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Wprowadzenie
Publikacja Język migowy w organizacjach pozarządowych. Minirozmówki migowo (PJM)-polskie;
polsko-migowe (PJM) ze słowniczkiem powstała w ramach projektu „Zintegrowani Niepełnosprawni – rozwój sieci
organizacji Sejmiku” realizowanego przez Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych dofinansowanego ze
środków UE w ramach działania PO KL 5.4.2. Książka wpisuje się w realizację celu szczegółowego projektu, jakim
jest zwiększenie poziomu umiejętności i aktywności organizacji pozarządowych w zakresie działań partnerskich
z administracją samorządową i rządową.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Witamy w przyjaznej miganiu organizacji pozarządowej
Publikację przygotowała i opracowała Fundacja na Rzecz Osób Głuchych i Języka Migowego przy udziale
osób głuchych. Przedstawiamy Państwu autorski sposób opisu język migowego (PJM).

► Cel
Minirozmówki… są publikacją skierowaną do słyszących pracowników, współpracowników, wolontariuszy
z obszaru administracji samorządowej, rządowej i pozarządowej oraz do osób głuchych/niesłyszących zarówno w roli
klienta, jak i pracownika, współpracownika, czy wolontariusza organizacji pozarządowej.
Głównym celem jest przybliżenie słownictwa z zakresu działalności organizacji pozarządowej oraz zaproponowanie narzędzia pomocnego w podniesieniu poziomu umiejętności porozumiewania się w języku migowym (PJM).
Książka może stanowić również pomoc dla tłumaczy języka migowego oraz dla osób uczących się języka migowego (PJM) jako obcego lub języka polskiego jako obcego.
W celu zwiększenia dostępności książka stara się, przynajmniej w pewnym stopniu, realizować ideę tekstu
łatwego do czytania1 oraz tekstu bardziej przystępnego dla osób słabowidzących. W publikacji zostały zastosowane rozwiązania ułatwiające korzystanie z tekstu zarówno w formie, jak i w treści. W kompozycji tekstu zastosowano: duży rozmiar stron (A4), duży druk, czcionkę bezszeryfową (Calibri), zwiększenie odstępów miedzy wierszami,
kontrasty oraz włączono elementy wspomagające wizualizację treści – komiksy. Zwiększenie przystępności przekazu
o charakterze administracyjnym starano się uzyskać poprzez uproszczenie dialogów oraz definicji objaśniających
znaczenie specjalistycznych terminów.

► Zespół
W pracach nad przygotowaniem Minirozmówek…. brały udział osoby głuche/niesłyszące oraz słyszące:
eksperci w dziedzinie badań nad językiem migowym, leksykografią migową, pismem migowym (SignWriting),
eksperci w dziedzinie języka polskiego, specjaliści z zakresu zarządzania organizacjami pozarządowymi, graficy,
filmowcy, native signers (rodzimi użytkownicy języka migowego).

1

Zasady konstruowania tekstu łatwego do czytania NUMER 3/2012 - PFRON łatwy w czytaniuhttp://www.pfron.org.pl/
portal/ebi/8/12/Zasady_konstruowania_tekstu_latwego_w_czytaniu.html.
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CZĘŚĆ I Wstęp

Minirozmówki… składają się z trzech głównych części:
Część I Wstęp
Część II Rozmówki
Część III Słowniczek. Indeksy i spisy
A. Sekcja migowo (PJM)-polska
1. Znaki migowe
a) Słowniczek
b) Indeks
2. Definicje migowe (glosy)
a) Słowniczek
B. Sekcja polsko-migowa (PJM)
1. Znaki migowe
a) Słowniczek
b) Lista alfabetyczna
2. Definicje migowe (glosy)
a) Lista alfabetyczna

► Część I Wstęp
We wstępie zostały umieszczone informacje dotyczące budowy i zawartości Minirozmówek… oraz wskazówki
pozwalające na sprawne korzystanie z rozmówek, słowniczków i płyty.

► Część II Rozmówki
W tej części znajduje się 16 dialogów w języku polskim z zakresu działalności organizacji pozarządowej
wraz z odpowiadającymi im dialogami w języku migowym (PJM) zapisanymi w formie glos. Do każdego dialogu
dobrane zostały zestawy „słówek” w postaci tabel, czyli znaki migowe użyte w tych dialogach lub treściowo przynależne do poruszanego w dialogu tematu.
Dialogi w języku polskim
Dialogi tematycznie dotyczą organizacji pozarządowej. Poruszają one tematy istotne na etapie powstawania
organizacji, takie jak: tworzenie statutu czy rejestracja organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoby, które
już założyły organizację pozarządową znajdą w dialogach informacje na temat pozyskiwania funduszy, prowadzenia księgowości czy promocji działań organizacji. Dialogi zawierają także informacje przydatne osobom, które
chcą nawiązać współpracę z fundacją lub stowarzyszeniem.
Informacje zawarte w dialogach poparte są doświadczeniem zdobytym w pracy w organizacjach pozarządowych. Czerpane były także z ogólnopolskiego portalu poświęconego organizacjom pozarządowym www.ngo.pl.
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Niektóre kwestie poruszane w dialogach dotyczą szczególnie realiów działania organizacji pozarządowych
w województwie warmińsko-mazurskim (np. informacje o Warmińsko-Mazurskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych,
Radach Pożytku Publicznego czy Powiatowych Społecznych Radach do spraw Osób Niepełnosprawnych).
Dialogi w języku migowym (PJM)
Główną metodą zapisu dialogów w języku migowym (PJM) jest glosowanie, które polega na tym, że znaki
PJM, budujące poszczególne zdania, oznaczane są przez glosy polskie. Glosy są to formy hasłowe leksemów
polskich uznane za odpowiedniki słownikowe znaków migowych lub sekwencje takich form. Oznacza to, że kiedy
glosujemy znak PJM, to piszemy jego znaczenie używając polskiego słowa lub słów.
W dialogach do glos w indeksie górnym zostały dodane numery lub symbol „gwiazdki”. Numery odpo4

wiadają tabeli, w której dany znak migowy został opisany, np. [ZAŁOŻYĆ] . Symbol „gwiazdki” oznacza, że dany
znak migowy nie został opisany w postaci tabeli, ale zarejestrowany jest w postaci klipu w części słowniczkowej
na płycie, np. [LOGO 1 ]*.
Zasady przyjęte w glosowaniu:
1. Kiedy zapisujemy znaczenie znaku PJM, używając polskiego słowa, piszemy je wielkimi literami w nawiasie
kwadratowym [ ], np. kiedy chcemy zapisać znak o znaczeniu „stowarzyszenie”, to zapisujemy [STOWARZYSZENIE].
2. Jeżeli znak PJM zapisany jest poprzez więcej niż jeden znak z użyciem łącznika oznacza to, że więcej niż pojedyncze słowo oddaje znaczenie danego znaku PJM. Wiele znaków PJM nie może być glosowanych przez pojedyncze słowa polskie, ponieważ pojedyncze słowo polskie nie oddaje znaczenia znaku PJM. Jeśli więc chcemy
zapisać, na przykład, znak o znaczeniu „nie mieć” to w PJM jest to jeden znak, dlatego zapisujemy [NIE-MIEĆ].
3. Jeżeli różne znaki PJM odnoszą się do tego samego słowa w języku polskim, wówczas glosę oznacza się dodatkowymi numerami, np. [DOTACJA 1] i [DOTACJA 2].
4. Jeżeli dany znak migowy należy do klasy – klasyfikator, wówczas zapisywany jest w glosach poprzez dodanie
oznaczenia klasyfikatora – KL, np. [KL: KARTKA].
5. W nawisach klamrowych zostały umieszczone informacje dodatkowe opisujące szczególny sposób artykulacji
lub wskazujące na gest, np. {rozłożenie rąk}.
6. Jeżeli zapisujemy daktylograficzny znak migowy, to piszemy go małymi literami ze spacją, np. [n i p ].
7. Jeżeli do glosy dodany jest indeks dolny OPIS WYKONANIA ZNAKU, oznacza to, że znak migowy jest wykonywany
w określony, opisany w indeksie sposób, np. TO NA DOLE – znak migowy TO wykonany jest ze skierowaniem na dół.
8. Jeżeli znaki migowe wykonywane są symultanicznie, tzn. równoczesność polega na tym, że jedna ręka miga
jeden znak (lub jego skrócony wariant), a druga ręka inny znak (lub jego skrócony wariant), np. [P: DAĆ-TOBIE;
L: DAĆ-TOBIE], co oznacza, że w tym samym czasie (równocześnie) prawa ręka (P) miga znak migowy
[DAĆ-TOBIE], i lewa ręka (L) miga znak migowy [DAĆ –TOBIE].
9. Jeżeli glosa składa się ze słów przedzielonych ukośnikiem oznacza to, że miejsce przed ukośnikiem zajmuje
znaczenie o największej frekwencji (najczęściej kojarzone z postacią tego znaku), równocześnie stanowiące
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hasło słownikowe w tabelach i słowniczkach, a miejsce z podkreśleniem po ukośniku zajmuje znaczenie użyte
3

w określonym kontekście, np. [RZĄDZIĆ/ZARZĄD] , gdzie RZĄDZIĆ – to hasło w tabeli nr 3, a ZARZĄD to jeden
z ekwiwalentów przynależny do tej postaci znaku, który został użyty w danym kontekście (zob. dialog 3), czyli:
3

[RZĄDZIĆ/ZARZĄD]

hasło w tabeli i w słowniczku

znaczenie użyte w określonym kontekście

10. Jeżeli glosa jest złożona, tzn. wewnątrz jednej glosy oznaczonej pogrubionym nawiasem kwadratowym
znajdują się inne glosy wskazuje to na złożenie, np.: [[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [POZA 1] [RZĄDZIĆ/
RZĄDOWY]] – organizacja pozarządowa.
11. Jeżeli w glosie dodane są symbole „plus” + + oznacza to, że znak migany jest kilkakrotnie, np. [STATUT++].
12. Jeżeli wewnątrz glosy złożonej znajduje się glosa umieszczona w nawiasie zwykłym ( ) oznacza to, że dany
znak migowy został użyty w danym kontekście w formie skróconej, z pominięciem elementu znaku, który jest
zawarty w nawiasie zwykłym, np. [(KL: KARTKA) [WNIOSEK]] – wniosek.
13. Jeżeli glosa zapisana jest kursywą oznacza to, że jest to znak niemanualny, np. [NIE].
„Słówka”
Znaki PJM zostały opisane w tabelach, które wyglądają w następujący sposób:
1 		

2 		

5
Znak migowy (PJM) – fotografia

3 		

4 		

5 		
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STOWARZYSZENIE
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• stowarzyszenie
• towarzystwo
Budowa znaku migowego

1. Numer
Numer tabeli odnosi się zarówno do formy hasłowej, zapisu SW, jak i do poszczególnych ekwiwalentów
tłumaczeniowych zawartych w tej tabeli. Posługując się numerami można odszukiwać znaki migowe w części
rozmówkowej i w części słowniczkowej.
7
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2. Fotografia znaku migowego
Hasło słownikowe w języku migowym stanowi fotografia znaku migowego. Ze względu na złożoną budowę/artykulację jeden znak migowy może być utrwalony przez więcej niż jedną fotografię uzupełnioną o symbole graficzne, określające ruch2. W niniejszej publikacji po raz pierwszy wykorzystano do oznaczenia ruchu
na fotografiach znaków migowych system strzałek zaczerpnięty z pisma migowego SignWriting (SW).
		

