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SPRAWOZDANIE
Z dzialalno{ci StowarzyszeniaLider6w Lokalnych Grup Obywatelskich
za okresL01_2006- 31.12.2006
Nazwa: Stowarzyszenie
Lider6wLokalnychGrup Obywatelskich
Siedziba:ul. Szpitalna5/5, 00-031Warszawa
Data wpisu w Krajowym RejestrzeS4dowym:
Nr KRS: 0000181348
N r R e g o n :0 1 5 6 9 0 0 2 0
NumerNfP: 5262842812
Czlonkowie Zarz qdn:
Katarzyna Batko - Toluc (Warszawa) PrezeskaZarz4du;
Maria Mazur (DEbica) WiceprezeskaZarz4du;
HannaLewandowska(Puhusk)- Sekretarzi
Krystyna Wojdyla (Olawa) Skarbnik(do 30 tistopada2006)
Grzegorz W6jkowski (Katowice) CzlonekZarzqdu(od 30 Iistopada2006)
Wieslaw Bek (Lubaczow) - CzlonekZarz4dt
Czlonkowie Komisji Rewizyjnej:
Zbyszek Milosz (Warszawa) Przewodnicz4cy
StanislawNowak (Ostrolgka) Czlonek(do 2l lut€go2006)
SoniaSzczeparlska
(Krak6w) CzJonkini(do 21 lutego2006)
'l
eresaBebak(O6wigcim) Czlonkini(od 4 marca2006)
Zenon Michajlowski(Nowa 56l) - Czlonek(od 4 marca2006)
Cele StatutoweStowarzyszenia
Lider6w Lokalnych Grup Obywatelskich:
Celami Stowarzyszeniajest wspieranie dzialari podejmowanychprzez Lokalne Grupy
Obywatelskie,na rzecz zwigkszeniaprzejrzystodci
i uczciwojci Zycia publiczncgow tym \.v
szczc96lno!ci:
L dzialanicn:rrzeczswobodnego
dostQpu
do informacjipublicznych.
2. propagowanie
dzialai etycznych;
3. podejmowanie
innychaktywnoSci
slu24cych
przeciwdzialaniu
korupcji.
Dzialalnoid nicodplatna.
L Monitorowaniedzialai wladzsamorzqdowych
i innychinstytucjipublicznych.
2. Organizowanic imprez masowych oraz innvch form propaguj4cychdzialalnoji
stowarzyszenia.

f.-organizowanie szkolei, doradztwai wymiany informacji dra swoich czlonk6w w zakresie.
zwipkszaniaich wiedzyo zasadach
pzejrzystoscizyciapublicznego.
{-Organizowania szkolei i wsparcia dla os6b zaintereiowanych utworzenjem Lokalnej
Grupy Obywatelskiej.
t WystQpowanie
z petycjami,wnioskamii apelamido wladzpublicznvch.
o-Przygotowywanie i prowadzenie projektow reariiowanych przez, czronkow
Stowarzyszenia.
l-Prorvadzenie dzialalnoSciwydawniczej i publicystycznej.
& ljtrzymywanic kontakt6w z innymi pokrewnymi organizacjami na
terenie
Rzeczypospolitej
Polskieji za granrc4
wsp6lpracy z wladzami samorzqdo\almi, paistwowymi, sektorem
f;Podejmowanie
gospodarczym oraz 6rodkami masowego przekazu w zakresie
realizacji cel6w
Stowarzyszenia.
l!-Udzielanie pomocy prawnej w postaci zapewniania zasrQpstwa procesowego
uprawnionychpelnomocnikoww postqpowaniach
s4dowychi administracyjnychoraz
doradztwaprawnegouprawnionychdo tego os6b.
.] LL)ziatania zwi4zancz analiz4finansowaniakampanii wyborczych.
!l-Podejmowanie innych dzialarisprzyjaj4cychrealizacji statutoDlch cel6w organizacji
Dzialalno6dodplatna.
Nie dotyczy.

