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ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE  
TEŻ MOGĄ (MUSZĄ) BYĆ 
PRZEDSIĘBIORCZE

Organizacje pozarządowe, 
tzw. NGOsy nie kojarzą się 
powszechnie z biznesem 
czy przedsiębiorczością, 
ponieważ z zasady nie 
działają dla osiągnięcia 
zysku. Nie oznacza 
to jednak, że nie mogą 
być przedsiębiorcze. 
Wręcz przeciwnie – 
organizacje pozarządowe 
mają przedsiębiorczość 
niejako wpisaną w swój 
sposób funkcjonowania. 

Przedsiębiorczość 
rozumianą jako 
inicjatywność, 
kreatywność, 
innowacyjność, 
a także pewnego rodzaju 
elastyczność, która 
pozwala dopasować się 
do szybko zmieniającej się 
rzeczywistości społeczno-
gospodarczej. Obecnie 
dwoma najdynamiczniej 
rozwijającymi się 
organizacjami 

pozarządowymi w Rybniku 
są z pewnością Fundacja 
Rybnicka i Stowarzyszenie 
„Akademia Rozwoju 
Edukacji Kreatywnej”. 
W jakich obszarach 
skupia się ich działalność? 
Jakie produkty i usługi 
oferują? Co je wyróżnia? 
O tym przeczytacie 
w najnowszym numerze 
„Made in Rybnik”.

Wydawca
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MBA DLA NGO
PIERWSZE W POLSCE  
TEGO TYPU STUDIA  
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
14 grudnia rektoracie Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach 
podpisano umowę pomiędzy Fundacją 
Rybnicką a Uniwersytetem dotyczącą 
realizacji pierwszych w Polsce, 
niezwykle prestiżowych, studiów MBA 
dedykowanych liderom organizacji 
pozarządowych. Pilotażowa edycja 
skierowana jest do 16 liderów NGOsów 
z 4 subregionów naszego województwa, 
którzy za zadanie będą mieli wdrożyć 
pozytywne i oczekiwane przez 
mieszkańców zmiany w swoi środowisku 
lokalnym. Projekt został dofinansowany 
przez Narodowy Instytut Wolności 
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego w ramach programu 
Nowe FIO.

Umowę pomiędzy Uniwersytetem Ekono-
micznym w Katowicach a Fundacją Rybnicką 
podpisali uroczyście dr hab. Robert Wolny, 
prof. UE, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy 
z Otoczeniem oraz Pani Magdalena Palow-
ska-Trzebuniak, prezes Fundacji Rybnickiej. 
Przy podpisaniu umowy obecni byli również 
dr inż. Kamila Bartuś, Dyrektor Centrum Ba-
dań i Rozwoju (jednostki prowadzącej studia) 
oraz Arkadiusz Trzebuniak, dyrektor Insty-
tutu Liderów Zmiany Społecznej Fundacji 
Rybnickiej – odpowiedzialni za proces przy-
gotowania realizacji studiów MBA dla NGO, 
które zostaną uruchomione już w semestrze 
letnim roku akademickiego 2021/2022, 
na przełomie marca i lutego 2022 roku, 
w tym za opracowanie nowatorskiego pro-
gramu tychże studiów. Pan Arkadiusz Trze-
buniak wspólnie z dr Kornelią Batko będą 
pełnić funkcję kierowników tychże studiów. 
Obecnie finalizowane są również umowy 

partnerstwa z Uniwersytetem w Ostrawie 
i firmą ING Tech, którzy postanowili włączyć 
się w tę cenną inicjatywę profesjonalizacji za-
rządzania NGOsami.

– Studia Master of Business Administra-
tion (MBA) dla NGO to wyjątkowy program 
trzysemestralnych studiów podyplomowych 
dla tzw. liderów zmiany społecznej, przygo-
towujący absolwenta do pełnienia roli lide-
ra w organizacjach pozarządowych. Celem 
realizacji programu MBA dla NGO jest prze-
kazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy 
w zakresie zarządzania organizacją pozarzą-
dową – wypracowanie umiejętności w zakre-
sie zarządzania strategicznego, rozwinięcie 
i pogłębienie umiejętności menedżerskich 
członków zarządów organizacji pozarządo-
wych, rozwijanie umiejętności analitycznych 
i przywódczych – mówi nam Arkadiusz Trze-
buniak, dyrektor Instytutu Liderów Zmia-
ny Społecznej. Studia będą miały charakter 
przede wszystkim praktyczny i prowadzone 
będą z wykorzystaniem metod angażujących 
uczestników. Ponad 70% czasu z 306 godzin 
w programie stanowią formy warsztatowe 
w ramach, których realizowane są m.in. za-
dania indywidualne oraz zespołowe, studia 
przypadków, symulacje, warsztaty, action 
learning, coaching grupowy, dyskusje pane-
lowe, projekty oraz gry zespołowe i treningi 
kierownicze.