Do podstawowych zasad oznaczania ruchu w SW należą:

•

oznaczenie ruchu wykonywanego: prawą ręka, lewą ręka lub prawą i lewą ręką równocześnie3,

•

oznaczenie ruchu w określonej płaszczyźnie: pionowej lub poziomej,

•

oznaczenie kierunku ruchu: do góry, na dół, do przodu, do tyłu, do lewej strony, do prawej strony,

•

oznaczenie odrębnymi kształtami symboli odnoszącymi się do ruchu: dłoni, przedramienia, ramienia,

		

nadgarstka, palców.

Typ płaszczyzny
Pionowa
(podwójna kreska)

Kierunek ruchu

Przykładowy symbol ruchu
Prawa ręka
(czarny grot strzałki)

Lewa ręka
(biały grot strzałki)

Lewa i prawa ręka równocześnie
(„przerywany” grot strzałki)

Do góry
Do dołu
Do lewej strony

Pozioma
(pojedyncza
kreska)

Do prawej strony
Do przodu
Do tyłu
Opis wykorzystanych w książce symboli ruchu znajduje się w aneksie nr 1 (zob. s. 13).

3. Hasło słownikowe
Za hasło słownikowe w języku polskim zostały przyjęte postaci glos w ich najbardziej uproszczonej formie.
Tabele niepełne, czyli jednowierszowe, stanowią oznaczenie wystąpienia z odniesieniem do tabeli, w której
dany znak został opisany. Numer przy haśle oznacza, że różne znaki PJM odnoszą się do tego samego słowa w
języku polskim i zostały zarejestrowane w tabeli i/lub na płycie.
4. Zapis SignWriting (SW)
Hasła słownikowe poszczególnych znaków migowych (ale nie każda możliwa ich forma) zostały zapisane
w piśmie migowym – SignWriting (SW)4.

2

Zdając sobie sprawę z tego, że sama tylko fotografia, nawet jeżeli jest uzupełniona symbolami ruchu, nie zawsze jest w stanie
oddać właściwej artykulacjię znaku, zalecamy korzystać dodatkowo z klipów wideo (zob. płyta DVD dołączona do książki).

3

Sposób obrazowania ruchu na fotografii oznaczony jest z perspektywy osoby migającej.

4

Symbole SW, budujące zapis znaku PJM zostały wybierane z list symboli opisanych w książce Strukturalna klasyfikacja
i systematyzacja znaków Polskiego Języka Migowego dla potrzeb leksykografii dwujęzycznej (Grzesiak 2007); natomiast
opis zasad zapisu i odczytywania można odnaleźć we wstępie do Minirozmówek migowo (PJM)-polskie, polsko-migowe
(PJM). Znaki migowe i przykładowe dialogi przydatne w urzędach administracji publicznej (Grzesiak 2008).
8
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5. Ekwiwalenty tłumaczeniowe
Ekwiwalenty tłumaczeniowe są to odpowiedniki znaków migowych w języku polskim. Informacje
o wszystkich ekwiwalentach tłumaczeniowych znaków PJM zawartych w Minirozmówkach…
pochodzą od osób głuchych/niesłyszących –

rodzimych

użytkowników

języka

migowego.

W tabeli każdego znaku PJM znajdują się wszystkie znaczenia znaku, tzn. wymienione są wszystkie możliwe
sposoby przetłumaczenia danego znaku na język polski. Hasło słownikowe odnosi się do ekwiwalentu
(odpowiednika tłumaczeniowego) danego znaku w określonym kontekście w dialogu.
6. Budowa znaku migowego
Wszystkie znaki migowe zostały opatrzone schematem budowy znaku, natomiast dodatkową charakterystykę
otrzymały złożenia oraz znaki kierunkowe. Biorąc pod uwagę strukturę formalną, znaki języka migowego
dzieli się na trzy główne typy:

Budowa znaku migowego
Typ znaku

Oznaczenie

Opis

Znaki manualne

(M)

Znaki, które wykonywane są tylko ręką/rękoma.

Znaki mieszane
manualno-niemanualne

(M-N)

Znaki, w których biorą udział równocześnie artykulatory manualne
i niemanualne.

Znaki niemanualne

(N)

Znaki, które wykonywane są za pomocą innych artykulatorów niż ręce.

Budowa znaku migowego
Typ znaku

Oznaczenie

Opis

Znaki jednoręczne

(│)

Znaki, w artykulacji których bierze udział tylko jedna ręka
(niedominująca ręka nie odgrywa żadnej roli).

Znaki dwuręczne – jedna
ręka dominująca

(─│)

Znaki, w artykulacji których tylko jedna ręka funkcjonuje jako
aktywny artykulator.

Znaki dwuręczne – dwie
ręce aktywne

(││)

Znaki, w artykulacji których obie ręce są artykulatorami,
każda ręka ma ten sam kształt, orientację i ruch.

W znakach manualnych oraz manualno-niemanualnych wyróżnia się trzy typy znaków. Ponadto znaki
dzielą się ze względu na obecność lub występowanie kategorii ruchu w trakcie ich artykulacji.

Charakterystyka znaku migowego pod względem kategorii ruchu
Typ znaku

Oznaczenie

Znaki statyczne
Znaki dynamiczne

Opis

Znaki, w artykulacji których nie występuje kategoria ruchu.
▲

Znaki, w artykulacji których występuje kategoria ruchu.

► CZĘŚĆ III Indeksy i spisy
A. Sekcja migowo (PJM)-polska
Część migowo (PJM)-polska składa się ze słowniczka znaków PJM i odpowiadającemu mu indeksu
znaków PJM oraz ze słowniczka definicji migowych.
9
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Wstęp

1. Znaki migowe
a) Słowniczek znaków migowych
Słowniczek znaków migowych PJM zawiera 166 klatek – każda klatka to jeden znak migowy PJM w wersji
zapisanej w notacji SW. Słowniczek stanowi zbiór znaków migowych PJM, które zostały zebrane z części „Rozmówki” i ujęte w tabelę, składającą się z czterech kolumn: 1) liczba porządkowa; 2) symbol oznaczający jednoręczność lub dwuręczność oraz statyczność lub dynamiczność; 3) znak migowy PJM w notacji SignWriting;
4) ekwiwalent tłumaczeniowy w języku polskim. Dla ułatwienia przeszukiwania słownika tabela została
w określonych miejscach poprzedzielana, tzn. oddzielone zostały: miejsca wejść do poszczególnych grup
kształtów ręki (nazwa grupy i zestaw symboli podgrup danej grupy kształtów ręki umieszczone pośrodku tabeli);
miejsca wejść do poszczególnych podgrup danej grupy kształtów ręki (symbol danej podgrupy umieszczony
pośrodku tabeli); miejsca wejść do określonego symbolu miejsca artykulacji (symbol danego miejsca artykulacji
umieszczony z lewej strony tabeli, brak symbolu oznacza miejsce artykulacji neutralne).
b) Indeks
Indeks w postaci tabel podgrup danej grupy kształtów ręki stanowi pomoc techniczną w przeszukiwaniu
słownika znaków migowych PJM. Zawarte są w nim odniesienia do miejsc (numerów pozycji) w słowniku,
w których można odszukać interesujący nas znak migowy PJM.
Instrukcja odszukiwania znaków PJM w słowniczku migowo (PJM)-polskim
Odszukaniu interesującego nas znaku migowego służy indeks. Ułatwieniem w posługiwaniu się indeksem
znaków PJM niech będzie seria kolejno ułożonych pytań:
1. Jaki jest symbol kształtu podstawowego?
2. Jaki jest symbol kształtu + orientacji w podgrupie kształtu podstawowego?
3. Jakie jest miejsce artykulacji?
4. Jaki jest typ znaku (jednoręczny, dwuręczny-jedna ręka dominująca, dwuręczny-dwie ręce aktywne)?
5. Jaki jest typ znaku (statyczny, dynamiczny)?
Oto przykład:
Jeśli chcemy odszukać znaczenie znaku PJM, którego postać zapisana w SW wygląda tak:

to, zadając sobie kolejne pytania, odszukujemy jego lokalizację w tabeli-indeksie:
1. Symbol kształtu podstawowego
2. Symbol kształtu + orientacji w podgrupie kształtu podstawowego
3. Miejsce artykulacji: neutralne
4. Typ znaku – dwuręczny
5. Typ znaku – dynamiczny (▲)
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część i

Wstęp

Następnie w części słowniczkowej odszukujemy numer 37, pod którym umieszczony jest ten znak:

Miejsce artykulacji

Jednoręczne

Dwuręczne z jedną ręką
dominującą

Dwuręczne z dwiema
rękoma aktywnymi

neutralne
▲

▲

▲

37

W ten sposób, znając znak migowy, jego wykonanie i zapis, możemy odnaleźć również jego znaczenie:

• poszukiwać
• szukać

27.

