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Nigdy nie ograniczaj swojej wyobraźni!

To powiedzenie najlepiej ilustruje bogactwo
projektów przedstawionych w niniejszej
prezentacji.

Przedstawiamy kilkadziesiąt zrealizowanych
pomysłów na obszarze województwa
lubuskiego, realizowane od 2018 roku.
Prezentowane projekty przygotowywane były
przez młode organizacje pozarządowe oraz
grupy nieformalne, które działały samodzielnie
albo z Patronem.

Znajdziesz tu całe spektrum różnorodnych
przedsięwzięć, od warsztatów
komputerowych, kulinarnych, związanych z
samorozwojem, po pszczelarstwo dla
najmłodszych, jak również projekty, które
miały na celu doposażenie młodych NGO.
Projekty te mają służyć lokalnym
społecznościom, w realizacji inicjatyw
oddolnych.

„Dobre Praktyki” prezentują szeroki
przekrój możliwości wykorzystania funduszy w
ramach Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich, sfinansowanych przez
Narodowy Instytut Wolności - Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego .



PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 

Narodowy Instytut Wolności 

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Startuj z FIO – nowy początek

Oferent 1: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

Między Odrą a Bobrem

Oferent 2: Fundacja Rozwoju Holistycznego

Czas realizacji: od 2018-01-01 do 2019-11-30 

Obszar:  województwo lubuskie

W ramach projektu od 1 maja 2018 r. do 30 listopada 2019 r.

udzielono 100 mikrodotacji dla młodych organizacji

pozarządowych/Patronów grup oraz grup

nieformalnych/samopomocowych na terenie całego

województwa lubuskiego.

Projekt „Startuj z FIO – nowy początek” objął całe

województwo lubuskie – 12 powiatów i 2 miasta na

prawach powiatu - Zieloną Górę i Gorzów Wielkopolski.

LUBUSKIE FIO W LICZBACH

EDYCJA 2018 - 2019 



Oswajanie robotów – warsztaty 
Akademii Programowania

i Robotyki

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie "ZA
BOREM„ w miejscowości Zabór, w gminie Zabór,
powiat zielonogórski. Realizacja projektu polegała na
organizacji w ramach prowadzonej przez
Stowarzyszenie Akademii Programowania i Robotyki,
4 (6 godzinnych) warsztatów dla dzieci i młodzieży. Na
przeprowadzonych warsztatach Akademii
Programowania i Robotyki uczestnicy poznali zestawy
Lego Mindstorms EV3, budowali roboty i uczyli się je
programować. Jednym z głównych celów projektu
była poprawa dostępu do nowoczesnych form nauki, a
co za tym idzie lepszy start dzieci i młodzieży z małych
miejscowości wiejskich w dalszej edukacji i w
przyszłości na rynku pracy.

U/FIO/1/2018

Autor zdjęć: Witold Baumann

Kwota wsparcia: 4 000,00 zł



Nasza pasja: ogród

U/FIO/7/2018

Projekt realizowany przez Grupę nieformalną
„Ogrodniczki”(Patronat Stowarzyszenie LGD
„Między Odrą a Bobrem”). Inicjatywa realizowana
w miejscowości Żary, w gminie Żary, powiat żarski.
Celem projektu było zagospodarowanie działki
ogrodniczej należącej do ośrodka dla osób
niepełnosprawnych. Założeniem koncepcji było
zaktywizowanie osób niepełnosprawnych do
uprawy roślin, pielęgnacji krzewów oraz założenia
ogródka warzywnego. Ponadto pomysł zakładał
wspólne wykonanie drewnianej altanki.