Zdarzenia maj4cewplyw na dzialalno56Stowarzyszenia
Liderriw Lokalnych Grup
Obywatelskich:
Walne Zebranie Czbnk{iw:
walne Zebranic czlonk6w SLLCo odbylo siq 4-5 marca 2006 w centrum szkoleniowo
Konfcrency-jnym
KZRS ,,SCH"przy ul. Odrgbnej4 w Miedzeszynie.
W spotkaniuwziglo uclzial
lz1czlonkowi czlonkiriSLLCO.
Zgodnie z, przyjgtym porz4dkiem obrad w pierwszej kolejnosci pzedstawicielka ZarzEdu
poinformowalao wykluczeniu7 czlonkow SLLGO (na podsiawiepl3 statutu nie placenie
skladekczlonkowskich)orazprzyjEciu2 nowychczlonkiir.
Pierwszydziei WalnegoZebraniaCzlonkow po$wipconona wprowadzeniezmian do Statutu
Stowarzyszenia,z kt6rych jako najwazniejszenale|y uznat rozsz,erzenie
definicji uprawnionych
do czlonkostwaw stowarzyszeniu
os6b (przed znianami tak4 mo2liwolii mieii wyl4cinie
absolwenciKursu dla l,ider6w LokalnychGrup Obywatelskich,
prowadzonego
p..", p.ogru.
przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego.poprawiony statut zaklada
,,Cztoikien
ztyczajnym moie hyt osoha realizujqca cele statutowe Slowarzyszenia,').Uzupelniono tak2e
sklad Komisji Rewizyjnej (w ktdrej po *ykluczeniu dwoch czlonk6w pozostala
iedna osoba)
orazobni2onowysokoii skladkiczlonkowskiej.
W drugim dniu WalnegoZebraniaCzlonk6w dyskutowanoprzedewszystkimnad zadaniami
jakie czekai4czlonkow Sr-LGo w 2006 roku i kierunkamirozwoju
Siowarzyszenia.
w tym
punkcie obrad przedstawionoogloszeniena temat konkursu na dofinansowaniedzr^rah
LGo ze
Srodk6w grantu instytucjonalnego
Fundacji im. Stefana Batorcgo. RozpoczEtodebatp nad

zaproponowan4treiciq kodeksu etyczn€go.1'ekst z poprawkami _ wcl@ stanowi4cyjedynie
propozycjp bgdzie rozpatrywany na kolejnym Walnym Zebraniu Czlonk6w Stowarzyszenia,
kt6reodbQdzie
siE23 25 lutego2007roku.
UchwalvZarzadu:
. Uchwala nr 1/2006 z dnia 29 stycznia 2006 w sprawie Regulaminu
Pracy Biura
Stowarzyszenia
Lider6w LokalnychGrupObywatelskich;
o uchwala nr 2/2006 z cJnia29 stycznia 2006 w sprawie upowazniei
Dyrektorki Biura
MagdalenyChusteckiej;
' uchwala nr 3/2006 z dnia 29 stycznia 2006 w lprawie upowaznieniaprezesa
Zarz4du do
jednoosobowego
reprezentowania
stowarzyszenia
Lider6w LokarnychGrup obywatersiichw
stosunkupracyz pracownikamii wolontariuszami;
. Uchwala nr 4/2006 z dnia 29 stycznia 2006 w sprawie procedury
obiegu dokument6w w
Stowarzyszeniu
Lider6w LokalnychGrupObywatelskich;
' Uchwala nr 5/2006 z dnia 29 stycznia 2006 w sprawie rozwi4zania
zarz4du i zworania
Sprawozdawczo WyborczegoWainegoZgromadzeniaCzlonk6w:
' uchwala nr 6/2006 z dnia 2r lutego 2006 w sprawie przyiqcia
nowych czlonkiri
Stowarzyszenia Teresy Bebak iAnety Pierzchaly- Tolak;
. Uchwala nr 7/2006 z dnia 21 lutego2006 w sprawie wykluczeniaczlonk6w
Stowarzyszenia
Haliny Daszkiewicz,Slawomira Dolirlskiego,Urszuli Gniewek, TadeuszaKlugowskiego,
Kingi Maruszczak,BozenySutowskiej plewy,Sonii Szczepaiskiei
i Stanislawa
Nowaka.
. Uchwala nr 8/2006 z dnia 2l lutego 2006 w sprawie priyjqcia
nowych czlonkii
Stowarzyszenia Teresy Bebak i Anety pierzchalv- Totak;
' tjchwalanr 9/2006z dnia l9 maja2006w sprawieprzeznaczenia
srodk6ww wysokodci6000
zl bqd4cychczQ(ci4grantu insotucjonalnegoFundacji im. StefanaBatorcgo;
. Uchwala nr 10/2006 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania
finansowegoi morytoryczncgoStowarzyszenia
za rok 2005i
r Aneks 1zdnia30 listopada2006 do Uchwatynr l0/2006 zdnia30 czerwca
2006w sprawie
pokryciaujemnegowyniku z odsetek;
' Uchwala nr l112006 z dnia l0 listopada2006 w sprawieprzyiqciarezygnacli
Cz.ronkini
Zarzqdui uzupelnienia
skladu;
r lJchwala nr 12/2006 z dnia 30 listopada2006 w sprawie przyjgcia nowych
czlonk6w
StowarzyszeniaKatarzynyBramowskiej RybczynskiejiDariuszaKraszewsiiego
ll kwictnia 2006 stowarzyszenicLider6w Lokalnych Grup obywatelskichzroZylo takze
deklaracjp czlonkowsk4 ()96lnopolskiej Federacji Organizacji pozarzqdowych OFOp,
dclegqi4cdo reprezentacjiStowarzyszenia
RyszardaSkrzypca.czlonkiem oFop zostalismyr9
kwietnia2006.
Dzialalno6d
Statutowa Stolyarzyszenia
Liderdw Lokalnych Grup Obywatelskich:
' odplatna nie dotyczy(Stowarzyszenie
nie prowadziodplatnejdzialalno6ci
statutowej
ani dzialalno(cigospodarczej)
'

