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Newsletter 

32 kandydatury z całej Małopol-

ski i tylko jeden dzień na wybór 

najlepszych, najciekawszych, naj-

bardziej aktywnych. Jury plebi-

scytu „Poza Stereotypem - Senior 

Roku” miało tym razem twardy 

orzech do zgryzienia. Obrady by-

ły burzliwe, ale w końcu przyzna-

no dwa tytuły i trzy wyróżnienia, 

które zostały wręczone podczas 

uroczystej gali w Krakowie. Kim 

są i co robią Seniorzy Roku 2012? 
 

Jest wtorkowe popołudnie, 22 

października, za oknem złota pol-

ska jesień. Sala na piętrze Pałacu 

Krzysztofory przy krakowskim 

rynku pęka w szwach. Są tu nie 

tylko seniorzy, ale też ich rodziny, 

przyjaciele i współpracownicy. 

Błyskają flesze, są kamery i mikro-

fony. Przy dźwiękach muzyki 

wszyscy czekają na moment,  

w którym padną nazwiska tego-

rocznych laureatów konkursu, 

zabrzmią oklaski i posypią się gra-

tulacje. Po powitaniach werdykt 

kapituły przedstawia Dorota Seg-

da – aktorka i wykładowca w kra-

kowskiej PWST. 

- Nasza Seniorka Roku dzięki swo-

jej bezinteresownej pracy nazy-

wana jest „Hubalem w spódnicy”  

i „Piłsudskim niewidomych” (…) 

Udowodniła, że osoby niepełno-

sprawne, z niewielką pomocą, 

mogą aktywnie uczestniczyć  

w życiu społecznym i kulturalnym. 

Tytuł Seniorki Roku otrzymuje 

Anna Szypuła z Wieliczki. 

 To przewodnicząca wielickiego 

koła Polskiego Związku Niewido-

mych. Ma 66 lat i choć sama pra-

wie już nie widzi, pomaga innym 

– niepełnosprawnym, niewido-

mym i słabo widzącym.     

ZWYCZAJNI – NIEZWYCZAJNI 
SENIORZY ROKU ŁAMIĄ STEREOTYPY 

Fot. A. Grybel-Szuber; na zdjęciu od lewej: Wicemarszałek Województwa Małopolskiego - Wojciech Kozak, Senio-
rzy Roku - Anna Szypuła, Zygmunt Bębenek, Prorektor PWST im. L. Solskiego w Krakowie - prof. Dorota Segda, 
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - Wioletta Wilimska 
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Kiedy mija pierwsze wzruszenie, 

pani Anna chętnie opowiada  

o tym, co robi na co dzień. 

- Nie przypuszczałam, że będzie 

mi dane odbierać taką nagrodę. 

Ja się nie czuję jeszcze seniorką, 

jestem młoda duchem, mam tyle 

pomysłów, tyle rzeczy do zrobie-

nia. Ten tytuł to dla mnie wielkie 

szczęście i jestem bardzo wzruszo-

na, ale tak naprawdę to jestem 

zwykłym człowiekiem, który nic 

wielkiego nie robi. Ja tylko jestem 

wśród niepełnosprawnych jako 

jedna z nich – mówi skromnie. 

I dodaje: - Czuję ból drugiego 

człowieka i przeżywam go razem 

z nim. Kiedy widzę, że on cierpi – 

ja też cierpię. 

Najbardziej nie lubi takich sytu-

acji, kiedy nie można pomóc. 

Na szczęście zdarzają się rzadko. 

Jako wiceprezes Okręgu Małopol-

skiego Polskiego Związku Niewi-

domych, współpracuje z pięcioma 

gminami z powiatu wielickiego. 
 

- Kiedy ktoś przychodzi do biura  

i skarży się, że nie może się dostać 

do okulisty, to ja dzwonię, pani 

doktor wie, że taka pomoc jest 

nam bardzo potrzebna i zwykle 

udaje się zdobyć wcześniejszy ter-

min. A czasem przychodzą do nas 

posiedzieć, napić się herbaty, po 

prostu porozmawiać 

o tym, co ich boli. 

