
„3MAJMY SIĘ RAZEM I… ZMIENIAMY LOKALNĄ RZECZYWISTOŚĆ” 

Materiały wypracowane przez Uczestników spotkania 2 października 2015 roku 

 

Plemię: Apache 

Podziękowania dla organizacji pozarządowych, które działają na terenie powiatu dzierżoniowskiego od przedstawicieli władz lokalnych 

Organizacjom pozarządowym dziękujemy za: 

1. Integrację Społeczeństwa - małe, lokalne 

2. Bezinteresowność 

3. Aktywizację pokoleń, inicjatywy międzypokoleniowe 

4. Inicjowanie działań na rzecz lokalnych społeczności 

5. Szybką reakcję na potrzeby lokalne 

6. Wszechstronność działań 

7. Pokolorowanie życia 

8. Wrażliwość i wsparcie innych 

9. Upiększenie swoich środowisk, ich promocję 

10. Wspieranie samorządu 

Nie narzekacie tylko działacie. Wyrażamy wielki szacunek. Dziękujemy za to, że jesteście i że Wam się chce!  

 

 

 

 

 

 



I 

Plemię KOMAŃCZE 

Co nas łączy Pasja i zaangażowanie; Wrażliwość na problemy społeczne 

Nazwa Organizacji Atuty Czego chcą się nauczyć/czego im 
brakuje 

Czym się chcemy podzielić 

NOWA NADZIEJA 
 

Praca w grupie, jedność, cele, pasja 
 

brak pomieszczenia, brak kadry 
specjalistycznej 

organizacja imprez, wspólne festyny, 
pomoc osobom defaworyzowanym, 

Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi „Jaźwina bez Granic”: 

Warsztaty artystyczne, wycieczki, imprezy 
plenerowe i integracyjne dla mieszkańców, od 
dzieci poprzez dorosłych, seniorów 

wiedzy (doradztwa) cykliczne imprezy, wyjazdy 
integracyjne, wypoczynek dla dzieci, 
organizacja wolnego czasu, 
pozyskiwanie funduszy, efekt 
warsztatów manualnych 

Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów rej. 
Dzierżoniów 

Organizacja wolnego czasu dla seniorów i osób 
niepełnosprawnych, pomoc socjalna dla 
najbiedniejszych (dofinansowanie do leków), 
zabawy taneczne, szalone wczasy 

jak zdobywać wolontariuszy do pracy ze 
starszymi ludźmi 

wiedza i doświadczeniem w zakresie 
pomocy osobom starszym 

Stowarzyszenie „Lepsze 
Jutro” 

Pomoc dzieciom w starcie w dorosłe życie, 
remontujemy, wyposażamy mieszkania dla 
wychowanków, fundujemy stypendia 
uzdolnionym wychowankom, pracujemy z 
rodzinami, aby dzieci do nich wróciły 

czasu administracji doświadczeniem w pracy z dziećmi 
trudnymi 

Stowarzyszenie 
UCIECHÓW – MOJA WIEŚ 

Wieś tematyczna- Uciecha w Uciechowie, zespół 
muzyczny Uciechów- wianki, cykliczne projekty 
dla dzieci, młodzieży, seniorów 

brak rak do pracy (zaangażowania 
młodzieży), produktu lokalnego 

doświadczeniem w realizacji 
projektów oraz ofertą artystyczną 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

Plemię MOHAWKOWIE 

Co nas łączy Lokalna działalność, wykwalifikowana kadra, chęć współpracy, chęć istnienia i działania, potrzeba szacunku oraz fachowej pomocy 
przy promocji. Integrujemy środowisko. Praca na rzecz innych, działalność bezpłatna, altruizm, zaangażowanie, umiejętność 
szacowania ryzyka, ideały humanistyczne 

Nazwa Organizacji Atuty/co robimy? Czego chcą się nauczyć/czego im 
brakuje 

Czym się chcemy podzielić 

Klub sportowy „Delta” 
Słupice 

Zaangażowanie w rozwój kultury fizycznej w lokalnej 
społeczności, organizowanie casu wolnego dzieci, 
młodzieży i dorosłych mieszkańców wsi, pasja 
wkładana w działalność klubu 

