
Szkolenie dla społeczników 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Często działając Spo-
łecznie zastanawiamy się skąd 
wziąć pieniądze. Jak zrealizo-
wać marzenia o placu zabaw, 
sali komputerowej, imprezie 
kulturalnej, czy wymianie mię-
dzynarodowej? Tego właśnie 
mogli się dowiedzieć przedsta-
wiciele stowarzyszeń, rad so-
łeckich i inne zainteresowane 
osoby. Władze gminy zaprosi-
ły do realizacji organizacje, 
które stworzyły taką możli-
wość dla aktywnych osób z 
gminy Tarnów Opolski. Ważne 
jest to, by stwarzać możliwoś-
ci rozwoju, a dodatkowo – nie 
płacić za to z własnych środ-
ków. Tak! Gmina nie poniosła 
żadnych kosztów związanych 
z organizacją tego wydarzenia. 
Organizatorem projektu poza 
Gminą Tarnów Op. było Opol-
skie Stowarzyszenie Wspiera-
nia Organizacji Pozarządo-
wych „Most” w Katowicach 
wraz z Domem Współpracy 
Polsko Niemieckiej i Opols-
kim Centrum Demokracji Lo-
kalnej. Tytuł całego działania 
to "proES – kompleksowe 
działania na rzecz wzmocnie-

nia ekonomii społecznej”. Sa-
mo zaś szkolenie odbyło się nt. 
"Sztuki pozyskiwania pienię-
dzy na działalność społeczną" i 
odbyło się 10 maja 2011 w 
Tarnowie Opolskim w sali 
OSP. Jak informuje Piotr 
Koziol, zastępca wójta – szko-
lenie obejmowało przede 
wszystkim możliwości finan-
sowania działalności społecz-
nej, a także informacje o po-
tencjalnych źródłach finanso-
wania organizacji pozarządo-
wych oraz dobre praktyki, 
które można przenieść do na-
szych miejscowości. Uczestni-
kom zapewniono poczęstunek.  
 
 
 
 
 

Szkolenie rozpoczął 
wójt gminy Krzysztof Mutz, 
przybliżając możliwości finan-
sowania stowarzyszeń z bud-
żetu gminy a także pozyskania 
pieniędzy z małych grantów z 
Lokalnej Grupy Działania 
Kraina Świętej Anny. Bardzo 
często w szkoleniu przewijało 
się słowo „fundraising”. Co to 
jest? W ostatnich latach coraz 
częściej dla określenia sztuki 
pozyskiwania funduszy na 
działania społeczne używa się 
angielskiego określenia „fund-
raising”. Dosłownie oznacza to 
„wyrywanie pieniędzy”. Za-
wód o nazwie „fundraiser” jest 
bardzo popularny w USA i w 

Europie Zachodniej. W Polsce 
organizacje społeczne również 
zaczęły tworzyć wydzielone 
miejsca pracy dla ludzi, któ-
rych zadaniem jest wyłącznie 
pozyskiwanie środków na re-
alizację celów statutowych. 
Wcześniej były za to odpo-
wiedzialne osoby zajmujące 
się zagadnieniami PR, przez 
co skuteczne pozyskiwanie 
funduszy było w zasadzie nie-
wykonalne.  Fundraising naro-
dził się po to, aby efektów 
współpracy z przedsiębiorst-
wami, instytucjami grantodaw-
czymi, czy też po prostu z 
indywidualnymi darczyńcami 
było jak najwięcej. Uczestnicy 
szkolenia mogli więcej dowie-
dzieć się o tej formie pozys-
kiwania środków oraz na 
warsztatach przećwiczyć po-
zyskiwanie funduszy w prak-
tyce. W szkoleniu wzięli 
udział przedstawiciele bardzo 
aktywnych organizacji spo-
łecznych z prawie wszystkich 
miejscowości z gminy. Bardzo 
nas to cieszy, że organizacje 
pozarządowe coraz częściej 
sięgają po pieniądze, by roz-
wijać naszą gminę – mówi 
Piotr Koziol, a wójt gminy 
Krzysztof Mutz dodaje – war-
tością dodaną tego szkolenia 
było to, że po raz pierwszy 
przedstawiciele tak wielu orga-
nizacji mogli się spotkać, po-
rozmawiać, wymienić doświa-
dczenia i bliżej się poznać. 
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Młodzież rządzi w gminie 
 
Mamy wielki potencjał w gmi-
nie! Młode, konkretne i utalen-
towane osoby. To jest wielka 
siła gminy. 