nieodplatna:

Ll Realizowaneprojekty
l.l l. ,,Przejrzysty. samorz4d _ podnoszenie
standard6w wydatkowania Srodkriw
publicznych" (w skr6cie dalej wystQpuje,,przejrzysty
samorzqd,,)
Czasrealizac.ji:
marzec2005 lipiec2006
Koordynatorprojektu: dr RyszardSkrzypiec
l'ropkt. skladal-sig z dwoch podstawowychkomponent6w:
moniloringu dotychczasowej
praktyki wsp6lpracy pomigdry samorz4dema
organizacjami pozarz4dowymiw oparciuo
specjalnJc sporz4dzone narzgdzie oraz rdznorodnych
dziulai bozu.l4cychna wynikach
monitoringu i zmierzajqcych do poprawienia funkc.lonowania
samorz4d6w na danym
Sno3gzone
raporry z monitoringu mo1na znalei(
na
l!:"f,-"
,
.
stronie
UlpJr!|ry!.1ca4l&ard!1a4!!!ehp?cllid-1
Podstawowym monitorowanym otrszarem byt system
wspohracy pomigdzy samorz4dem
lokalnym a, organizacjami pozarzqdowymi_ ciy
lest zgodny'z )ad,sin Urtowy o dzialalnoici
pozytkupubliczneg(,i \|olonlqriqcie, jat wygt4jaiq
lokalne p.ograif *spOtpracysamorz4d6wz
organizacjami,czy s4 tworzone w oparciu o zasadQpartnerstwu.
I'rug,ln obszarembadania
z pierwszego- byl sposobwydatko*un;u SroAtO*
fuUlicznych na zadaniazlecone
:l-11\1J4:yln
organrzacjompozarz4dowym czy s4 dystrybuowane
zgodnie z obowr4zu.l4cymizasadami:
cfektywno(ci,. gospodarnodci, przejrzyitoSci
pu*n"r"rl''u.- ryi" ,u.y,n L(iO (adresaci
.irbezpo5redni
niniejszegoproiektu)monitorowaly
czpi- gminnychipowiatowyct bud2ctow.
Do przcprowadzenia
monitoringuoosluzyro.narzgdziestllorzon€przezekspertdw
dr Ryszarda
Skrzypcai. Piotra Fr4czaka.Naizgdzie skladalosiq z ankiet
"r- jyrp"ry".ii do wywiadu. Celem

i upublicznienie
y-l4cznieprzygorowanie
Iotatnycrr
raporto*z monitoringu,

li,:*l^:j:_9ll:
arc porepszen
re
wsp6lpracy,takZew zakresiezlecaniaorganizacjom
realizacjiuslug."w
.systemu
tym celu w kolejnym etapie projektu grupy straZniczeprzylmL,Jac
r6zn4 strategi9pr6bowaly
wptyn4c na lokalnych decydent6w,aby wzQli oni pojr*uip ,ale"eniu wynika.l4"e,
rnonitoringu.W kilku miejscach(m. in. O(wigcim,pila,
btronieSI-a"H")udutosig wprowadzii
waznezmtany \\ zapisacho wsp6lpracy.

