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Rada Organizacji
Pozarządowych Powiatu
Kartuskiego

Kaszubski Uniwersytet
Ludowy

„My i nasza

Termin: 3 kwietnia 2014,
godz. 17.00 – 20.00
Miejsce: Stężyca, OSP
Uczestnicy:
przedstawiciele
organizacji
pozarządowych i grup
nieformalnych z terenu
gminy Stężyca:
- Wolontariat 50+
- Stowarzyszenie AgroEko
Kaszuby, KSPT, SPTK,
ZKP/o Stężyca
- ZKP Szymbark
- Kaszubski Uniwersytet
Ludowy
- Stowarzyszenie Kobiet
Zgorzałego
- Kaszubska Fundacja
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
„Podaruj trochę słońca”
- Stowarzyszenie
„Kaszubianki”
- Fundacja Słoneczne
Wzgórze
- Zarząd Gminny ZOSP RP
w Stężycy
- OSP Gołubie
- OSP Kamienica
Szlachecka
- OSP Nowe Czaple
- OSP Szymbark
- OSP Stężyca
- OSP Zgorzałe

Przestrzeń”
Cele spotkania:
- integracja środowiska liderów i animatorów reprezentujących
organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na terenie
gminy Stężyca;
- prezentacja „dobrych praktyk” sukcesów z działalności ngo i grup
nieformalnych;
- diagnoza trudności, problemów i potrzeb z którymi borykają się na co
dzień ngo.

„My i nasza

Program:
Wprowadzenie

Przestrzeń”

KIM JESTEŚMY
MY i nasza
przestrzeń -

Bariery/problemy, z którymi na co dzień
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Potrzeby liderów i członków:
czas dom - praca w ngo;
mało czasu;
brak czasu liderów;
brak czasu członków;
prowadzenie dokumentów;
zdobycie umiejętności
obsługi komputera;
trud, strach, nie warto;
schematyczne myślenie;
brak potrzeby uczenia
u ludzi;
za dużo na głowie (lider).
Integracja:
nie znamy się jako ngo,
a szkoda;
brak współdziałania
pomiędzy ngo/grupami
nieformalnymi;
więcej spotkań
integracyjnych ngo;
brak wiedzy o innych
organizacjach;
brak współpracy.

Nastawienie społeczne:
 praca na pokaz
(pozoranctwo);
 brak akceptacji niektórych
obywateli;
 zazdrość, zawiść;

borykają się organizacje:
 „A co ludzie powiedzą?”;
 zbyt mała wrażliwość na
sprawy społeczne;
 stereotypy;
 podejrzliwe typy we wsi;
 trudności w przełamywaniu
stereotypowego myślenia.













Trudności w pozyskiwaniu
nowych członków:
młodzież;
mało ludzi do pomocy;
pozyskać więcej członków;
brak KGW w Szymbarku.
Braki techniczne:
brak większej siedziby;
większe miejsce dla
stowarzyszenia KGW;
powiększenie remizy w
Kamienicy Szlacheckiej;
brak samochodu;
brak komputera;
brak drukarki.

Biurokracja:
 skarbówka;
 sprzedaż towaru (co z
podatkiem?, kasa
fiskalna?);

 bariery administracyjne;
 formalności,
skomplikowane procedury
aplikowania o środki;
 rozliczanie projektów;











Finanse:
mało dëtków;
brak funduszy;
brak płynnego
finansowania;
brak finansów;
pozyskiwanie funduszy;
ograniczone środki
finansowe, mnóstwo
pomysłów, ale za co to
robić?
pozyskanie więcej kasy w
naszym stowarzyszeniu;
mało pieniędzy.

bzdury w parlamencie;
jestem bezproblemowy;
RZECZY, O KTÓRYCH NIE MÓWIMY,
BO…