Warunkiem przyjęcia kandydata na studia 
będzie m.in. przedstawienie przez niego kon-
cepcji wdrożenia zmiany społecznej w środo-
wisku lokalnym, w którym działa reprezento-
wana przez niego organizacja pozarządowa, 
ponieważ kandydaci mają stać się w zało-
żeniu „liderami zmiany społecznej” w swo-
im środowisku lokalnym i wdrażać w tym 
środowisku nowe, ciekawe przedsięwzięcia. 

Efektem studiów będzie więc w tym przy-
padku nie tylko wyposażenie absolwentów 
w konkretną wiedzę i umiejętności, ale też 
rozwiązanie realnych problemów, które kan-
dydaci na studia zidentyfikują w swoich mia-
stach, gminach, dzielnicach czy reprezento-
wanych organizacjach.

17 grudnia ruszyła rekrutacja na studia. 
Realizacja dedykowanych studiów MBA po-
zwoli na przekazanie liderom NGOsów wie-
dzy w zakresie zarządzania organizacją po-
zarządową, na wypracowanie umiejętności 
w zakresie zarządzania strategicznego, w tym 
tworzenia i rozwijania strategii działania or-
ganizacji, np. strategii fundraisingowych, 
strategii finansowych, strategii związanych 
z komunikowaniem, strategii związanych 
z zarządzaniem zespołem, rozwinięcie i po-
głębienie umiejętności menedżerskich człon-
ków zarządów organizacji pozarządowych, 
pozwalających na zarządzanie złożonymi 
sytuacjami w organizacji, gwarantujących 
odniesienie sukcesu w ciągle zmieniającym 
się świecie, rozwijanie umiejętności ana-
litycznych, przywódczych, interpersonal-
nych i strategicznych, w tym m.in. z zakre-
su zarządzania projektami i zarządzania 
zmianą, kadry zarządzającej organizacjami 
pozarządowymi.

Program Master of Business 
Administration (MBA) dla NGO 
pozwoli uczestnikom lepiej 
zrozumieć ich organizacje 
i stojące przed nimi wyzwania 
oraz pokazuje jakie metody 
i narzędzia wykorzystać, 
aby skuteczniej kierować ich 
rozwojem. Dzięki podpisanej 
umowie pomiędzy Uczelnią 
a Fundacją Rybnicką studia 
te są w pełni dofinansowane 
dla 16 beneficjentów projektu 
realizowanego przez Fundację.
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RYBNICKA AKADEMIA 
@KTYWNEGO 
E-SENIORA

BEZPIECZNY SENIOR W CYFROWYM 
ŚWIECIE – PROJEKT CYFROWEGO 
WSPARCIA SENIORÓW
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RYBNICKA AKADEMIA 
@KTYWNEGO 
E-SENIORA

W ramach realizacji projektu „Rybnicka 
Akademia@ktywnego e-Seniora. 
Bezpieczny senior w cyfrowym świecie” 
dofi nansowanego przez Ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecznej ze środków 
programu wieloletniego na rzecz osób 
starszych „Aktywni+” na lata 2021-
2025 grupa 60 osób w wieku 60+ 
(rocznik 1960 i starsze) z Rybnika, 
szczególnie z dzielnic takich jak Golejów, 
Grabownia, Chwałęcice, Kłokocin 
czy Śródmieście, które doznawały 
tzw. „cyfrowego wykluczenia” 

i były narażone na różnego rodzaju 
niebezpieczeństwa (np. możliwość stania 
się ofi arą oszustwa, utraty oszczędności) 
i niedogodności (np. brak kontaktu 
z bliskimi ze względu na pandemię, 
brak możliwości skorzystania z usług 
bankowych i/lub urzędowych online 
w celu minimalizacji ryzyka zakażenia 
się koronawirusem) ze względu 
na niski poziom umiejętności w zakresie 
posługiwania się nowoczesnymi 
technologiami i korzystania z nowych 
mediów, a także z powodu braku 
odpowiedniego sprzętu, mogła 
skorzystać z 720 godzin zajęć w ramach 
kursu podstawowego, uzupełniającego 
i średniozaawansowanego 
z zakresu m.in. zakupów online, 
bankowości elektronicznej, e-usług 
publicznych, mediów społecznościowych, 
kultury i rozrywki online, prowadzonych 
przez wykwalifi kowanych specjalistów, 
i wypożyczyć sprzęt w postaci tabletu 
z klawiaturą do nauki.