I'owyzszy projckt traktujemy jako wstQp do poglEbioncgo
monitoringu bud2cttiw instytucji
publicznychw ciqgujego trwaniaczro.nkowie
icztontinieico nabyripiaktyczne
umicigtno(ci,
ktore mozna wykorzystai w kolejnych inicjatywach
zwiqzanych
,
monito.ingic_
,
sanrorz4dowychwydatk6w. LGO, kt6re
siQ w projeit znaczniepoglEbily sivojrl
.zaanga2owaly
wiedzg,na temat prawnych i faktycznych
aspekt6w funkijonowinia systemuwspolpracy oraz
specyfiki gninnych bud2et6w. Realizacja piojektu pokazala
tak2e, j;kie pot"n".iuln" bu.i"ry
mog4napotkaiorganizacjestrinicze ..W.trakcietrze;h spotkai
podsumowuj4cych
iokonaliSrny
takzc awalu"cji narzqdzia.Sugestiete b9d4brane pod uwagEprzy
kolejnych-prolektach,
kt6rvcir
jest obywatelska
clenrentem
kontrolapublicznych
wydatk6i.'
Projckt finansowanyjestze Srodkowpa rtnership
for TranspsrcncJ)Funa.

f-f.2 ,,Monitoring wspieraj4cy
przehzjsta polska realizowany
przez
l{oltll,uacje akcji
partner6w spolecznych,'(wskr6cie
dalejwyitgpujejako,,pizJjrzysta
eotsta,,)
Czasrealizacji:l0 kwietnia2006_ 30 wrzednia2006
Koordynator merytorycznyprojektu: dr RyszardSkzypiec
Koordynatorkaorganizacyjna:MagdalenaChustecka
SLLGO po raz drugi zostalo koordynatoremmodulu monitoringu
spolecznegow akc.1imasowej
,:Pp.ejrzysta Polska,'. Tltul tego projektu to_,,Monitoring ispie.a;4cy "t
ontynuac;p utc;i
PrzejrzystaPokka realizowany przez partner6w spolecznych,,.
bl6*ny* celemprojektu bylo
mobilizowanie. partner6w spolecznych w samorzqiach
bior4cycl uaztal w akcji ,,przejrzysta
Polska" do podejmowaniadzialai monitorujecychsp*OU
i.;utojer"JL aaJtzadait.
Projekt skladal sip z kirku erement6w.po pierwsze,
SLLG. podejmowarodzialaniamobirizui4ce
partncrow lokalnych do monitorowania akcji
,,przejrzystapolska,,. po drugie, organizowalo
system wsparcia merytorycznego i organizacyjnego
dla partner6w spolecznych poprzez
uruchomienie.punktu informacyjnego,_
stworiinie- sieci iokalnyctr koordynator6woraz
iwiadczenie doradztwa w zakresie zasad.prowadzenia
monitoringu wspieraj4cego.po trzecie,
wdrazaro procedury zapewniai4cejakoric monitoringu
realizowJrego nu porio-,ni" Iokulny,
przez parrnerow spolecznych tak, aby podjQte dzialania
cechowali sig *ysokim poriorn,"rn
merytorycznym, nie konfliktowaly uczestnik6w akcji, zaSpojawiaj4ce
siE sytua"je patowe czy
wrpcz konflikty udawalo siE rozwi4zywac- I po czwafte, po
zakoiczenru realizacji projektu,
dokonalo analizy przeprowadzonych dzialai, jakosci
pru"y too.Oy*ar6w
regionalnych,
zaangaZowaniapartner6wspolecznych,czy nagloSnienia
dzialai partneroww prasielokalnej.
DziEki temu projektowiSLLGO nabylo wigksze do3wiadczenie
w budowaniuog6Jnopolskiej
sieci organizacjimonitoruj4cych
oraz w koordynowaniuich dzialaniamr,
przeptyweminfdrmacji
i dystrybuc-ji
zasob6w.
w projekcie rym sr.LGo bylo odpowiedziarneza komponent
sporeczny,Jednakcala akcja
PrzejrzystaPolskaorganizowanajest we wsp6lpracyFundacji
" agori Cur"ty Wyborczej,pAI;W,
FundacjiBatorego,FRDL, CEO iBanku Swiatowego.
Projekt finansowany jest ze 6rodk6w potsko_Ameryka6skiej
l.undacji Wolno6ci za
posrednictwem
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
l. f
ne Grupy Obywatelskie - wsp6lnoty na rzecz przejrzystosci,,
_.3.,,Lokaf
(dalej zwane
,,MocielowaLCO").
Czasrcalizacji:I sierpnia2006 3 I grudnia2007
Koordynatorkaprojektu:MagdalenaChustecka
Je-stto kontynuac.iaprojektu pilotazowego,realizowanego
ze 6rodkow fundusz Inicjatyw
Obywatelskich w 2005 roku. partnerem w projekcie kontyriuu.l4cym
rozwi4zaniamodetowi jest
"''
Stowarzyszenie
Trener6wOrganizacjipozaiz4tlorvych
STOp.
W.roku 2006 mialy miejscedwa glowne przcdsiEwziEcia
zwi4zanez ntnieJszymprojektem:
SzkolaAnimator6wDzialariLokalnychoraz e\valuacj:r
tzw. intcrwencjilokalnych(czyli"modelu
lokalncgodzialanianu.t"", *no"ni"nia LCt_li rozpropag"
*"" i" i"Lir,"t"ll.
ldeq Szkoly Anjmatorow Dzialari Lokalnych jest przygotowanie
proi.es.jonalnego
zespolu