Wtedy słucham i do-

radzam, jak choć  

na chwilę zapomnieć  

o chorobie. 

Pani Anna uwielbia 

czytać. Robi to z po-

mocą czytaka – małe-

go urządzenia, dzięki 

któremu niewidomi 

słuchają książek. Ten spo-

sób na spędzanie wolnego czasu 

poleca wszystkim seniorom. – 

Organizujemy też wycieczki dla 

osób niewidomych, zwiedziliśmy 

całą Małopolskę, już mamy plany 

na przyszły rok. Choć nie widzimy, 

to jednak słyszymy. Ci, którzy nie 

są niewidomi od urodzenia, pa-

miętają, jak wygląda świat.  

A resztę nadrabiamy wyobraźnią.  

Jest dumna z tego, że pochodzi  

z Wieliczki. Gdziekolwiek jedzie, 

zawsze w kieszeni ma kryształki 

soli i rozdaje je wszystkim wkoło, 

nawet na drugim końcu Polski. 

Czy tytuł Seniorki Roku 2012 coś 

zmieni w jej 

życiu?  

– Ja i bez 

tego zaw-

sze jestem 

do dyspozy-

cji, wszyscy 

znają mój 

numer, wie-

dzą, że mo-

gą zadzwo-

nić, poroz-

mawiać.  

- Nieraz dostaję od męża po 

uszach bo, dla wszystkich mam 

czas, tylko nie dla niego – mówi 

ze śmiechem. 
 

Pora na Seniora Roku. Jego mot-

tem życiowym jest pomoc drugie-

mu człowiekowi, niezależnie od 

pochodzenia i wyznania. Zygmunt 

Bębenek z Rozkochowa (gmina 

Babice) ma 77 lat, przeżył wojnę i 

obóz koncentracyjny w Bogumi-

nie. Jest prezesem Związku Inwa-

lidów Wojennych i Związku Kom-

batantów, od kilkudziesięciu lat 

przewodniczącym Rady Parafial-

nej przy kaplicy w Rozkochowie. 

Aby pomagać potrzebującym, 

zdobywa sponsorów i darczyńców 

z kraju i zagranicy. Nie ma dla nie-

go rzeczy niemożliwych. Kiedy 

rozlegają się gromkie brawa, wy-

daje się zaskoczony i trochę spe-

szony. Mówi, że pochodzi z małej 

miejscowości nad Wisłą i nie są-

dził, że ktoś go tam znajdzie. 

- Dla mnie ważny jest człowiek, 

ten, który potrzebuje pomocy. To 

jest moje największe wyzwanie od 

najmłodszych lat aż do dziś, i jeże-

li tylko sił wystarczy, będę poma-

gał innym. 

Fot. A. Grybel-Szuber; Zygmunt Bębenek odbiera statuetkę Seniora Roku  
od Wicemarszałka - Wojciecha Kozaka i Dyrektor ROPS - Wioletty Wilimskiej 

Fot. A. Grybel-Szuber; Seniorka Roku, Anna Szypuła odbiera 
statuetkę od Wicemarszałka - Wojciecha Kozaka i Dyrektor ROPS 
- Wioletty Wilimskiej 
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Pana Zygmunta pytam o to, jak 

wygląda jego codzienna praca. 

Odpowiada bez namysłu, że nie 

ma czasu na nudę. – Już nieraz 

pytałem, kiedy wreszcie ktoś mnie 

zastąpi, a ja będę mógł odpocząć, 

 i zawsze słyszę, że jestem jeszcze 

młody, i póki mogę, powinienem 

działać. Z dumą mówi, że na razie 

siły mu nie brakuje. – 

Niedawno usłyszałem 

od mojej pani doktor, 

że powinienem omijać  

z daleka lekarzy, a moje 

zdrowie jest wspaniałe. 