Autor zdjęć: Magdalena Matuszewska

Kwota wsparcia: 3 000,00 zł



Żywa lekcja historii 
– śladami Sulecha

U/FIO/8/2018

Autor zdjęć: Anna Zwiahel

Projekt realizowany przez grupę nieformalną „Drużyna Sulecha”
(Patron Stowarzyszenie Górzykowo Obrzańskie Winne
Wzgórza). Inicjatywa realizowana w miejscowości Górzykowo, w
gminie Sulechów, powiat zielonogórski. Adresatami projektu
była grupa około 50 dzieci z terenów wiejskich w wieku od 4 do
13 lat z całej gminy, w tym dzieci niepełnosprawne. Dzieci z
terenów wiejskich jak i dzieci niepełnosprawne mają
zdecydowanie mniejszy dostęp do kultury i sztuki. Żywa lekcja
historii pozwoliła im w łatwy sposób na przyswojenie materiału
historycznego i określenie tożsamości narodowej. Oprócz
inscenizacji odbył się ceremoniał pasowania na rycerza,
przymierzanie strojów rycerskich, poznanie zasad kodeksu
rycerskiego, strzelanie uczestników z łuku do tarczy oraz pokaz
broni. Celem spotkania było zapoznanie dzieci z historią, kulturą
oraz obyczajami panującymi w dawnych czasach na naszych
terenach. Intencją projektu była identyfikacja dzieci z
wartościami patriotycznymi oraz zbudowanie poczucia
wspólnoty i tożsamości narodowej.

Kwota wsparcia: 4 000,00 zł



Rozwój bazy do realizacji 
edukacyjnych zajęć dla dzieci

z obszarów wiejskich

U/FIO/74/2018

Projekt realizowany przez Fundację NATURAlnie (MŁODA
NGO). Inicjatywa realizowana w miejscowościach Ownice,
Słońsk (gmina Słońsk); Kołczyn, Krzeszyce (gmina
Krzeszyce), Dąbroszyn (gmina Witnica), powiat
zielonogórski. Adresatami projektu byli miłośnicy przyrody i
nadwarciańskich rozlewisk, którzy dzięki tej inicjatywie
mieli okazję uczestniczyć w wycieczce na obszar
sąsiadującego ze Słońskiem Parku Narodowego „Ujście
Warty”. Celem idei była obserwacja ptaków żyjących na
nadwarciańskich rozlewiskach, tuż nieopodal naszych
domostw. Każdy z uczestników wycieczki dostał specjalnie
opracowany przewodnik, który okazał się bardzo pomocny
przy oznaczaniu podstawowych gatunków ptaków, jakie
można było tego dnia obserwować na okolicznych łąkach.
Obserwacja ptaków przez lunetę pozwoliła z bliska
przyjrzeć się detalom ich budowy oraz nauczyć się
rozróżniać ptaki w locie.

Autor zdjęć: Grzegorz Okołów

Kwota wsparcia: 4 000,00 zł



Specjalistyczna pomoc 
terapeutyczna dla osób              
z niepełnosprawnością 

intelektualną

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Entuzjastów
Terapii Nasza Sztuka. Inicjatywa realizowana w
miejscowości Żagań, gmina Żagań, powiat żagański.
Adresatami projektu było 20 osób z niepełnosprawnością
intelektualną. Celem projektu było zorganizowanie
specjalistycznych zajęć psychoedukacyjnych oraz
muzykoterapeutycznych, które pomogły osobom
niepełnosprawnym radzić sobie z trudnościami natury
emocjonalnej i społecznej. Osoby te z racji swej
niepełnoprawności przejawiają wiele trudności na
każdych płaszczyznach funkcjonowania. Dla tych osób
bardzo ważne jest specjalistyczne wsparcie
psychologiczne i terapeutyczne, które pomoże im
zrozumieć to, co dzieje się w świecie i wewnętrznych
przeżyć, uczuć i emocji, umożliwi odreagowanie napięć i
niepowodzeń, a także stworzy możliwości wyrażania
siebie, zdobycia pozytywnych doświadczeń w zakresie
samorozwoju oraz kontaktów społecznych.

U/FIO/79/2018

Autor zdjęć: Karolina Szymków

Kwota wsparcia: 4 000,00 zł



Impreza z klasą

Projekt realizowany przez grupę nieformalna „Trzy
razy M” (Patronat Stowarszyszenie LGD „Między
Odrą a Bobrem”). Inicjatywa realizowana w gminie
Otyń, powiat nowosolski. Adresatami projektu były
dzieci uszczęszczające do jednej klasy, lecz
zamieszkujące różne miejscowości w gminie. Dzieci,
które razem uczęszczają do klasy, rzadko mają
możliwość wspólnego spędzania czasu poza szkołą z
powodu zamieszkania w różnych miejscowościach –
wspólna zabawa zdecydowanie poprawiła ich
relacje. Celem projektu była integracja dzieci z klasy
oraz nawiązanie więzi pomiędzy rodzicami tych
dzieci. Ponadto wspólne spotkanie zachęciło
uczestników do aktywnego wypoczynku - dyskoteka,
zabawy z animatorem.