Pomocy w pozyskiwaniu środków na 
działalność 

Wykwalifikowanym trenerem piłki nożnej, 
pomoc w organizacji zajęć zawodów 
sportowych 

Stowarzyszenie E- Żaczek 
w Przerzeczynie Zdroju 

Prowadzenie szkoły dla dzieci z obszarów wiejskich, 
organizacja czasu wolnego dla dzieci 

Funduszy, gimbus do przewozu dzieci, 
pomoc przy pisaniu projektów 

Ocalenie szkoły, rodzice, którzy nas 
wspomagają, wykształcona kadra 
pedagogiczna, baza dydaktyczna, 
otwartość na współpracę z różnorodnymi 
grupami wiekowymi- integracja pokoleń, 
ciekawe pomysły 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Dzierżoniowskiego 
Ekonomika 

Łączymy pokolenia, integracja europejska Promocja NGO, brak strony www, 
pozyskanie innych partnerów 

Wolontariat, członkowie, pomysłowość 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Zespołu Szkół im. Ks. Jana 
Dzierżonia w Pieszycach 

Praca na rzecz dzieci (wycieczki), umiejętność 
integracji środowisk, organizacja imprez(festiwali), 
pozyskiwanie środków (sponsorzy), promowanie 
wartości (festiwale zdrowia, turnieje sportowe), 
wyrównywanie szans edukacyjnych - pomoc dzieciom 
najuboższym 

Do poprawy: promocja, obsługa bankowo-
księgowa 

Oferujemy szczerą i serdeczną chęć 
współpracy przy wspólnych projektach, 
organizacji imprez, pozyskiwaniu środków 

Towarzystwo Oświatowe 
Ziemi Dzierżoniowskiej 

Działamy dl wszystkich dorosłych z powiatu, różne 
formy działalności, aktywizujemy ludzi starszych, 
współpracujemy z instytucjami biblioteką, muzeum 
kultury, integracja środowiska, propagujemy wiedzę, 
zdrowy styl życia, poznajemy powiat, kraj i ciekawe 
miejsca w Europie   

 Możemy podzielić się doświadczeniem 

Stowarzyszenie Pomocy 
Honorowym Dawcom 
Krwi 

Oddawanie honorowe krwi dla potrzebujących i na 
ratunek, pomoc rzeczowa dla potrzebujących, leki, 
żywność, promowanie zdrowego trybu życia wśród 
młodzieży, od 25 lat coroczne sadzenie lasu  

 Zapraszamy na sadzenie lasu i sprzątanie 
środowiska, dodatkowo pieczenie 
kiełbasek, grochówka 

 



III 

Plemię SZEJENOWIE 

Co nas łączy Pasja do działania: pomoc prawna i psychologiczna, możliwość korzystania z organizowanych wydarzeń, warsztaty dla dzieci i 
dorosłych (poznawanie i podtrzymywanie historii regionu związanej z Tatarami), współpraca ze sportowcami (zapasy, sumo), 
pokazy. Oczekujemy: wolontariuszy, nowy kontakt 

Nazwa Organizacji Atuty/co robimy? Czego chcą się nauczyć/czego im 
brakuje 

Czym się chcemy podzielić 

Stowarzyszenie „Aktywuj 
Młodzież” Mościsko 

Działamy na terenie całej gminy, praca z 
młodzieżą, angażujemy młode osoby do działania 

Chcemy zdobywać nowe doświadczenia Pomożemy w pracy z młodzieżą 

Fundacja Dzierżoniowski 
Uniwersytet Trzeciego 
Wieku  

Pisanie wniosków (partnerstwo), obowiązki w 
NGO, nauka języków obcych, wykłady, zajęcia 
sportowe, zawody w bowling, zajęcia rękodzieło, 
turystyka, rekreacja, aktywowanie seniorów, 
wyjazdy do teatru, opery, wycieczki, 
pomieszczenia do używania  

wolontariuszy pomieszczenia do używania 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Odnowy Kościoła Bożego 
Ciała w Bielawie 

Promocja kościoła Bożego Ciała- bielawskiego 
zabytku, wspieranie parafii w organizacji imprez 