Cieszę się z tego i oby 

tak dalej było. 

Na moje pytanie, czy 

tytuł Seniora Roku do 

czegoś zobowiązuje, 

pan Zygmunt odpowia-

da: - Do jeszcze aktyw-

niejszej i wydajniejszej 

pracy, szukania nowych 

możliwości, zdobywa-

nia kolejnych bogatych 

sponsorów. Mówi, że 

dobrze zna swoje środowisko, 

utrzymuje kontakty z ludźmi, któ-

rzy obok niego żyją i dzięki temu 

wie, kto potrzebuje pomocy. - Bo 

kiedy widzę człowieka w potrze-

bie, nigdy nie przechodzę obojęt-

nie. Dowożę paczki żywnościowe, 

zawsze pamiętam o jubilatach, 

służę dobrym słowem i towarzy-

stwem. A kiedy nie mogę spać  

w nocy, to myślę, co jeszcze mogę 

zrobić dla drugiego człowieka, jak 

mogę pomóc, wyjść naprzeciw, 

pocieszyć i czego potrzebuje naj-

bardziej – dobrego słowa, pomocy 

materialnej, czy może drobnego 

upominku? 

Czas wolny od obowiązków pan 

Zygmunt spędza w ogrodzie. Jego 

wielkie hobby to dobre wino  

i wiśniowy sad, w którym często 

organizuje spotkania dla znajo-

mych. Pamięta też o darczyńcach 

– od kilkunastu lat przed Bożym 

Narodzeniem zaprasza ich na spo-

tkania wigilijne. 

Tegoroczna, siódma edycja plebi-

scytu, była wyjątkowa, bo po raz 

pierwszy nominowano do tytułu 

Seniora Roku aż 14 mężczyzn. 

Przewaga pań była niewielka – 

nominacje otrzymało 18 kobiet. 

Jak podkreśla Wioletta Wilimska, 

przewodnicząca jury i dyrektor 

Regionalnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Krakowie, wybór był 

bardzo trudny, dlatego kapituła 

przyznała jeszcze trzy honorowe 

wyróżnienia. Za  przełamywanie 

wszystkich stereotypów na temat 

starości wyróżnienie otrzymała 

Jadwiga Jamińska z Krakowa. Jó-

zef Liszka z Krzykawy (gmina Bole-

sław) został doceniony za wyjąt-

kową dbałość o swoją małą ojczy-

znę, kultywowanie tradycji i histo-

rii, a małżeństwo Barbara i Leszek 

Jesionkowscy z Krakowa - za me-

cenat artystyczny i bezinteresow-

ne wspieranie młodych talentów. 

Seniorzy Roku 2012 w nagrodę 

otrzymali statuetki autorstwa 

rzeźbiarza prof. Krzysztofa Nit-

scha. To dzieła sztuki – podobne 

do siebie, ale niepowtarzalne. Dla 

wszystkich wyróżnionych przygo-

towano okolicznościowe dyplomy 

i upominki, a laureatom gratulo-

wali: wicemarszałek Małopolski 

Wojciech Kozak, starostowie  

i wójtowie gmin, Dorota Segda, 

która poprowadziła galę plebiscy-

tu oraz rodziny i bliscy. 

 

             Agnieszka Grybel - Szuber 

Fot. A. Grybel-Szuber; na zdjęciu laureaci honorowych wyróżnień: Józef Liszka, Jadwiga Jamińska, Barbara  
i Leszek Jesionkowscy w towarzystwie Dyrektor ROPS - Wioletty Wilimskiej, Wicemarszałka - Wojciecha 
Kozaka oraz Prorektor PWST w Krakowie - prof. Doroty Segdy 
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STOWARZYSZENIE  

MILANOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU  

Prezes: Maria Inkielman 

Ilość słuchaczy: 165 
 

Strona internetowa: www.mu3w.pl 

Kontakt: ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek 

e-mail: sekretariat@mu3w.pl  

 

UTW realizuje projekt: „Milanowski Inkubator Aktywności 60+”  

Termin:  01.09.2013r. -  31.12.2013r.  

