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Studium Przypadku Stowarzyszenia XYZ
1. IDENTYFIKACJA
PROBLEMU

Stowarzyszenie XYZ zostało zarejestrowane w KRS w 2013
roku. Jest to zrzeszenie osób niesłyszących jak i osób
słyszących

rozumiejących

trudną

sytuację

głuchych.

Podstawowym problemem był brak znajomości przepisów
prawa związanych z prowadzeniem organizacji pozarządowych.
Zarząd świetnie orientował się w sytuacji osób niesłyszących
zamieszkujących powiat biłgorajski, posiadał szereg kontaktów
i wolontariuszy zaangażowanych w działalność statutową
stowarzyszenia.

Zostały

podjęte

działania

promujące

organizację (w lokalnym tygodniku NOWa), założono fanpage.
Zorganizowano kilka spotkań przedstawiających założenia
statutowe NGO. W krótkim czasie, Stowarzyszenie stało się
rozpoznawalne na terenie ABC. W 2015 roku podjęto działania
zmierzające do uzyskania finansowania zewnętrznego w ramach
realizacji zadań publicznych zlecanych przez Starostowo
Powiatowe w ABC. Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie
na realizację dwóch projektów związanych z aktywizacją i
rehabilitacją osób głuchych. Organizacja i koordynacja zadań
została

przeprowadzona

prawidłowo,

natomiast

kwestie

związane z prowadzeniem dokumentacji księgowo – prawnej
czy też obowiązki sprawozdawcze wymagały udzielenia
pomocy zewnętrznych podmiotów. Jako główną barierę dla
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rozwoju Stowarzyszenia, zdiagnozowano brak znajomości i
umiejętności prowadzenia dokumentacji prawnej i księgowej w
prawidłowy sposób.
DANE ADRESOWE

ABC

2. GENEZA I

XYZ zostało zarejestrowane w KRS w dniu 11.07.2013, z

DYNAMIKA

inicjatywy P. GHI, która następnie została wybrana na zastępcę

ZJAWISKA
prezesa. P. GHI pomimo posiadanej dysfunkcji słuchu może
mówić

i

pełni

funkcję

łącznika

pomiędzy

światem

niesłyszących a słyszących. Podstawową ideą Stowarzyszenia
jest niesienie pomocy osobom głuchym, ułatwianie im
codziennego

funkcjonowania

w

lokalnej

społeczności,

rozwiązywanie ich problemów. W skład Zarządu wchodzą
osoby zarówno osoby niesłyszące jaki i słyszące, jednakże nie
posiadające odpowiedniego doświadczenia w zarządzaniu
organizacją pozarządową. W miarę upływu czasu, pojawiały
się nowe obowiązki związane z prowadzeniem Stowarzyszenia,
co skutkowało pojawieniem się zaległości i niespójności
w dokumentacji NGO. Bez pomocy zewnętrznych podmiotów
(do czasu rozpoczęcia udziału w projekcie RES-GEST) Zarząd
nie był w stanie prawidłowo prowadzić podmiotu.
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3. ZNACZENIE
PROBLEMU

Prowadzenie

organizacji

z przywilejami,

ale

pozarządowej

także

z

wiąże

obowiązkami.

się

Zaniechania

w prowadzeniu dokumentacji, w kwestiach administracyjno –
prawnych i księgowych mogą narażać zarząd organizacji na
odpowiedzialność osobistą. NGO jest zobligowane do szeregu
czynności takich jak np. składnie sprawozdań finansowych,
merytorycznych,
darowizn,

prawidłowego

ubezpieczenia

rozliczania

społecznego

itd.

podatków,
Ponadto,

nie

prawidłowe prowadzenie organizacji i nieznajomość specyfiki
III

sektora,

dyskwalifikuje

o dofinansowanie

podmiot

w

ubieganiu

się

i realizację zadań publicznych, które

niekiedy stanowią podstawę do prowadzenia działalności
statutowej.
4. PROGNOZA

Prognoza negatywna –

nieprawidłowości w zarządzaniu

organizacją, brak możliwości aplikowania o zewnętrzne środki
finansowe, stagnacja rozwoju organizacji, nie dopasowanie celu
funkcjonowania NGO do potrzeb osób niesłyszących, utrata
zaufania do Stowarzyszenia.
Prognoza pozytywna – prowadzenie dokumentacji NGO
w prawidłowy sposób, stopniowy wzrost rozpoznawalności
Stowarzyszenia, zwiększenie ilości członków, aplikowanie
o zewnętrzne środki i otrzymanie dofinansowania na realizację
zadań, faktyczny wpływ na sytuację osób głuchych w lokalnym
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środowisku.
5. PROPOZYCJE
ROZWIĄZANIA

