
 

Szanowni Państwo!  

 

 Luty jest miesiącem  intensywnych prac związa-
nych z konstytuowaniem Małopolskiej Sieci NGO.   
Podczas dwóch spotkań Grupy Sterującej wypracowano  
misję i wizję sieci i określano jej formę prawną. Ponadto 
udostępniliśmy narzędzie autoewaluacji NGO i pracowa-
liśmy nad narzędziem wspomagającym rekrutację  
do NGO. Przygotowujemy się też do konferencji założy-
cielskiej sieci. O wszystkich tych działaniach  
oraz nowych konkursach dla NGO informujemy w trze-
cim numerze Newslettera Małopolskiej Sieci NGO.  
Zapraszamy do lektury! 
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Fot. Anna Wiśniewska—Szczawnica 



 W ostatnich dniach stycz-
nia oraz w połowie lutego odbyły 
się spotkania Grupy Sterującej 
Małopolskiej  S iec i  NGO.  
Między spotkaniami trwały  
p r a c e  k o n c e p c y j n e  
oraz konsultacje wypracowanych 
dokumentów.  

            W pracach Grupy Sterującej 
Małopolskiej Sieci NGO uczestni-
czyło 16 osób, wyłonionych spośród 
przedstawicieli pięciu grup - uczest-
ników warsztatów strategicznych. 
Zadaniem jakiemu musieli sprostać, 
było doprecyzowanie misji i wizji 
Małopolskiej Sieci NGO.  Zastana-
wiano się też nad możliwymi forma-
mi prawnymi dla sieci.  Zadawano 
sobie pytania - czy potrzebujemy 
partnerstwa organizacji czy może 
chcemy bardziej sformalizowanej 
formy współpracy w ramach sieci? . 
 O wypowiedzenie się w tej 
kwestii poproszeni zostali przedsta-
wiciele wszystkich organizacji biorą-
cych  udział w procesie budowania 
Małopolskiej Sieci NGO, poprzez 
udział w ankiecie. Można było  

wypowiedzieć się na temat misji, 
wizji oraz formy prawnej Małopol-
skiej Sieci NGO. Podczas drugiego 
spotkania dyskutowano nad wynika-
mi konsultacji oraz pracowano nad 
statutem sieci. Kolejne spotkanie 
Grupy Sterującej zaplanowane jest 
na 27 lutego. Wtedy to zostanie 
opracowana ostateczna propozycja 
kształtu sieci — po uprzednim prze-
prowadzeniu II etapu konsultacji. 

Misja Małopolskiej Sieci NGO  

 

„Działając razem w sieci wzmac-

niamy rolę i znaczenie małopol-
skich organizacji  

pozarządowych oraz wspieramy  
aktywność obywatelską.” 

 

 

Decydujemy wspólnie o kształcie  
Małopolskiej Sieci NGO! 

Str. 2 Fot. Anna Wiśniewska 

Na zdj.  Grupa Sterująca Małopolskiej Sieci 
NGO - Szczawnica, styczeń 2015 
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Jaka jest kondycja Twojej organizacji? 

O autoewaluacji organizacji w Małopolskiej Sieci NGO 

 W dniu  12  lu tego oddal iśmy  
w  Wasze ręce innowacyjne Narzędzie Autoewalua-
cji NGO dostępne on-line.  Do czego ono służy? 
Co da Wam udział w badaniu? 

 

 Narzędzie zostało utworzone we współpracy  
z zewnętrznymi ekspertami - socjologami, psychologa-
mi wyspecjalizowanymi w  zakresie badań organizacji, 
ewaluacji, analizy danych oraz tworzenia narzędzi ich 
rozowju. Narzędzie wspiera standaryzację funkcjono-
wania organizacji członkowskich naszej sieci. 