Cel projektu: 

Zwiększanie aktywności intelektualnej i fizycznej seniorów, propagowanie współpracy międzypokoleniowej 

oraz idei wolontariatu, zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz rozwijanie pasji i poszerzanie umiejęt-

ności osób starszych. 

 

Zaplanowane działania: 

- Zdrowie i uroda - spotkania z dermatologiem, warsztaty stylizacji i wizażu, technik relaksacyjnych  

   i warsztaty fotograficzne, organizacja sesji fotograficznej, w której w roli modeli wystąpią seniorzy.  

   Przygotowanie kalendarza na rok 2014. 

- Trening pamięci dla seniorów - twórcze myślenie, tajniki szybkiego zapamiętywania, zadania i zagadki  

   logiczne, ćwiczenia koncentracji. 

- Mój przyjaciel komputer - kontynuacja kursu komputerowego dla seniorów, rozpoczętego w poprzedniej  

   edycji projektu.  

- Seniorzy w mediach - warsztaty dziennikarskie, podczas których opracowywane będą wzory podań, listy,  

   komentarze na portalach informacyjnych, a także proste artykuły do gazetki. 

- Targi Aktywności 60+, na które zaproszone zostaną wszystkie organizacje, instytucje i firmy, posiadające  

   ofertę skierowaną do seniorów.  

 - Inkubator Aktywności 60+, na stronie www.mu3w.pl utworzona zostanie zakładka z kalendarzem  

   zawierającym zajęcia i atrakcje proponowane seniorom w najbliższych okolicach. 

 

Ponadto w ramach projektu zainaugurowany zostanie program „Jestem-pomagam – międzypokoleniowa 

lokalna inicjatywa wolontariacka”. 
 

Adresaci:  

Grupa seniorów 60+, słuchacze Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także nie zrzeszeni  

w Stowarzyszeniu seniorzy z Milanówka. 

PROJEKTY UTW 
DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ 

 AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2012- 2013(ASOS) - II EDYCJA 
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WARTO WIEDZIEĆ 

Założenia polityki senioralnej 

Minister Pracy i Polityki Społecznej - Władysław Kosiniak -

Kamysz podpisał założenia długofalowej polityki państwa  

wobec osób starszych. Informacja ta została podana 30 paź-

dziernika 2013 r., w trakcie Międzynarodowego Seminarium  

„Polityka społeczna w dobie starzenia się ludności – długofalo-

we podejście do polityki senioralnej”.  

Więcej: www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/ 

Małopolski Dzień Seniora 

14 listopada 2013 r. w Krakowie, w siedzibie Małopolskiej Wyższej Szkoły  

im. Józefa Dietla, odbędzie się Małopolski Dzień Seniora.  

Organizatorem tego wydarzenia jest Stowarzyszenie MANKO,  

wydawca ogólnopolskiego magazynu „Głos Seniora”.  

Program obchodów przewiduje m.in.: wykłady, targi zdrowia oraz prezentację  

Małopolskiej Karty Seniora. 

Więcej: www.glosseniora.pl/14-listopada-dzien-seniora-w-krakowie/ 

„Bezpieczny senior na drodze” 

Akcja „Bezpieczny senior na drodze” jest organizowana przez małopolską policję wraz z uniwersytetami  

trzeciego wieku. Celem tego projektu jest podniesienie świadomości osób starszych w zakresie niebezpie-

czeństw w ruchu drogowym. W ramach akcji organizowane są cykliczne spotkania seniorów z Policjantami. 