37

2. definicje migowe (glosy)
Słowniczek definicji migowych zawiera 72 hasła. Zapisy w postaci glos stanowią objaśnienia znaczeń
w języku migowym (PJM) podstawowych terminów z obszaru organizacji pozarządowej i odpowiadają klipom
umieszczonym na płycie (zob. płyta DVD dołączona do książki).
b. sekcJa polsko-migowa (pJm)
Część polsko-migowa (PJM) składa się z ułożonego alfabetycznie słowniczka definicji w języku polskim
oraz listy alfabetycznej wszystkich ekwiwalentów tłumaczeniowych wraz z odniesieniami do pozycji (numeru)
w części rozmówkowej i w sekcji migowo (PJM)-polskiej. Symbol „gwiazdki” * odsyła do płyty.
a) słowniczek
Przykładowy artykuł hasłowy definicji w języku polskim wygląda następująco:
1

Fundusz załoŻycielski
3

2
15

1. Pieniądze, które fundator przekazuje na działanie fundacji w momencie jej powstania.
zob. FUNDUSZ
zob. ZAŁOŻYCIEL

4
1. Wyraz hasłowy zapisany kapitalikami i wytłuszczony.
2. Numer odsyłający do tabeli.
3. Numeracja znaczeń. Każde znaczenie danego hasła zostało opatrzone numerem.
4. Skrót zob. odnosi do hasła rozwijającego, uzupełniającego definicję.
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Wstęp

Zasady tworzenia artykułów hasłowych:
1. Zapis i forma wyrazu hasłowego
Wyrazy hasłowe zostały zapisane kapitalikami, drukiem wytłuszczonym. Wybrano taki zapis w celu wyróżnienia
hasła i ułatwienia wyszukiwania go w słowniku. Formy gramatyczne wyrazów hasłowych przedstawiają się następująco:

Kategoria
Rzeczownik

Forma hasłowa
Mianownik, liczba pojedyncza (np. EKSPERT). W przypadku nazw zawodów, które mają
swoją formę żeńską zastosowano rozdzielenie form symbolem / (np. KSIĘGOWY/KSIĘGOWA)

Czasownik

bezokolicznik

Przymiotnik

Mianownik, liczba pojedyncza, rodzaj męski (np. BEZZWROTNY)

Rzeczownik z przymiotnikiem Mianownik, liczba pojedyncza (np. ORGANIZACJA POZARZĄDOWA)
Nazwy własne zostały umieszczone w glosach w ich podstawowej formie
Nazwa własna

(np. WARMIŃSKO-MAZURSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH) lub wykorzystano ich skrót ogólnie przyjęty (np. PFRON)

2. Definicje
Definicje zostały skrócone, uproszczone. Wybrano podstawowe znaczenia i opisano je w sposób przystępny dla
każdego czytelnika. Dodatkowo niektóre definicje zostały uzupełnione synonimami, co jest zaznaczone symbolem (s.).
Definicje powstawały w oparciu o wersję internetową słownika języka polskiego dostępną na stronie www.sjp.pwn.pl,
słownik synonimów i definicji ze stron internetowych www.definicja.net oraz www.synomim.net. W trakcie prac nad definicjami korzystano także z następujących pozycji: Praktyczny słownik wyrazów bliskoznacznych, W. Cienkowski, Inny Słownik Języka Polskiego, M. Bańko. Niektóre hasła, terminy i pojęcia charakterystyczne dla sektora pozarządowego zawdzięczają swoje definicje informacjom dostępnym w portalu www.ngo.pl.
3. Użyte symbole i skróty

Symbol, skrót
lub sposób zapisu
1.2.3. …
KAPITALIKI
26
27
(s.)
pot.

Znaczenie symbolu, rozwinięcie i znaczenie skrótu
Numeracja znaczeń – każde znaczenie danego hasła zostało opatrzone numerem.
Wyrazy, wyrażenia lub zwroty zapisane kapitalikami i drukiem wytłuszczonym
to wyrazy hasłowe.
Każde z haseł ma swój niepowtarzalny numer, który odsyła do tabeli w części
rozmówkowej książki.
‘Synonim’ – wyraz, fraza lub wyrażenie, które mają wspólne lub bardzo zbliżone
znaczenie. Przykład: FUNDATOR – donator, sponsor.
Znaczenie potoczne wyrazu.
Symbol rozdziela formę dokonaną i niedokonaną czasownika,

/
zob.

12

np. ZAPISAĆ/ZAPISYWAĆ, także formę męską i żeńską rzeczownika,
np. KSIĘGOWY/KSIĘGOWA.
‘Zobacz’ - wyraz ten odsyła do innego hasła, które stanowi wyjaśnienie,
rozwinięcie lub uzupełnienie definicji.

CZĘŚĆ I
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b)	Lista alfabetyczna
Sekcję polsko-migową zamykają listy alfabetyczne. Pierwsza lista zawiera wszystkie ekwiwalenty tłumaczeniowe wraz z odniesieniami do pozycji (numeru) w słowniczku oraz w indeksie. Symbol gwiazdki wstawiony przy
haśle oznacza, że postać znaku nie występuje w części książkowej, ale znajduje się na płycie. Druga to alfabetyczny spis definicji migowych uzupełnionych odniesieniami do numerów tabel, w których dany znak jest opisany
oraz do klipów na płycie (oznaczenie poprzez *).
Aneks

Symbole oznaczające ruch dłoni
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Symbol

Opis

Prosty długi ruch prawej ręki w płaszczyźnie pionowej w kierunku
strzałki.
Prosty długi ruch lewej ręki w płaszczyźnie pionowej w kierunku strzałki.
Prosty długi ruch prawej i lewej ręki równocześnie w płaszczyźnie
pionowej w kierunku strzałki.
Prosty krótki ruch prawej ręki w płaszczyźnie pionowej w kierunku
strzałki.
Prosty krótki ruch lewej ręki w płaszczyźnie pionowej w kierunku
strzałki.
Prosty krótki ruch prawej i lewej ręki równocześnie w płaszczyźnie
pionowej w kierunku strzałki.
Prosty długi ruch prawej ręki w płaszczyźnie poziomej w kierunku
strzałki.
Prosty długi ruch lewej ręki w płaszczyźnie poziomej w kierunku strzałki.
Prosty długi ruch prawej i lewej ręki równocześnie w płaszczyźnie
poziomej w kierunku strzałki.
Prosty krótki ruch prawej ręki w płaszczyźnie poziomej w kierunku
strzałki.
Prosty krótki ruch lewej ręki w płaszczyźnie poziomej w kierunku
strzałki.
Prosty krótki ruch prawej i lewej ręki równocześnie w płaszczyźnie
poziomej w kierunku strzałki.
Prosty krótki podwójny ruch prawej ręki w płaszczyźnie pionowej
w kierunku strzałki.
Prosty krótki podwójny ruch prawej ręki w płaszczyźnie poziomej
w kierunku strzałki.
13
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

.........................................................................................

Wstęp

Prosty krótki podwójny ruch lewej ręki w płaszczyźnie poziomej
w kierunku strzałki.
Prosty krótki podwójny ruch prawej i lewej ręki równocześnie
w płaszczyźnie poziomej w kierunku strzałki.
Prosty krótki naprzemienny ruch prawej i lewej ręki w płaszczyźnie
pionowej w kierunku strzałki.
Prosty krótki naprzemienny ruch prawej i lewej ręki równocześnie
w płaszczyźnie pionowej w kierunku strzałki.
Prosty krótki naprzemienny ruch prawej i lewej ręki w płaszczyźnie
poziomej w kierunku strzałki.
Prosty krótki potrójny ruch prawej i lewej ręki w płaszczyźnie poziomej
w kierunku strzałki.
Prosty krótki naprzemienny ruch prawej i lewej ręki w płaszczyźnie
poziomej w kierunku strzałki.
Prosty krótki naprzemienny ruch prawej i lewej ręki równocześnie
w płaszczyźnie poziomej w kierunku strzałki.
Prosty ruch prawej i lewej ręki z obrotem przedramienia w kierunku
strzałki w płaszczyźnie poziomej.
Prosty ruch prawej i lewej ręki z podwójnym obrotem przedramienia
w kierunku strzałki w płaszczyźnie poziomej.
Prosty ruch z obrotem przedramienia prawej i lewej ręki w kierunku
strzałki w płaszczyźnie pionowej.
Ruch prawej i lewej ręki po łuku od ciała na linii przód-tył w płaszczyźnie
poziomej w kierunku strzałki.
Ruch prawej i lewej ręki „z pętla” w płaszczyźnie pionowej w kierunku
strzałki.

28.

Ruch falisty prawej ręki w płaszczyźnie pionowej w kierunku strzałki.

29.

Ruch falisty prawej ręki w płaszczyźnie poziomej w kierunku strzałki.

30.

31.

32.

33
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Ruch prawej i lewej ręki po linii strzałki w płaszczyźnie pionowej
z dodatkowym ruchem w płaszczyźnie pionowej.
Ruch od ciała prawej i lewej ręki jednocześnie po łuku w płaszczyźnie
poziomej. Linia bok praw-bok lewy.
Ruch od ciała prawej i lewej ręki po łuku w płaszczyźnie poziomej.
Linia bok-przód-tył-bok.
Ruch prawej i lewej ręki w płaszczyźnie pionowej po łuku.
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Symbole oznaczające ruch przedramienia
Lp.

Symbol

Opis

34.

Obrót w bok wokół własnej osi prawego przedramienia w kierunku
strzałki w płaszczyźnie pionowej.

35.

Obrót w bok naprzemienny wokół własnej osi prawego i lewego
przedramienia w płaszczyźnie pionowej.

36.

Obrót w bok wokół własnej osi prawego przedramienia w kierunku
strzałki w płaszczyźnie poziomej.

Symbole oznaczające ruch ramienia
Lp.

Symbol

Opis

37.

Pojedynczy ruch prawego ramienia w płaszczyźnie pionowej.

38.

Podwójny ruch prawego i lewego ramienia w płaszczyźnie pionowej.

39.

Pojedynczy ruch ramienia prawego w płaszczyźnie poziomej.

