
dfgf  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Program: 

 

Wprowadzenie 

 

Kim jesteśmy? 

 

My i nasza przestrzeń 

 

Podsumowanie 

Rada Organizacji 
Pozarządowych Powiatu 
Kartuskiego  
 

„My i nasza  

 
Przestrzeń” 

W SPOTKANIU WZIĘLI UDZIAŁ: 

 

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.  
 

Termin:    
12 marca 2015,   
 
Miejsce:  
Chmielno, Sala Gminnego 
Ośrodka Kultury 
 
Uczestnicy: 
   
przedstawiciele organizacji 
pozarządowych i grup 
nieformalnych z terenu 
gminy Chmielno 

 

Kaszubski Uniwersytet 
Ludowy 
 

Mirek Płotka - UKS REMUS Miechucino 

Mariusz Florczyk – Fundacja Słoneczne 

Wzgórze Stężyca 

Brygida Michalewicz – Zrzeszenie 

Kaszubsko-Pomorskie 

Bogumiła Gosz – Stowarzyszenie „Chmielno 

pomaga” 

Ben Hinz – Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 

Milena Bronk – Powiatowa Rada Organizacji 

Pozarządowych 

Bożena Fidler – Regionalne Stowarzyszenie 

Kobiet Niezależnych w Chmielnie  

Zyta Górna – Stowarzyszenie Kobiet 

Zgorzałego, Powiatowa Rada Organizacji 

Pozarządowych 

Maria Paracka - Stowarzyszenie Kobiet 

Zgorzałego 

Dariusz Zelewski – Stowarzyszenie 

Przyjaciół Jedynki w Kartuzach 

Piotr Zatoń – Fundacja „Aby chciało się 

chcieć”, Lokalna Grupa Rybacka KASZUBY 

Maria Leszczyńska – Kaszubski Zespół Pieśni 

i Tańca „Chmielanie” 

Krystyna Malek - Regionalne 

Stowarzyszenie Kobiet Niezależnych w 

Chmielnie 

Piotr Konkel – Ochotnicza Straż Pożarna w 

Kożyczkowie 

Edmund Kwidziński – Związek Ochotniczych 

Straży Pożarnych  Rzeczpospolitej Polskiej w 

Kartuzach 

Alina Klejna – Kaszubski Uniwersytet 

Marek Bela - Ochotnicza Straż Pożarna w 

Zaworach 

Krystyna Kaszyna - Regionalne 

Stowarzyszenie Kobiet Niezależnych w 

Chmielnie 

Jolanta Tomaszkiewicz – Mendyk – Fundacja  

„Uśmiechnij się” Miechucino 

Barbara Truszkowska - Regionalne 

Stowarzyszenie Kobiet Niezależnych w 

Chmielnie 

Marcin Kuper – Pełnomocnik Wójta do spraw 

NGO 

Brunon Plichta - Ochotnicza Straż Pożarna w 

Chmielnie 

Dorota Richards – Stowarzyszenie „Chmielno 

POMAGA” 

Beata Muńska – Polski Związek Niewidomych 

koło w Kartuzach 

Gabrysia Jóskowska - Zrzeszenie Kaszubsko-

Pomorskie; Stowarzyszenie „Młodzi dla 

Kaszub” 

Bożena Mikos – Stowarzyszenie „Chmielno 

POMAGA 

Mariusz Mierzejewski 

Jerzy Grzegorzewski – Wójt Gminy Chmielno 

Tadeusz Treder - Ochotnicza Straż Pożarna w 

Reskowie 

Tadeusz „Pleskot” Makowski – Kaszubska 

Grupa Folklorystyczna „Pleskota” z Chmielna, 

Polskie Stowarzyszenie „Baśki” 

Stanisław Cirocki – Sołtys Sołectwa 

Borzestowo 



  

  

Grupa I 

Cechy wspólne: 

 Gmina Chmielno; promocja wartości kulturalnych i innych w 

regionie; otwarcie na współdziałanie z innymi; działanie non 

profit; integracja środowisk lokalnych; 

 

Cechy indywidualne: 

Ochotnicza Straż Pożarna Borzestowo 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectw Borzestowo, 

Borzestowska Huta; ratowanie życia, mienia, pomoc podczas 

klęsk żywiołowych; szkolenie młodzieży w sprawach p. poż.; 

działania na rzecz odnowy wsi. 

Płatek - RSKN Chmielno 

praca społeczno-kulturalna na rzecz gminy oraz promocja 

gminy; promowanie tradycji kulinarnych w regionie oraz potraw 

regionalnych. 

