
 

Notatka ze spotkania z przedstawicielami organizacji 

pozarządowych Kostrzyna nad Odrą. 05.05.2015, Kostrzyn 

nad Odrą 

 

W spotkaniu udział wzięło 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych, oraz 3 osoby prowadzące spotkanie 

– przedstawiciele Fundacji Zielona Dolina Odry i Warty i Fundacji na rzecz Collegium Polonicum. Spotkanie 

miało charakter wywiadu zogniskowanego, skoncentrowanego wokół czterech pytań. 

1. jakie są najważniejsze problemy mieszkańców miasta? 

Dyskusja wokół problemów Kostrzyna koncentrowała się wokół trzech wątków. Pierwszy dotyczył braku 

infrastruktury wspierającej rozwój turystyki. Brak takiej infrastruktury, wg obecnych na spotkaniu, oprócz 

niewykorzystanych szans związanych z turystyką generuje problem niezagospodarowanej młodzieży. Ściślej – 

wg respondentów stworzenie infrastruktury np. umożliwiającej żeglugę (Mariny) lub kajakowanie 

(przystanie, pola biwakowe) sprawiłoby, że młodzież miałaby możliwości na atrakcyjne formy spędzania 

wolnego czasu, których teraz brakuje.  

To jest natomiast przyczyną drugiego problemu – narkomanii i alkoholizmowi wśród młodzieży. Skala 

narkomanii w Kostrzynie jest bardzo duża, znacznie wyższa niż w okolicznych miejscowościach i innych 

miejscowościach obszaru LGD – „zagłębie detoxu”. Jednocześnie to generuje spadek bezpieczeństwa w 

mieście oraz jego walorów estetycznych (strzykawki, butelki w parkach i klatkach schodowych). 

Trzecim problemem, który również jest powiązany z powyższym, jest przemoc i dysfunkcje rodziny. Źródłem 

tych problemów jest natomiast bliskość granicy niemieckiej i łatwość podjęcia pracy u zachodnich sąsiadów. 

Rodzice podejmując taką pracę wyjeżdżają na całe dnie lub tygodnie zostawiając dorastającą młodzież bez 

opieki. Zjawisko to nazwano eurosieroctwem. Innym wątkiem przy okazji problemu dysfunkcji jest kwestia 

przemocy w rodzinie i umiejętności niesienia pomocy osobom poszkodowanym. Okazuj się, że 

funkcjonariuszom publicznym brakuje wiedzy i doświadczenia w rozwiązywaniu takich spraw i obsługi 

interesantów z takimi problemami. 

2. Czego w miejscowości brakuje, aby można było mówić o jej rozwoju? Co jest potrzebne aby lepiej 

się tam żyło (zarówno inwestycje jak i działania społeczne)? 

Brakuje stworzenia alternatyw dla młodzieży, którą mogłoby być choćby rozwój infrastruktury wodnej. 

Dotychczas istniejąca infrastruktura jest niepraktyczna i nieprzemyślana, zatem nie sprzyja rozwojowi tych 

dyscyplin sportowych. Ruch w wodzie mógłby stanowić alternatywę dla ludzi młodych. Szczególnie, że 

Kostrzyn to miasto dwóch rzek. 

Wskazano również na potrzebę zmian architektonicznych. Mówiono o przebudowie i zagospodarowaniu 

parku wokół centrum organizacji pozarządowych przy ul. Fabrycznej oraz o niwelowaniu barier 

architektonicznych dla niepełnosprawnych.  

Duży nacisk położono także na potrzebę stworzenia centrum pomocy ofiarom przemocy w rodzinie oraz 

wszelkich innych dysfunkcji rodziny. Można by tutaj organizować konsultacje ze specjalistami zarówno dla 



ofiar przemocy jak i osób, które mogą im pomóc. Równie ważne jest szkolenie funkcjonariuszy publicznych w 

zakresie niesienia pomocy i obsługi osób dotkniętych tymi problemami. 

Innymi pomysłami na rozwój miasta są place zabaw i siłownie na świeżym powietrzu a także rozwój kapitału 

społecznego poprzez animację współpracy trzech sektorów. Przejawem tego mogłoby być choćby 

zainicjowanie wypracowania wspólnych stanowisk w konsultacjach społecznych. 

3. Jakie organizacje działają w mieście i komu pomagają? Jak oceniany jest ich potencjał? 

W mieście działa około 30-40 organizacji, z których większość ma charakter sportowy lub pomocowy wobec 

członków (niepełnosprawni, emeryci..). Działa tutaj również Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jednymi z 

najprężniej rozwijających się NGO są te, które działają w sferze opieki nad ofiarami przemocy oraz 

narkomanii i ogólnie pojętych dysfunkcji rodzinnych.  

Wśród niedoreprezentowanych grup społecznych, w sektorze NGO wymieniono właśnie młodzież – brakuje 

organizacji, które by reprezentowały niezagospodarowaną młodzież. Brakuje też wsparcia osób z agresją.  

4. czego brakuje Państwa organizacji, aby można było mówić o jej rozwoju? Co zrobili by Państwo 

gdyby dostali 10 000 zł z przeznaczeniem na dowolne działania dla dobra wspólnego ? 

Organizacjom brakuje zasobów ludzkich – fundraiserów oraz księgowych. Brakuje też środków finansowych 

na organizację imprez i pomoc rzeczową. Przydałby się również fundusz wkładów własnych na działania 

projektowe organizacji. Są tez braki w sprzęcie biurowym (komputery, ksero) oraz oferowanym wsparciu 

parasolowym większych organizacji. 

Mając do dyspozycji 10 000 zł organizacja wydałaby je na: 

- szkolenia; 

- sprzęt właściwy działaniom statutowym; 

- integrację grupy; 

- organizację warsztatów zajmujących czas – np. rękodzielniczych 

- utworzenie centrum wsparcia. 