W ramach projektu w 4 lokalizacjach: 
w Halo! Rybnik, Domu Dziennym Senior+, 
Klubie Seniora oraz na Uniwersytecie III 
Wieku w Rybniku utworzyliśmy również 
Punkty „Cyfrowego Wsparcia Seniorów”. 
We wspomnianych punktach od sierpnia 
do grudnia nasi konsultanci udzielili ponad 
40 seniorom 200 godzin indywidualnych 
porad i konsultacji związanych z obsługą 
tzw. „nowych mediów” i bezpieczeństwem 
seniorów jako użytkowników sieci, mają-
cych na celu zapobieganie ich cyfrowemu 
wykluczeniu.

W ramach realizowanego projektu powstała 
strona internetowa: aktywny-e-senior.pl oraz 
podręcznik dla seniorów na każdy poziom 
kursu (w sumie 3 podręczniki). Każdy senior 
otrzymał taki podręcznik w wersji drukowa-
nej oraz elektronicznej.

Dzięki realizacji projektu znacząco zwięk-
szyły się wiedza i umiejętności ponad 100 
seniorów (uczestników kursów i konsulta-
cji) w zakresie posługiwania się nowocze-
snymi technologiami, mogą się oni również 
czuć bezpieczniejsi jako użytkownicy sieci. 
W ramach naszego kursu zwiększyła się 
też dostępność e-usług dla seniorów, w tym 
zwłaszcza: e-administracji (każdy z uczest-
ników zyskał dostęp do ePUAPu), bankowo-
ści elektronicznej (wszyscy uczestnicy mają 

teraz internetowe konto bankowe), inter-
netowego konta pacjenta, e-PITu, zakupów 
internetowych i innych. W czasie kursu uzy-
skaliśmy również 100% frekwencję na zaję-
ciach poprzez wprowadzenie możliwości ich 
odrabiania.

Patronem honorowym naszego projektu zo-
stała Rybnicka Rada Seniorów. Jedna z uczest-
niczek naszego kursu prowadzi obecnie swo-
jego bloga w lokalnych mediach.

Największy jednak nasz sukces to zgłaszanie 
się, już po zakończeniu rekrutacji, dzięki mar-
ketingowi szeptanemu, kolejnych chętnych 
do udziału w zajęciach w przyszłym roku. Już 
teraz mamy kolejnych 60 zainteresowanych 
kursem. Tym samym dokonała się zmiana 
społeczna, na której nam zależało – udało 
nam się zwiększyć zainteresowanie osób 
w wieku 60+ z Rybnika nowymi technologia-
mi i kształtowaniem kompetencji cyfrowych, 
a także zwiększyć ich motywację do korzy-
stania z nowych mediów, co przyczyniło się 
też do wzrostu zaangażowania tychże osób 
w kontakty społeczne za pośrednictwem me-
diów elektronicznych (np. wszyscy uczestni-
cy mają teraz swoje konta w mediach spo-
łecznościowych i komunikatory internetowe, 
słuchają muzyki za pośrednictwem Spotify 
lub Tidala, zwiedzają wirtualne muzea i gale-
rie, czytają e-booki, niektórzy prowadzą blogi 
i grupy dyskusyjne), zwiększenia zaangażo-
wania seniorów w procesy partycypacyjne 
zachodzące w życiu publicznym (uczestnicy 
kursu wzięli udział w spisie powszechnym, 
w głosowaniu w ramach budżetu obywa-
telskiego). Dzięki realizacji zadania osoby 
z grupy 60+ zyskały możliwość skorzystania 
z porad i kursów oraz sprzętu elektroniczne-
go, co pomogło im przełamać strach przed 
korzystaniem z nowoczesnych technologii 
i Internetu.

Realizacja projektu wpłynęła pozytywnie tak-
że na nasze Stowarzyszenie, które rozwinęło 
i udoskonaliło swoją ofertę na rzecz seniorów 
poprzez inicjowanie kolejnych przedsięwzięć 
na ich rzecz.