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie  

współdziałanie w powiecie i Klub Turystyczny „Wanożnik”; 

dbałość o dziedzictwo kulturowe i jego rozwój; rozwój 

społeczności kaszubskiej nie tylko edukacyjny …; poprzez 

turystykę otwarci na innych; promocja krajoznawcza regionu; 

działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. 

Płatek -  Kaszubski Uniwersytet Ludowy 

działania szkoleniowe/aktywizacyjne/edukacyjne dla ludzi 

również z terenu woj. pomorskiego; organizacja forum oświaty 

dorosłych i animatorów kultury; misja „uczenia się przez całe 

życie”. 

Wolny Słuchacz 

Zamierzam stworzyć Fundację Kaszubski Młody Hodowca 

skierowane do młodzieży kochające zwierzęta duże Bydło 

mięsne i mleczne; organizowanie szkolenia z hodowli, 

strzyżenia zwierząt, wyjazdy na wystawy. 

 

Kim jesteśmy? Czyli prezentacja grup… 
 



 

  Kim jesteśmy? Czyli prezentacja grup… 
 

Grupa II 

Cechy wspólne: 

chęć działania; oferta pomocy; zaangażowanie; praca dla 

lokalnej społeczności; integracja. 

 

Cechy indywidualne: 

Ochotnicza Straż Pożarna 

działania interwencyjne – ratowniczo-gaśnicze; ochrona 

mienia; profilaktyka; działania kulturalne; edukacja 

młodzieży; 

Płatek 

Zaspakajanie indywidualnych i zbiorowych potrzeb 

mieszkańców gminy w dziedzinie: edukacji, kultury 

sportu, jak również realizacja zadań administracji 

rządowej – USC, wojsko … 

Stowarzyszenie Turystyczne „Młodzi dla Kaszub” z 

Garcza 

promocja regionu i turystyki, w kontekście regionalizmu; 

angażowanie młodzieży, zaszczepianie kultury 

kaszubskiej. 

Fundacja „Uśmiechnij się” Miechucino 

budowa domu dla osób niepełnosprawnych, stworzenie 

domu rodzinnego, zapewnienie rehabilitacji, zajęć typu 

warsztaty, integracja z lokalnym społeczeństwem, 

uczestniczenie w życiu gminy. 

Polskie Stowarzyszenie „Baśki” 

Organizacja wolnego czasu emerytom i młodzieży 

poprzez organizację turniejów w karcianą „Baśkę”; 

Kaszubska Grupa Folklorystyczna „Pleskota” 

Promowanie kultury materialnej Kaszub poza regionem 

Kaszub – z kraju i zagranicą. 

 



Grupa II 

  
Kim jesteśmy? Czyli prezentacja grup… 
 

Grupa III 

 

Cechy wspólne: 

teren działania - gmina Chmielno; wspólna działalność 

społeczna na rzecz społeczeństwa w dziedzinie 

kulturalno-oświatowej; wykorzystujemy infrastrukturę 

gminną; pozyskujemy środki na działalność aktywizacja 

obywatelska 

 

Cechy indywidualne: 

Marcin 

koordynator organizacji pozarządowych 

 

Stanisław 

sołtys Borzestowa reprezentant mieszkańców 

 

Regionalne Stowarzyszenie Kobiet Niezależnych 

kuchnia kaszubska, nasze potrawy 

 

Maryla - Kaszubski Zespół "Chmielanie" w Chmielnie 

rozwój i promocja kultury kaszubskiej 

 

Piotr - OSP Kożyczkowo 

służba społeczeństwu 

 

Płatek - Beata - Polski Związek Niewidomych 

praca z niepełnosprawnymi 

 

Mirek - UKS "Remus" 

działalność sportowa 

 



 

  Kim jesteśmy? Czyli prezentacja grup… 
 

Grupa IV 

Cechy wspólne: 

działania na rzecz kultury, tradycji, sportu, Kaszub, 

społeczności lokalnej; dużo pomysłów; pomagamy; 

integrujemy; inspirujemy; edukacja; aktywizowanie 

społeczności lokalnej. 

