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bêdzie: bie¿¹ca wymiana informacji,
koordynacja wybranych dzia³añ oraz
tworzenie wspólnych pomys³ów i pro-
gramów. W�ród wskazanych przez
uczestników II Forum Organizacji
Pozarz¹dowych obszarów tematycz-
nych wymieniæ mo¿na: 1) czas wol-
ny dzieci i m³odzie¿y, 2) sport i re-
kreacja, 3) kultura, 4) przeciwdzia³a-
nie wykluczeniu spo³ecznemu i zawo-
dowemu, 5) organizacja III Forum
Organizacji Pozarz¹dowych w 2005
roku. Pierwsze spotkania w grupach
roboczych odbêd¹ siê ju¿ we wrze-
�niu br. Nad ich organizacj¹ czuwaæ
bêdzie stowarzyszenie Biuro Inicja-
tyw Spo³ecznych.

   2. Kontynuowaæ konsultacje doty-
cz¹ce programu wspó³pracy samo-
rz¹du i organizacji pozarz¹dowych na
2005 rok.

Katarzyna Strzêpa-Garcia
Ko³o Miejskie  PKE OG w Tychach

Fot. II Forum Organizacji
Pozarz¹dowych, Tychy 23.06.2004r.

Fot. II Forum Organizacji
Pozarz¹dowych � Wyst¹pienie

Zastêpcy Prezydenta Miasta Tychy,
Pani Darii Szczepañskiej

     Warunki dzia³ania organizacji po-
zarz¹dowych ulegaj¹ i ulegaæ bêd¹
w przysz³o�ci gwa³townym zmianom.
W obecnej sytuacji, gdzie w naszym
¿yciu publicznym i gospodarczym
zachodzi wiele zasadniczych zmian,
równie¿ warunki prowadzenia dzia-
³alno�ci przez tzw. trzeci sektor ule-
gaj¹ zmianie. To prawda, ¿e po kil-
kunastu latach dzia³alno�ci, organiza-
cje pozarz¹dowe wywalczy³y sobie
wa¿ne i znacz¹ce miejsce w ¿yciu
publicznym. Wiele z nich sta³o siê
wa¿nymi partnerami zarówno admi-
nistracji samorz¹dowej, jak i central-
nej, maj¹cymi realny wp³yw na kszta³t
i jako�æ tworzonego prawa i jego
wype³nianie we wszystkich obsza-
rach ¿ycia spo³ecznego. I choæ zna-
cz¹ca wiêkszo�æ organizacji pozarz¹-

dowych to organizacje niewielkie,
skupiaj¹ce kilkana�cie, kilkadziesi¹t
osób, to jednak wiele z nich przez lata
wypracowa³o efektywne instrumen-
ty prezentacji w³asnych stanowisk i
udzia³u w procesach decyzyjnych
dotycz¹cych najwa¿niejszych proble-
mów spo³eczno-gospodarczych w
kraju.
     W dobie akcesji Polski z Uni¹ Eu-
ropejsk¹ organizacje pozarz¹dowe
uzyskuj¹ szansê na rozwój, ale jed-
nocze�nie stoj¹ przed nimi nowe,
wa¿ne zadania. Akcesja niesie ze
sob¹ mo¿liwo�æ pozyskania przez
Polskê znacz¹cych �rodków na pro-
jekty rozwoju gospodarczego i inte-
gracji spo³ecznej z tzw. funduszy
strukturalnych. Szczególna rola przy-
padaæ mo¿e w tym zakresie organi-

zacjom pozarz¹dowym, które okazaæ
siê mog¹ wa¿nym sektorem dla do-
brego wykorzystania tych funduszy.
I odwrotnie, �rodki te mog¹ przyczy-
niæ siê do podniesienia znaczenia trze-
ciego sektora poprzez uznanie NGOs
za powa¿nych partnerów dla rz¹du i
samorz¹du oraz biznesu w procesie
planowania, wykorzystania, monito-
rowania i ewaluacji tych funduszy.
Oczywi�cie, niebagatelne znaczenie
ma równie¿ dla organizacji pozarz¹-
dowych mo¿liwo�æ skorzystania z
tych funduszy na sfinansowanie pro-
jektów stabilizuj¹cych struktury sa-
mych organizacji i podniesienie po-
ziomu �wiadczonych przez nie us³ug.
     Skorzystanie ze �rodków fundu-
szy europejskich, w tym funduszy
strukturalnych, wi¹¿e siê z koniecz-
no�ci¹ w³a�ciwego przygotowania
organizacji i jej cz³onków do opraco-
wania odpowiednich projektów. Za-
rz¹dzanie projektami europejskimi to
obecnie ogromny i ci¹gle poszerza-
j¹cy siê obszar wiedzy, pe³en bardzo
szczegó³owych wytycznych, instruk-
cji i procedur, których nale¿y �ci�le