Mamy wielką nadzieję na to, że w przyszłym 
roku uda się projekt kontynuować w nowej, 
jeszcze ciekawszej formie. Należy też zazna-
czyć, że szczególnym powodzeniem cieszyły 
się konsultacje w tzw. punktach „cyfrowego 
wsparcia seniora”, dlatego też ten pomysł 
chcielibyśmy nieco zmodyfi kować i rozwinąć.
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Misją Fundacji Rybnickiej jest działalność 
na rzecz rybnickich (i nie tylko) dzielnic 
(lub innych jednostek pomocniczych 
gminy). 

Fundacja specjalizuje się w organizowaniu 
szkoleń dla jednostek pomocniczych gminy 
z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, 
a także w działaniach strażniczych, inicjo-
waniu działań na rzecz reformy jednostek 
pomocniczych i przedsięwzięć na rzecz 
ich integracji i wzmacniania. W tym celu 
Fundacja m.in. zainicjowała Forum Rad 
Dzielnic, czyli cykliczne spotkania dziel-
nicowych liderów, wydała dofinansowa-
ny z dotacji Fundacji ORLEN w ramach 

programu „Moje miejsce na Ziemi” mie-
sięcznik dotyczący tematyki dzielnicowej 
oraz zorganizowała interaktywny „Wielki 
Test Wiedzy o Dzielnicach” z cennymi na-
grodami i powołała do życia lokalne ugru-
powanie, którego celem jest zreformowa-
nie obecnego sposobu funkcjonowania 
dzielnic w strukturze samorządu. Z kolei 
w ramach akcji „Masz Głos! ” Fundacja 
uzyskała wyróżnienie w konkursie „Super-
Samorząd” m.in. za stworzenie w dzielni-
cach „Biblioteczek Obywatelskich”, czyli 
za przekazanie rybnickim radom dzielnic 
publikacji na temat uprawnień i obowiąz-
ków radnych, na temat inicjatywy lokalnej 
czy budżetu obywatelskiego.

FUNDACJA  
DLA DZIELNIC
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KAMPANIA 
SPOŁECZNA  
DOFINANSOWANA 
PRZEZ 
MIASTO RYBNIK

PRZECIWKO 
PRZEMOCY DOMOWEJ
Fundacja Rybnicka realizowała w 2021 
roku kampanię społeczną „Nie odwracaj 
wzroku, nie zatykaj uszu” dofinansowaną 
przez Miasto Rybnik, której celem było 
uwrażliwianie mieszkańców Rybnika 
na problem przemocy domowej, 
zwłaszcza powodowany nadużywaniem 
alkoholu. Kampanię przygotowano 
w oparciu o przeprowadzone w czerwcu 
badanie sondażowe dotyczące zjawiska 
przemocy domowej. Partnerami kampanii 
zostali: Stowarzyszenie „Niebieska 
Linia”, Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie, Miejska Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej w Rybniku. 

W ramach kampanii powstało 6 artykułów 
eksperckich: „Co z ciebie za facet? Mężczyźni 
o tym nie mówią, czyli kobieta w roli opraw-
cy”, „W czterech ścianach (wywiad) ”, „Łapka 
w górę! Przemoc dla lajków”, „Dzieciństwo, 
które boli”, „Chłopaki nie płaczą – recenzja fil-
mu Chłopięcy świat”, „Sprawa wewnętrzna”, 
które opublikowane zostały w lokalnych me-
diach, na portalu Rybnik Dla Was. Kolejnym 
elementem kampanii były opublikowane 
w lokalnych mediach 4 banery: „Z pięścią jej 
do twarzy”, „Moja nowa stylówa”, „Schody do-
nikąd”, „Co z ciebie za facet? ” oraz 4 plakaty: 
„Coś we mnie pękło…”, „Święta za pasem”, „50 
twarzy przemocy”, „Barwy szczęścia”, które 
dystrybuowano wśród partnerów kampanii, 
w szkołach, miejskich autobusach, gablotach 
informacyjnych w dzielnicach i publikowano 
w lokalnej prasie. Ponadto w ramach kam-
panii przeprowadzono dwa eksperymenty 
społeczne. Pierwszy polegał na sprawdzeniu 
reakcji osób postronnych na problem prze-
mocy pijanego konkubenta wobec matki 
z dzieckiem. Scenka rodzajowa została ode-
grana na klatce schodowej jednego z bloków. 
Zaaranżowanej sytuacji towarzyszyły wrza-
ski, krzyki, tłuczenie szkła. Obserwatorzy 
sytuacji pozostali jednak wobec niej bierni, 
nikt nie pomógł, a zwyczajowe tłumaczenie 
brzmiało: „To jest sprawa tej rodziny”. Drugi 
eksperyment społeczny miał zweryfikować 
czy przypadkowi przechodnie pozostaną obo-
jętni na pobitego przez swoją dziewczynę i jej 
koleżankę młodego chłopaka. Scenka została 
odegrana na skwerze, gdzie przez chwilę leżał 