 Narzędzie autoewaluacji 
NGO skonstruowane jest na zasa-
dzie prostej ankiety on-line  
z pytaniami skierowanymi zarówno 
do kierownictwa jak i członków,  
pracowników czy wolontariuszy 
NGO. Ankieta pomaga zdiagnozo-
wać obszary rozwojowe organiza-
cji oraz wskazać ich mocne  
i słabe strony. Na podstawie takiej 
indywidualnej diagnozy organizacji 
w Małopolskiej Sieci NGO  
uruchomimy „szyty na miarę”  
program szkoleniowo-doradczy 
wspierający ulepszenie funkcjono-
wania i skuteczności NGO.  
Szkolenia i doradztwo realizowane 
będą w okresie III-VI br.  

Organizacja biorąca udział w ba-
daniu zostaje zdiagnozowana pod względem 4 obsza-
rów funkcjonowania: 

 zarządzania strategicznego, 

 kultury organizacji, 

 zarządzania personelem, 

 relacji zewnętrznych. 

Każdy z obszarów został sprowadzony do kilku  
wymiarów, które zostaną szczegółowo omówione  
po zakończeniu wypełniania kwestionariusza. 

 Odpowiedzi są zapisywane w miarę  
przechodzenia między kolejnymi planszami.  
W każdym momencie jest możliwy powrót do wcze-
śniejszych plansz, a także przerwanie wypełniania  
i powrót do niego w późniejszym czasie. 

 Aby wyniki badania były wiarygodne, zalecamy, 
by udział w nim wzięły min. 4 osoby aktywnie działa-
jące w organizacji, w tym minimum jeden członek 

zarządu. Zaproszenie tych osób 
do udziału w badaniu umożliwia 
jeden z pierwszych ekranów apli-
kacji. Każda z osób powinna indy-
widualnie podejść do wypełniania 
ankiety—wyniki będą anonimowe. 

 Badanie powinno zostać 
zakończone do dnia 18 lutego br. 
Każda z organizacji, która weźmie 
w nim udział otrzyma ok. 1 marca 
br. szczegółowy raport  z wynikami 
oraz możliwość porównania  
z innymi NGO o wielkości  
i  doświadczeniu zbl iżonym  
do Waszej organizacji (na podsta-
wie anonimowych średnich wyni-
ków dla organizacji).  Narzędzie  
dostępne jest dla zarejestrowa-
nych członków Małopolskiej Sieci 

NGO pod  adresem: www.ngo.kolping.pl 

 
 

 

Zespół Małopolskiej Sieci NGO 
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http://www.ngo.kolping.pl/
http://www.ngo.kolping.pl/
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Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych 

Ważny temat Ważny temat Ważny temat 

Fot. Martin Fisch— CC BY—SA  2.0 „Exit” 

Zmiany w ustawie o ochronie danych osobo-

wych z pewnością ułatwią funkcjonowanie  

niejednej organizacji pozarządowej.  

Od stycznia 2015 roku weszły bowiem zmiany, 

które znoszą obowiązek zgłaszania do GIODO 

papierowych zbiorów zwykłych danych osobo-

wych. Zmiana nie dotyczy przetwarzania elektro-

nicznego ani też danych wrażliwych. 

Dla przypomnienia zwykłe dane osobowe to: 

1. nazwiska i imiona, 
2. imiona rodziców, 
3. data urodzenia, 
4. miejsce urodzenia, 
5. adres zamieszkania lub pobytu, 
6. numer ewidencyjny PESEL, 
7. Numer Identyfikacji Podatkowej, 
8. miejsce pracy, 
9. zawód, 
10. wykształcenie, 
11. seria i numer dowodu osobistego, 
12. numer telefonu, 
inne dane osobowe, np. adres poczty elektronicz-

nej (e-mail), adres IP komputera, numer rachunku 

bankowego, a także imię, nazwisko oraz telefon 

kontaktowy do osoby pełnoletniej, która jest rodzi-

cem lub opiekunem prawnym małoletniego dziec-

ka (jeśli organizacja realizuje działania adresowa-

ne do dzieci). 

Do danych wrażliwych, które podlegają rejestracji 

na starych zasadach należą m.in. dane o stanie 

zdrowia, przynależności partyjnej lub związkowej, 

poglądach politycznych, przekonaniach religij-

nych.  