Doświadczenia w pozyskiwaniu 
funduszy 

 

ULKS „Sowa” Pieszyce Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z 
Pieszyc, promowanie talentów, dążenie do 
osiągania wysokich wyników sportowych, 
współpraca ze szkołami 

Cierpliwości  

Legendarna Wieś Gilów Festyny integrujące wieś, priorytetem jest 
stworzenie placu zabaw dla dzieci oraz boiska 
sportowego, rozpowszechnianie legendy o obozie 
tatarskim w Gilowie 

Współdziałania, lepszej organizacji Proponują poznanie legendy o obozie 
tatarskim w Gilowie 

Stowarzyszenie Klubu 
Abstynenta „Na 
Pawłowym Wzgórzu” 

Prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży, 
organizacja zabaw bezalkoholowych, 
profesjonalna pomoc prawna i psychologiczna, 
mitingi dla osób uzależnionych, promocja 
trzeźwego stylu życia 

 Pomoc prawną, psychologiczną, 
doświadczenie w organizowaniu 
zabaw bezalkoholowych, mitingi 
otwarte dla osób uzależnionych i osób 
zainteresowanych, dzieci i młodzież 
mogą skorzystać ze świetlicy  

 

 



IV 

Plemię SZOSZONI 

Co nas łączy Chęć działania, otwarcie na innych, chęć rozwoju, wymieniliśmy informację o zasobach  

Nazwa Organizacji Atuty/co robimy? Czego chcą się nauczyć/czego im 
brakuje 

Czym się chcemy podzielić 

Stowarzyszenie 
„Roztocznik- Wspólna 
Przyszłość” 

Organizacja festynu sportowego, dbanie o 
wizerunek miejscowości, organizowanie zajęć 
plastycznych dla dzieci, pamięć o starszych 
osobach poprzez organizowanie dnia seniora, 
integracja mieszkańców poprzez wspólne 
śpiewanie 

Brak osób do współpracy, brak placu 
zabaw w miejscowości Byszów, słaba 
komunikacja autobusowa, brak 
pomysłów na wykorzystanie walorów 
miejscowości , brak turystyki 

Wymiana doświadczeń (nauka zajęć 
plastycznych), pomoc w organizacji 
imprez (udostępnienie boisk do 
koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, 
siłowni przy boisku 

Związek Sybiraków Koło 
Ziemi Dzierżoniowskiej 

Integracja ludzi zsyłanych na Sybir w latach 1940-
1956. Przekazywanie młodemu pokoleniu 
informacji o losach ludzi i życiu na Nieludzkiej 
Ziemi (żywe relacje historii) 

Okazji do przekazywania swoich 
doświadczeń 

Jesteśmy otwarci i gotowi do 
współpracy, spotkań z lokalnymi 
środowiskami, na których możemy 
opowiedzieć o zesłaniach 

Stowarzyszenie Nasza 
Nowizna 

Animacja społeczności lokalnej (zwarty potencjał 
ludzki), organizacja cyklicznych imprez 
integracyjnych sportowo-rekreacyjnych dla 
różnych grup 

Nauczyć pisania projektów w celu 
pozyskania funduszy, brakuje 
kompleksu sportowo – rekreacyjnego, 
Sali z prawdziwego zdarzenia, 
doświadczeń  

Chęcią do pracy, „rozpaleni ludzie”, 
„dobre rady”, organizacja wspólnych 
przedsięwzięć (imprezy plenerowe, 
namioty, stoły. 

TPD oddział Miejski w 
Dzierżoniowie 

Organizacja wypoczynku letniego, czasu wolnego 
dla dzieci, zajęcia profilaktyczne- zapobieganie 
nałogom, pomoc osobom w kryzysie (pomoc 
prawna i psychologiczna), pomoc w nauce 
(porady pedagoga) 

Brakuje nam placu zabaw dla dzieci na 
terenie TPD, chcemy nauczyć się 
pozyskiwać środki zewnętrzne w tym z 
UE, organizacji kolonii wyjazdowych dla 
dzieci 