„pobity” aktor, który następnie, odpowiednio 
ucharakteryzowany, szedł chodnikiem. Tym 
razem kilka osób zareagowało na sytuację, 
pomoc zaproponowała spacerująca para, jed-
nak chłopak usłyszał też komentarz: „Dałeś 
się pobić dziewczynom? ”. Obydwa ekspery-
menty potwierdziły, że u mieszkańców na-
szego miasta silnie zakorzenione są stereoty-
py związane z przemocą domową: że dotyczy 
ona tylko kobiet, że nie należy się wtrącać, 
bo to są sprawy rodzinne, że przemoc zdarza 
się tylko w patologicznych rodzinach, gdzie 
występują problemy z alkoholem, że kobie-
ty są wyłącznie ofiarami, a nie sprawcami 
przemocy domowej, że dzieci nie biją rodzi-
ców, bo starszym okazuje się wyłącznie sza-
cunek, że przemoc ma wyłącznie wymiar 
fizyczny. W ramach kampanii odbył się także 
konkurs na profilaktyczne grafitti, jednak, 
mimo wyboru projektu, nie udało się pozy-
skać dla niego żadnej lokalizacji. W kampanii 

powstały także 3 spoty: „Tego nie przypudru-
jesz. Niektórych blizn nie widać”, „Z pięścią 
jej do twarzy” i „Kwaśne jabłko”, które zostały 
wyemitowane w systemie miejskich telebi-
mów oraz na kanale Rybnik Dla Was w ser-
wisie YouTube.

Kampania społeczna „Nie odwracaj wzro-
ku, nie zatykaj uszu” spotkała się z szero-
kim odbiorem społecznym i wpłynęła nie 
tylko na dostrzeżenie problemu przemocy 
domowej, ale i na jego postrzeganie. Uświa-
domiła wielu rybniczanom, negując utrwa-
lone stereotypy, że problem przemocy do-
mowej dotyczy także osób starszych, dzieci, 
że ma wymiar również psychiczny, a ofiarami 
przemocy bywają także mężczyźni, że alko-
hol bywa nie tylko przyczyną, ale i skutkiem 
stosowania przemocy. W kampanii wskaza-
no także miejsca, gdzie można szukać pomo-
cy w sytuacji, gdy doświadczamy przemocy 
domowej.
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PROFILAKTYKA 
UZALEŻNIEŃ
Jednym z obszarów działalności Fundacji 
Rybnickiej jest szeroko pojęta profilaktyka 
uzależnień, zarówno w grupie społecznej 
dzieci i młodzieży, jak i seniorów. 
Realizujemy warsztaty, szkolenia, 
webinaria i kampanie społeczne mające 
na celu przeciwdziałanie uzależnieniom 
od narkotyków i alkoholu. W ostatnim 
czasie Fundacja Rybnicka realizowała 
kampanię społeczną „Druga strona 
zażywania” dofinansowaną przez Miasto 
Rybnik. W ramach kampanii najpierw 
zostało przeprowadzone wśród rybniczan 
badanie sondażowe dotyczące problemu 
narkomanii, w tym związanych z nią 
mitów i stereotypów, a następnie została 
przygotowana kampania profilaktyczna. 

