
biorących udział we wdrażaniu 
LSR, wydarzenia o charakterze 
promocyjnym związane z ob-
szarem działania LGD, szkolenia 
lokalnych liderów, ożywianie spo-
łeczności lokalnych oraz koszty 
bieżące LGD. 

– wdrażanie projektów współpracy, 
tj. wspólne przedsięwzięcia reali-
zowane przez LGD.

Lokalna Grupa Działania 
Ziemia Pszczyńska
ul. 3 Maja 11, 43-200  Pszczyna
tel. 32 2100212
www.1gdziemiapszczynska.pl

Prezentacje
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Jan Chmiel: Czym są dla Pana organizacje pozarzą- 
dowe?
Antoni Szlagor: Organizacje pozarządowe to znakomita 
forma inicjatyw społecznych i obywatelskich. Dzięki nim są 
propagowane działania kulturalne i społeczne. Bardzo czę-
sto to właśnie stowarzyszenia, czy różnego typu fundacje 
kultywują tradycje i kontynuują dzieło małych ojczyzn. Nie 
należy również zapominać o ich działalności charytatywnej. 
Moim zdaniem tego typu organizacje są bardzo ważnym 
elementem relacji między społeczeństwem, a samorządem 
lokalnym. 

Jaką rolę pełnią organizacje pozarządowe w gminie? 
Jak postrzega Pan ich działalność, zwłaszcza w odnie-
sieniu do ustawy o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie?
Organizacje pozarządowe spełniają niezmiernie ważną 
rolę w lokalnych społecznościach. Bardzo często wspo-
magają i uzupełniają działania samorządu lokalnego 
– to właśnie ludzie działający w takich stowarzyszeniach 
inicjują np. działania propagujące aktywność kultural-
ną. Dzięki ustawie o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie każdy z nas może dofinansować dowolną

Solidarni z potrzebującymi

Z Antonim Szlagorem, burmistrzem Żywca rozmawia Jan Chmiel 

fundację. Cieszę się, że w małych społecznościach co-
raz więcej osób przekazuje pieniądze na rzecz organizacji 
pozarządowych. Ustawa umożliwiła również wolontariat  
w stowarzyszeniach i fundacjach wielu młodym ludziom.

W jaki sposób zachęciłby Pan mieszkańców Żywca, by 
przekazywali 1% podatku dochodowego od osób fizycz-
nych na rzecz organizacji pożytku publicznego?
Przekazanie 1% podatku dochodowego dla organizacji 
pożytku publicznego jest aktem solidarności z osobami 
potrzebującymi. Jak pokazuje praktyka, pieniądze przeka-
zywane na rzecz konkretnej organizacji są cenną formą po-
mocy. Dlatego zachęcam do finansowego wspomagania
lokalnych organizacji pożytku publicznego.

Jest Pan wzorem aktywnego burmistrza. Jak Pan są-
dzi, jak można zachęcić mieszkańców Żywca, a także 
innych miast, do większej aktywności na rzecz społecz-
ności lokalnej? 
W Żywcu działa wiele organizacji pozarządowych, z który-
mi bardzo dobrze współpracuję. Organizacje te wpisały się 
na trwałe w tło społeczne miasta i uważam, że właśnie one 
są najlepszą formą pobudzenia aktywności mieszkańców. 

Współpraca z  samorządem
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Agnieszka Maj: Jaka jest rola organiza-
cji pozarządowych w naszym mieście?
Krystyna Cyran: Organizacje pozarzą-
dowe, tzw. trzeci sektor na trwałe wpisa-
ły się w krajobraz Bielska-Białej, a rola, 
jaką pełnią jest bardzo istotna i cenna 
– nie tylko zastępują organy admini-
stracji samorządowej w realizacji ich 
zadań. Stanowią także doskonałą bazę 
dla rozwoju lokalnej społeczności, po-
zwalają rozbudzić aktywność społecz-
ną i realizować aspiracje mieszkańców. 
Energicznie działające stowarzyszenia 
i fundacje są podstawowym elemen-
tem procesu budowy społeczeństwa 
obywatelskiego. Na terenie naszego 
miasta zarejestrowana jest imponująca 
liczba ponad 500 takich podmiotów.  
W celu opracowanie kompletnej i rze-
telnej bazy organizacji aktywnie dzia-
łających w Bielsku-Białej została przy-