Możliwością korzystania z Sali 
gimnastycznej- nieodpłatnie – zwrot 
kosztów, możliwość organizacji, 
wspólnych imprez festyny (sprzęt 
muzyczny, prowadzący), wspólne 
przeciwdziałanie uzależnieniom wśród 
młodzieży i dzieci (terapia, pedagog)- 
nieodpłatnie  

 

 

 

 



V 

Plemię NAWAHOWIE 

Co nas łączy Wspólny cel, podobne problemy, różnorodne zasoby, wzbogacanie naszych działań poprzez współpracę. Zaskoczyło nas 
zaangażowanie młodych ludzi w działania organizacji 

Nazwa Organizacji Atuty/co robimy? Czego chcą się nauczyć/czego im 
brakuje 

Czym się chcemy podzielić 

Stowarzyszenie Wzgórza 
Kiełczyńskie 

Naszą działalnością obejmujemy 5 miejscowości, 
realizujemy różnorodne przedsięwzięcia: 
wycieczki, warsztaty, konkursy, festyny, itp. 
współpraca z samorządem,   

Młodych ludzi, czasu, zaangażowania, 
pomocy ludzi z zewnątrz, zrozumienia 
przez innych 

Możemy podzielić się wiedzą i 
doświadczeniem w zakresie 
pozyskiwania funduszy na realizację 
projektów 

Stowarzyszenie „Być dla 
Pieszyc” 

Organizacja imprez sportowych, współpraca z 
sołectwami, wsparcie młodzieży szkolnej 

Wolontariuszy, czasu Wiedzą i doświadczeniem w 
pozyskiwaniu środków 

Klub Sportowy 
„Piławianka” Piława 
Górna 

Współpraca z młodzieżą, aktywne spędzanie 
wolnego czasu, zajęcia sportowe dl 5 grup: 
senior, junior, młodzik, trampkarz, orlik, korty 
tenisowe, tenis stołowy 

Wolontariuszy, pieniędzy, sponsorów Udostępnić boisko sportowe trening 
pokazowy- piłka nożna, sala 
konferencyjna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

Plemię CZIROKEZI 

Co nas łączy? Nawiążemy współpracę z organizacjami zajmującymi się opieką wolontariuszy, patriotyzm. Pasja jest czymś co nas spaja i łączy. 
Pasjonaci i hobbyści, osoby pracujące za darmo dla innych, dysponujemy niewielkim budżetem, swoimi działaniami obejmujemy 
wszystkie grupy społeczne. Dobra wola, praca społeczna, humanitaryzm. Jesteśmy plemieniem osób podobnie myślących, 
czujących, działających 

Nazwa Organizacji Atuty/co robimy? Czego chcą się nauczyć/czego im 
brakuje 

Czym się chcemy podzielić 

Stowarzyszenie Rozwoju i 
Promocji Wsi „Mościsko” 

„Mosty pokoleniowe”, wspólna integracja dzieci i 
młodzieży i seniorów poprzez wycieczki, 
spotkanie, warsztaty, turniej sportowe, 
pozyskiwanie środków, organizacje imprez 

Jak zaszczepić młodzieży chcę do 
współpracy,   

Wszystkim tym co umiemy 

Bielawski Klub Żeglarski 
„Wielka Sowa” 

Żeglarstwo, zabawa, aktywne spędzanie wolnego 
czasu,  

Pozyskiwać środki finansowe,  pasja umiejętnościami i 
doświadczeniem 

Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom „Ananas” 

A na nas zawsze możesz liczyć – myśl przewodnia 
naszej działalności. Udzielamy pomocy dzieciom i 
młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i 
marginalizacją. Organizujemy czas wolny poprzez 
udział w projektach profilaktycznych, 
wycieczkach, organizujemy drugie śniadanie dla 
wszystkich uczniów szkoły przy której działamy 

Nowych pomysłów i sposobów 
pozyskiwania środków 

Zapałem i chęcią działania 

Stowarzyszenie Grupa 
Rekonstrukcji Historycznej 
58 Pułku Piechoty 

Promujemy polskość, patriotyzm i zamiłowanie 
do historii Polski, dzielimy się wiedzą, 
przekazujemy ją przypominając dorosłym i ucząc 
dzieci 

Brak nam szerszego rozmachu, głównie 
czasu na działalność 

Pasja to jest to co nas łączy i spaja 

 

 

 

 

 

 



 

 

VII 

Plemię PAJUTOWIE 

Co nas łączy? Chęć działania, energia, kreatywność, fantazja, dążenie do celu, niesienie dobra, międzypokoleniowość, podobne potrzeby. 
Dowiedzieliśmy się o naszym istnieniu, o obszarach, w których działamy. Wszyscy chcemy ze sobą współpracować.  