Porównanie dotychczas obowiązujących przepi-

sów ustawy o ochronie danych osobowych z ich 

obecnym brzmieniem (po nowelizacji) GIODO 

prezentuje w formie tabelki dostępnej tutaj  

Nowelizacja nie ma wpływu na obowiązki ad-
ministratora danych. Był i nadal jest on odpo-
wiedzialny za właściwe - zgodne z prawem - 
zorganizowanie procesu przetwarzania danych 
osobowych. Administrator danych nie powi-
nien zapominać również o obowiązku posiada-
nia stosownych  dokumentów jak np. polityka 
bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania syste-
mem informatycznym, ewidencja osób  
upoważn iony ch  do  p rze tw ar z an ia  
oraz upoważnień. 

C:/Users/mdabrowska/Downloads/Porownanie-dotychczasowego-brzmienia-przepisow-ustawy-z-dnia-29-sierpnia-1997-.pdf
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W dniach 5-6 marca 2015 r. odbędzie się konferencja założycielska 
Małopolskiej Sieci NGO! 

Termin ten został wybrany po przeprowadzeniu konsultacji z organiza-
cjami budującymi Małopolską Sieć NGO. Oto wyniki konsultacji: 

 

 
 

Konferencja rozpocznie się w czwartek w godzinach popołudniowych—
rejestrację uczestników przewidziano ok. godz. 13:30. Szczegółowy  
program w najbliższych dniach. 

5-6.03. 6-7.03 7-8.03 Termin 

17 7 8 Liczba oddanych 
głosów 

Nie pozwól o sobie zapomnieć! Bądź z nami na Facebooku!  

Powstał fanpage Małopolskiej Sieci NGO  w serwisie społecznościo-
wym FACEBOOK. Z Waszą pomocą strona będzie jeszcze bardziej 
atrakcyjna dla odbiorców, dlatego prosimy: 

 osoby i organizacje, które mają konta na facebooku o 
„zalajkowanie” strony; 

 przesyłanie newsów z życia Waszych organizacji (nawet  
codziennie :-) Informacje (koniecznie ze zdjęciami!) proszę przesy-
łać na adres mdabrowska@kolping.pl lub w formie wiadomości  
na facebooku. 

 zgłoszenie się osób, które chciałyby się włączyć w proces  
gromadzenia fanów na stronie — chęć współpracy należy zgłosić  
e-mailem na adres: mdabrowska@kolping.pl  

 

ADRES: www.facebook.com/malopolska.siec.ngo  
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Fot. Dennis Skley 
„News” 

Fot. mkhmarketing 
„The art. of facebook” 

http://www.facebook.com/malopolska.siec.ngo
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Trzeci sektor  

w Małopolsce 

 

Fot. Martin Fisch— CC BY—SA  2.0  

 

Stowarzyszenie Universum z Krakowa oraz Or-

ganizacja Społeczna „Winnickie Regionalne 
Centrum Informacji Kreatyw” organizują koncert 
dobroczynny na rzecz dzieci z Ukrainy, który od-
będzie się 25 lutego w Klubie  Prominent w Kra-
kowie. Zebrane środki zostaną przeznaczone na 
aranżację wakacji dla dzieci z Ukrainy w Krakowie 
połączone z nauką j. polskiego.  

 

Więcej informacji 

 

Ponadto stowarzyszenie poszukuje współlokatora 
do swojego biura z salami warsztatowymi. Zaintere-
sowane organizacje uzyskają więcej informacji pod 
adresem: universum-ngo@o2.pl  

 

 

WIADOMOŚCI  

 
Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Wieliczki zaprasza na 207 spotka-
nie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie”  czwarte  z serii: „Wieliczka  
za Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL-u)  w latach 1944 – 1989”. 
Spotkanie odbędzie się 25 lutego (środa) b.r.  o godz. 16.00-ej w sali  
„Magistrat” Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka. 

 Komisja Europejska zaakceptowała wszystkie programy opera-
cyjne na nową perspektywę finansową 2014-2020! Ostatnie  
decyzje wydała dla Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz dzie-
więciu programów regionalnych (RPO) województw: zachodniopo-
morskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, 
świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego  
oraz podlaskiego.  
 