gotowana ankieta, którą rozesłano 
do organizacji, a także umieszczono 
na stronie internetowej urzędu mia-
sta. Następnie na podstawie danych  
z ankiet opracowano informator prezen-
tujący bielskie organizacje pozarządo-
we wraz z opisem prowadzonej przez 
nie działalności. Wachlarz aktywności 
bielskich stowarzyszeń i fundacji jest 
bardzo szeroki i obejmuje m.in. eduka-
cję, kulturę i sztukę, ochronę zdrowia 
oraz pomoc społeczną. Najwięcej jest 
podmiotów funkcjonujących w obsza-
rze sportu, turystyki i rekreacji. 

Jak wygląda współpraca władz mia-
sta z organizacjami pozarządowymi?
Zasadniczym dokumentem określa-
jącym zakres współdziałania gminy  
z podmiotami prowadzącymi działal-
ność w sferze pożytku publicznego 

jest roczny program współpracy. Zgod-
nie z nim współpraca może mieć cha-
rakter finansowy lub pozafinansowy. 
W pierwszym przypadku chodzi o zle-
canie przez gminę realizacji zadań wraz  
z udzieleniem dotacji na ten cel – urząd 
przeprowadza konkurs ofert. Stale ro-
śnie liczba podmiotów współpracują-
cych z gminą przy wykonywaniu zadań 
publicznych, co roku zwiększa się także 
ilość podpisanych umów: w roku 2004 
zawarto ich 155, natomiast w bieżącym 
jest już ich ponad 180. Systematycznie 
też rozwija się współpraca o charakterze 
pozafinansowym. Urząd Miasta Bielsko-
-Biała wraz z organizacjami pozarządo-
wymi uruchomił na swoich stronach in-
ternetowych serwis informacyjny poświę-
cony zagadnieniom związanym z funk-
cjonowaniem trzeciego sektora. Współ-
praca ta polega również na inicjowaniu 
lub współorganizowaniu szkoleń doty-
czących m. in. pozyskiwania środków  
z funduszy gminnych i nie tylko, a także 
promowaniu i prezentowaniu działalno-
ści podmiotów, informacje te są również 
publikowane na łamach magazynu sa-
morządowego „W Bielsku-Białej”. Wie-
my doskonale, że harmonijna współpra-
ca pomiędzy wszystkimi uczestnikami 
życia społecznego wpływa na poprawę 
jakości życia mieszkańców.

W jaki sposób mieszkańcy regionu 
mogą wpływać na działalność orga-
nizacji?
Najprostszym sposobem jest działanie  
w wybranej organizacji pozarządo-
wej. Ich liczba, a także szeroki obszar 
aktywności pozwoli każdemu wybrać 
tę, w której będzie mógł realizować 
swoje zainteresowania oraz aspiracje. 
Zaangażowanie się w działalność da-
nego podmiotu z pewnością zostanie 
dostrzeżone przez innych członków  
i w przyszłości może zaowocować wy-
borem na stanowisko członka zarządu 
lub nawet przewodniczącego zarządu 
stowarzyszenia. Nieco inną formą wpły-
wania na działalność stowarzyszeń jest 
możliwość przekazania darowizny lub 
– co jest coraz powszechniejsze – 1 % 
podatku. Oczywiście możliwość uzyska-
nia wsparcia z tego drugiego źródła mają 
wyłącznie organizacje pożytku publicz-
nego, ale niewątpliwie świadome wspar-
cie podmiotu, którego pracę znamy  
i doceniamy stanowi szczególną formę 
wpływu na działalność stowarzyszenia.

Wolontariuszem 
może być każdy

Z Krystyną Cyran, naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich
Urzędu Miasta Bielsko-Biała rozmawia Agnieszka Maj

Temat numeru
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Informacje o projekcie 
„WOLONTARIAT – MOJA WOLA” 

Jedną z podstawowych form aktywności obywatelskiej 
jest dobrowolne, bezinteresowne działanie na rzecz in-
nych ludzi, czyli wolontariat. Chcąc rozwinąć działania 
promujące właśnie tę postawę społeczną wzięliśmy udział 
w konkursie ogłoszonym przez naszą gminę na promocję 
i organizację wolontariatu. Dzięki temu możemy posze-
rzyć zakres naszych działań propagujących zaangażowa-
nie społeczne. Oto pomysł autorstwa BSA Teatr Grodzki 
na wolontariat w naszym mieście.