Więcej na temat akcji można przeczytać w rozmowie z podinspektorem Krzysztofem Dymurą z Komendy  

Wojewódzkiej Policji w Krakowie, na stronie: www.federacjautw.pl 

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY - WYBRANE ZAGADNIENIA 
CZĘŚĆ III 

K rajowy Rejestr Sądowy (dalej KRS, Rejestr) jest to 

ogólnopolski rejestr, prowadzony przez wydziały 

gospodarcze sądów rejonowych, w którym rejestrują 

się podmioty zobligowane do tego przepisami prawa 

(np.: stowarzyszenia, fundacje, spółki). Zasady jego 

funkcjonowania uregulowane zostały w ustawie  

z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądo-

wym (Dz. U. 1997 Nr 121 poz. 769). 

Składając wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego, 

należy pamiętać o tym, by prawidłowo go podpisać. 

Podpisu wymagają również załączniki do w/w wnio-

sku. Rozstrzygnięcie kwestii kto jest zobowiązany pod-

pisać wniosek do KRS oraz załączniki do niego, uzależ-

nione jest od przedmiotu składanego wniosku oraz 

specyfiki danego UTW, wynikającej ze statutu oraz 

uregulowań zawartych w regulaminach wewnętrz-

nych normujących, m.in. zasady pracy poszczególnych 

organów wewnętrznych. 

W przypadku wniosku o rejestrację podmiotu w KRS,  

stosowne, urzędowe formularze (KRS W20, KRS WK, 

KRS WF) powinny zostać podpisane przez wszystkich 

członków komitetu założycielskiego.  

© drubig-photo - Fotolia.com 
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Załączniki do wniosku - inne niż formularze urzędowe 

- w szczególności, takie jak: uchwała o założeniu sto-

warzyszenia UTW, uchwała o przyjęciu statutu, 

uchwała o wyborze władz, protokół z zebrania założy-

cielskiego oraz statut, powinny być opatrzone podpi-

sem przewodniczącego i sekretarza zebrania założy-

cielskiego. W przedmiocie statutu nowo zakładanego 

stowarzyszenia UTW zdarza się, że sąd żąda, by pod-

pisy pod nim złożyli wszyscy członkowie komitetu za-

łożycielskiego bądź wszyscy członkowie zarządu, jeśli 

na zebraniu założycielskim zarząd został wybrany. 

Dlatego przed wysłaniem wniosku o zarejestrowanie 

stowarzyszenia warto uzyskać informację, np.: od pre-

zesa zaprzyjaźnionej organizacji, jaka praktyka składa-

nia podpisów stosowana jest w sądzie właściwym ze 

względu na siedzibę nowo rejestrowanej organizacji 

pozarządowej. 
 

Jeżeli w już istniejącym stowarzyszeniu UTW zachodzi 

konieczność zgłoszenia zmian podlegających obowiąz-

kowi ujawnienia w KRS, kwestia podpisania wniosku  

o zmianę danych wygląda nieco inaczej niż w przykła-

dzie opisanym powyżej. Powszechnie przyjmuje się, 

że formularze urzędowe (KRS Z20, KRZ ZK) podpisują 

osoby wyznaczone do reprezentacji, czyli członkowie 

zarządu, zgodnie z zasadami opisanymi w statucie 

danego UTW  (np. prezes i członek zarządu działający 

łącznie albo prezes i wiceprezes działający łącznie). 

Załączniki do wniosku podpisywane są natomiast 

przez właściwe osoby w zależności od tego, jakiej 

zmiany wniosek dotyczy oraz który organ podjął sto-

sowną decyzję. 

 

 

Podsumowując, podkreślić należy, że w przedmiocie 

ustalenia sposobu podpisywania dokumentacji do KRS 

zasadnicze znaczenie mają zapisy statutu i regulami-

nów wewnętrznych konkretnej organizacji. Innymi 

słowy, to głównie specyfika danego uniwersytetu 

trzeciego wieku przesądza o tym, kto i w jakich oko-

licznościach podpisuje określoną dokumentację. Nie-

bagatelne znaczenie w analizie przedmiotowej pro-

blematyki odgrywa również praktyka sądowa mogąca 

wprowadzać pewne odrębności w tym zakresie w po-

szczególnych sądach rejestrowych.  
 