40.

Podwójny jednoczesny ruch ramienia prawego i lewego w płaszczyźnie
poziomej.

41.

Ruch prawego i lewego ramienia w płaszczyźnie poziomej.

42.

Podwójny ruch prawego i lewego ramienia w płaszczyźnie poziomej.

Symbole oznaczające ruch nadgarstka
Lp.

Symbol

Opis

43.

Pojedynczy ruch prawego i lewego nadgarstka w płaszczyźnie
pionowej w kierunku strzałki.

44.

Podwójny ruch prawego i lewego nadgarstka w płaszczyźnie pionowej
w kierunku strzałki.

45.

Ruch prawego i lewego nadgarstka w płaszczyźnie poziomej.

Symbole oznaczające rodzaj dynamiki
Lp.

Symbol

Opis

46.

Równocześnie: ręce wykonują ruch w tym samym czasie.

47.

Na zmianę: jedna ręka wykonuje ruch w danym kierunku, a druga ręka
w przeciwnym kierunku.

48.

Raz jedna raz druga: jedna ręka wykonuje ruch w danym kierunku,
a druga nie porusza się, następnie na odwrót.

Symbole oznaczające rodzaj kontaktu z ciałem
Lp.
49.

Symbol

Opis

Poślizg.
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■ 1. ZAKŁADANIE ORGANIZACJI
POZARZĄDOWEJ
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A: Ja jestem urzędnikiem.
T: Ja jestem klientem.
T: Dzień dobry.
A: Dzień dobry, w czym mogę pomóc?
T: Jestem osobą niesłyszącą. Chciałbym razem z kolegami założyć organizację pozarządową.
Co powinniśmy zrobić?
A: Czy zdecydowali państwo, czy organizacja ma być stowarzyszeniem, czy fundacją?
T: Chcemy, aby była to fundacja.
A: Dobrze. Po pierwsze potrzebny jest akt fundacyjny, czyli oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji.
W tym celu fundator lub fundatorzy muszą udać się do notariusza.
T: Co znajduje się w takim dokumencie?
A: Musi znaleźć się tam informacja o celu powstania fundacji i o majątku przeznaczonym na jego realizację.
Ten majątek to fundusz założycielski.
T: Czy to wystarczy, żeby fundacja mogła działać?
A: Nie, fundator musi przygotować statut. Następnie należy zgłosić powstanie fundacji w Krajowym
Rejestrze Sądowym. Dopiero po jej zarejestrowaniu fundacja uzyskuje osobowość prawną.
T: Jak długo trwa taka rejestracja?
A: Sąd rozpatruje wniosek w ciągu 14 dni. Po tym czasie, jeśli wszystkie dokumenty zostały poprawnie
wypełnione, organizacja otrzymuje numer KRS.
T: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
A: Proszę bardzo. Do widzenia.
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A: [JA] [URZĄD/URZĘDNIK]
T: [JA] [KL: PRZYCHODZIĆ-DO-KOGOŚ /KLIENT]
T: [DZIEŃ DOBRY]
24

A: [DZIEŃ DOBRY] [RADA 1/POMAGAĆ-TOBIE]

[W-JAKI-SPOSÓB]
4

T: [P: JA; L: JA]] [GŁUCHY] [JA] [MÓJ] [KOLEGA] [CHCIEĆ 1] [ZAŁOŻYĆ] [[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [POZA
1

19

1] [RZĄDZIĆ/RZĄDOWY]] [CO] [ROBIĆ] [MUSIEĆ 1]

[ROBIĆ]

*

5

6

A: [DECYZJA 1] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [STOWARZYSZENIE] [CZY] [FUNDACJA]
6

T: [JA] [WŁAŚNIE] [CHCIEĆ 1] [FUNDACJA]

8

6

A: [DOBRY] [TY] [PO-PIERWSZE 2] [POTRZEBA] [DOKUMENT 2/AKT] [FUNDACJA] [KL: KARTKA] [ZAŚWIADCZENIE]
20

[WOLA] [STATUT/USTANOWIENIE]

6

[FUNDACJA] [WŁAŚNIE] [CHCIEĆ 1] [OSOBA 2] [ALBO] [P: KILKA;
9

10

L: KILKA] [[P: OSOBA 2; L: OSOBA 2] [FUNDACJA]] [MUSIEĆ 2] [TRAFIĆ/PÓJŚĆ] [NOTARIUSZ]
T: [TO] [W-ŚRODKU] [DOKUMENT 3] [W-ŚRODKU] [W-JAKI-SPOSÓB]
A: [MUSIEĆ 2] [TRAFIĆ/PÓJŚĆ] [ZBIERAĆ] [INFORMACJA 1/INFORMOWAĆ]
6

13

122

[FUNDACJA] [TEŻ] [MAJĄTEK 1]
6

[PASOWAĆ]

27

[REALIZOWAĆ]

11

[CEL]

28

4

[ZAŁOŻYĆ]
13

[TO] [MAJĄTEK 1]

[TO] [FUNDACJA/

4

FUNDUSZ] [ZAŁOŻYĆ]

4

6

T: [TO ] [WYSTARCZYĆ] [MOŻNA 2/AKCEPTOWAĆ] [ZAŁOŻYĆ] [FUNDACJA]
4

6

20

A: [NIE 2] [NIE] [OSOBA 2] [ZAŁOŻYĆ] [FUNDACJA] [MUSIEĆ 2] [PRZYGOTOWAĆ] [STATUT++]
4

[PRZYGOTOWAĆ] [MUSIEĆ 2] [ZAŁOŻYĆ] [OGŁOSZENIE 1/ZGŁOSIĆ]
17

[ZAREJESTROWAĆ 1/REJESTRACJA]
[DOŁĄCZYĆ 1/W-TYM]

140

18

A: [TY] [SĄD]

4

6

[ZAŁOŻYĆ] [FUNDACJA] [TO]
17

[FUNDACJA]

18

[SPRAWDZIĆ]

[TO] [JUŻ] [ZAREJESTROWAĆ 1/REJESTRACJA]

6

16

[OSOBA1/OSOBOWOŚĆ] [PRAWO]

26

T: [JAK] [DŁUGO] [ZAPISAĆ]

18

[SĄD]

88

[JUŻ] [NASTĘPNY]

17

[ZAREJESTROWAĆ 1/REJESTRACJA]
*

[ROZPATRZEĆ/ROZPATRYWAĆ] [TERMIN 1] [CZTERNAŚCIE] [DZIEŃ] [PO] [SĄD]
160

[WSZYSTKO] [DOKUMENT 3] [WYPEŁNIĆ 1]

160

[POPRAWIĆ+++] [WYPEŁNIĆ 1]

[JUŻ] {rozłożenie rąk} [TO]

*

[P: DAĆ-TOBIE; L: DAĆ-TOBIE] [NUMER] [k r s]
T: [DZIĘKOWAĆ] [BARDZO] [DO WIDZENIA]
A: [PROSIĆ 2] [DO] [WIDZENIA]

19

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
1

Znak migowy (PJM) – fotografia

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA 1
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• organizacja pozarządowa

Budowa znaku migowego

[[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA]
+ [POZA 1] + [RZĄDZIĆ 1/
RZĄDOWY]]

20

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
2

Znak migowy (PJM) – fotografia

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA 2
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• organizacja pozarządowa

Budowa znaku migowego

[[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA]
+ [POZA 2] + [RZĄDZIĆ /RZĄDOWY]]

21

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
3

Znak migowy (PJM) – fotografia

RZĄDZIĆ
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• kierownictwo
• kierownik
• rząd
• rządowy
• rządzić
• władza
• zarząd
• zarządzać
• zarządzanie
Budowa znaku migowego

4
Znak migowy (PJM) – fotografia

ZAŁOŻYĆ
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• powstać
• powstanie
• utworzyć
• zakładanie
• założyciel
• założyć/zakładać
Budowa znaku migowego

5
Znak migowy (PJM) – fotografia

STOWARZYSZENIE
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• stowarzyszenie
• towarzystwo
Budowa znaku migowego

22

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
6

Znak migowy (PJM) – fotografia

FUNDACJA
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• fundacja
• PFORN
• Rzeszów
Budowa znaku migowego

7
Znak migowy (PJM) – fotografia

DOKUMENT 1
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• dokument
• papier
Budowa znaku migowego

8
Znak migowy (PJM) – fotografia

DOKUMENT 2
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• akt
• dokument
• dołączyć
• dołączyć coś
• firma
• załącznik
• załączyć coś
Budowa znaku migowego

23

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
9

Znak migowy (PJM) – fotografia

FUNDATOR
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• fundator

Budowa znaku migowego

[[OSOBA 1] + [FUNDACJA]]

10
Znak migowy (PJM) – fotografia

NOTARIUSZ
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• notarialny
• notariusz

Budowa znaku migowego

24

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
11

Znak migowy (PJM) – fotografia

INFORMACJA 1
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• informacja
• informować
• radio
• wiadomość
Budowa znaku migowego

12
Znak migowy (PJM) – fotografia

INFORMACJA 2
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• informacja
• informować
• wiadomość
Budowa znaku migowego

25

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
13

Znak migowy (PJM) – fotografia

MAJĄTEK 1
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• majątek

Budowa znaku migowego

14
Znak migowy (PJM) – fotografia

MAJĄTEK 2
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• bogactwo
• bogaty
• gość
• majątek
Budowa znaku migowego

26

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
15

Znak migowy (PJM) – fotografia

FUNDUSZ ZAŁOŻYCIELSKI
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• fundusz założycielski

Budowa znaku migowego

[[DOFINANSOWANIE 2]
+ [ZAŁOŻYĆ]]

16
Znak migowy (PJM) – fotografia

OSOBOWOŚĆ PRAWNA
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• osobowość prawna

Budowa znaku migowego

[[OSOBA 1/OSOBOWOŚĆ]
+ [PRAWO]]

27

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
17

Znak migowy (PJM) – fotografia

ZAREJESTROWAĆ 1
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• administracja
• interwencja
• rejestracja
• rejestrować/zarejestrować
• zalogować się
• zameldować
Budowa znaku migowego

18
Znak migowy (PJM) – fotografia

SĄD
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• sąd
• sądowy
• sądzić
• sędzia
Budowa znaku migowego

19
Znak migowy (PJM) – fotografia

MUSIEĆ 1
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• musieć
• obowiązek
• obowiązki
• obowiązkowo
• obowiązkowy
• obowiązywać
• powinien/powinna/powinno
• trzeba
Budowa znaku migowego

28

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki

■ 2. STATUT

29

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki

T: Ja jestem urzędnikiem, doradcą.
A: Ja jestem klientem.