Więcej informacji tutaj 

https://www.facebook.com/events/1524115881209407/?ref_newsfeed_story_type=regular
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/zielone-swiatlo-komisji-europejskiej-dla-wszystkich-programow-na-lata-2014-2020/
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Trzeci sektor  

w Małopolsce 

 

Fot. Martin Fisch— CC BY—SA  2.0  

 

 

 

 

Organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy i integra-

cji społecznej mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń organizowa-
nych przez ROPS w Krakowie w ramach projektu „Szkolenie i doskona-
lenie zawodowe kadr pomocy społecznej”. Pierwsze szkolenie —
”Wykorzystanie coachingu w aktywizacji klienta pomocy społecznej”  
już 2-6.03. 2015 r. 

 

Poznaj szczegóły tutaj  

 

WIADOMOŚCI  

 

Fot. Dennis Skley— CC BY—ND  2.0  „Pink (Alb) Traum” 

Fundacja FaniMani zaprasza organizacje poza-

rządowe do skorzystania z bezpłatnego 
i innowacyjnego narzędzia do zbierania dodatko-
wych środków na działalność — strony interneto-
wej powiązanej z prawie 500 sklepami on-line, gdzie 
przy okazji zakupów, każdy może wybrać NGO, któ-
re chce wspierać bez dodatkowych kosztów.  
 
Organizacja pojawi się w dostępnej na stronie  
wyszukiwarce i rozpocznie gromadzenie środków, 
jeśli zarejestruje się na stronie FaniMani.pl.  
 
Przejdź do strony i dowiedz się więcej 

 

      Urząd Miasta Krakowa zaprasza organizacje pozarządowe  

na szkolenie z generatora ofert konkursowych. Szkolenie pomoże 
uniknąć błędów formalnych przy składaniu ofert do konkursu oraz ra-
chunkowych przy sprawozdaniu. Spotkanie odbędzie się w dniach  
4 i 5 marca 2015 roku, w godzinach od 15.00 do 18.00. Zgłoszenia 
można przesyłać do dnia 20.02.2015 r. na adres e-mailowy:  
Danuta.Czechmanowska@um.krakow.pl 

 
      Przeczytaj pełną informację o szkoleniu 

http://www.szkoleniapokl.rops.krakow.pl/
https://fanimani.pl/
https://www.bip.krakow.pl/?news_id=66496
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Pozyskiwanie funduszy 

na  działalność NGO. 

 

Fot. Martin Fisch— CC BY—SA  2.0  „No idea” 

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło otwarty 
konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 
pt.: „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonale-
nia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii  
i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży”. 
Nabór potrwa do 27 lutego 2015 r. 

 

Przeczytaj ogłoszenie 

Województwo Małopolskie ogłosiło otwarty konkurs ofert na reali-

zację zadań publicznych w dziedzinie podtrzymywania i upowszechnia-
nia tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „ORGANIZACJA WYPOCZYN-
KU LETNIEGO DLA DZIECI POLSKICH ZE WSCHODU” w 2015 r.   
Termin nadsyłania ofert to 23 lutego 2015 r.  

 

Przeczytaj ogłoszenie 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło kilka konkursów  ofert: 
 „Targi Aktywnych Form Pomocy- edycja 2015” (nabór do 2 marca br.) 
 „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budow-

nictwa socjalnego” (nabór do 2 marca br.) 
 „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczno-

ści” (nabór do 23 lutego br.). 
 
 
Przeczytaj szczegółowe informacje na temat wszystkich konkursów  

KONKURSY  

http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2224%3Aogoszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadania-publicznego-pt-wspieranie-owiaty-polonijnej-w-zakresie-doskonalenia-zawodowego-nauczycieli-oraz-organizowania-kolo
http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/id,279088.html
http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/pomoc-spoleczna/rok-2015/#akapit4
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Pozyskiwanie funduszy 

na  działalność NGO 

 

Fot. Martin Fisch— CC BY—SA  2.0  „No idea” 

W ramach Programu  Fundacji Kronenberga udziela-
ne jest dofinansowanie instytucjom non-profit  
na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch 
głównych obszarów programowych: edukacja oraz rozwój 
lokalny. Wnioski można składać od 2 marca do 27 marca 
2015 r.  