Cele projektu:
1. Rozpropagowanie idei wolontariatu wśród mieszkań-

ców miasta, a w szczególności młodzieży.
2. Przeszkolenie 15 młodych osób do pracy w charak-

terze wolontariuszy i zaangażowanie ich w działania 
wolontariackie.

3. Uruchomienie strony internetowej, na której znajdą 
się informacje o zapotrzebowaniu na wolontariat oraz 
dane umożliwiające każdemu zainteresowanemu na-
wiązanie współpracy z instytucjami poszukującymi 
wolontariuszy.

4. Doskonalenie i koordynacja systemu organizowania 
wolontariatu przez organizacje pozarządowe oraz na-
wiązanie współpracy między szkołami i organizacjami 
pozarządowymi.

Działania:
1. Wydanie i rozprowadzenie dwumiesięcznika „Aktywa-

tor” poświęconego wolontariatowi. Nakład całkowity 
rozprowadzany w powiatach pszczyńskim, cieszyń-
skim, bielskim oraz w Bielsku-Białej wynosi 10 tys. 
egzemplarzy, z czego 7 tys. przypada na miasto Biel-
sko-Biała. Miejsca dystrybucji: szkoły i instytucje życia 
publicznego. • W trakcie realizacji.

2. Emisja wywiadu, prezentującego przykłady dobrych 
praktyk w zakresie wolontariatu w Radiu Bielsko.  
W wywiadzie zostanie również przedstawiony projekt 
„Wolontariat – moja wola”. • Zrealizowany

3. Akcja promocyjna w bielskich szkołach – przedsta-
wiciele stowarzyszenia będą organizować spotkania  

z młodzieżą, na których wolontariat zostanie przedsta-
wiony, jako możliwość rozwoju, forma spędzania wol-
nego czasu, bezinteresowna pomocy innym czy spo-
tkanie z wartościowymi ludźmi. Atrakcyjna wizualnie  
i merytorycznie prezentacja ma zachęcić młodych ludzi 
do działania na rzecz społeczeństwa. • Zrealizowana

4. Wykorzystanie przygotowanej strony internetowej do 
propagowania idei wolontariatu. Na stronie zostaną 
umieszczone informacje o idei wolontariatu, jak zostać 
wolontariuszem, a także prezentacje dobrych praktyk 
wśród osób i instytucji, zapotrzebowanie na działania 
wolontariuszy na zasadzie: wolontariusz szuka orga-
nizacji i organizacja szuka wolontariusza. • W trakcie 
realizacji

5. Organizacja Dnia Wolontariusza 11.12.2009 r. w ramach  
Święta na Starówce. Wezmą w nim udział przedstawi-
ciele organizacji pozarządowych aktywnie działających 
na rzecz wolontariatu. Podczas uroczystości zostaną 
wręczone dyplomy dla najbardziej zasłużonych wolon-
tariuszy i instytucji, które w istotny sposób przyczyniły 
się do rozwoju wolontariatu w Bielsku-Białej. Spotka-
nie uatrakcyjnią przedstawienia teatralne. Nie zabrak-
nie także nawiązania do zbliżających się świąt Bożego 
Narodzenia. • Zrealizowane

6. Zorganizowanie 20-godzinnego cyklu szkoleniowego 
dla wolontariuszy. • Zrealizowane

7. Zorganizowanie spotkania warsztatowo-szkoleniowego 
(będącego fragmentem większej całości) dla przed-
stawicieli organizacji pozarządowych i gromadzącego 
przedstawicieli min. 10 organizacji pozarządowych. 
Wśród poruszanych tematów znajdą się: zasady orga-
nizacji wolontariatu, przykłady dobrych praktyk, wska-
zania na wolontariat jako formę aktywności obywatel-
skiej, czynne angażowanie się w życie lokalnych spo-
łeczności z uwzględnieniem środowisk z jakich wywo-
dzą się potencjalni wolontariusze. Termin: 21.11.2009 r.  
• Zrealizowany

Czas realizacji projektu „WOLONTARIAT – MOJA WOLA”:  
05.10.2009–11.12.2009
Projekt został dofinansowany przez gminę Bielsko-Biała 
w ramach realizacji zadania publicznego Promocja i orga-
nizacja wolontariatu.