    Z inicjatywy wójta 
oraz radnych została powołana 
Młodzieżowa Rada Gminy. 
Wychodzimy na przeciw ocze-
kiwaniom naszych młodych 
mieszkańców – mówi Krzysz-
tof Mutz, wójt gminy Tarnów 
Opolski. Chciałbym, aby mło-
dzi radni byli aktywni. Mam 
nadzieję, że Młodzieżowa Ra-
da będzie brała udział w „pra-
wdziwych sesjach" oraz ober-
wowała radnych. Dotychczas 
odbyły się już trzy spotkania. 
Pierwsze spotkanie inicjatyw-
ne, które miało na celu przed-
stawienie możliwości jakie 
stwarza powołanie takiej rady 
– dodaje zastępca wójta. Mło-
dzież miała wiele pytań w 
związku z tym pomysłem. Co 
bardzo motywujące – miała od 
razu konkretne i bardzo cieka-
we pomysły związane z tym 
co można by było zrealizować 
w gminie. Nie były to tylko 
pobożne życzenia, ale okazało 
się, że młodzi mieszkańcy 
gminy w wielu sprawach sami 
chcą wziąć sprawy w swoje 
ręce. Na drugim spotkaniu 
odbyły się warsztaty integra-
cyjne i kreatywne. Ich uczest-
nicy mogli się bliżej poznać 
poprzez różne gry i zabawy, w 
ciekawy i niekonwencjonalny 
sposób – mówi Piotr Koziol, 
który je prowadził. Na trzecim 
spotkaniu młodzi wybrali  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

swoich reprezentantów. Prze-
wodniczącą została Agata Pi-
larska, zastępczynią Iwona 
Gebauer, a sekretarzem Sylwia 
Kuźnik. Do komisji rewizyjnej 
weszli: Mateusz Golomb – 
przewodniczący, Natalia Franz 
i Mariola Janiszewska – jako 
członkinie. Kolejne spotkanie 
Młodzieżowej Rady odbędzie 
się 15-go czerwca o godz. 

18:30 w Gminnym Ośrodku 
Kultury. Już dziś zapraszamy 
serdecznie kolejne osoby zain-
teresowane działaniem. Na ko-
lejnym spotkaniu zostaną 
omówione konkretne propozy-
cje projektów i działań mło-
dych w gminie. Jest pewne, że 
jedną z pierwszych inicjatyw 
będzie integracja i bliższe po-
znanie się osób, które chcą 
działać w Radzie. Jakie kolej-
ne? Czas pokaże.         Inf. UG 
 

Po co Młodzieżowa  
Rada Gminy? 

 
    Młodzieżowa Rada 

Gminy to fakultatywny organ 
samorządu terytorialnego o 
charakterze konsultacyjnym. 
Młodzieżowe rady tworzone 
są przez grupę młodych ludzi, 
którzy zostali wybrani przez 
swoich rówieśników w demo-
kratycznych wyborach. Pełnią 

rolę reprezentacji młodzieży 
na danym terenie i mają na 
celu uwrażliwianie władz sa-
morządowych na potrzeby 
młodych mieszkańców oraz 
wyrażanie opinii o działaniach 
organów samorządu terytorial-
nego w zakresie dotyczącym 
młodzieży. Pracując w mło-
dzieżowej radzie biorą odpo-
wiedzialność za swoje środo-
wisko lokalne, uczą się samo-
dzielności i zasad funkcjono-
wania samorządu. Mają także 
możliwość wpływania na swo-
ją gminę – podejmując kon-
kretne działania w odpowiedzi 
na konkretne potrzeby. Pierw-
sza młodzieżowa rada została 
utworzona w Polsce w 1990 
roku w Częstochowie. Dopiero 
w 2001 roku, wraz z noweli-
zacją ustaw samorządowych, 
do ustawy o samorządzie gmi-
nnym wprowadzono art. 5b, 
formalnie zezwalający na 

utworzenie młodzieżowej rady 
gminy. Młodzieżowe rady nie 
mają statusu organizacji poza-
rządowej ani nie posiadają 
osobowości prawnej. Rada 
gminy, powołując młodzieżo-
wą radę, nadaje jej statut, któ-
ry określa szczegółowe kom-
petencje i zasady działania 
oraz tryb wyboru radnych. 
Młodzieżowe rady mogą 
otrzymać formalne uprawnie-
nie opiniowania uchwał rad 
gmin dotyczących młodzieży, 
a także inne kompetencje zbli-
żone do kompetencji komisji 
rad gmin. Mamy nadzieję, że 
dzięki naszej młodzieży w na-
szej gminie będzie realizowa-
nych więcej inicjatyw – mówi 
Piotr Koziol, zastępca wójta. 
Młodzi przedstawiciele gminy 
mogą liczyć na nasze wsparcie 
- dodaje w podsumowaniu 
wójt Krzysztof Mutz.  
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