trenerow Stowarzyszenia,kt6rzy bEd4posiadainie tylko wiedzQmer',toryczn
4dotyczEc4dzialal
'
strazniczych, ale takze umiejgtnoSci przekazywania t".1 *i.dry
innym. Jejnocze(nie
Stowarzyszeniewychodzi z zalozenia,ze najbardziej efektywny spos6bprzekazywania
wiedzy
bazuJena uczeniu sig przez doSwiadczenia.St4d program cyklu umiejptnosct
trenerskichzostal
opracowany we wsp6lpracy ze StowarzyszeniemTrener6w Organizaiji pozarz4dowych
STOp,
kt6rejest organizacj4promuj4c4tQmetodologipw lll sektorze.
W 2006 roku mialy miejsce4 na 5 sesjiszkoleniowych.Tematyposzczeg6lnych
sesji to: ,,Jak
pracuJegrupa szkoleniowa;,,prowadzenie
grupy szkoleniorvei(zasadyfaiylitacii techniki
prowadzeniadyskusji);,,Metodologia
prowadzeniaszkolei (cykl usreniaprzezdo(wiadczenie,
metody szkoleniowe, zasadyprowadzeniaszkolerl)";
,,projekiowanieprogramuszkoleniowego,,.
Szkolenia byly prowadzone przez certyfikowanych trenei6w i trenerii
STOpu. WziElo w iich
udz.ial 14 czlonk6w LGO, kt6rzy chc4 dzielii sig swoj4 wiedz4
straZnicz4 i posiadajq
predyspozycjetrenerskie.
W ramach tego projektu powstal takze raport z ewaluacji tzw.
,,interwencjilokalnych,,. Raport
zostal przygotowany przez pozarz4doy:1Agencjg Ewaluacji i Rozrvoju.
Ewaluaiia dotyczryla
efektywno6ci modelowych rozwiqza{, kt6re zostaly ,"p.or,vudron"w projekcie
piiotuZo*y, i
bQdEkontynuowanew 2007 roku jako dzialanieobjgte niniejszyrnprojektem.
Projekt finansowanyjest ze irodk6w Funduszu Inicjat).w Obywatelskich.
l.l.4,,PozarzadoweCentrum Dost€pudo Informacji publicznej,,(dalejzwane,,projekt
DIp,,)
Czasrealizacji:I sierpnia2006 3l grudnia2007
Koordynatorkaprojektu: KatarzynaBatko - Tolui
Celem projektu jest poprawieniepraktyki udzielaniaobywatelominlbrmacji
o charakterze
prrblicznym.Mo2na wyro1.ni1
tu dwa kierunkidzialari pieiwszeadresowane
s4do obywateliklient6wurzqd6w,drugiedo administracji
na szczeblusamorz4dowym.
Projekt rozpocz4l sig szkoleniernz zakresu DIp dla t,GO, kt6re bQdqmonitorowai
stopie/l
przestrzeganiatego prawa przez administracjgsamorz4dow4.Do monitoringu
przlst4jrilo l2
LokalnychGrup Obywatelskich.
Crupy rozpoczqlytakZerealizacjq
monitoring6w,
klaO4cnacisk
przcdewszystkimna zawarto6ii dostgpno6c
pubric)nej.Na
informacjiw BiuletynachInform"acji
powstalejna potrzcbywymiany informacjili6ciedyskusyjnejdi; Iista@leo.p!
,aanguzowan"
w
"
projekt LGO na biez4codzielq sig swoimi obserwacjamiz zakresurnoniioringu
Dlp.
w 2006 roku swoiq inaugurac.jpmialo pozarz4dowecentrum Dostqpudo Informacji pubricznej.
Istnieie ono zar6wno w fbrmie wirtualnej (portal qrvy-h&frnasjlplbllzla.ore.pl)
jak i w
fbrmie punktuporad dla tych, kt6rzynapotkaiibarieryw trakciewi!! w urzgdzie.
Obywatele,
ktirrzychc4zglosii problemlub zadatpytaniemog4to zrobii za pomoi4bezpo6rcdnich
wizyt w
sicdzibicStowarzyszenia
(w 6rodyod godziny12.00do I g.00),telefonicznic
i za pomoc4poczty
cleltroniczncj.Punkt poradjcst prowadzonyprzez prawnik6wspecjalizuj4cych
iig * t".aty."
DIP.
Strona PozarzEdowego Centrum DIp jest wsp6ltworzona przez koorclynator.kE
oraz
raang?zowanychw projekt 2 prawnik6w. Zawiera ona na-stQpujEce
kluczowe elementy: tryb
udzieianiadokument6w/informacjio charakterze
pubricznymz odwolaniemcroodpo*Ldni"h
lragmentowUstawy o dostQpiedo informacji publicznej i innych adekwatnych
ustaw; opis