1) Zapoznanie

Zarządu

z

prowadzeniem

organizacji

w prawidłowy i zgodny z panującym porządkiem
prawnym sposób.
2) Aplikowanie o zewnętrzne środki finansowe, które
umożliwią realizację celów stowarzyszenia:
A. Poszukiwanie i aplikowanie o środki finansowe
w ramach konkursów związanych z rozwojem
aktywności fizycznej
B. Poszukiwanie i aplikowanie o środki finansowe
w ramach konkursów związanych z krajoznawstwem
i turystką
C. Poszukiwanie i aplikowanie o środki finansowe
w ramach konkursów związanych z aktywizacją
młodzieży
3) Rozwiązywanie

bieżących

problemów

członków

Stowarzyszenia, poprzez udział ekspertów projektu
w spotkaniach z Zarządem Stowarzyszenia

Sformułowane cele zostały osiągnięte poprzez współpracę
Stowarzyszenia RES-GEST będącego realizatorem projektu,
z ekspertem operacyjnym / prawnym / księgowym.
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6. WDRAŻANIE
ODDZIAŁYWAŃ

1) Aplikowanie o środki finansowe w ramach realizacji
zadania

publicznego

wspieranie

i

Burmistrza

upowszechnianie

Miasta

kultury

ABC,

fizycznej,

wspieranie programów rehabilitacji ruchowej.
2) Aplikowanie o środki finansowe w ramach realizacji
zadania

publicznego

przez

Urząd

Marszałkowski

Województwa ABC, wspieranie korzystania z walorów
turystycznych przez osoby niepełnosprawne.
3) Aplikowanie o środki finansowe w ramach realizacji
zadania

publicznego

Województwa

ABC,

przez

Urząd

wspieranie

Marszałkowski

i upowszechnianie

kultury fizycznej „Junior Sport”.
4) Aplikowanie o środki finansowe do prywatnego
przedsiębiorstwa

Model

w

ramach

ogłoszonego

konkursu, projekt „Nie słyszę, ale widzę”.
5) Spotkania
z zarządem

ekspertów

i

pracowników

Stowarzyszenia

RES-GEST

dotyczące

specyfiki

prowadzenia NGO.
7. EFEKTY
ODDZIAŁYWAŃ

1) Stowarzyszenie

otrzymało

realizację

zadania

organizację

cyklicznych

środki

finansowe

na

publicznego

obejmującego

zajęć,

z

treningów

gry

w siatkówkę dla osób niesłyszących, członków XYZ w
ośrodku sportu i rekreacji w ABC. Główną ideą zajęć
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jest osiągnięcie celu terapeutycznego w zakresie
rozwinięcia i utrzymania sprawności funkcjonalnej oraz
motorycznej osób z dysfunkcją słuchu, jako jednego z
elementów rehabilitacji ruchowej.
Zajęcia będą się odbywać w okresie od 01.03.2016 do
31.12.2016, średnio 10 godzin miesięcznie, obejmujące
łącznie 100 godzin zajęć sportowych, dla 24 osób (4
drużyny po 6 osób – 2 drużyny dzieci i 2 drużyny
dorosłych).
Co 2 miesiące, zostanie zorganizowany turniej piłki
siatkowej, w którym osoby niepełnosprawne będą
rywalizować

z

drużynami

osób

niesłyszących

z sąsiednich miast.
Stowarzyszenie zapewni w ramach własnych zasobów:
koordynatora projektu, trenera i tłumacza języka
migowego na czas odbywania zawodów sportowych,
nagrody dla zwycięskich drużyn turnieju (dyplom,
puchar) oraz informację w lokalnym tygodniku NOWa
Gazeta ABC o wynikach turnieju i realizacji zadania
publicznego

dzięki

wsparciu

udzielonemu

przez

Burmistrza Miasta ABC.
2) Stowarzyszenie

otrzymało

środki

finansowe

na

realizację zadania publicznego organizację wyjazdu,
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który umożliwi korzystanie z walorów turystycznych
ABC dla osób niepełnosprawnych, członków XYZ do
Zagrody