Nazwa Organizacji Atuty/co robimy? Czego chcą się nauczyć/czego im 
brakuje 

Czym się chcemy podzielić 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Pojany 

Pielęgnujemy tradycje i kulturę Górali Czadeckich, 
integrujemy pokolenia,  

Pisania projektów, współpracy z innymi 
stowarzyszeniami, miejsca na 
umieszczenie nagród, strojów, publikacji 
związanych z tradycją górali czadeckich 

Występami naszych tradycyjnych 
tańców i śpiewów.  

Bielawski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

Aktywizować osoby starsze w każdej dziedzinie  Zwiększyć umiejętności do 
zaktywizowania młodego pokolenia do 
współpracy międzypokoleniowej 

Modowy Wehikuł czasu – pokaz mody 
od średniowiecza do lat 20- tych 

„Pomocna Dłoń” Wyrównywanie szans życiowych osób 
niepełnosprawnych intelektualnie 

Pisaniu projektów z funduszy unijnych, 
pomocy przy założeniu stowarzyszenia 

Niestandardowymi rozwiązaniami w 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych i 
aktywizowaniu ich w życiu społecznym 

Stowarzyszenie Bielawska 
Akademia Umiejętności 
Zawodowych  

Indywidualne podejście do młodzieży Pozyskiwania środków, osób do 
działania, zacieśnienie współpracy z 
innymi organizacjami pozarządowymi 

Organizacja kursów zawodowych 

Fundacja Manufaktura 
Inicjatyw 

Różnorodne usługi dla osób wykluczonych 
społecznie, organizacji pozarządowych oraz 
wszystkich tych, którzy chcą rozwijać swoje 
kompetencje osobiste, społeczne i zawodowe 

Brakuje nam kontaktu z pracującymi 
mieszkańcami Dzierżoniowa 

Budynkiem, doświadczeniem w 
aktywizacji osób wykluczonych oraz 
prowadzeniu NGO 

 

 

 

 

 



 

 

VIII 

Plemię IROKEZI 

Co nas łączy? Łączy: Pasja działania, wolontariat, chęć niesienia pomocy, radości, dzielenie się doświadczeniem, chęć działania młodego 
pokolenia, różnorodność działań i otwartość (Transparentność) 
Zaskoczyło nas: liczba organizacji pozarządowych, ciągle rosnąca, chętnych do działania na rzecz środowiska lokalnego  
Problem: nieustający brak wystarczających środków 

Nazwa Organizacji Atuty/co robimy? Czego chcą się nauczyć/czego im 
brakuje 

Czym się chcemy podzielić 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Odnowy Wsi Polesie i 
Ruszkowice „Razem 
możemy więcej” 

Imprezy okolicznościowe, integracja społeczności 
wiejskiej, mamy chęci do działania i tworzenia 
nowych inicjatyw 

Motywowania większej grupy 
społecznej do działania 

Świetlicą wiejską oraz rękoma do 
pomocy, wiedza na temat 
organizowania imprez 

UKS Sporty Modelarskie i 
Rekreacja 

Kontakt z dziećmi i młodzieżą. Różnorodność 
form działania, zamiłowanie do techniki i historii, 
organizacja imprez o charakterze modelarskim. 