U/FIO/85/2018

Autor zdjęć: Magdalena Wagner

Kwota wsparcia: 2 995,00 zł



„Żyjmy piękniej”

– mirocińskie spotkania 
mieszkańców

U/FIO/4/2019

Projekt realizowany przez FUNDACJĘ HOMO HOMINI
Edukacja i Praca. Inicjatywa przeprowadzona w
miejscowościach Mirocin Górny, Mirocin Średni,
Mirocin Dolny, w gminie Nowa Sól, powiat
nowosolski. Projekt miał na celu stworzenie
przyjaznej przestrzeni oraz wykorzystanie potencjału
lokalnej społeczności do kreowania, upiększania i
dbania o własne miejsce zamieszkania i swoją
społeczność lokalną, jako przejaw lokalnego
patriotyzmu. Uczestnicy projektu nauczyli się zasad
zagospodarowywania przydomowej i wiejskiej
przestrzeni z wykorzystaniem posiadanych starych
przedmiotów gospodarskich. Ponadto lokalni
mieszkańcy zostali uwrażliwienie na kwestie dbania o
swoją „małą ojczyznę” jako przejaw patriotyzmu.

Autor zdjęć: Dariusz Malicki

Kwota wsparcia: 4 000,00 zł



Historia wolności na 
100 lat niepodległości

Projekt realizowany przez Milordzik’s Studio.
Inicjatywa realizowana w miejscowości Lubięcin,
gminia Nowa Sól, powiat nowosolski. Celem
projektu była promocja filmu pt. „Historia
wolności na 100 lat niepodległości” w postaci
postów i wydarzeń opublikowanych na serwisie
Facebook. Wydarzenie miało charakter
jednorazowy. Premiera filmu odbyła się 11
listopada na kanale Milordzik na serwisie
YouTube.com.

U/FIO/6/2019

Autor zdjęć: Kacper Freitag

Kwota wsparcia: 4 000,00 zł



Warsztaty rozwoju 
osobistego

Projekt realizowany przez Fundację „Bliżej
Kobiet”. Inicjatywa realizowana w miejscowości
Sieniawa Żarska oraz Iłowa, gmina Żary, powiat
żagański i żarski. Celem projektu było
zaaranżowanie spotkania kobiet, na którym
panie mogłyby porozmawiać o swoich mocnych
stronach i o życiowych wartościach. W program
zebrania było również spotkanie ze stylistką,
która przygotowała prezentację na temat ubioru
dostosowanego do sylwetki oraz typu
kolorystycznego urody. Wybrane uczestniczki
skorzystały z indywidualnych porad, a także
zdecydowały się na sesję zdjęciową.

U/FIO/21/2019

Autor zdjęć: Dorota Matysiak

Kwota wsparcia: 3 700,00 zł



Wielopokoleniowe 
świętowanie niepodległości

w Rybakowie

U/FIO/32/2019

Projekt realizowany przez Grupę RAZEM DLA
RYBAKOWA (Patron Koło Gospodyń Wiejskich w
Rybakowie). Inicjatywa przeprowadzona w
miejscowości Rybakowo, w gminie Kłodawa,
powiat gorzowski. Założeniem projektu było
zespolenie różnych grup wiekowych społeczności
wsi poprzez wspólne, radosne świętowanie
Niepodległości Polski. Ideą projektu była
organizacja Święta Niepodległości z udziałem 150
osób – mieszkańców wsi Rybakowo, od dzieci po
seniorów, co przyczyniło się do integracji
wielopokoleniowej mieszkańców.

Autor zdjęć: Natalia Stefańska

Kwota wsparcia: 4 000,00 zł



Smaczne bo z lubuskiego! 