Guciów

-

Muzeum

etnograficzno-

przyrodniczego. Główną ideą wyjazdu jest osiągnięcie
celu

terapeutycznego

w

zakresie

rozwinięcia

i

utrzymania sprawności funkcjonalnej oraz motorycznej
osób z dysfunkcją słuchu, jako jednego z elementów
rehabilitacji,

a

także

propagowanie

wśród

osób

niepełnosprawnych walorów turystycznych regionu.
Wyjazd jest zaplanowany na 04.06.2016. Weźmie w nim
udział 20 osób niesłyszących. W trakcie wyjazdu, grupa
będzie miała zapewnionego tłumacza migowego i
ubezpieczenie.
A. Przyjazd – Przejazd na trasie ABC – Guciów
B. Uczestnicy zwiedzą Zagrodę Guciów („Muzeum
Etnograficzno-przyrodnicze - wpisane do rejestru
zabytków. W XIX wiecznej chałupie i stodole
znajdują się stare sprzęty, narzędzia, naczynia
zasobowe. W komorze mieści się w unikalny sposób
prezentowana wystawa minerałów i skamieniałości
z obszaru między Wisłą a Bugiem. W oborze galeria
– prace roztoczańskich mistrzów w drewnie,
kamieniu, glinie, metalu i na płótnie”).
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C. Uczestnicy wraz z przewodnikiem przejdą szlakiem
archeologiczno-przyrodniczym

zwiedzając

wczesnośredniowieczne

na

grodzisko

górze

,,Monastyrz, Roztoczańska Buczyna i wąwozy
lessowe”
D. Uczestnicy

wezmą

udział

w

warsztatach

garncarskich
E. Na zakończenie, dla uczestników wyjazdu zostanie
zorganizowane ognisko
F. Powrót – Przejazd na trasie Guciów – ABC
G. 05.06.2016: Organizacja 6 godzin warsztatów
promujących walory turystyczne Lubelszczyzny.
Uczestnicy będą prezentowali produkty wykonane
w trakcie warsztatów garncarskich oraz fotografie
z wyjazdu. Zostanie zorganizowany konkurs na
najlepsze prace, z nagrodami dla zwycięzców.
Stowarzyszenie

zapewni

w

ramach

własnych

zasobów: koordynatora projektu i tłumacza języka
migowego oraz informację w lokalnym tygodniku
NOWa Gazeta ABC
3) Dokumentacja

Stowarzyszenia

jest

prowadzona

w prawidłowy sposób. Zarząd został poinformowany o
obowiązkach związanych z prowadzeniem NGO.
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8. OPIS WARUNKÓW
WSPÓŁPRACY Z

Istnieje potrzeba wsparcia osób niepełnosprawnych, członków
XYZ. Mobilizacja głuchych stanowi formę rehabilitacji osób

NIESŁYSZĄCYMI,
niesłyszących poprzez ich aktywizację na gruncie rozwoju
fizycznego,

budowania

wspólnoty,

integracji

ze

społeczeństwem. Turystyka i sport stanowią formy rewalidacji
osób niepełnosprawnych. Osoby niesłyszące bardzo często
wymagają wsparcia, z racji utrudnionego kontaktu ze światem
zewnętrznym. Funkcjonują one tylko w najbliższym otoczeniu,
a z powodu trudności komunikacyjnych nie decydują się na
wyjazdy krajoznawcze. Zaburzenia słuchu wywierają wpływ
zarówno na rozwój ich świadomości społecznej jak i sprawność
motoryczną. Wzmożona aktywność ruchowa, budowanie
wspólnoty,

edukacja

poprzez

poznawanie

walorów

turystycznych województwa, mobilizuje funkcjonowanie całego
organizmu, pobudzając osoby niepełnosprawne do działania
i przystosowując

je

do

nowych

codziennych

wyzwań.