Czym dla Pani jest wolontariat? Co 
cechuje prawdziwego wolontariu-
sza?
Funkcjonuje szereg mniej lub bardziej 
skomplikowanych definicji wolonta-
riatu. Dla mnie jest ona bardzo prosta 
– to aktywność polegająca na pomocy 
drugiej osobie. Podzielenie się swoją 
wiedzą i umiejętnościami, poświęce-
nie czasu, bezinteresowne wsparcie  
w różnych sytuacjach – możemy tu 
wymienić mnóstwo okoliczności. Waż- 
ne jest jednak, by pomoc płynęła  
z głębi serca, była potrzebą wynikającą  
z własnych przekonań i wartości i – co 
najważniejsze – miała charakter całko-

wicie bezinteresowny. Takie też cechy 
powinien mieć wolontariusz. Niestety  
z przykrością muszę zauważyć, że 
ostatnie badania pokazują, iż w na-
szym kraju coraz mniej osób udziela 
jakiegokolwiek wsparcia potrzebują-
cym. W 2007 r. tylko 13,2% dorosłych 
Polaków poświęciło swój czas na bez-
płatną pracę na rzecz innych. M.in.  
z tego powodu pojawił się pomysł, 
aby gmina Bielsko-Biała wsparła pro- 
jekt, którego celem jest nie tylko pro-
mocja, ale także organizacja wolon-
tariatu. Ogłosiliśmy zatem otwarty 
konkurs ofert poświęcony tej właśnie 
problematyce.

Kto może zostać wolontariuszem? 
Wolontariuszem może być każdy! 
Najnowsze analizy pokazują, że naj-
większa grupa wolontariuszy to osoby  
z wyższym wykształceniem, a także 
młodzież, zwłaszcza ta poniżej 18. roku 
życia, bardzo często są to studenci  
i uczniowie. Jednakże ogromny poten-
cjał tkwi w osobach starszych, które 
mają olbrzymie doświadczenie życiowe 
a także dosyć często, sporo wolnego 
czasu. Zatem każdy z nas może dobro-
wolnie i świadomie działać na rzecz in-
nych. Satysfakcja z tej aktywności jest 
bezcenna!

Temat numeru
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Moje 
spotkania z… 

aniołami
„Człowiek jest wielki nie przez to, 

co posiada, lecz przez to, kim jest; 
nie przez to, co ma, 

lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Jan Paweł II

Kolejne spotkanie z potencjalnymi wolon-
tariuszami. Wchodzę do szkoły, w której 
nieustanny hałas i bieganina nadają rytm 

dniom. Jeśli szukacie miejsc tętniących życiem 
– to jest doskonałe. Na korytarzu mija mnie Święty 
Mikołaj w towarzystwie anioła i diabła. Niebawem 
święta.  

Jestem w klasie, przede mną młodzi, pełni 
energii, optymizmu, radości życia i chęci pomaga-
nia. Staram się zachęcić każdego do wstąpienia 
w szeregi wolontariuszy. Słuchają, zadają pytania  
i patrzą z zaciekawieniem, czekają na dalszy ciąg. 

Tak jak wszędzie, pada pytanie, co ja z tego 
będę miał? A potem szybka riposta z głębi klasy: 
strata czasu! Teraz sama zaczynam ich sprawdzać. 
Dlaczego ludzie poświęcają swój czas, by poma-
gać innym? Słyszę odpowiedzi: satysfakcja, po-
czucie bycia potrzebnym, uśmiech, spełnienie, ra-
dość, możliwość poznania ciekawych ludzi, nowe 
przyjaźnie. Znowu pytam, czy można to kupić? 

Staram się ich przekonać, że kiedy dajemy in-
nym cząstkę siebie, otrzymujemy coś w zamian. 
Człowiek tyko wśród innych rozwija w pełni swoje 
możliwości. Nie jesteśmy stworzeni do życia w sa-
motności.