A: Dzień dobry.
T: Dzień dobry, w czym mogę pomóc?
A: Chcę założyć fundację. Muszę przygotować statut i chciałbym dowiedzieć się, co powinno się w nim znaleźć.
T: Obowiązkowo w statucie muszą znaleźć się: nazwa fundacji, informacja o jej siedzibie i majątku. Niezbędne
jest także wypisanie celów organizacji i sposobów ich realizacji oraz informacja o władzach – zarządzie fundacji.
A: A jakie jeszcze zapisy powinny znaleźć się w statucie? O czym należy pamiętać?
T: Jeśli fundacja posiada jakiś inny niż zarząd organ – informacja o nim powinna znaleźć się w statucie.
A: A jaki to może być organ?
T: Może to być Rada Fundacji, która pełni funkcję kontrolną, lub Rada Programowa, która pełni funkcję doradczą.
A: Jakie jeszcze informacje zawiera statut?
T: W statucie musi też być napisane, kto decyduje o zmianie statutu, celu działania fundacji lub zarządu fundacji.
Trzeba też napisać, ile osób zasiada w zarządzie i Radzie Fundacji.
A: O czym jeszcze warto pamiętać?
T: Warto, przed napisaniem statutu przeczytać „Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Statut musi być zgodny z ustawą.
A: Dziękuję bardzo za pomoc, do widzenia.
T: Do widzenia.

30

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki

T: [URZĄD] [WSPARCIE 1]

78

A: [JA] [KL: PRZYCHODZIĆ-DO-KOGOŚ/KLIENT]

A: [DZIEŃ DOBRY]
24

T: [DZIEŃ DOBRY] [RADA 1/POMAGAĆ-TOBIE]
4

[W-JAKI-SPOSÓB]

6

20

A: [P: JA; L: JA] [CHCIEĆ] [ZAŁOŻYĆ] [FUNDACJA] [JA] [MUSIEĆ 2] [PRZYGOTOWAĆ] [STATUT]
[CHCIEĆ 1] [UMIEJĘTNOŚCI/WIEDZIEĆ]
11

[INFORMACJA 1]

140

*

19

20

26

[STATUT]

[ZAPISAĆ]

23

ORGANIZACJA] [TO] [REALIZOWAĆ]
3

27

6

[MUSIEĆ 2] [NAZWA] [TYTUŁ] [FUNDACJA]
13

[[MIEJSCE] [ZAJĄĆ]]

[INFORMACJA 2]

{wyliczenie na palcach} [W-JAKI-SPOSÓB] [DOŁĄCZYĆ 1]

[DOKUMENT 3] {gest rozłożenia rąk}

T: [MUSIEĆ 1/OBOWIĄZEK]
12

129

[JA] [CHCIEĆ 2]

26

[MAJĄTEK 1]

[POTRZEBA] [ZAPISAĆ]

28

[CEL]

[ORGANIZOWAĆ/
12

[W-JAKI-SPOSÓB] [SPOSÓB] [TO] [INFORMACJA 2]

[RZĄDZIĆ/

6

ZARZĄD] [FUNDACJA]
20

A: [TO] [STATUT]

11

[MUSIEĆ 2] [JESZCZE] [INFORMACJA 1]

26

[ZAPISAĆ+++]

{rozłożenie rąk} [WŁAŚNIE]

[W-JAKI-SPOSÓB] [PAMIĘTAĆ] [W-JAKI-SPOSÓB]
6

22

T: [FUNDACJA] [TO] [INNY] [ORGAN 2]

26

[MUSIEĆ 2] [ZAPISAĆ]
22

A: [JA] [MOŻNA 2/AKCEPTOWAĆ] [ORGAN 2]

80

120

[TO] [JESZCZE] [INFORMACJA 1]

11

20

[JEST] [MUSIEĆ 2] [ZAPISAĆ]

26

6

6

[FUNDACJA] [TO] [MUSIEĆ 2]
78

20

T: [STATUT]

78

[JESZCZE] [JAK] {gest rozłożenia rąk}
*

20

[CEL]

26

[ILE] [OSOBA 1]

[KTO] [DECYZJA 1] [ZMIANA] [STATUT]

3

6

[FUNDACJA] [RZĄDZIĆ/ZARZĄD] [FUNDACJA] [JESZCZE] [POTRZEBA] [ZAPISAĆ]
[DOŁĄCZYĆ 1/W-TYM]
132

A: [JESZCZE] [WARTO]
T: [WARTO]

132

140

3

94

28

94

[DZIAŁAĆ]

25

[RZĄDZIĆ/ZARZĄD] [[RADA 2] [FUNDACJA]]

[PAMIĘTAĆ] [W-JAKI-SPOSÓB]

[CZYTAĆ] [STATUT/USTAWA]

DZIAŁALNOŚĆ]

26

[ZAPISAĆ]

[ALBO] [RADA 2] [PROGRAM 1] [TO] [WSPARCIE 1/DORADZAĆ]

[ODPOWIEDZIALNY] [WSPARCIE 1/DORADZAĆ]
A: [STATUT]

20

[STATUT]

[W-JAKI-SPOSÓB] {rozłożenie rąk}

T: [TY] [MOŻNA 2/AKCEPTOWAĆ] [RADA 2] [EKSPERT/FUNKCJA]
[ODPOWIEDZIALNY] [SPRAWDZIĆ 1]

12

[INFORMACJA 2]

20

[20] [4] [KWIECIEŃ] [2] [TYSIĄC] [3] [ROK] [DZIAŁAĆ/

[ o p p ] {wyliczenie na palcach} [PO-DRUGIE] [WOLONTARIAT]
20

[POTEM] [PISAĆ] [STATUT]

68

132

[WARTO]

[PISAĆ]

20

[MUSIEĆ 2] [RAZEM] [STATUT/USTAWA]
24

A: [JA] [DZIĘKOWAĆ] [RADA 1/POMAGAĆ-MI]

[DO WIDZENIA]

A: [DO WIDZENIA]

31

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
20

Znak migowy (PJM) – fotografia

STATUT
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• status
• statut
• ustawa
Budowa znaku migowego

21
Znak migowy (PJM) – fotografia

ORGAN 1
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• grupa
• organ
Budowa znaku migowego

22
Znak migowy (PJM) – fotografia

ORGAN 2
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• grupa
• organ
• zespół
Budowa znaku migowego

32

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
23

Znak migowy (PJM) – fotografia

SIEDZIBA
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• siedziba

Budowa znaku migowego

[[MIEJSCE] + [ZAJĄĆ]]

24
Znak migowy (PJM) – fotografia

RADA 1
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• pomóc/pomagać
• pomoc
• porada
• poradzić/radzić
• rada
• świadczenie
Budowa znaku migowego

33

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
RADA 2
zob. RADA FUNDACJI (tabela nr 25)

25
Znak migowy (PJM) – fotografia

RADA FUNDACJI
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• rada fundacji
Budowa znaku migowego

[[RADA 2] + [FUNDACJA]]

26
Znak migowy (PJM) – fotografia

ZAPISAĆ
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• wpis
• wpisać
• zapis
• zapisać
Budowa znaku migowego

34

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
27

Znak migowy (PJM) – fotografia

REALIZOWAĆ
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• dokonać
• obywatel
• realizacja
• realizować/zrealizować
• wykonać/wykonywać
• wykonanie
• zespół
Budowa znaku migowego

28
Znak migowy (PJM) – fotografia

CEL
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• cel
• celowy
• dążenie
• docelowy
• przeznaczenie
• przeznaczony
• trafić
• wskazać (na obrazku)
• wskazówka
Budowa znaku migowego

w
35

CZĘŚĆ II

36

...................................................................................... Rozmówki

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki

■ 3. KSIĘGOWOŚĆ

37

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki

M: Ja jestem księgową.
T: Ja jestem klientem.

T: Dzień dobry, właśnie założyłem organizację pozarządową i poszukuję księgowej.
M: Dzień dobry, dobrze pan trafił. Nasze biuro rachunkowe prowadzi księgowość wielu firmom i instytucjom.
T: Wspaniale. Mam pytanie: czy jeśli nie prowadzimy działalności gospodarczej, musimy prowadzić
księgowość?
M: Tak, zgodnie z przepisami muszą państwo prowadzić księgowość. Organizacje prowadzą księgowość według
uchwalonego przez władze organizacji planu kont. Nasza księgowa pomoże państwu taki plan stworzyć.
T: Moja organizacja posiada status OPP. Czy w związku z tym dotyczą nas jakieś inne przepisy
czy obowiązki?
M: Nie, jednak warto w księgach rachunkowych oddzielić płatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
Ważne jest także wydzielenie w księgach środków pochodzących z 1% podatku.
T: Czy obowiązkowe jest prowadzenie księgowości komputerowej?
M: Nie, jednak korzystanie z komputerowych programów księgowych znacznie ułatwia pracę.
T: Czy jest coś jeszcze, o czym powinienem wiedzieć?
M: Przede wszystkim: funkcje księgowego może pełnić członek zarządu czy wolontariusz.
T: Dziękuję bardzo. Żaden z członków zarządu nie zna się na księgowości. Chciałbym, aby zajął się tym
specjalista. Dlatego wolę to zadanie zlecić firmie.
M: W takim razie przygotuję dla pana umowę. Możemy spotkać się jutro?
T: Oczywiście, dziękuję.