– warsztaty kulinarne

U/FIO/42/2019

Autor zdjęć: Gabriela Jaworska

Projekt realizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w
Lubogoszczy. Inicjatywa przeprowadzona w miejscowości
Lubogoszcz, w gminie Maszewo, powiat krośnieński.
Adresatami projektu byli mieszkańcy gminy Maszewo
oraz goście i turyści odwiedzający miejscowość podczas
realizacji zaplanowanych działań. Ideą projektu było
zorganizowanie warsztatów kulinarnych, podczas których
uczestnicy zasięgną konsultacji z zakresu gastronomii,
nauczą się stosowania produktów ekologicznych,
prozdrowotnych i naturalnych. Pod okiem instruktora
opracowane zostało również menu składające się z kilku
dań charakterystycznych oraz nawiązujących do tradycji
kuchni województwa lubuskiego. Podczas warsztatów
lokalni mieszkańcy mogli przypomnieć sobie jak ważne
jest porozumienie międzypokoleniowe – seniorzy mieli
okazję do nawiązania współpracy z młodzieżą, natomiast
ci młodsi mieszkańcy gminy zasięgnęli wielu cennych rad
gastronomicznych od starszego pokolenia.

Kwota wsparcia: 4 000,00 zł



Pszczelarstwo dla 
najmłodszych w praktyce 

– bezpiecznie przy ulu

U/FIO/80/2019

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie
Malinówka. Inicjatywa przeprowadzona w
miejscowości Drągowina w gminie Nowogród
Bobrzański, powiat zielonogórski; Rudno, w gminie
Nowa Sól, powiat nowosolski; Stara Kopernia, w
gminie Żagań, powiat żagański. Założeniem projektu
było przeprowadzenie nieodpłatnych warsztatów dla
dzieci i młodzieży ze szkół oraz placówek
wychowawczych z zakresu pszczelarstwa, a także
spopularyzowanie wiedzy na temat roli jaką pełnią
owady zapylające w przyrodzie. Na warsztatach
zostały omówione różne aspekty życia pszczół. Każdy
uczestnik mógł założyć profesjonalny ubiór
pszczelarski, a także zobaczyć jak wyglądają pasieki i
zaobserwować pszczoły przy pracy. Projekt pomógł w
podnoszeniu świadomości lokalnej na temat zdrowej
żywności i sposobów jej wytwarzania.

Autor zdjęć: Magdalena Świderska

Kwota wsparcia: 4 000,00 zł



PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 

KONKURS FIO 2020 - PRIORYTET 1

Narodowy Instytut Wolności 

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Startuj z FIO - lubuskie lokalnie

Oferent 1: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

Między Odrą a Bobrem

Oferent 2: Fundacja Rozwoju Holistycznego

Czas realizacji: od 2020-01-01 do 2020-11-30 

Obszar:  województwo lubuskie

W ramach projektu w ciągu 11 miesięcy, od 1 stycznia 2020

r. do 30 listopada 2020 r. udzielono 60 mikrodotacji dla

młodych organizacji pozarządowych/Patronów grup oraz

grup nieformalnych/samopomocowych na terenie całego

województwa lubuskiego.

Projekt „Startuj z FIO - lubuskie lokalnie” objął całe

województwo lubuskie – 12 powiatów i 2 miasta na

prawach powiatu - Zieloną Górę i Gorzów Wielkopolski.

LUBUSKIE FIO W LICZBACH

EDYCJA 2020 



Piramida różaneczników 
wizytówką naszej miejscowości

U/FIO/4/2020

Projekt realizowany przez Grupę nieformalną
„Inicjatywa Nowa Wioska” (Patron Aktywni Sąsiedzi
z Nowej Wioski). Inicjatywa przeprowadzona w
miejscowości Nowa Wioska, w gminie Lubrza,
powiat świebodziński. Ideą projektu była
aktywizacja i budowa lokalnego partnerstwa, a
także uświadomienie społeczności zalet dbania o
wspólne dobro. Założeniem projektu było wspólne
działanie na rzecz małej ojczyzny, czego efektem
jest pięknie zagospodarowane miejsce, w samym
centrum miejscowości. Ten projekt ma niezwykłą
wartość, ponieważ pokazuję, że mieszkańcy nawet
najmniejszych miejscowości, mogą wpływać na to,
jak wygląda ich okolica.