Organizacje pozarz¹dowe
w Polsce i Europie
Polski Klub Ekologiczny Okrêg Górno�l¹ski w kwietniu 2004r.
rozpocz¹³ realizacjê projektu, którego celem jest rozwiniêcie
i wzmocnienie potencja³u naszej organizacji. Projekt
realizowany jest we wspó³pracy z miêdzynarodow¹ sieci¹
Inforse-Europe, której cz³onkiem jest równie¿ PKE.
W czerwcu br. odby³y siê pierwsze, z trzech zaplanowanych
w ramach tego projektu, warsztaty.

Okrêg Górno�l¹ski
PKE
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przestrzegaæ i od których zale¿y for-
malna poprawno�æ wykorzystania
pozyskanych �rodków. A zanim do
takiego uzyskania �rodków dojdzie,
konieczne jest przebrniêcie przez
w³a�ciwe dokumenty programowe
Komisji Europejskiej, polityki i stra-
tegie, stanowiska i rekomendacje,
wyznaczaj¹ce obszary priorytetowe
i dzia³ania, przewidywane do dofinan-
sowania. Nie nale¿y równie¿ zapo-
minaæ o problemie pozyskania wk³a-
du w³asnego do projektu, co nadal
stanowi dla organizacji jedn¹ z g³ów-
nych przeszkód w pozyskiwaniu za-
granicznych �rodków na okre�lone
projekty.
     W tej sytuacji organizacje poza-
rz¹dowe, chc¹ce móc siê dalej roz-
wijaæ i w szerszym zakresie prowa-
dziæ dzia³alno�ci na rzecz dobra spo-
³ecznego, musz¹ siê profesjonalizo-
waæ. I to nie tylko w zakresie wie-
dzy stricte merytorycznej, zwi¹zanej
bezpo�rednio z obszarem ¿ycia spo-
³ecznego i problematyki, jak¹ dana or-
ganizacja zajmuje siê na co dzieñ, ale
równie¿ w zakresie szeroko pojête-
go wypracowania koncepcji projek-
towej i zarz¹dzania projektami. Przy-
gotowanie koncepcji projektu, szcze-
gólnie takiego, który przedstawiany
jest do dofinansowania ze �rodków
UE wymaga gruntownego prze�le-
dzenia polityki UE w tym zakresie,

szczegó³owych regulacji i
zapewnienia spójno�ci pro-
ponowanego przedsiê-
wziêcia z priorytetami wy-
znaczonymi przez Komisjê
Europejsk¹.
     Takie wymogi stoj¹
równie¿ przed Polskim

Klubem Eko-
logicznym i
jego Ko³ami
Terenowymi,
podejmuj¹cy-
mi inicjatywy
na rzecz roz-
wi¹zania naj-
wa¿niejszych
problemów
�rodowisko-
wych. Anali-
za zasobów

merytorycznych oraz mocnych i s³a-
bych stron naszej organizacji wyka-
za³a, ¿e jedn¹ z najwa¿niejszych luk
stanowi¹ w³a�nie kwestie umiejêtno-
�ci poruszania siê po skomplikowa-
nej materii dokumentów Komisji Eu-
ropejskich i instytucji zarz¹dzaj¹cych
funduszami UE.
     W sierpniu ub. roku biuro Zarz¹-
du Okrêgu Górno�l¹skiego PKE
przygotowa³o i z³o¿y³o w ramach pro-
gramu Phare �rodowisko i Poszerze-
nie wniosek do Komisji Europejskiej
o dofinansowanie projektu wzmoc-
nienia i lepszego przygotowania na-
szej organizacji do dalszej dzia³alno-
�ci. Po 8 miesi¹cach oczekiwania,
otrzymali�my umowê, na mocy któ-
rej przyznano dotacjê na realizacjê
zaplanowanych dzia³añ. Projekt re-
alizowany jest we wspó³pracy z miê-
dzynarodow¹ organizacj¹ Internatio-
nal Network for Sustainable Energy
� Europe, z siedzib¹ w Danii, sku-
piaj¹c¹ ponad 50 organizacji pozarz¹-
dowych, zajmuj¹cych siê problema-
tyk¹ zrównowa¿onego wykorzysty-
wania zasobów energetycznych i
ochron¹ klimatu ziemi.
     Realizowane w ramach projektu
dzia³ania s¹ adresowane do liderów
Kó³ Terenowych i ukierunkowane na
przekazanie wiedzy i do�wiadczeñ
cz³onków naszej organizacji partner-
skiej z zakresu ekologicznej polityki