W trakcie kampanii w systemie miejskich 
telebimów wyemitowano spot „Padniesz 
trupem”, a na kanale Rybnik Dla Was 
w serwisie YouTube spot „Druga strona za-
żywania”, ponadto w miejskich autobusach, 
a także w szkołach i gablotach informa-
cyjnych w dzielnicach pojawiły się plakaty 
„Ostatnia kreska” oraz „Narkotyki nie są ta-
nie. Bywa, że kosztują życie”, zaś w lokalnych 
mediach, w prasie i na portalu Rybnik Dla 
Was, wyemitowano banery „Wpół do śmier-
ci”, „Black Friday. Wyprzedaż u dilera” oraz 
„Druga strona zażywania”. Powstały też 4 
artykuły eksperckie: „Nowe narkotyki, nowi 
narkomani”, „Zaczęło się zwyczajnie… Roz-
mowa z trzeźwym narkomanem”, „To taki 

piękny chłopak był… Recenzja Basketball 
Diaries”, „Okiem wychowawcy: Dlaczego 
młodzi ludzie sięgają po narkotyki? ”, które 
opublikowano na lokalnym portalu Rybnik 
Dla Was. Został również przeprowadzony 
eksperyment społeczny, którego wyniki 
okazały się niezbyt optymistyczne. W ra-
mach eksperymentu osoby z Fundacji m.in. 
sprawdziły czy młodzież może łatwo zaopa-
trzyć się w dopalacze i środki odurzające. 
Okazuje się, że sklepy oferujące tego typu 
„towar” można bez trudu znaleźć poprzez 
wyszukiwarkę. Niestety, najczęściej działają 
one poza granicami naszego kraju, a dodat-
kowo zabezpieczają się oficjalnie oferując 
np. „substancje laboratoryjne”, „sole do ką-
pieli”, „proszki do czyszczenia”, „chemię go-
spodarczą”, „materiały kolekcjonerskie” – 
wszystko „absolutnie nie do spożycia przez 
ludzi”. Co gorsza środki te można zamówić 
bez problemu np. do paczkomatu, nie poda-
jąc niemal żadnych swoich danych, co pozo-
staje całkowicie poza jakąkolwiek kontrolą 
dorosłych. Kolejnym elementem ekspery-
mentu społecznego w ramach kampanii 

było sprawdzenie reakcji przypadkowych 
osób na młodego człowieka publiczne zaży-
wającego środki odurzające. W sposób wła-
ściwy i oczekiwany nie zareagował niestety 
nikt. Reakcją była bądź obojętność i natych-
miastowe oddalenie się, bądź słowna agre-
sja. Osoby z problemem narkotykowym nie 
mogą liczyć na pomoc i wsparcie otoczenia, 
dlatego też odsetek zgonów wśród uzależ-
nionych od środków odurzających nastolat-
ków i tzw. „młodych dorosłych” (do 26 roku 
życia) jest w Polsce zatrważająco wysoki. 
Należy też wspomnieć, że problem uzależ-
nienia jest u młodzieży najczęściej wtór-
ny, tzn. jest to sposób na „radzenie” sobie 
z innymi problemami takimi jak chociażby: 
brak akceptacji w grupie rówieśniczej, kło-
poty z nauką, niewłaściwe relacje z rodzi-
cami. W ramach kampanii został również 
opracowany scenariusz zajęć profilaktycz-
nych (w wymiarze 2 godzin lekcyjnych), 
który rozdystrybuowano we wszystkich ryb-
nickich szkołach podstawowych (dla klas 7 
i 8) oraz szkołach ponadpodstawowych wraz 
z materiałami dydaktycznymi na płycie CD. 
W zajęciach zaproponowanych przez Funda-
cję wzięło udział w sumie kilkuset uczniów. 
W kampanii we współpracy z Wydziałem 
Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Ryb-
niku zorganizowano także webinaria dla 
nauczycieli i rodziców, w których wzięło 
udział ponad 30 osób. Podczas webinarium 
mowa była m.in. o ogromnej roli właściwej 
komunikacji rodziców i dzieci w profilaktyce 
uzależnień, sposobach na rozpoznanie uza-
leżnienia u dziecka, o mitach i stereotypach 
związanych z narkomanią, o tym gdzie szu-
kać pomocy, gdy nasze dziecko jest uzależ-
nione. O aspektach prawnych związanych 
z posiadaniem i zażywaniem narkotyków 
przez dzieci i młodzież bądź handlowaniem 
przez nie narkotykami opowiedziała asp. 
Angelika Strzebińczyk, profilaktyk z rybnic-
kiej komendy.

W rezultacie, dzięki kampanii dzieci i mło-
dzież oraz ich rodzice i nauczyciele dowie-
dzieli się jak przeciwdziałać uzależnieniu 
od środków odurzających, jak zapobiegać 
temu zjawisku wśród dzieci i młodzieży, a je-
śli już ono wystąpi to gdzie szukać pomocy.

Partnerem kampanii była Komenda Miej-
ska Policji w Rybniku, a patronem honoro-
wym Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemio-
logiczna w Rybniku.