roznych,,6ciezek"dochodzenia
swoichpmw w zaleznosci
od meritumsprawy(termin,tematyka,
DIP a tajemnica paistwowa lub ochrona danych osobowych itd.); wzory pism odwola*czy"h,
orzecznictwo,dobre praktyki, bazadanychz kluczowymi przypadkamiDIp.
W ramach promocji prawa dostQpudo informacji publicznej zostala wydana ulotka i plakat
z
haslemprzewodnim,,DostQp
do informacji jednymz praw demokracji,'.
[)rojekt finansowanyjest ze (rodk6w Funduszu Inicjaq,rv Ob],\ryatclskich.
I.1.5 Projekt Programu przeciw Korupcji Fundacji im. StefanaBatorego: Monitoring
lvydatk6w na samorzqdow4kampaniqwyborcz4przezLGO z Dgbicy,OSwigcimia.,
li{,
Stanislawowa,Lubaczowaoraz SzklarskiejporEby,Warszawy.
Czasrealizacji:I sierpnia2006- 31 marca2007
O96lnopolskaakcja monitoringubyla zainicjowanai koordynowana
przez programu przeciw
Korupcji Fundacji im. stefana Batorego. Koordynatorzyakcji zorganizowa'ii
szkoreniedra
zainteresowanychmonitoringiem grup nieformalnych oraz stowarzyszei, przekazali pomocne
publikacje oraz narzpclziado monitoringu. W projekcie wzigto udzial 6 LGO
zrzeszonychw
naszymStowarzyszeniu.
W projekcie tynr grupy s4 calkowicie odpowiedzialne za prz,ebieglokalnego monitoringu.
W 2006 roku zadaniem grup bylo przeprowadzeniewywiad6w , totulny.i Komiteta]ni
Wyborczymi, monitoring imprez i wydarzerlwyborczychz punktu widzenia mo2liwych koszt6w
poszczcg6lnych dzialair, czg6ciowy monitoring reklam wyborczych, przesrrzegante
prawa
wyborczego, sporzEdzeniewstQpnychraport6w oraz publiczne ich zaprezentowanie.
W kilku
m ie.;scowoliciach
odbyly sip konferencjeprasoweprezentuj4ce
wstqpnewnioskiz monitoring6w.
Grupy zc Szklarskiej Porgby, Dpbicy, I-ubaczowa,odwigcimia oraz warszawy zostaty tlakze
poproszone o zaprezentowanreswoich raport6w na og6lnopolskich konferencjach
organrzowanychprzez gldwnego koordynatora program przeciw Korupcji. Kontynuacja
projektu bQdziemozliwa w 2007 roku, po przedlo2eniuprzez Komitety WyOor"r"
i"tny"t
sprawozdaifinansowych.
Projektfinansowany
jest ze Srodk6wFundacji im, StefanaBatorego,