38

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
29

M: [JA] [KSIĘGOWOŚĆ/KSIĘGOWA]

T: [JA] [KL: PRZYCHODZIĆ-DO-KOGOŚ/KLIENT]

4

1

37

T: [DZIEŃ DOBRY] [JA] [WŁAŚNIE] [ZAŁOŻYĆ] [[ORGANIZACJA] [POZA 1] [RZĄDZIĆ/RZĄDOWY]] [SZUKAĆ]
29

[KSIĘGOWOŚĆ/KSIĘGOWA]

M: [DZIEŃ DOBRY] [TY] [WŁAŚNIE] [DOBRY] [TU++] [[BIURO] [RACHUNEK]]

31

[TU] [KSIĘGOWOŚĆ]

8

29

32

[ZAJMOWAĆ] [OBLICZYĆ] [DLA] [INNY] [DOKUMENT 2/FIRMA] [TEŻ] [INSTYTUCJA]

94

T: [WSPANIAŁY] [JA] [MAM] [PYTAĆ-CIEBIE] [JA] [NIE-PROWADZIĆ] [[DZIAŁAĆ/DZIAŁALNOŚĆ]
19

[MUSIEĆ 1]

4

[ZAŁOŻYĆ] [KSIĘGOWOŚĆ]
36

M: [TAK 1] [WAŻNY] [PRZEPIS]

29

122

[PASOWAĆ]

[TY] [DLATEGO] [TY] [KSIĘGOWOŚĆ]

[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [MASZ] [KSIĘGOWOŚĆ]
34

UCHWALONY]

29

35

3

ZARZĄD] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [KSIĘGOWOŚĆ]
24

114

[PLANOWAĆ/PLAN]

4

27

29

4

[ZAŁOŻYĆ]

140

[DOŁĄCZYĆ 1]

[KSIĄŻKA] [RACHUNEK] [OS OBNY] [PŁATNY Z PRAWEJ STRONY]

*

[BEZPŁATNY Z LEWEJ STRONY] [DZIAŁAĆ/DZIAŁALNOŚĆ]
140

[KSIĄŻKA] [DOŁĄCZYĆ 1/W-TYM]
4

29

41

[[1] [PROCENT] [PODATEK]]

162

[KOMPUTER 1]
162

*

[o p p] [WAŻNY] [TEŻ] [OSOBNY] [W-ŚRODKU]
100

M: [NIE 1] [KORZYSTAĆ] [[PROGRAM 1] [KOMPUTER 1]
24

94

[SKĄD] [WPŁYW 1/WPŁYNĄĆ-DO-MNIE]

[ZOŁŻYĆ] [KSIĘGOWOŚĆ]

POMAGAĆ-TOBIE]

140

[CZY] [DOŁĄCZYĆ 1/W-TYM]

36

132

19

[KTO] [RZĄDZIĆ/

[PRZEPIS]

M: [NIE 1] [KORZYSTAĆ] [WARTO]

T: [MUSIEĆ 1]

[MAM]

[NASZ] [MOŻNA 1] [RADA 1/

39

19

19

[MUSIEĆ 1]

[ZAŁOŻYĆ] [REALIZOWAĆ]

T: [MÓJ] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [MAM] [[STATUT/STATUS] [o p p]]
[JAKI] [INNY] [MUSIEĆ 1]

29

[SKĄD] [DZIĘKOWAĆ 1/DZIĘKI] [UCHWAŁA 2/

[WŁAŚNIE] [[PLANOWAĆ/PLAN] [KONTO]]

POMAGAĆ-TOBIE]

[GOSPODARCZY]]

[DOŁĄCZYĆ 1/W-TYM]

140

*

[KSIĘGOWOŚĆ]] [RADA 1/

153

[UŁATWIĆ] [PRACA 1]

T: [CO] [JESZCZE] [JA] [CHCIEĆ 1] [UMIEJĘTNOŚCI/WIEDZIEĆ]

129

[W-JAKI-SPOSÓB]

29

M: [GŁÓWNY] [ODPOWIEDZIALNY] [KSIĘGOWOŚĆ/KSIĘGOWA]

140

[TYLKO] [CZŁONEK] [DOŁĄCZYĆ 1/W-TYM]

3

68

[RZĄDZIĆ/ZARZĄD] [ALBO] [OSOBA 2] [WOLONTARIAT/WOLONTARIUSZ]
124

T: [DZIĘKOWAĆ 1] [JA] [CZŁONEK] [NIE-MIEĆ-POJĘCIA] [TEREN]

[KSIĘGOWOŚĆ]

29

[JA] [CHCIEĆ] [TY] [DOBRY]

8

[DODATKOWY] [OBCY] [POLECENIE] [DOKUMENT 2/FIRMA]
*

M: [JA] [KL: KARTKA] [UMOWA] [DLA] [CIEBIE] [PRZYGOTOWAĆ] [BĘDZIE] [MY-WE-DWOJE] [JUTRO] [SPOTKAĆ]
T: [TAK] [DZIĘKOWAĆ 1]

39

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
29

Znak migowy (PJM) – fotografia

KSIĘGOWOŚĆ
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• budżet
• księgowość
• księgowy/księgowa
Budowa znaku migowego

30
Znak migowy (PJM) – fotografia

KSIĘGOWY/KSIĘGOWA
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• księgowy/księgowa
Budowa znaku migowego

[[OSOBA 2] + [KSIĘGOWOŚĆ]]

40

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
31

Znak migowy (PJM) – fotografia

BIURO RACHUNKOWE
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• biuro rachunkowe

Budowa znaku migowego

[[BIURO] + [RACHUNEK]]

32
Znak migowy (PJM) – fotografia

INSTYTUCJA
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• instytucja
• instytut
• internacki
• internat
Budowa znaku migowego

41

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
33

Znak migowy (PJM) – fotografia

UCHWAŁA 1
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• akceptować
• aprobować
• nagradzać
• nagroda
• potwierdzić/potwierdzać
• uchwalać
• uchwalony
• uchwała
• ustanowić
• ustanowienie
Budowa znaku migowego

34
Znak migowy (PJM) – fotografia

UCHWAŁA 2
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• akceptowa
• aprobować
• nagradzać
• nagroda
• potwierdzić/potwierdzać
• uchwalać
• uchwalony
• uchwała
• ustanowić
• ustanowienie
Budowa znaku migowego

42

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
35

Znak migowy (PJM) – fotografia

PLAN KONT
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• plan kont

Budowa znaku migowego

[[PLANOWAĆ/PLAN] + [KONTO]]

36
Znak migowy (PJM) – fotografia

PRZEPIS
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• przepis
• przepisy
• warunek
• warunki
• warunkowo
Budowa znaku migowego

43

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
37

Znak migowy (PJM) – fotografia

SZUKAĆ
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• poszukiwać
• szukać
Budowa znaku migowego

38
Znak migowy (PJM) – fotografia

CZŁONEK ZARZĄDU
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• członek zarządu

Budowa znaku migowego

[[CZŁONEK] + [RZĄDZIĆ/ZARZĄD]]

44

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki

■ 4. OPP: PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI

45

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki

M: Ja jestem urzędnikiem, zajmuję się sprawami organizacji pożytku publicznego.
A: Ja jestem klientem.

A: Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać statut OPP?
M: Po pierwsze: organizacja musi działać co najmniej 2 lata i spełniać warunki opisane w „Ustawie o pożytku
publicznym i wolontariacie”: działania statutowe organizacji są kierowane do osób, które mają trudną sytuację
życiową lub materialną, dochód organizacji przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego, organizacja ma
organ kontroli lub nadzoru, na przykład radę fundacji. Dodatkowo członkowie zarządu nie mogą być skazani
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo.
A: A jaka organizacja nie może uzyskać statut OPP?
M: Organizacja nie może działać dla zysku oraz nie może być jednostką sektora finansów publicznych.
A: Jakie korzyści ma organizacja posiadająca status OPP?
M: Taka organizacja może zbierać 1% podatku. W niektórych przypadkach organizacja taka jest także zwolniona
z podatku VAT, podatku dochodowego, opłat sądowych i administracyjnych.
A: To brzmi dobrze. A jakie są obowiązki OPP?
M: Statut organizacji musi być zgodny z ustawą. Organizacja musi też udostępnić publicznie swoje sprawozdania.
A: Gdzie umieszcza się takie sprawozdanie?
M: W internetowej bazie sprawozdań prowadzonej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jeśli organizacja
jest zapisana w rejestrze przedsiębiorstw – musi wysłać swoje sprawozdanie także do KRS. Musi ono także
zostać opublikowane na przykład na stronie internetowej organizacji.
A: Dziękuję bardzo za wyjaśnienia. Do widzenia.
M: Proszę, do widzenia.

46

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki

M: [JA] [URZĄD/URZĘDNIK] [ZAJMOWAĆ] [ODPOWIEDZIALNY] [o p p]
A: [JA] [KL: PRZYCHODZIĆ-DO-KOGOŚ/KLIENT]
39

36

A: [WZIĄĆ] [[STATUT/STATUS] [o p p]]

[POTRZEBA] [PRZEPIS/WARUNEK]

[P:JAK; L:JAK] {gest rozłożenia rąk}
19

M: {wyliczenie na palcach} [PO-PIERWSZE 1] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [MUSIEĆ 1]
19

[DWA-LATA] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [MUSIEĆ 1]
43

[[STATUT/USTAWA] [o p p] [TEŻ] [WOLONTARIAT]]

27

129

[NA-PRZYKŁAD] [UMIEJĘTNOŚCI/WIEDZIEĆ]
[PROBLEM 1]

133

94

[DZIAŁAĆ/DZIAŁALNOŚĆ]

94

[DOBRY] [DLATEGO] [DZIAŁAĆ/DZIAŁALNOŚĆ]
21

[ORGAN 1]

19

20

[STATUT/STATUS]
3

[RZĄDZIĆ/ZARZĄD] [OSOBA 1] [OSOBA 2]
*

[KORZYSTAĆ/KORZYŚĆ] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA]

[o p p ] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [KAŻDY+++]
44

[SPRAWDZIĆ 1++]]

45

[ALBO] [(ORGAN 2) [MONITORING/NADZÓR]]
25

[NA-PRZYKŁAD] [TYTUŁ] [[P: RADA 2; L: RADA 2] [FUNDACJA]]
[OSOBA 1] [CZŁONEK] [DOŁĄCZYĆ 1/W-TYM]

140

54

[DOTACJA 1/DODATKOWY]