 

Cechy indywidualne: 

Stowarzyszenie KGW Mściszewiczanki  

skecze, kabarety; imprezy cykliczne dla różnych 

organizacji; tworzymy Gminną Radę Organizacji 

Pożytku Publicznego  

Stowarzyszenie Kobiet Zgorzałego  

promocja regionu w kraju i za granicą; warsztaty języka 

kaszubskiego; kuchni regionalnej, rękodzieła; realizacja 

projektów gminy Stężyca: Sobótki u Zgorzałek, Jarmark 

Kaszubski; programy telewizyjne kulinarne 

Kaszubski Uniwersytet Ludowy  

wielokulturowość; edukacja przestrzenna, architektura 

krajobrazu; aktywizacja zawodowa; poradnictwo prawno 

– obywatelskie; obozy letnie dla dzieci i młodzieży  

Regionalne Stowarzyszenie Kobiet Chmielno 

promujemy gminę Chmielno; warsztaty z dziećmi 

(malarstwo na szkle, haft); mamy swój strój; tradycyjne  

potrawy 

Ochotnicza Straż Pożarna w Chmielnie 

 propagujemy wśród młodzieży wiedze na tematy 

związane z ochrona przeciw pożarowa; rozwijamy 

kulturę fizyczną organizując zawodowy sportowo – 

pożarnicze; pokazy sprzętu pożarniczego wśród 

przedszkolaków. 



 

  Kim jesteśmy? Czyli prezentacja grup… 
 

Grupa V 

Cechy wspólne: 

działalność na rzecz lokalnej społeczności; działalność 

społeczna; pasja 

 

Cechy indywidualne: 

Fundacja Słoneczne Wzgórze 

pomoc osobom niepełnosprawnym; aktywizacja 

zawodowa osób wykluczonych społecznie; kultura, 

turystyka; ekonomia społeczna 

 

Stowarzyszenie „Chmielno Pomaga” 

rozpoznawanie potrzeb tych, którym trzeba pomóc 

 

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie 

dbałość o język, tradycje; promocja regionu; pomoc 

twórcom ludowym, pisarzom, osobom, którym bliska 

jest kaszubszczyzna; najstarsza organizacja pozarządowa 

 

Ochotnicza Straż Pożarna 

pomagamy w ratowaniu zdrowia, mienia i wszystkim 

potrzebującym  

 

Regionalne Stowarzyszenie Kobiet Niezależnych 

organizowanie czasu wolnego dla kobiet w 

stowarzyszeniu; angażowanie się na rzecz rozwoju; 

współpraca z innymi organizacjami społecznymi; 

kultywowanie tradycji kaszubskiej 

 

Fundacja aby chciało się  chcieć 

kultura, turystyka; dbałość o język; promocja regionu 



 

  

Bariery, na jakie napotykają się ngo…  

Brak funduszy 
- ograniczone lub brak funduszy na realizację 

pomysłów 

- nie na każdy pomysł mamy kasę (może za 

słabo szukamy) 

- problem z pozyskiwaniem funduszy na zakup 

sprzętu 

- obawiam się, że będę miał kłopoty z 

zorganizowaniem uroczystości 50 lecia 

- pozyskiwanie finansów sponsoring 

- zbyt często działania zmieniane pod granty 

- „wyciąganie” pieniędzy bez chęci wzięcia 

udziału w konkursach 

- brak funduszy 

- nieumiejętność pozyskiwania pieniędzy  

- ograniczone fundusze 

- problem z pozyskiwaniem finansów na 

realizacje celów (środki Fund. Euro.) 
 

Współpraca wewnątrz i na zewnętrz 
- nie podoba mi się, że człowiek z człowiekiem nie 

może się dogadać,  człowiek człowiekowi jest 

wrogiem 

- niezdrowa rywalizacja w środowiskach miedzy 

organizacjami 

- niezdrowa konkurencja 

- mała współpraca między organizacjami 

- mało się znamy bo nie często się spotykamy 

- brak informacji, wymiany informacji i wiedzy na 

temat działalności poszczególnych organizacji 

- spora izolacja organizacji pozarządowych 

- małą współpraca z innymi organizacji  

pozarządowymi 

- za mało spotkań integracyjnych w danym 

stowarzyszeniu i z innymi organizacjami 

- brak współpracy 
 

 

 

Biurokracja 
- księgowość w organizacji, brak odpowiedniej 

osoby 

- formalności (przesadne) związane z rozliczaniem 

projektów / zadań 

- niektóre instytucje rozliczające piętrzą trudności 

- Biurokracja: pisanie projektów, rozpisywanie 

konkursów, rozliczanie  z US 

- zbyt wiele przeszkód po drodze, papiery, 

dokumenty  

- uciążliwe formalności 

- rozliczanie finansowe – mała znajomość 

- za dużo papierologi 
 



 

 

  
Bariery, na jakie napotykają się ngo…  

Zaangażowanie członków 
- słabe zaangażowanie członków z uwagi na rozproszenie – 

zamieszkanie w różnych rejonach, powiatu, województwa 

- nie angażowanie się wszystkich członków (wieki) 