KAMPANIA SPOŁECZNA  
DOFINANSOWANA PRZEZ 
MIASTO RYBNIK
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NAJLEPSZE KREATYWNE 
OBOZY I PÓŁKOLONIE
Stowarzyszenie „Akademia Rozwoju 
Edukacji Kreatywnej” specjalizuje 
się nie tylko w szkoleniach, ale także 
w organizacji wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży – półkolonii tematycznych 
oraz obozów survivalowych na Mazurach. 

W naszych obozach i półkoloniach uczestni-
czyło już kilkuset młodych rybniczan. Jedni 
nad pięknym jeziorem Łęsk, w pobliżu rezer-
watu przyrody Kulka mieli okazję zmagać się 
z „czterema żywiołami”, czyli m.in. wybrać 
się na przeprawę samodzielnie wykonany-
mi tratwami, wziąć udział w warsztatach do-
skonalenia technik pływackich, wyprawie 
kajakami turystycznymi, w ognisku z pie-
czeniem kiełbasek, nauce strzelania z broni 

pneumatycznej, w tzw. „Archery Challenge”, 
w zajęciach linowych, w zajęciach w żyro-
skopie, grze terenowej z wykorzystaniem 
GPS-u, przejażdżce na quadach po specjal-
nie przygotowanym torze, przyrodniczej 
wyprawie do lasu, grze terenowej z wyko-
rzystaniem wykrywacza metali, w grze 
w kubb, molkky oraz pétanque, w zorbingu, 
wyprawie na poligon i wielu innych atrak-
cjach, inni z kolei w lesie nad jeziorem Goł-
dapiwo, w niedalekiej odległości od Giżycka 
i Węgorzewa w bazie obozowej “Cyranka” 
w Przerwankach, z dala od miejskiego zgieł-
ku i cywilizacji, brali udział w spływie ka-
jakowym, wytwarzali pochodnie, strzelali 
z łuku, wspinali się na ściance, brali udział 
w kursie pierwszej pomocy prowadzonym 

przez ratowników, uczyli się rozpalania 
ognia bez użycia zapałek, budowania schro-
nienia w lesie, brali udział w warsztatach 
z kuchni polowej, budowaniu tratwy czy 
nocnych podchodach. Uczestnicy półkolo-
nii tematycznych „Młodzi detektywi”, „Ma-
gia kina” czy „Magiczny Rybnik” również 
nie mogli narzekać na nudę. Brali bowiem 
udział m.in. w zabawie w parku trampolin, 
w rozwiązywaniu zagadek w escape roomie, 
w wycieczce do kina, w spływie kajakowym 
rzeką Rudą, w laserowym paintballu, w wyj-
ściu na lodowisko i basen.

Nasze półkolonie i obozy organizuje-
my w myśl zasady: „Edukacja jest przy-
godą!”, która stanowi motto naszego 
Stowarzyszenia.
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EVENTY  
DLA LOKALNEJ 
SPOŁECZNOŚCI

Stowarzyszenie „Akademia Rozwoju 
Edukacji Kreatywnej” ma duże 
doświadczenie w organizacji różnego 
rodzaju imprez i eventów dla społeczności 
lokalnej, zwłaszcza promujących lokalne 
dziedzictwo społeczno-historyczno-
kulturowe. W ostatnich latach 
organizowaliśmy m.in. Rybnicki Festiwal 
Piwa, Jarmark Średniowieczny, Festiwal 
Kultury Amerykańskiej i Festiwal Kultury 
Retro w stylu PRL oraz Festyn Zimowy 
„Białe Szaleństwo” czy Dzielnicowy Dzień 
Seniora w Golejowie.

Wszystkie wymienione imprezy miały cha-
rakter integrujący lokalną społeczność. W fe-
stynach i festiwalach brało udział każdora-
zowo kilkaset osób, w Dniu Seniora ok. 100 
osób. Każde ze wspomnianych wydarzeń 
oferowało liczne atrakcje dla uczestników: 
loterie fantowe z cennymi nagrodami jak te-
lewizory, konsole, basen czy dron, sprzęt RTV 
i AGD, pokazy sztucznych ogni, fotobudki, 
fireshow, występy lokalnych artystów, walki 
rycerskie, pokazy tańców średniowiecznych, 
bitwy na śnieżki, zjazd na „byle czym”, kon-
kurs na najlepszego „grzańca”, kuligi sańmi 
z zaprzęgiem konnym, pochody, odszpunto-
wywanie beczki i wiele innych.