[RZĄDZIĆ/ZARZĄD] [NIE-MOŻNA] [WCZEŚNIEJ] [DAWNO]
18

[PRZESTĘPSTWO]
*

39

A: [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [NIE-MOŻNA] [KORZYSTAĆ] [[STATUT/STATUS] [o p p ]]
153

M: [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [NIE-MOŻNA] [PRACA 1]
42

[OSOBA 2]

3

[ŻYCIE] [DAWNO] [BYŁ] [KARA] [ALBO] [BYŁ] [SĄD]

[SIEBIE] [ZYSK]

[W-ŚRODKU]

57

42

22

[PASOWAĆ]

[SYTUACJA] [ŻYCIE] [ALBO] [DOFINANSOWANIE 3/PIENIĄDZE]

[TRUDNY] [MAM] [TO] [ZYSK]

[MASZ+++] [[ORGAN 2]

122

[REALIZOWAĆ]

[W-JAKI-SPOSÓB] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [MUSIEĆ 1]

94

[DZIAŁAĆ/DZIAŁALNOŚĆ]

94

[DZIAŁAĆ/DZIAŁALNOŚĆ]

[W-JAKI-SPOSÓB]

[TYLKO] [DLA]
21

[TEŻ] [NIE-MOŻNA] [SAM] [OSOBA 1] [SAMODZIELNY] [ODPOWIEDZIALNY] [ORGAN 1]

[DOFINANSOWANIE 3/PIENIĄDZE]

57

151

[[LUDZIE] [TEREN]]

39

A: [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [KORZYSTAĆ] [P: DOBRY; L: DOBRY] [POZYTYWNY+++] [[STATUT/STATUS] [o p p]]
[P: JAK; L: JAK] {gest rozłożenia rąk}

41

M: [JEŻELI] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [MA] [o p p] [P: MOŻNA 1; L: MOŻNA 1] [[PODATEK] [1] [PROCENT]]

[KORZYSTAĆ] [KTÓRY] [P: TO+++++; L: TO+++++] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [MA] [ZWOLNIĆ] [PŁACIĆ]
47

{wyliczenie na palcach} [PO-PIERWSZE 1] [[PODATEK] [v a t]]
49

48

[PO-DRUGIE] [[PODATEK] [ZYSK/DOCHODOWY]]
50

[TEŻ] [(WYPŁACIĆ) [ZAREJESTROWAĆ 1/ADMINISTRACJA]]

[PO-TRZECIE] [[WYPŁACIĆ] [SĄD]]

A: [DOBRY] [MUSIEĆ 1] [o p p ] [W-JAKI-SPOSÓB]
20

19

122

M: [STATUT] [W-ŚRODKU] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [MUSIEĆ 1] [PASOWAĆ]
46

ORGANIZACJA] [TEŻ] [SPRAWOZDANIE]
46

A: [SPRAWOZDANIE]

[NAPISAĆ] [MUSIEĆ 2] [POPULARYZOWAĆ 1/UPUBLICZNIAĆ]

[JEST] [GDZIE] {gest rozłożenia rąk}
46

M: [W-ŚRODKU] [INTERNET] [UMIESZCZAĆ-W- INTERNECIE] [SPRAWOZDANIE]
123

INTERNET]

20

[STATUT] [ORGANIZOWAĆ/

153

[DOBRY] [MINISTER] [PRACA 1]

151

[POLITYKA] [[LUDZIE] [TEREN]]
17

ORGANIZACJA] [W-ŚRODKU] [ZAREJESTROWAĆ 1/ADMINISTRACJA]
8

19

2/FIRMA] [MUSIEĆ 1/OBOWIĄZEK]

46

[SPRAWOZDANIE]

140

[DOŁĄCZYĆ 1]

[PORTAL/

[JEŻELI] [ORGANIZOWAĆ/
21

[ORGAN 1]

[SYTUACJA] [DOKUMENT
*

[NAPISAĆ] [MÓJ] [WYSŁAĆ-DO-KOGOŚ] [k r s]

A: [DZIĘKOWAĆ] [WYJAŚNIĆ-MI] [DO WIDZENIA]
M: [PROSIĆ 2] [DO WIDZENIA]
47

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
39

Znak migowy (PJM) – fotografia

STATUS OPP
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• status opp

Budowa znaku migowego

[[STATUT/STATUS] + [o p p]]

48

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
40

Znak migowy (PJM) – fotografia

PODATEK
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• podatek
• sukces
• udać się
• wygrać
• zdąży
• zwyciężyć
Budowa znaku migowego

41
Znak migowy (PJM) – fotografia

PODATEK 1%
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• podatek 1 %

Budowa znaku migowego

[[PODATEK]
+ [JEDEN] + [PROCENT]]

49

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
42

Znak migowy (PJM) – fotografia

ZYSK
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• dochodowy
• dochód
• zysk
• zyskać/zyskiwać
Budowa znaku migowego

50

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
43

USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Znak migowy (PJM) – fotografia

Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• Ustawa o Działalności Pożytku
Publicznego i o Wolontariacie

Budowa znaku migowego

[[STATUT/USTAWA] + [o p p]
+[WOLONTARIAT]]

51

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
44

Znak migowy (PJM) – fotografia

ORGAN KONTROLI
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• organ kontroli

Budowa znaku migowego

[[ORGAN 2]
+ [SPRAWDZIĆ 1/KONTROLA]]

45
Znak migowy (PJM) – fotografia

ORGAN NADZORU
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• organ nadzoru

Budowa znaku migowego

[[ORGAN 2]
+ [MONITORING/NADZÓR]]

52

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
46

Znak migowy (PJM) – fotografia

SPRAWOZDANIE
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• sprawozdanie

Budowa znaku migowego

[[ZAPISAĆ] + [DAWAĆ 3]]

53

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
47

Znak migowy (PJM) – fotografia

PODATEK VAT
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• podatek VAT

Budowa znaku migowego

[[PODATEK] + [v a t]]

54

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
48

Znak migowy (PJM) – fotografia

PODATEK DOCHODOWY
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• podatek dochodowy

Budowa znaku migowego

[[PODATEK]
+ [ZYSK/DOCHODOWY]]

49
Znak migowy (PJM) – fotografia

OPŁATA SĄDOWA
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• opłata sądowa

Budowa znaku migowego

[[WYPŁACAĆ] + [SĄD]]

55

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
50

Znak migowy (PJM) – fotografia

OPŁATA ADMINISTRACYJNA
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• opłata administracyjna

Budowa znaku migowego

[[WYPŁACIĆ]
+ [ZAREJESTORWAĆ/
ADMINISTRACJA]]

56

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
51

Znak migowy (PJM) – fotografia

INTERNETOWA BAZA SPRAWOZDAŃ
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• Internetowa baza sprawozdań

Budowa znaku migowego

[[INTERNET] + [W-ŚRODKU] +
[SPARWOZDANIE] + [WYPEŁNIĆ 2/
NAPISAĆ]]

57

CZĘŚĆ II

58

...................................................................................... Rozmówki

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki

■ 5. POZYSKIWANIE FUNDUSZY
NA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI

59

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki

M: Ja jestem klientem.
T: Ja udzielam wsparcia, doradzam w sprawie pracy i finansów.

M: Pracuję w organizacji pozarządowej. Skąd moja organizacja może czerpać środki finansowe na realizację
swoich działań?
T: Jest kilka źródeł pozyskiwania pieniędzy. Mogą to być: składki członkowskie, dotacje, darowizny,
zbiórki publiczne, odpłatna działalność pożytku publicznego, sponsoring, 1% podatku.
M: Czy każda organizacja może pobierać składki członkowskie?
T: Nie. Składki członkowskie mogą pobierać tylko stowarzyszenia od swoich członków. Fundacja nie ma
członków, nie może więc pobierać składek.
M: Czym różni się dotacja od darowizny?
T: Dotacja jest to bezzwrotna pomoc finansowa na konkretny cel. Dotacji udzielają różne organizacje
i instytucje. Na przykład dotacji może udzielić urząd miasta. Darowizna to pieniądze lub rzeczy,
które są czyjąś własnością i które ktoś przekazuje organizacji. Darowiznę może przekazać osoba
prywatna lub firma/instytucja. Formą darowizny są dary rzeczowe.
M: Czym w takim razie różni się darowizna od sponsoringu?
T: Sponsoring bazuje na wzajemności. W zamian za środki finansowe lub rzeczowe organizacja zobowiązuje
się np. do kolportażu ulotek sponsora, umieszczenia jego logo na swojej stronie, informowania
o poparciu, finansowaniu przedsięwzięcia przez sponsora.
M: Rozumiem, a co to jest działalność odpłatna pożytku publicznego? Czy t o to samo, co działalność gospodarcza?
T: Jest to działalność powadzona przez organizację w ramach jej działań statutowych.
M: Czy organizacja musi posiadać status OPP, aby prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego?
T: Nie, taką działalność może prowadzić każda organizacja pozarządowa. Trzeba pamiętać, by działalność
ta była różna od działalności gospodarczej organizacji.
M: Bardzo dziękuję za informacje.
T: Proszę i życzę powodzenia w pozyskiwaniu funduszy.