Ll.6,,Autostrady do spoleczno6ci"
Czasrcalizacji:I sierpnia2006 3l lipca2007
Koordynatorkaprojektu:Magdalena
Chustecka
Od sicrpnia2006 roku rozpoczgli$my
realizacjqmiqdzynarodowego
projektufinansowanego
ze
Srodk6w ProgramuSocratcsGrundtvig.Gl6wnym celem projektujest wymianaoraz rozw6j
modeli dobrych praktyk oraz do(wiadczcriw zakresieangazowanialudzi o niskim poziomic
wyksztalcenia w edukacjEobywatelsk4 W dalszej perspektywieprojekt ma prry"rynii ,iE ,lo
podniesienia poziomu wiedzy i umicjetnosci spolecznychwSr6d objQty;h projekiem
micszkaictiw spolccznoSci
lokalnych (aktywnosdobylvatelska,integracjaze spolecznosciq
lokalni! oraz umiejptno6d identyfikowania barier zwiqzanych z uczesrnrctwem w
spoleczcistwie,nastQpnieprzezwycigLania
ich w innowacyjny spos6b).Celem projektujcst

takzc wymiana wie dzy z zaktesuangu2owania
ludzi w dzialalno5i edukacyjn4i obywatelskEoraz
promowaniaedukacji nieformalnej,czerpiqcze zr6Znicowanyctt
JoSwiaacze,itra.iO* Ue.
jest reaiizowany w miqdzynarodowym partnerstwie
z nasrQpuj4cymi
l:ojekt
Volkshochschule Ldbau_Zittau,_ Zittau, Niemcy (pla;lw"ka--'publiczna, instytucjami:
koordynator
miEdzynarodowv);
universiratea Tehnica Gheorghe a"i.rri r"li uniwersyret
re"nni"lny'*
Iasi;.Rumunia; Liircentrum. Ostersunds
kommun]Centrumfrriui""n,u w Ostersund,
Szwecja
(plac6wkapubliczna) ; CROSSCARE,OuOtin,
titanOia1or;;r*J"
pozarz4dowa).
Naszymi
polskimi partnerami w projekcie sq; stowarzyszenie
oruni't -;
DRZWI, warszawa
pomocy Wzajemnej
:ro*arzystwo przyjaci6l;
F1DES,
r<uto*;""
lt:yur?:r:li"
'
-BONA.,
SzklarskiejPoreby; Stowarryszenie
RazemOfaff,ry"f,, ZaU;nOg
W ranrachniniejszego projektu w 2006 roku odbylo
.sip.szeregspotkanz partneramilokalnymi
orazjedna wizlta studyina do niemieckiejorganizacji
l2ittuu,iS-ZO.ttt..zo06).W trakcie wizlty
^g,^ii=!")
ustalono harmonog.uT p:u: na najbliZszy kwaftal,
szczegolowo omawiaj4c
*:kql,-k] do diagnozy grupy docclowej, ktorej przedstawiciele
bgdq uczestnikamiszkolei w
roku 2007.
Projektfinansowanyiestze Srodk6wKomisji Europejskiei,programu
SocratesGrundtvig 2
za poSrednictwcmFundacji RozwojuSystemunduiacli.'
l.l-7 Udzial pracowniczki i pracownikabiura w seminarium
BudZetpa lclpqcjjn! i
LokalnaAgenda 21 zorganizowanymw ramach projektu
Grundtiig':, Walencja,Hiszpania
Seminariumobylo sip w dniach26 listopada- r grudnia
2006 roku. celem seminariumbykr
-organizacji
poszerzeniewiedzy przedstawicicli
pozarz4dowychna temat idei,
-rlvl4runy"t
,europejskich
regulacji prawnych, narzEdzi oraz dobrych
pruktyk
, io*u,na Agend4 2l oraz
modelami bud2etu partycypacyjnego.obecnosi na seminarium
por*ofito tez p'osreizyenarE
.
danych curopejskich organizacjizajrnuj4cychsiE
monitoringiem
- instytucji publicznych i
wl4czenicmobywateli w procesydecyzyjne na poziomie lok.in;;.
Projektfinansowany
.iestzc (rodk6wprogramu SocratesGrundtvig 3 za po3rednictwem
F u n d a c j iR o z n o j u S y s t c mu E d u L a c i i .