Unii Europejskiej oraz zarz¹dzania
projektami, finansowanymi ze �rod-
ków Komisji Europejskiej. W ramach
projektu zaplanowane zosta³y trzy
weekendowe sesje szkoleniowe, w
trakcie których przedstawiane s¹ naj-
wa¿niejsze zagadnienia zwi¹zane z
przygotowywaniem koncepcji pro-
jektowych, budowaniem matrycy lo-
gicznej projektu oraz planowaniem i
monitorowaniem przebiegu projektu.
Szkolenia obejmowaæ bêd¹ równie¿
aspekty kontaktów ze spo³eczno�cia-
mi lokalnymi, do których adresujemy
nasze dzia³ania, budowania part-
nerstw i koalicji na rzecz okre�lonych
rozwi¹zañ oraz promocji organizacji
na poziomie lokalnym. Nasza orga-
nizacja, podobnie jak wiele innych
opieraj¹cych siê na spo³ecznym za-
anga¿owaniu swoich cz³onków, bo-
ryka siê z problemami braku przys³o-
wiowych r¹k do pracy. St¹d te¿ jed-
na z planowanych sesji po�wiêcona
zostanie prezentacji najlepszych prak-
tyk dotycz¹cych aktywizowania
cz³onków organizacji oraz pozyskiwa-
nia nowych.
     W dniach 18-20 czerwca br. od-
by³a siê pierwsza z zaplanowanych
sesji, w której w roli referentów i pro-
wadz¹cych uczestniczyli: Gunnar
Boye Olesen � INFORSE-Europe
oraz Pete West � West Wales Eco
Center. Szkolenie po�wiêcone zosta-
³o zagadnieniom metodologii wypra-
cowywania koncepcji projektowych,
strukturze matrycy logicznej oraz bu-
dowania planu dzia³añ. Nasi go�cie
przedstawili najwa¿niejsze za³o¿enia
polityki UE w zakresie ró¿nych pro-
blemów ochrony �rodowiska. Oprócz
przegl¹du g³ównych polityk UE w
tym obszarze, zapoznania siê ze �ró-
d³ami pozyskiwania aktualnych infor-
macji, uczestnicy mieli mo¿liwo�æ
praktycznego przekonania siê, ¿e na
obecne uregulowania prawne, nie za-
wsze w pe³ni optymalne dla ochrony
�rodowiska i zdrowia ludzi, mo¿na
mieæ wp³yw poprzez umiejêtne przed-
stawianie stanowiska organizacji po-
zarz¹dowych, prezentacjê rzetelnych
faktów i argumentów i dotarcie z nimi
do osób podejmuj¹cych kluczowe
decyzje.

Fot. Warsztaty
pt. �Zarz¹dzanie
projektami oraz

pozyskiwanie
funduszy na ich

realizacjê�
zorganizowane

w ramach projektu
PKE OG  �Polskie

organizacje
pozarz¹dowe dla

�rodowiska w
zjednoczonej

Europie�, Katowice,
18-20.06.2004r.
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     Wiele czasu po�wiêcono równie¿
na prezentacjê mo¿liwo�ci wykorzy-
stania przez trzeci sektor �rodków z
funduszy strukturalnych, o które
w³a�nie teraz mo¿na rozpoczynaæ
wnioskowanie. W tym kontek�cie,
rozpoczêto prace nad przygotowa-
niem koncepcji projektu dotycz¹ce-
go sposobów poprawienia sytuacji
transportu publicznego w aglomera-
cji górno�l¹skiej. Prace bêd¹ konty-
nuowane podczas kolejnych sesji i