Nigdy nie braliśmy udziału we 
wspólnym projekcie. Pozyskiwanie osób 
do współpracy, sposoby na 
integrowanie zespołu. Szacunek do 
własnej pracy i innych 

 

Klub Sportowy  
„Bielawianka- Bester” 

Profesjonalne szkolenie, wychowanie, niesienie 
radości mieszkańcom 

Pozyskiwania środków zewnętrznych, 
brak hali sportowej 

doświadczeniem 

Hufiec Ziemi 
Dzierżoniowskiej 

Najciekawiej wychowujemy poprzez stawianie 
wyzwań 

Brakuje nam środków do realizacji 
celów 

Chętnie podzielimy się metodami 
pracy z dziećmi i młodzieżą 

Stowarzyszenie Kobiet 
„Amazonki” 

Pomagamy kobietom dotkniętym nowotworem 
piersi, rehabilitacja fizyczna i psychiczna: basen, 
psychoterapia, integracja z osobami 
wspierającymi i instytucjami 

Brakuje nam adekwatnych do naszej 
sytuacji zdrowotnej pomieszczenia, 
brakuje przebojowości w działaniu oraz 
większego współdziałania z innymi 
organizacjami 

Dzielimy się doświadczeniami 

 

 

 



IX 

Plemię Siuksowie 

Co nas łączy Zrodziła się nam wspólna inicjatywa: FRYZJER DLA SENIOREK!! 
Łatwość nawiązywania kontaktów. 
Umiejętność dzielenia się doświadczeniami. 
Ogromna żywotność i wigor osób w wieku senioralnym. 
Chęć podejmowania inicjatyw społecznych. 

Nazwa Organizacji Atuty/co robimy? Czego chcą się nauczyć/czego im 
brakuje 

Czym się chcemy podzielić 

Stowarzyszenie Dobrocin 
Wieś XXI wieku 

Integracja mieszkańców wsi oraz różnych organizacji 
działających we wsi (LZS, LGD, Wspólnota 
Mieszkaniowa). 
Działania społeczne na rzecz zmiany wyglądu wsi. 

Zaangażowania na rzecz innych ludzi. Udostępnienie terenu (drogi piesze, 
rowerowe, miejsce piknikowe, siłownię 
zewnętrzną, ciekawe zabytki, kościół XIII 
w. z cennymi freskami z XV w.) 

Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów 
Oddział Rejonowy w 
Piławie Górnej 

Podejmowanie działań integracyjnych dla seniorów: 
Bal Seniora, Piknik Majowy, wycieczki (Dolny Śląsk, 
opolskie, zwiedzamy nasz kraj). 

Potrzebujemy większego wsparcia 
moralnego i finansowego. 

Możemy zaangażować się z młodzieżą dla 
seniorów. 

Stowarzyszenie 
„Bezpieczna Gmina – 
Bezpieczny Powiat” 

Silni członkowie wspierający. Obszerna wiedza w 
zakresie bezpieczeństwa, znajomość obszarów do 
wsparcia. 

Poszukujemy nowych członków, 
zaangażowanych i zainteresowanych 
bezpieczeństwem. 

Dzielimy się wiedzą i finansami. 

Cech Rzemiosł Różnych i 
Małej Przedsiębiorczości 
Bielawa 

Umiejętne rozpoznanie potrzeb rynku, przygotowanie 
zawodowe młodzieży, umiejętność i chęć 
zaangażowania się w inicjatywy społeczne. 

Brakuje możliwości pozyskiwania środków 
finansowych na oświatę niepubliczną. 

Baza – możliwość udostępniania 
pomieszczeń szkolnych (sala 
gimnastyczna, sala komputerowa, 
pomieszczenia klasowe, kompleks boisk 
sportowych ORLIK). Mamy chętną 
młodzież do współpracy (fryzjerzy, 
piekarze, cukiernicy). Baza 
przedsiębiorców i rzemieślników 
świadczących usługi zgodne z 
wykonywanym zawodem. Pomoc w 
organizacji mniejszych i większych 
uroczystości. 

Związek Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów 
Politycznych Koło Miejskie 
Pieszyce 

Kontynuowanie etosu patriotycznego środowisk 
kombatanckich. Gromadzenie, konserwacja, 
eksponowanie zabytkowej broni, oporządzenia i 
umundurowania żołnierskiego (Izba Pamięci).  

 Możemy rozszerzyć spotkania z dziećmi 
poza Pieszyce: lekcje patriotyzmu, lekcje 
historii. 