Znakomita, biesiadna atmosfera, ciekawe 
i angażujące zabawy dla całych rodzin oraz 
profesjonalna organizacja to znaki rozpo-
znawcze organizowanych przez nas eventów.

Stowarzyszenie organizowało lub współor-
ganizowało także interesujące i zupełnie wy-
jątkowe konkursy jak „Wielkie Poszukiwania 
Jaj Wielkanocnych” w Golejowie, w których 
rokrocznie uczestniczyło ok. 150 dzieci.
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PIŁKA NOŻNA, 
PATRIOTYCZNE 
BIEGANIE I… ZAWODY 
W ZBIERANIU 
GRZYBÓW
Stowarzyszenie „Akademia Rozwoju 
Edukacji Kreatywnej” zajmuje się 
także organizacją zawodów i imprez 
sportowych (amatorskich) oraz 
rekreacyjnych. Stowarzyszenie wraz 
z Radą Dzielnicy Golejów od 5 lat 
corocznie współorganizuje niecodzienne 
zawody – Mistrzostwa Śląska 
w Grzybobraniu, w których, na terenie 
Nadleśnictwa Rybnik i Ośrodka 
Sportowo-Rekreacyjnego „Grzybówka”, 
rywalizuje każdego roku ok. 60 
uczestników z całej Polski, ale i spoza 
granic naszego kraju. Stowarzyszenie 
organizuje również co dwa lata turniej 
piłkarski dla dzielnic z okazji światowego 
bądź europejskiego czempionatu oraz 
Bieg Konstytucji 3 Maja.

„Wielkie Grzybobranie”
Rywalizacja w Mistrzostwach Śląska w Grzy-
bobraniu toczy się w dwóch konkurencjach: 
na największą ilość znalezionych grzybów 
i na największy znaleziony okaz. Od kilku lat 
w grzybiarskich zawodach w Golejowie biorą 
udział mistrzowie świata w tej dyscyplinie 
– reprezentanci Litwy, których przedstawi-
ciel już dwukrotnie triumfował. Zawodom 
zawsze towarzyszy ognisko z pieczeniem 
kiełbasek i konkursy związane tematycznie 
z grzybami. Zwycięzcy mistrzostw mogą też 
liczyć na medale i cenne nagrody w postaci 
sprzętu AGD.

Bieg Konstytucji 3 Maja
W dwóch ostatnich edycjach Biegu Konsty-
tucji 3 Maja wzięło udział kilkaset osób. Pa-
kiet startowy obejmował m.in. pamiątkowe 
medale oraz okolicznościowe gadżety – skar-
petki lub koszulki. Każdy uczestnik mógł 

też liczyć na posiłek regeneracyjny i wodę 
mineralną oraz numer startowy. Zwycięzcy 
w poszczególnych kategoriach dodatkowo 
zaś na cenne nagrody – markowe zegarki, 
galanterię skórzaną, sprzęt elektroniczny. 
Biegacze w głównej kategorii rywalizują 
na trasie 5 km, w kategoriach młodzieżo-
wych natomiast na trasie 2,5 km, 1 km, 
500 m i 100 m.

Mundial / Euro dla Dzielnic
Mundial lub Euro dla Dzielnic to ama-
torski turniej piłkarski dla mieszkańców 
rybnickich dzielnic, mający na celu inte-
grację ich społeczności poprzez sportową 

rywalizację. Zwycięska ekipa, poza pucha-
rem, który jest repliką trofeum wręczane-
go na „oryginalnym” Mundialu czy Euro, 
otrzymuje zawsze cenne nagrody. Mecze 
rozgrywane piłkami, którymi grają uczest-
nicy rzeczywistego europejskiego czy 
światowego czempionatu. Drużyny biorą-
ce udział w turnieju liczą 9 zawodników 
(sześciu podstawowego składu i trzech 
rezerwowych). Mecze oczywiście są sę-
dziowane przez profesjonalnych arbitrów. 
Dotychczas w turnieju triumfowały repre-
zentacje: Ochojca (2016), Kamienia (2018) 
i Golejowa (2020). Kto wygra Mundial dla 
Dzielnic 2022? 
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Sfinansowano  
przez Narodowy Instytut Wolności 

– Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego 

ze środków  
Programu Rozwoju Organizacji 

Obywatelskich na lata 2018-2030