 

 

Więcej informacji 

Do 13 marca trwa nabór wniosków w III edycji konkursu grantowego 

w ramach edukacyjnego programu „1000 pierwszych dni  
dla zdrowia”, organizowanego przez Fundację Nutricia oraz Federację 
Polskich Banków Żywności. Czas realizacji projektów to maj – październik 
2015 roku.  

 

Więcej informacji 

Organizacje pozarządowe mogą walczyć o środki z programu MALUCH 
2015 ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.  
Program MALUCH 2015 będzie realizowany w jednej edycji, podzielonej  
na cztery moduły. Trzeci moduł - dla NGO’sów - dotyczy utrzymania istnieją-
cych miejsc opieki nad najmłodszymi. Termin składania ofert w programie,  
w przypadku modułu trzeciego upływa 11 marca br. 
 
Więcej informacji 

KONKURSY  

http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm#wnioski
http://www.1000dni.pl/aktualnosci-partnerow/1/377-granty-edukacyjne-do-wygrania
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch/rok-2015/ogloszenie-o-konkursie/


 
Małopolska Sieć NGO 

Data wygaśnięcia: 00-00-00 

 

POZNAJMY SIĘ 
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Fot. Dennis Skley— CC BY—ND  2.0 „Alt wie ne Huh” 



NASZA MISJA: 

 

Stowarzyszenie Most Ko-
biet działa na rzecz  

wzajemnego wspierania  
oraz inspirowania kobiet  

z naszego regionu. 

Jesteśmy młodym stowarzyszeniem działającym 

w - i dla środowiska kobiet - Małopolanek.  
W marcu 2014 Stowarzyszenie Most Kobiet zor-
ganizowało I Małopolski Kongres Kobiet.  
To pierwsza tego typu inicjatywa w województwie, 
która ma na celu szeroką integrację środowisk  
kobiecych  powiatów, gmin i miast Małopolski.  

Kontakt: ul. Papiernicza 2, 31‐221 Kraków, tel. 501 485 850,  
biuro@mostkobiet.org.pl, www.malopolskikongreskobiet.pl 
 
FB: www.facebook.com/stowarzyszeniemostkobiet 
 

STOWARZYSZENIE 
MOST KOBIET 

Fot.—archiwum organizacji 
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mailto:biuro@mostkobiet.org.pl
http://www.malopolskikongreskobiet.pl
http://www.facebook.com/stowarzyszeniemostkobiet


 I Małopolski Kongres Kobiet przyciągnął ponad 1000 
osób z całego regionu- przedstawicieli środowisk  
lokalnych, świata nauki, biznesu, polityki, sztuki oraz osób 
prywatnych. Przedstawiono 11 paneli tematycznych  
poprowadzonych ogółem przez 80 panelistów. Kongres objęła 
swoim honorowym patronatem Małżonka Prezydenta RP Pani 
Anna Komorowska. A wśród rozmówców oraz gości honoro-
wych pojawiły się znamienite osoby: prof. Agnieszka Zalew-
ska, Dorota Segda, Małgorzata Chechlińska, Zofia Oszacka, 
Karolina Witek, prof. Maria Flis, Zofia Gołubiew, Joanna Seny-

szyn oraz wiele innych.  

 Matronat nad wydarzeniem sprawował Kongres  
Kobiet, a partnerami byli: Marek Sowa - Marszałek  
Województwa Małopolskiego, Uniwersytet Jagielloński  
w Krakowie, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego,  
Powiat Wielicki, Małopolska Izba Rolnicza, MISTiA,  

Województwo Małopolskie.  

 Kolejną inicjatywą Stowarzyszenia Most Kobiet  
jest cykl spotkań pt. „Ogrody Kobiet”, mający na celu  
przybliżanie życia i problemów kobiet żyjących w Polsce  
i na świecie. Do tej pory odbyły się spotkania poświęcone  
min. kobietom w świecie arabskim, ratyfikacji konwencji prze-
ciwdziałania przemocy oraz zagadnieniu „kobieta  
w podróży”, w trakcie którego pasjonatki-podróżniczki opowia-

dały o swoich ekspedycjach.   