Autor zdjęć: Dorota Karbowiak

Kwota wsparcia: 5 000,00 zł



Nie damy się

Projekt realizowany przez Grupę nieformalną
‚Aktywni seniorzy” (Patron Stowarzyszenie
Mieszkańców Nietkowa). Inicjatywa
przeprowadzona w miejscowości Nietków, w
gminie Czerwieńsk, powiat zielonogórski.
Realizacja projektu polegała na organizacji cyklu
szkoleń dla seniorów, dzięki którym zwiększyła się
ich aktywność , zaangażowanie i kompetencje.
Założeniem projektu było zapoznanie seniorów z
obsługą portali internetowych, a przede wszystkim
z portalem pacjent.gov.pl (założenie profilu
zaufanego). Seniorzy zdobyli wiedzę i podstawowe
umiejętności do kontroli e-recept, a także
wykonywania przelewów elektronicznych. Projekt
przyniósł pozytywną zmianę, osoby starsze nabyły
pewności siebie oraz samodzielności w wirtualnym
świecie.

U/FIO/14/2020

Autor zdjęć: Krzysztof Smorąg

Kwota wsparcia: 5 000,00 zł



Obsługa, serwisowanie           
i utrzymanie zabytkowych 

pojazdów - warsztaty 

U/FIO/22/2020

Projekt realizowany przez Grupę nieformalną
„Wolontariusze LMW” (Patron Towarzystwo
Przyjaciół Lubuskiego Muzeum Wojskowego w
Drzonowie). Inicjatywa przeprowadzona w
miejscowości Drzonów, w gminie Świdnica,
powiat zielonogórski. Realizacja projektu polegała
na profesjonalnym wyremontowaniu
zabytkowego pojazdu. Ponadto idea zakładała
przeszkolenie wolontariuszy oraz pracowników
muzeum z obsługi, eksploatacji oraz utrzymania
takiego czterokołowca.

Autor zdjęć: Paweł Pochocki

Kwota wsparcia: 5 000,00 zł



Odporność budujemy 

cały rok!

U/FIO/29/2020

Projekt realizowany przez APIS FUNDACJĘ. Inicjatywa
przeprowadzona w miejscowości Zabór, w gminie
Zabór, powiat zielonogórski. Celem projektu było
budowanie bazy sprzętowej fundacji, która będzie
służyć dalszej pracy organizacji, a także
przeprowadzenie spotkania informacyjnego na temat
budowania odporności dzięki produktom pszczelim
w zakresie apiterapii wśród grupy 25 osób należących
do szkolnego koła pszczelarskiego w Szczańcu. W
ramach spotkania członkowie koła zapoznali się z
pracą pszczół, poznali ścieżkę edukacyjną na temat
owadów zapylających oraz zapoznali się z
dobroczynnymi właściwościami produktów pszczelich
na organizm człowieka. Ideą projektu była
popularyzacja wiedzy o produktach pszczelich i ich
wpływie na zdrowie.

Autor zdjęć: Grzegorz Suchecki

Kwota wsparcia: 5 000,00 zł



Lubię to

U/FIO/55/2020

Projekt realizowany przez Grupę nieformalną
‚Wolontariusze to my” (Patron Fundacja Rozwoju
Holistycznego). Inicjatywa przeprowadzona w
miejscowości Górki Noteckie, w gminie Zwierzyn,
powiat strzelecko-drezdenecki. Projekt miał na celu
rozwijanie edukacji oraz aktywności
wolontariackiej wśród młodzieży ze szkoły
podstawowej w Górkach Noteckich, poprzez
uczestnictwo 100 uczniów w Święcie Aktywności
Wolontariackiej – cała szkoła stała się planem
filmowym, na którym kręcone były sceny do
teledysku „Lubię to”. Ideą projektu było
wypromowanie szkolnego wolontariatu oraz
aktywności młodych uczniów w środowisku
lokalnym.

Autor zdjęć: Piotr Kowalski

Kwota wsparcia: 4 000,00 zł



Historia i kultura w rzeźbie

U/FIO/76/2020

Projekt realizowany przez Grupę nieformalną
‚Razem dla strzeleckiej kultury” (Patron
Stowarzyszenie Między Odrą a Bobrem w
Zaborze). Inicjatywa przeprowadzona w
miejscowości Strzelce Krajeńskie, w gminie
Strzelce Krajeńskie, powiat strzelecko-
drezdenecki. Celem projektu było zangażowanie
w życie kulturalne regionu i promocja kultury
ziemi strzelecko-krajeńskiej osób posiadających
zdolności manualne – rzeźbiarskie a także
wypromowanie ich działalności.

Autor zdjęć: Damian Boniecki

Kwota wsparcia: 4 000,00 zł