 



X 

Plemię Arapahowie 

Co nas łączy Pasja działania na rzecz innych, integracja różnych środowisk (sportowcy, seniorzy, dzieci, osoby niepełnosprawne, działania na 
rzecz ochrony wsi, otwartość na współpracę, pracowitość). Praca na rzecz dzieci i społeczności lokalnej. 

Nazwa Organizacji Atuty/co robimy? Czego chcą się nauczyć/czego im 
brakuje 

Czym się chcemy podzielić 

Stowarzyszenie „Razem 
dla wsi” w Owieśnie  

Największym atutem jest nasza Pani Sołtys! 
Robimy wszystko, jesteśmy jak orkiestra. 
Organizacja imprez plenerowych, integracja 
mieszkańców, umiejętność współpracy, 
prowadzenie warsztatów rękodzieła 
artystycznego. 

Pozyskiwać sponsorów. Umiejętnością plastyczno-dekoracyjną 
i chęcią współpracy. 

Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Oddział Miejski w 
Piławie Górnej 
Koło działające przy SOSZW 
(środowiskowe Ognisko 
Wychowawcze) im. ks. T. 
Twardowskiego 

Zapewnienie opieki dzieciom ze środowisk 
zagrożonych, z rodzin o niskim statusie 
materialnym, pokazywanie alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego bez używek i przemocy; 
integracja dzieci z różnych środowisk. 

Nowych pomysłów dla uatrakcyjnienia 
zajęć 

Zaprezentować występy artystyczne 
dzieci, umiejętność organizowania 
zajęć artystycznych (muzycznych). 

Stowarzyszenie 
Towarzystwo 
Świętojańskie Sieniawka 

Zasoby ludzkie, chęć zmian, lokalne talenty, 
umiejętność współpracy, organizacja imprez. 
Nie ma rzeczy niemożliwych, na dany sygnał 
zbiera się grupa ludzi zaangażowanych w 
działalność, są również osoby, które nie należą do 
stowarzyszenia. 

Pozyskiwania środków, wyposażenia 
lokalu. Nawiązanie współpracy 
partnerskiej, sponsorów. 

Chęcią współpracy, nawiązywaniem 
kontaktów w środowisku. 

Polski Związek 
Niewidomych Okręg 
Dolnośląski Koło 
Dzierżoniów 

Rehabilitacja osób niewidomych i 
niedowidzących, integracja, przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu, mamy tradycję, 
działamy 63 lata, mobilizacja do aktywności. 
Organizowanie spotkań, wycieczek, szkoleń, 
aktywizacja naszych członków. 

Organizowania dużej imprezy sportowej 
i festynów. 

Doświadczeniem, pomoc w organizacji 
bloku artystycznego. 

Uczniowski Klub Sportowy 
„Lechia” Dzierżoniów 

Praca z dziećmi, wychowanie poprzez sport, piłka 
nożna, organizacja turniejów sportowych. 

Nowych pomysłów dla uatrakcyjnienia 
zajęć dla dzieci. 

Umiejętnością organizowania zajęć, 
turniejów, pozyskiwaniem środków. 

Fundacja „Window of 
Life” Bielawa 

   

 



XI 

Plemię Omaha 

Co nas łączy Wolontariat. Aktywność. Chęć pomocy innym. Różnorodność, jedni drugich możemy czegoś nauczyć. Stowarzyszenie Piława Dolna 
w Sali „Tęcza” w Dzierżoniowie może zorganizować naukę wyplatania palm wielkanocnych dla podopiecznych PS OUU w 
Dzierżoniowie. Możemy szukać pomocy i wsparcia. 
Mamy podobne potrzeby i  energię. 

Nazwa Organizacji Atuty/co robimy? Czego chcą się nauczyć/czego im 
brakuje 

Czym się chcemy podzielić 

Stowarzyszenie „Piława 
Dolna” 

Integracja międzypokoleniowa, imprezy, pierogi, 
palma wielkanocna, wieniec dożynkowy. 

Ludzi młodych, większego 
zaangażowania społecznego. 

Pisać projekty, pokaz kulinarny, pokaz 
sztuki użytkowej. 