Obecnie Stowarzyszenie pracuje nad organizacją II Małopol-
skiego Kongresu Kobiet, planowanego na 7-8 marca 2015 r, 

którego hasłem przewodnim są: „Kobiece perspektywy”.  

O STOWARZYSZENIU 

Nazwa 'Most Kobiet'  
zawiera w swojej sym-
bolice potrzebę łącze-
nia różnych środowisk 
kobiecych w celu  
b u d o w a n i a  
porozumienia, współ-
działania i współpracy. 

Fot.—archiwum organizacji 
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Stowarzyszenie powstało w czerwcu 2000 r. Działa przede wszystkim na rzecz osób z zaburzeniami 

psychicznymi i ich rodzin. Obecnie liczy 118 członków.  

„Jesteśmy po to, by pomagać innym” (Jacek Kuroń) 

Kontakt: ul. Słowackiego 1a,  32-600 Oświęcim, tel. 33 842 45 35,  
stowbratnichserc@tlen.pl, www.bratnieserca.org.pl. 

STOWARZYSZENIE „BRATNICH SERC”  

DLA LUDZI CHORYCH W OŚWIĘCIMIU 

Fot.—archiwum organizacji 

Fot.—archiwum organizacji 
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                Najważniejszymi celami Stowarzyszenia są: 
 
 

 współpraca i pomoc wzajemna członków Stowarzyszenia i ich rodzin;  
 współpraca ze środowiskiem lokalnym, instytucjami, organizacjami pozarządowy-

mi, kościołami, fundacjami, osobami fizycznymi, przedstawicielami środowisk  
medycznych; 

 zbieranie informacji o osobach potrzebujących pomocy; 
 udzielanie wsparcia psycho-socjalnego, prawnego, rzeczowego osobom  

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej związanej z chorobą, zwłaszcza  
z zaburzeniami psychicznymi; 

 organizowanie spotkań i zajęć dla ludzi chorych, z zaburzeniami psychicznymi  
i ich rodzin: o charakterze terapeutyczno-rehabilitacyjnym, rekreacyjno-
wypoczynkowym, integracyjnym i innych; 

 organizowanie imprez charytatywnych; 
 współpraca z pokrewnymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą; 
 wspieranie inicjatyw samopomocowych w zakresie ochrony zdrowia psychiczne-

go; 
 kształtowanie właściwych tolerancyjnych postaw wobec osób z zaburzeniami psy-

chicznymi i ich rodzin; 
 promocja i profilaktyka w zakresie zdrowia psychicznego, w tym szkolenia,  

konferencje, warsztaty, opracowania, raporty itp.; 
 realizacja programów pomocowych we współpracy z instytucjami rządowymi, sa-

morządowymi, sponsorami polegających na organizowaniu zajęć  
terapeutycznych, z aktywizacji zawodowej i szeroko pojętej integracji  
społecznej oraz rozwijania idei samopomocy wśród osób chorych zwłaszcza  
z zaburzeniami psychicznymi; 

 współpraca z mediami. 

       

  Nasza misja:  

   „Uśmiech chorego  
  i jego rodziny”. 

Str. 14 



Str. 15 

Kontakt: Czernichów 204, 32-070 Czernichów,  
dobropowraca.czernichow@op.pl / kowal.agnieszka@o2.pl ,  

http://www.dobro-powraca.pl/ 

Misją Stowarzyszenia DOBRO POWRACA jest działalność  
na rzecz społeczności lokalnej, w zakresie ochrony zdrowia i życia  
oraz aktywizacji i integracji międzypokoleniowej.  