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w w/w 

zakresie mogą korzystać z bezpłatnych, indywidual-

nych konsultacji i porad w ramach Punktu Konsulta-

cyjno - Doradczego, prowadzonego przez Ogólnopol-

ską Federację Stowarzyszeń UTW (dane teleadresowe 

na ostatniej stronie newslettera). 
 

              

    Wojciech Nalepa 

PRZYKŁAD 

Jeśli w stowarzyszeniu została podjęta, w oparciu  

o zapisy statutowe, przez walne zebranie członków 

uchwała o uzupełnieniu składu liczbowego zarządu  

w związku ze złożoną rezygnacją np.: przez prezesa, to 

dokumentację stanowiącą załącznik do wniosku  

o zmianę danych w KRS, tj. uchwałę walnego zebrania 

o uzupełnieniu składu zarządu i protokół z walnego 

zebrania podpisują przewodniczący i sekretarz walne-

go zebrania. Pamiętać należy jednak, że statut lub 

regulamin walnego zebrania mogą wprowadzić rów-

nież inne zasady sporządzania dokumentacji z posie-

dzeń tego organu. Natomiast gdyby w opisanej sytu-

acji statut przewidywał możliwość uzupełnienia swo-

jego składu przez sam zarząd, to uchwała zarządu  

o kooptacji oraz protokół z posiedzenia zarządu po-

winny zostać podpisane zgodnie zasadami stosowany-

mi w danej organizacji. Reguły te mogą wynikać  

ze statutu bądź np. z regulaminu zarządu. W praktyce 

przyjmuje się najczęściej, że dokumentację z posie-

dzeń zarządu podpisują wszyscy członkowie zarządu 

obecni na posiedzeniu.    

© Iurii Sokolov - Fotolia.com 
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R ozwijanie działalności uniwersytetu trzeciego 

wieku, poszerzanie oferty zajęć edukacyjno  - 

aktywizujących słuchaczy, a także stwarzanie możli-

wości uczestniczenia w nich coraz większej liczby se-

niorów wymaga od organizacji dysponowania odpo-

wiednimi środkami finansowymi, które najczęściej nie 

są jednak wystarczające. Ta dość oczywista prawda 

związana jest głównie z faktem, iż najważniejszym 

źródłem finansowania podstawowej działalności UTW 

są niewysokie składki członkowskie słuchaczy. Należy 

jednak zwrócić uwagę na coraz szersze możliwości 

pozyskiwania przez tego typu podmioty dotacji  

ze źródeł zewnętrznych – krajowych i zagranicznych – 

w tym takich, które dedykowane są w dużej mierze 

właśnie organizacjom UTW, np. w ramach rządowego 

Programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych 2012

-2013, który ma mieć swoją kontynuację w latach ko-

lejnych. Niestety, praktyka pokazuje, iż wiele UTW 

traci szansę na pozyskanie z tych źródeł dodatkowych 

środków finansowych, w związku z niewystarczający-

mi umiejętnościami przygotowania profesjonalnego, 

spójnego projektu i napisania dobrego wniosku o jego 

dofinansowanie. Warto zatem doskonalić i rozwijać 

kompetencje w tym zakresie, czemu służyć będzie 

cykl artykułów pod wspólnym tytułem „ABC pisania 

projektów”. 

Istota pojęcia „projekt” 

Nie istnieje jednolita, powszechnie obowiązująca defi-

nicja pojęcia „projekt” – na użytek niniejszego artyku-

łu przyjmujemy ogólnie, iż projekt jest zbiorem połą-

czonych i zaplanowanych działań, zmierzających do 

zmiany stanu istniejącego. Nie należy  mylić go  

z wnioskiem, czyli propozycją wykorzystania środków 

składaną do grantodawcy (sponsora), najczęściej na 

ujednoliconym formularzu i stanowiącą swoisty skrót, 

„wyciąg” z opracowanego projektu. 