- częste zmiany składu członków 

- brak ludzi aktywnych długofalowo 

- problem pozyskiwania nowych członków 

- niedostatek zasobów kadrowych do realizacji dużych działań 

- migracja członków 

- duża rozpiętość wiekowa wewnątrz organizacji 

- prezes przejmuje na siebie zbyt wiele obowiązków 

- małe zaangażowanie części członków w stowarzyszeniu  

- żeby innym też chciało się chcieć 

- odpowiedzialność – zdyscyplinowanie wewnątrz organizacji – 

słomiany zapał 

- mała aktywność członków 

- słomiany zapał  
 

Szkolenia 
- brak wiedzy o możliwościach; 

- nie potrafimy promować się; 

- dotrwać nie tracić zapału; 

- nie potrafimy ściągać do sienie 

wolontariuszy; 

- obsługa komputera, brak kompetencji 

członków; 

- zdobywanie wiedzy, brak szkoleń; 

- prezes przyjmuje na siebie zbyt dużo 

obowiązków. 

 

Akceptacja środowiska 
- brak zainteresowania niektórych włodarzy; 

- za mało współpracy z Urzędem Gminy 

- problemy z wyjazdami na spotkania poza granicami 

naszej gminy; 

- niedocenianie naszej pracy przez władze 

samorządowe; 

- problem z przełamaniem bariery wstydu – co inni 

powiedzą! Jak ja niewidomy dam sobie radę. 

- nie podoba mi się egoistyczne podejście niektórych 

mieszkańców do własnych problemów, 

nieuwzględniające stanowiska sąsiadów i ich potrzeb; 

- zaangażowanie środowiska  - brak zrozumienia; 

- niedocenianie działalności przez NGO; 

- brak zrozumienia osób sprawnych w sytuacji osób 

niedowidzących (po co im wycieczka skoro i tak nie 

widzą). 
 



 

 

  
Bariery, na jakie napotykają się ngo…  

 

Czas 

- brak czasu na pracę społeczną: 

- ludzie młodzi – studia,  

- zakładanie działalności, 

- zakładanie rodzin, 

- wyjazdy za granicę; 

- głównie przeszkadza mi brak czasu na dogłębne poznanie problemów mieszkańców, np. w przypadku 

konfliktów sąsiedzkich wymaga to wysłuchania argumentów obydwu stron, a czasami wizji lokalnej; 

- brak czasu, dużo obowiązków; 

- brak czasu; 

- trudność połączenia działalności społecznej z życiem osobistym; 

- obawiam się żeby wytrzymać zrealizować cel, dotrwać, nie tracić zapału;   

- praca zawodowa bywa absorbująca i nie starcza czasu na działalność społeczną; 

- ciągły pośpiech, brak czasu wolnego; 

- praca w NGO jest czasochłonna, wykracza poza 8 h/dobę; 

- brak czasu na NGO. 

 

Baza 

- brak siedziby; 

- pozyskanie lokali do rozegrania turniejów, pozyskanie 

środków na zakup nagród; 

- sprzęt wielowiekowy; 

- udostępnienie lokalu do przyrządzania naszych 

lokalnych potraw (nie zawsze otrzymywaliśmy 

pomieszczenia); 

- brak środka transportu do przewożenia rekwizytów, 

instrumentów (bazuna 3m, kontrabas); 

- brak pomieszczenia; 

- brak zaplecza. 

 

Oferta dla młodzieży 

- mało interesujących 

propozycji dla młodzieży; 

- brak zaangażowania 

młodzieży; 

- brak zainteresowania wśród 

młodzieży, np. uczestnictwo 

(wolontariat) w działalności 

w lokalnych NGO; 

 



ra  

„My i nasza  

 Przestrzeń” 
 

,,Spotkanie w Chmielnie było dla mnie krokiem milowym 

w propagowaniu idei samorządności i działań prospołecznych. 

Niezwykli ludzie, niezrażeni ograniczeniami ze strony 

poprzednich władz lokalnych, przyszli aby z wielkim 

entuzjazmem i nadzieją podzielić się swoimi sukcesami 

i obawami. Jestem przekonany, że niejednokrotnie usłyszymy 

o ciekawych inicjatywach podejmowanych przez organizacje 

pozarządowe  z gminy Chmielno.’’ 

Dariusz Zelewski 

Przewodniczący Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych 

Raport opracowany przez 

Grupę Moderatorów 

działającą przy Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym 

kontakt: 

sulinab@kul.org.pl 

 

mailto:sulinab@kul.org.pl