Nasze motto: 

„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 

STOWARZYSZENIE DOBRO POWRACA 

Fot.—archiwum organizacji 
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 Nasze Stowarzyszenie powstało w 2013 roku i skupia ludzi, którzy 

bezinteresownie chcą zrobić coś dobrego dla innych. Jednym z głównych 
celów naszego stowarzyszenia jest propagowanie nauki udzielania pierw-
szej pomocy oraz edukacja z zakresu bezpiecznego uczestnictwa w ruchu 
drogowym. Staramy się uświadamiać jak ważne jest noszenie elementów 
odblaskowych. Każdy, kto się do nas zgłosi dostaje odblask, by być  

bardziej widocznym na drodze. 

 Aby teorię połączyć z praktyką, zakupiliśmy fantoma do ćwiczeń 
praktycznych. Staramy się jak najczęściej organizować spotkania szkole-
niowe. Zorganizowaliśmy festyn „Żyj bezpiecznie. Życie masz tylko jedno”. 
W czasie jego trwania każdy mógł poćwiczyć praktyczne udzielanie pierw-
szej pomocy, skorzystać z symulatora dachowania i symulatora zderzeń, 
które mogą zobrazować, czym grozi niebezpieczna jazda samochodem. 
Można było oddać krew w mobilnym punkcie poboru krwi z Krakowa.  

 W swoim dorobku mamy inicjatywy takie jak zabawy andrzejkowe, 
karnawałowe czy warsztaty kreatywne. Jesteśmy otwarci na współpracę  
z innymi organizacjami pozarządowymi. Byliśmy partnerem nieformalnym 
w projekcie Fundacji Odkryj Talent skierowanym do kobiet z terenu gminy 
Czernichów. Liczymy, iż z czasem uda się nam pozyskać nowych człon-
ków chcących działać na rzecz społeczności lokalnej. Fot.—archiwum organizacji 
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Stowarzyszenie PolDoc to jedyna w Polsce niezależna organiza-

cja wspierająca rozwój zawodowy doktorantów i doktorów  
ze wszystkich dziedzin i uczelni, zarówno publicznych, jak i niepu-
blicznych. W tym celu PolDoc szczególnie promuje współpracę 
interdyscyplinarną, międzysektorową oraz wszelkiego rodzaju  
inicjatywy przedsiębiorcze. 

Stowarzyszenie Rozwoju Karier 

Doktorantów i Doktorów PolDoc 

Kontakt: ul. Zakopiańska 2a m. 2, 30-418 Kraków, tel. 501 76 06 76,  
biuro@poldoc.pl, www.poldoc.pl 

Misją stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie i orga-
nizowanie działalności szkoleniowej, naukowej i pozanau-
kowej na rzecz rozwoju karier doktorantów i doktorów. 

Fot.—archiwum organizacji 

Str. 17 



Od momentu swojego powstania w 2012 r. Stowarzyszenie PolDoc prowadzone 

jest wyłącznie przez młodych naukowców. Siedzibą organizacji jest Kraków,  
ale organizacja działa w całej Polsce.  

Stowarzyszenie PolDoc nie jest  związane instytucjonalnie z żadną uczelnią, pod-
miotem prywatnym czy publicznym, ale chętnie współpracuje zarówno z sektorem 
nauki, administracji jak i biznesem. PolDoc nawiązał współpracę m.in. z Akademic-
kimi Inkubatorami Przedsiębiorczości, Radą Doktorantów SGGW, Samorządem 
Doktorantów SGH, Stowarzyszeniem Ammedias z Luksemburga oraz z Wydziałem 
Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej.  

Jednym z najważniejszych osiągnięć PolDoc jest udział w corocznym Małopolskim 
Festiwalu Innowacji w Krakowie, przeprowadzanym przy wsparciu Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Małopolskiego. 

Cele Stowarzyszenia są realizowane m.in. przez działania informacyjne, organizo-
wanie konsultacji ze specjalistami, a także szkolenia i treningi rozwoju zawodowe-
go. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. 
Pierwszeństwo w zapisie mają członkowie Stowarzyszenia PolDoc. Osoby niezrze-
szone w PolDoc mogą wziąć udział w jednym szkoleniu. 

Więcej informacji na temat Stowarzyszenia można znaleźć na stronie 
www.poldoc.pl i na fan page Stowarzyszenia. 
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