 

 
 

Analiza problemowa 

Analiza problemowa, czy też uzasadnienie potrzeby 

realizacji przedsięwzięcia to element, bez którego 

trudno wyobrazić sobie opracowanie jakiegokolwiek 

projektu – musimy najpierw przed sobą, a później 

przed grantodawcą udowodnić, że mamy wiedzę na 

temat problemu/ów, które chcemy rozwiązać/

ograniczyć, realizując projekt.  

ABC PISANIA PROJEKTÓW - CZĘŚĆ PIERWSZA  

KTO PODPISUJE SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA UTW? 

Z godnie z przepisem art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 

12 poz. 591 z póżn. zm.) sprawozdanie finansowe pod-

pisuje – podając zarazem datę podpisu – osoba, której 

powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierow-

nik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wielooso-

bowy (np. zarząd wieloosobowy w Stowarzyszeniu 

UTW) – WSZYSCY CZŁONKOWIE TEGO ORGANU.  

Członek zarządu może odmówić podpisania sprawozda-

nia finansowego. Odmowa podpisu wymaga jednak 

pisemnego uzasadnienia, które jest dołączane do spra-

wozdania i stanowi jego integralną część. 
 

 

Wojciech Nalepa 

RODZAJE PROJEKTÓW: 
 

MIĘKKIE: projekty opisujące  inwestycje w infrastruk-

turę „miękką”, w człowieka, mające na celu np. zmia-

nę świadomości, zachowań, wzrost wiedzy, nabycie 

nowych kwalifikacji. 

TWARDE: projekty opisujące inwestycje w infrastruk-

turę „twardą”, np. wodociągi, kanalizację, budynki, 

drogi itp. 

MIESZANE: wykorzystujące w różnym stopniu oba 

rodzaje projektów. 
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CIEKAWE STRONY INTERNETOWE: 

Powinniśmy zatem poszukać odpowiedzi m.in. na następujące pytania: 

1. na czym polega problem i jaka wiąże się z nim potrzeba, 

2. kogo dotyczy problem i jaki jest zasięg jego oddziaływania, 

3. z czego problem wynika – jakie są jego możliwe przyczyny, 

4. jakie skutki powoduje problem dla beneficjentów, 

5. jakie bariery uniemożliwiają rozwiązanie problemu, 

6. dlaczego powinniśmy zająć się rozwiązaniem problemu. 
 

Definiując problem, należy koniecznie zadbać o precyzję opisu oraz jego rze-

telność, w tym o wiarygodne źródła - nie wystarczy odwoływanie się wyłącz-

nie do naszych odczuć, spostrzeżeń czy obserwacji ( „naszym zdaniem...”, „w 

naszej ocenie…” itp.). 
 

 Można i trzeba natomiast odwołać się na przykład do: 

1. analiz, ekspertyz opracowanych przez instytucje zewnętrzne, 

2. danych statystycznych, 

3. analiz własnych opartych na podstawie wywiadów, rozmów itp., 

4. doświadczenia nabytego podczas prowadzenia działań na rzecz seniorów, 

5. analiz sytuacji wewnętrznej UTW, 

6. analiz projektów aktualnie realizowanych przez organizację. 
 

Należy podkreślić, iż staranne i dokład-

ne opracowanie analizy problemowej 

pozwala, w kolejnym etapie przygoto-

wania projektu, wyznaczyć jego logicz-

ne cele, a także opisać działania i rezul-

taty – tym zagadnieniom poświęcona 

będzie druga część artykułu w kolejnym 

numerze newslettera. 
 

Daniel Jachimowicz © alphaspirit - Fotolia.com 