Polskie Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób z 
Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w 
Dzierżoniowie  

Wspomaganie dzieci, młodzieży i osób dorosłych 
niepełnosprawnych. 

 Możemy dać miejsce spotkań  (mamy 
do dyspozycji salę do organizowania 
różnych imprez okolicznościowych), 
wspólne dobro, wolontariat. 

Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów 
Oddział Rejonowy w 
Pieszycach 

Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi i 
wieczorki taneczne. 

Potrzebujemy chętnych ludzi do takich 
spotkań. 

Wiedzą, jak zorganizować takie 
spotkania.  

Fundacja Edukacji 
Obywatelskiej i Rozwoju 
Sportu w Bielawie 

Zdobywanie środków w ramach projektów UE i 
innych. 

 Szkolenie członków innych NGO. 
Umiejętność pozyskiwania środków. 

Związek 
represjonowanych 
Politycznie Żołnierzy – 
Górników Zarząd Koła 
Dzierżoniów 

Wiedza historyczna, doświadczenie życiowe. Brak ludzi młodych, wolontariuszy do 
pomocy. 

Uczestnictwem w spotkaniach jako 
ciekawa osoba – „żywa historia”. 

Stowarzyszenie 
„Partnerstwo na rzecz 
Piławy” 

Propagowanie wiedzy samorządowej, zachęcanie 
do aktywnego udziału na rzecz społeczności 
lokalnej.  

Zaczynamy dopiero działać, zdobywamy 
doświadczenie od innych 

Zaczynamy dopiero działać, 
zdobywamy doświadczenie od innych 

 

 

 



XII 

Plemię Mohikanie 

Co nas łączy Zaangażowanie, pomoc (to nasz wspólny cel), wolontariat, pasja, brak funduszy, otwartość, serdeczność, dzielność, chęć 
współpracy, energia, zapał, dyspozycyjność. 

Nazwa Organizacji Atuty/co robimy? Czego chcą się nauczyć/czego im 
brakuje 

Czym się chcemy podzielić 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Chóru Canzona 

Śpiew i organizacja spotkań okolicznościowych, 
kulturalnych. 

Pomoc prawna, pomoc w pozyskiwaniu 
funduszy. 

Wystąpić z koncertami, zaprosić na 
warsztaty muzyczne, przegląd pieśni 
pasyjnej, catering, wystrój sali i 
stołów. 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Kietlina ISKRA 

Organizacja festynów, wspólna zabawa. Pomoc prawna. Potrzebujemy sprzęt 
nagłaśniający. Pomoc w pozyskiwaniu 
funduszy, rozliczaniu projektów. 

Udostępnić ławy i stoły piknikowe, 
upiec ciasta, udostępnić boisko. 

Samodzielne Koło 
Terenowe Nr 92 
Społecznego Towarzystwa 
Oświatowego w Bielawie 

Kształcimy dzieci i młodzież, budujemy w nich 
poczucie wartości, kształtujemy otwartość, 
organizujemy imprezy szkolne, integracyjne, 
koncerty. 

Sprzętu nagłaśniającego, stołów 
piknikowych, materiałów 
dydaktycznych, instrumentów, nut, 
pomocy prawnej i wsparcia 
finansowego.  

Możemy zorganizować koncert 
(instrumentalny, wokalny), udostępnić 
salę gimnastyczną, zorganizować 
piknik, konkurs, zabrać na warsztaty. 

Stowarzyszenie Gór 
Sowich „Pasjonat” 

Fotografia, grafika, wiedza historyczna, 
zaangażowanie, silni pasją członków. 

Brakuje nam wiedzy o papierologii. Oferujemy wystawy fotograficzne, 
przyrodnicze, wystawy malarskie, 
pomoc przy organizacji eventów 
(imprez). 

Stowarzyszenie Na Rzecz 
Osób Upośledzonych 
Umysłowo „POMOST” w 
Dzierżoniowie 

Kadra! Uczymy i wspieramy rozwój dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej. Pozyskujemy środki. 

Chcemy się nauczyć współpracy z 
biznesem. 

Podzielimy się wiedzą o potrzebach i 
edukacji osób niepełnosprawnych 
intelektualnie.  

 

 