Doskonalenie w różnych formach aktywności, koncentracja
uwagi, a przede wszystkim wzrost wiary we własne możliwości,
stanowią fundament wsparcia osób z dysfunkcją słuchu.
Wspólny wyjazd turystyczny, wspólne zajęcia sportowe
wywierają pozytywne zmiany w obszarach sfery poznawczej
i emocjonalnej, zwiększając motywację osób niesłyszących do
bycia aktywnym członkiem społeczności lokalnej - powstaje
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więź emocjonalna pomiędzy uczestnikami, poczucie wspólnoty.
Dodatkowym

czynnikiem

wpływającym

na

konieczność

wsparcia niepełnosprawnych, jest trudna sytuacja finansowa tej
grupy społecznej. Wśród osób niesłyszących zdiagnozowano
wysokie bezrobocie oraz duży odsetek osób utrzymujących się
wyłącznie z rent socjalnych, co skutkuje brakiem możliwości
sfinansowania podstawowych potrzeb.
9. CZEGO NIE UDAŁO
SIĘ ZREALIZOWAĆ,

Stowarzyszenie nie otrzymało dofinansowania na realizację
zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania

DLACZEGO?
kultury fizycznej „Junior Sport”. Projekt zakładał organizację
aktywności fizycznej realizowanej w wielu sportach, która
umożliwi młodzieży z ABC w tym osobom niepełnosprawnym,
rozwinięcie

i

utrzymanie

sprawności

funkcjonalnej

i

motorycznej stanowiącej element polepszania stanu zdrowia,
jakości życia, a także propagowanie aktywnych sposobów
spędzania wolnego czasu wśród dzieci.
zaplanowane

w

okresie

wakacyjnym

tj.

Zajęcia były
01.07.2016

–

31.08.2016 dla 45osób w 3 grupach po 15 osób. Zajęcia miały
obejmować:
A. Zajęcia na basenie – 1 x w tygodniu x 90 minut (łącznie
8 spotkań i 12 godzin zajęć)
B. Warsztaty taneczne – 1 x w tygodniu x 90 minut (łącznie
8 spotkań i 12 godzin zajęć)
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C. Treningi gry w piłkę nożną – 1 x w tygodniu x 90 minut
(łącznie 8 spotkań i 12 godzin zajęć)
Niestety

według

urzędników

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa ABC, oferta zawierała błędy formalne, a całość
dofinansowania otrzymała tylko jedna organizacja z ABC.
10. PODSUMOWANIE I Zarząd Stowarzyszenia podjął zdecydowane kroki naprawcze,
WNIOSKI

poprawiając tym samym kondycję organizacji. Dokumentacja
prawna i księgowa jest prowadzona w prawidłowy sposób,
a Zarząd jest świadomy ciążących na nim obowiązków. Od
marca 2016 jest realizowany projekt „Siatkówka i My”, a za
parę tygodni rusza realizacja zadania publicznego z zakresu
wspierania korzystania z walorów turystycznych przez osoby
niepełnosprawne „Turystyka i My”. Bez wsparcia pracowników
projektu „Głusi zakładają NGO – poradnictwo i wsparcie” nie
byłoby to możliwe. Zarząd został poinformowany w jaki sposób
prawidłowo prowadzić i rozliczyć ofertę realizowaną w ramach
zadania publicznego. Udział XYZ

w projekcie RES-GEST

umożliwił organizacji wykorzystanie w pełni posiadanych
zasobów ludzkich. Członkami NGO są osoby kreatywne,
dynamiczne, aktywiści lokalnej społeczności, którzy przy
pomocy swoich umiejętności i w swoim wolnym czasie, starają
się pomóc środowisku osób niesłyszących, przeciwdziałając
marginalizacji i wykluczeniu społecznemu głuchych.
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11. PROPOZYCJE
DZIAŁAŃ NA

1) Aplikowanie

o

środki

finansowe

samorządowe

(z Urzędu Miasta ABC i Urzędu Marszałkowskiego

PRZYSZŁOŚĆ
Województwa ABC) lub/i państwowe (np. ASOS),
bieżący monitoring prowadzonych naborów.
2) Organizacja zajęć sportowych we własnym zakresie przy
pomocy Urzędu Miasta ABC
3) Integracja

osób

niesłyszących

z

osobami

pełnosprawnymi – organizacja wspólnych wyjazdów
krajoznawczych
4) Promocja organizacji poprzez aktywny udział w lokalnej
społeczności.

Rozwijanie

i

bieżące

prowadzenie

fanpage’a.
5) Nawiązanie i utrzymywanie kontaktów z innymi
organizacjami zrzeszającymi osoby głuche.
6) Systematyczne

zwiększanie

ilości

członków

Stowarzyszenia.
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