Przed pożegnaniem z III d tłumaczę, jak i gdzie 
można realizować się w wolontariacie. Poruszam 
temat organizacji pozarządowych, które opiera-
ją swoje działania na bezinteresownej pracy na 
rzecz innych.  Wspólnie zastanawiamy się od cze-
go zacząć. Proponuję im, by odpowiedzieli sobie 
na trzy fundamentalne pytania, niezwykle ważne 
dla początkujących wolontariuszy. Co chcę robić? 
Komu pomagać? Ile czasu mogę poświęcić na po-
maganie innym? 

Jeśli ty także chcesz zostać wolontariuszem 
przeczytaj i wypełnij kwestionariusz na stronie  
www.wolontariat.slaskiengo.pl.

Ktoś na Ciebie czeka. 
Ty też możesz być… aniołem.

Warsztaty dla wolontariuszy realizowane przez TEATR GRODZKI

Porady
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Dotacje – bezzwrotna pomoc finansowa, którą
organizacja otrzymała od donatora (sponsora), na 
cel zgodny z jej statutem. Dotacja jest najczęściej 
udzielana na zrealizowanie konkretnego działania, 
np. zorganizowanie letniego obozu dla dzieci. Może 
być też przeznaczona na wsparcie instytucjonalne 
organizacji, czyli np. na zakup sprzętu, szkolenie 
pracowników itp. Ubiegając się o dotację, należy 
przygotować wniosek (projekt), niezbędny do reali-
zacji konkretnego działania.

Działalność gospodarcza – prowadze-
nie firmy, przedsiębiorstwa przez organizację
przy założeniu, że każdy wypracowany do-
chód jest przekazywany na realizację celów 
statutowych organizacji.

Składki członkowskie – obowiązkowe 
wpłaty członków stowarzyszenia na rzecz 
stowarzyszenia. Zbierane są zarówno w sto-
warzyszeniu zarejestrowanym w KRS, jak 
również w stowarzyszeniu zarejestrowanym 
tylko w starostwie. 

1% – jedyna część podatku, którą można dyspono-
wać i przeznaczyć na wybraną organizację pozarzą-
dową. Nie może to być jednak dowolna organizacja, 
warunkiem jest posiadanie przez nią statusu OPP 
– organizacji pożytku publicznego.

Darowizna – pieniądze lub rzeczy przekazywa-
ne bezinteresownie komuś innemu – tak oczy-
wiście podpowiada intuicja. Definicja darowizny 
w kodeksie cywilnym (art. 888) jest następująca: 
„forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje 
się do bezpłatnego świadczenia na rzecz ob-
darowanego, kosztem swego majątku”. Zatem 
darowizna, to dzielenie się swoją własnością, 
przekazanie własnych pieniędzy lub sprzętu. Zbiórki publiczne – publiczne zbieranie 

pieniędzy lub rzeczy na określony z góry cel. 
Aby przeprowadzić zbiórkę publiczną należy 
otrzymać pozwolenie od właściwego urzędu. 
Nie można przeprowadzać zbiórek publicznych 
w interesie osobistym, jak choćby prywatny za-
kup samochodu.

PO PROSTU NGO
Podręczny słowniczek pojęć

Źródła finansowania organizacji

Prosimy przekaż 1% swojego podatku na budowę DOBREGO DOMU. 
W rozliczeniu podatkowym wpisz: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki; nr KRS 00000 517 64, 

nr konta 34 1370 1082 0000 1706 4165 8902

Rozmaitości



16aktywator

Zakład Aktywności Zawodowej 

Ośrodek 
Rehabilitacyjno–Szkoleniowo 

–Wypoczynkowy
Laliki 365, 34-373 Zwardoń

Recepcja:
tel. 609 01 01 03

recepcja@laliki.com.pl
www.laliki.com.pl

NAJLEPSZA
BAZA WYPADOWA NA NARTY

POKOJE 1, 2, 3-OSOBOWE, DOMOWA 
KUCHNIA, SAUNA, SIŁOWNIA, FIZYKO-

TERAPIA, KINEZYTERAPIA, MASAŻ