I.1,8.Przyznaniegrant6w na dofinansowanie
dzialari LGO
W kwietrriu2006 roku Storvarz.yszenie
oglosilo konkurs na projekty dla Lokalnych Grup
Obywatclskich.Ogloszenic zostalo rozcs.lanena indywidualne
adrcsy d.og4 mailow4 do
wszystkichczbnk6w naszejsieciLGO..Na adresbiura iLLCO
wplynqlo6 opis6wprojektu.W
wyniku
occny przez Kornisjc
.ich_
-Konkursow4SLI,GO postanowilo wesprzec5 z nich:
Katowick4Grupg.Obywatelskzl
przy Stowarzys'eniuWzajem'nejeornoly eONa
FIDtiS; pilskq
GrupQ Obywatelsk-Eprzy StowarzyszcniuInicjatyw Spoteczrycf, gfl-,qfrr,;
Morqsk4 Crupg
Obywatelsk4
przy Stowarzyszcniu
RAZEM DLA filNVi
; CroazlstaCrupq Obywatelsk4
przy
StowarzyszcniuEkologiczno
Kulturalnym pECAZ. iraz ofUJf.a c*pE Obywatelsk4
Rcalizacja
projekt6wkoiczy siq z pierwszymkwartale2007roku.
I'rojektfinansowany.icst
zc jrodk6w Fundacjiim. StefanaBatorego
Wszystkiedziatania SLI,GO wpieraneby.ly takZeprzez.jrodki
z dotacji instytucjonalnci

Fundacji StefanaBatorego.
PracownicyStowarzyszeniaLider6w LokalnychGruo Ob\.watelskich:
Stal4 pracowniczk4 bium jest Dyrektorka Biura Magdalena Chustecka,pracuJEcana umowQ o
pracQ w wymiarze % etatu. Ryszard Skrzypiec byl zatrudniony w charakterze Dyrektora
Programowegodo 31 paldziernika2006 roku. umowa zakoriczylasig w wyniku finalizacji
koordynowanych przez niego projektorv (,,przejrzysty samorz4d...,',
,,Monitoring wspieraj4cy
kontynuacjQ akcli Przejrzysta Polska realizowanyprzez partner6w spolecznych;) W *y;ik;
rozpoczqcia realizacji projektu pozarz4doweCentrum DostQpu do Informaiji publiczne.l na
umowg zlecenie zostaly zatrudnione:koordynatorkaKatarzyna Batko _ Tolui ora, prawnicy
Krzysztof lzdebski oraz Szymon C)sowski.

Przez caly czerwiec 2006 roku Stowarzyszeniegoscilo Dmitro lvanova stazystQz Ukrainy,
ktory odwiedzal Polskg w ramach programustazowegoorganr'zowanego
przez FreedomHousez
Kijowa. Program stazu byl precyzyjnie zaplanowanyi zakladal u"r"itni"t*o na tematycznych
seminariach oraz warsztatach Warszawie, monitoring dostppu do informacji publicznej oraz
wlzyty w terenie (Dpbicka Grupa Obywatelska,pilska Grupa Obywatelskaoraz Fundacja
Rozwoju Demokracji Lokalnejw Lublinie).
W 2006 roku w SL[,GO pracowalo 2 wolontariuszy:Dariusz Kraszewski oraz Iryna Mativenko.
W zakres obowi4zk6w Dariusza Kraszewskiegowchodzilo: administrowaniestronami
tnternetowymi wwrv.lgo.pl i 1yrvU.tq&frnaS.iapUb
l oraz pomoc w codziennych
pracach biura. Iryna Matiyenko brala natomiastudzial w finalizacji projektu,,przejrzysty
samorz4d..."(tiumaczeniematerialow)orazasystowala
Dmitro lvanovi w trakciejego polytu w
Polscc
Rachunkibankowe:
Nazwabanku

Numer rachunku

wagi na tematpochodzenia

BankInicjarywSpoleczno-160
t370 I 1090000l70l 47Sg9600
Warszawa
VolksvagentsankPolska

0 3 4 32 1 0| 0002

i pochodz4cez dotacji
Amerykaiskiej Fundacji
olno6ci

VolksvagenBank Polska 29 2130000420010 3 4 32 1 0 10 0 0 1
z grantu
Fundacjiim.
Batoregoorazz innych
rodki pochodz4cez dotacji
unduszuInicjatyw
..Pozarz4dowe
Dostqpudo Informacji
licznej"orazz lrundacji

UA

VolksvagenBank Polska 12 21300004200t 03432l0l 0003

, t -

/,,lAalua
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