mamy nadziejê, ¿e wypracowane
rozwi¹zania bêd¹ mog³y pos³u¿yæ w
przysz³o�ci mieszkañcom naszego
województwa.
     Kolejne sesje szkoleniowe plano-
wane s¹ na wrzesieñ i pa�dziernik br.
Bêd¹ one po�wiêcone problemom
budowania organizacji cz³onkowskiej,
aktywizacji osób zaanga¿owanych w
nasz¹ dzia³alno�æ oraz pozyskiwania
nowych cz³onków. Sesja pa�dzierni-
kowa natomiast bêdzie po�wiêcona

wspólnemu wypracowaniu spójnej
wizji rozwoju naszej organizacji, ko-
ordynacji dzia³añ poszczególnych Kó³
Terenowych oraz wspó³pracy z in-
nymi partnerami spo³ecznymi w wo-
jewództwie �l¹skim. Serdecznie za-
praszamy przedstawicieli Kó³ Miej-
skich i Szkolnych PKE do udzia³u w
projekcie.

     W okresie pó³ roku od afiliacji w
sieci Agro-Info O�rodek udzieli³ in-
formacji prawie 100 rolnikom. Naj-
czê�ciej pytania dotyczy³y procedur
wymaganych do uzyskania statusu
gospodarstwa ekologicznego, mo¿li-
wo�ci zakupu zwierz¹t hodowlanych
zaliczanych do dawnych ras objêtych
dotacjami w ramach programów rol-
no�rodowiskowych. Pytano równie¿
o warunki dla uzyskania rent struk-
turalnych i pomocy dla m³odych rol-
ników oraz wsparcia dla gospodarstw
niskotowarowych.
     W gminie Krzy¿anowice zosta³o
przeprowadzone dwudniowe szkole-
nie rolników na temat �Rozwój indy-
widualnych gospodarstw rolnych w
oparciu o fundusze unijne�. W pierw-
szym dniu uczestnicy wys³uchali
wyk³adów wyg³oszonych przez pre-
legentów z Ko³a Miejskiego PKE w

Gliwicach. W drugim dniu odby³ siê
wyjazd do gospodarstw, które sko-
rzysta³y z pomocy przeznaczonej na
inwestycje w gospodarstwach rol-
nych w ramach programu SAPARD,
takie jak:  budowa silosów na zbo¿e,
zakupy maszyn rolniczych oraz bu-
dowa hali do magazynowania, sorto-
wania i pakowania truskawek.
W³a�ciciele gospodarstw sfinanso-
wali zakupy i inwestycje ze �rodków
w³asnych, nie korzystaj¹c z kredytów.
Stwierdzili, ¿e pomoc unijna przys-
pieszy³a rozwój ich gospodarstw, po-
niewa¿ np. zmagazynowanie zbo¿a
umo¿liwi³o jego sprzeda¿ w momen-
cie najkorzystniejszych cen i wk³ad
w³asny zosta³ w ca³o�ci zrekompen-
sowany osi¹gniêtym zyskiem.
     W celu poprawy jako�ci us³ug
O�rodka, osoby udzielaj¹ce informa-
cji wziê³y udzia³ w szkoleniu na te-

mat badania potrzeb interesantów.
Dwudniowe szkolenie przeprowadzi³
pracownik naukowy Uniwersytetu
Toruñskiego, który w systemie war-
sztatowym przetrenowa³ konstru-
owanie elementów procesu badaw-
czego: identyfikowanie problemu ba-
dawczego, precyzowanie hipotez
badawczych, wybór metody badañ,
opracowanie formularzy ankiet, za-
sady doboru ankieterów i przeprowa-
dzenie badañ ankietowych.
     Dla podnoszenia swoich kwalifi-
kacji obs³uga O�rodka uczestniczy we
wszystkich szkoleniach i konferen-
cjach dotycz¹cych przy³¹czenia Pol-
ski do Unii Europejskiej, organizowa-
nych w województwie oraz obserwu-
je kolejne zmiany wprowadzane do
Programów Operacyjnych Funduszy
Strukturalnych i Planu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Od chwili uzyska-

Ilona Jerzok
PKE OG