60

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki

M: [JA] [KL: PRZYCHODZIĆ-DO-KOGOŚ/KLIENT]
78

153

T: [JA] [WSPARCIE 1]

[PRACA 1]

[DOFINANSOWANIE 3/PIENIĄDZE]

57

1

153

M: [JA] [[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [POZA 1] [RZĄDZIĆ/RZĄDOWY]] [PRACA 1]

[DLATEGO] [JA] [PYTAĆ

*

-CIEBIE] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [MÓJ] [FINANSE 1/PIENIĄDZE] [WPŁACIĆ] [SKĄD] [DLA] [ROBIĆ]
[INNY/RÓŻNY] [PROJEKT]

70
*

T: [TAK] [DUŻO] [P:KILKA; L: KILKA] [POTRZEBA] [WZIĄĆ] [FINANSE 2/PIENIĄDZE] [MOŻNA 2/OTRZYMAĆ]
53

{wyliczenie na palcach} [PO-PIERWSZE 1] [[SKŁADKA] [CZŁONEK]]
58

[DAROWIZNA]
56

55

[PO-DRUGIE] [DOTACJA 2]

[PO-TRZECIE]

*

[PO-CZWARTE] [[ZBIERAĆ] [LUDZIE]] [PO-PIĄTE] [DOFINANSOWANIE 2/WPŁACAĆ-TOBIE]
94

59

[DZIAŁAĆ/DZIAŁALNOŚĆ]

[ o p p ] [PO-SZÓSTE] [SPONSORING]

41

[PO-SIÓDME] [[1] [PROCENT] [PODATEK]]

53

M: [KAŻDY] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [[SKŁADKA] [CZŁONEK]]

[ZBIERAĆ] [P: MOŻNA 1; L: MOŻNA 1]

5

T: [NIE 1] [TYLKO] [STOWARZYSZENIE] [WPŁACIĆ-SKŁADKI-DO-MNIE] [CZŁONEK] [MOŻNA 2/OTRZYMAĆ] [ZBIERAĆ]
53

[[SKŁADKA] [CZŁONEK]]

6

53

[FUNDACJA] [NIE-MOŻNA] [ZBIERAĆ] [[SKŁADKA] [CZŁONEK]]

[DLATEGO]

[CZŁONEK] [NIE-MIEĆ]
55

M: [DOTACJA 2 Z PRAWEJ STRONY]

58

[DAROWIZNA Z LEWEJ STRONY]

[INNY/RÓŻNY Z PRAEJ STRONY] [INNY/RÓŻNY

Z LEWEJ STRONY] [W-JAKI-SPOSÓB]

55

60

8

57

T: [TO] [DOTACJA 2] [[BEZ] [PRZEKAZYWAĆ/ZWRACAĆ-TOBIE]] [DOKUMENT 2] [DOFINANSOWANIE 3/ PIENIĄDZE]
28

[KAŻDY] [CEL]

55

[DOTACJA 2]

32

[MOŻNA 2/OTRZYMAĆ] [INNY] [ORGANIZACJA] [INSTYTUCJA]
*

85

/OTRZYMAĆ] [WZIĄĆ 1] [FINANSE 1/PIENIĄDZE] [NA-PRZYKŁAD] [[URZĄD] [MIASTO]]
*

[MOŻNA 2
58

[TO] [DAROWIZNA]

*

[TO] [FINANSE 2/PIENIĄDZE] [ALBO] [RZECZ] [TO] [OSOBA 1] [WŁASNOŚĆ 1] [TO] [P: DAWAĆ-TOBIE;
58

L:DAWAĆ-TOBIE] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [DAROWIZNA]
8

[MOŻNA 2/OTRZYMAĆ] [ZWRACAĆ]
32

[OSOBA 1] [PRYWATNY] [ALBO] [DOKUMENT 2/FIRMA] [INSTYTUCJA]
58

M: [DAROWIZNA Z PRAWEJ STRONY]

59

[SPONSORING Z LEWEJ STRONY]

58

[TO] [RZECZ] [DAROWIZNA]

[INNY/RÓŻNY Z PRAWEJ STRONY] [INNY]

[W-JAKI-SPOSÓB]
59

T: [TO] [SPONSORING] [NAWZAJEM++] [FINANSE 2/PIENIĄDZE] [P: DAWAĆ-MI; L: DAWAĆ-MI] [RZECZ] [ORGANIZOWAĆ/
19

ORGANIZACJA] [KAŻDY] [MUSIEĆ 1]
*

*

97

[PRZEDSTAWIAĆ 1]

*

62

[[ULOTKA] [ROZDAWAĆ-ULOTKI+++]]
8

12

4] [LOGO 3] [LOGO 1 ] [TWÓJ/JEGO] [DOKUMENT 2/FIRMA] [INFORMACJA 2/INFORMOWAĆ]
TAL/INTERNET]

123

59

[TO] [DZIĘKOWAĆ] [SPONSORING]
94

M: [JA] [ROZUMIEĆ] [DZIAŁAĆ/DZIAŁALNOŚĆ]

[LOGO
[POR-

[P: DAWAĆ-MI; L: DAWAĆ-MI]
94

[PŁACIĆ] [WZIĄĆ] [LUDZIE] [CO-TO] [TO] [[DZIAŁAĆ/DZIAŁALNOŚĆ]

[GOSPODARCZY]] [TAKI-SAM]

61

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
94

T: [TO] [DZIAŁAĆ/DZIAŁALNOŚĆ]
[[DZIAŁAĆ/DZIAŁANIE]

94

140

[PROWADZIĆ] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [DOŁĄCZYĆ 1/W-TYM]
52

[STATUT]]

19

M: [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [MUSIEĆ 1]

[MASZ] [[STATUT/STATUS] [ o p p ]]
94

[PROWADZIĆ] [PŁACIĆ] [DZIAŁAĆ/DZIAŁALNOŚĆ]
94

T: [NIE 1] [MUSIEĆ 2] [DZIAŁAĆ/DZIAŁALNOŚĆ]
[TO] [INNY] [DZIAŁAĆ/DZIAŁALNOŚĆ]

94

39

[JEŻELI] [CHCIEĆ++]

*

[KORZYSTAĆ/KORZYŚĆ] [LUDZIE]
94

[MOŻNA 1] [TO] [PAMIĘTAĆ] [POTRZEBA] [DZIAŁAĆ/DZIAŁALNOŚĆ]

[GOSODARCZY] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA]

M: [JA] [DZIĘKOWAĆ] [TY] [WYJAŚNIĆ-MI++]
*

T: [PROSIĆ 2] [TRZYMAĆ-KCIUKI] [ZDOBYĆ] [FINANSE 2/PIENIĄDZE]

52
Znak migowy (PJM) – fotografia

DZIAŁANIA STATUTOWE
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• działania statutowe

Budowa znaku migowego

[[DZIAŁAĆ/DZIAŁANIE] +
[STATUT]]

62

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
53

Znak migowy (PJM) – fotografia

SKŁADKA CZŁONKOWSKA
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• składka członkowska

Budowa znaku migowego

[[SKŁADKA] + [CZŁONEK]]

54
Znak migowy (PJM) – fotografia

DOTACJA 1
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• dodatek
• dodatkowy
• dodać/dodawać
• dofinansować/dofinansowywać
• dofinansowanie
• dopłata
• dotacja
Budowa znaku migowego

63

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
55

Znak migowy (PJM) – fotografia

DOTACJA 2
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• dotacja

Budowa znaku migowego

DOFINANSOWANIE 1
zob. DOTACJA 1 (tabela nr 54 )

56
Znak migowy (PJM) – fotografia

DOFINANSOWANIE 2
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• dofinansowac/dofinansowywać
• dofinansowanie
• odpłatny
• płacić
• płatny
• wpłacać komuś
Budowa znaku migowego

64

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
57

Znak migowy (PJM) – fotografia

DOFINANSOWANIE 3
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• dofinansować/dofinansowywać
• dofinansowanie
• odpłatny/pieniądze
• płacić
• płatny
• wpłacać komuś
Budowa znaku migowego

58
Znak migowy (PJM) – fotografia

DAROWIZNA
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• darować/darowywać
• darowizna
• dawać prezent
• obdarowywać
• prezent
Budowa znaku migowego

• znak kierunkowy

65

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
59

Znak migowy (PJM) – fotografia

SPONSORING
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• kasza
• sponsor
• sponsoring
• sponsorować
• żebrać
• żebrak
Budowa znaku migowego

60
Znak migowy (PJM) – fotografia

BEZZWROTNY
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• bezzwrotny

Budowa znaku migowego

[[BEZ] + [PRZEKAZYWAĆ/
ZWRACAĆ-TOBIE]]

66

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
61

Znak migowy (PJM) – fotografia

PRZEKAZYWAĆ
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• oddawać
• przekazać/przekazywać
• zwracać
Budowa znaku migowego

• znak kierunkowy

62
Znak migowy (PJM) – fotografia

ULOTKA
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• kartka
• recepta
• rozdawać ulotki
• ulotka
Budowa znaku migowego

[[ULOTKA] + [ROZDAWAĆ-ULOTKI]]

67

CZĘŚĆ II

68

...................................................................................... Rozmówki

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki

■ 6. PRACOWNICY, WSPÓŁPRACOWNICY,
WOLONTARIAT

69

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki

A: Ja jestem studentem.
M: Ja jestem prezesem fundacji.

A: Dzień dobry. Jestem studentem pedagogiki, chciałbym zaangażować się w działania państwa organizacji.
M: Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że pan do nas przyszedł. Właśnie poszukujemy wolontariuszy
do naszych projektów.
A: Wspaniale. Co mam zrobić, by nawiązać z państwa organizacją współpracę?
M: Obecnie realizujemy projekt „Świetlica marzeń”. Poszukujemy wolontariuszy, którzy chcieliby
prowadzić zajęcia plastyczne z dziećmi i młodzieżą. Czy jest pan zainteresowany takimi zajęciami?
A: Tak, bardzo chętnie.
M: Dobrze, w takim razie podpiszemy umowę wolontariacką. Nasz projekt będzie trwał pół roku.
A: Taki czas mi pasuje. Czy będę ponosił jakieś koszty?
M: Po podpisaniu z panem porozumienia o współpracy będziemy zwracali panu koszty dojazdu
na zajęcia oraz zapewnimy materiały plastyczne.
A: A czy powinienem wykupić sobie ubezpieczenie?
M: Nie, zgodnie z przepisami po 30 dniach trwania naszej umowy jest pan objęty ubezpieczeniem
od nieszczęśliwych wypadków, które gwarantuje państwo na podstawie tzw. małej ustawy wypadkowej.
A: Wspaniale. Kiedy mogę zacząć?
M: Proszę przyjść jutro, koordynator projektu pokaże panu miejsce pracy. Odbędzie pan także krótkie
szkolenie z zasad pracy i bezpieczeństwa. Czy pasuje panu spotkanie o godz. 13.00?
A: Tak, dziękuję, przyjdę jutro o pierwszej. Do widzenia.

70

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki

A: [JA] [STUDIOWAĆ/STUDENT]
M: [ JA] [PREZES]

75

6

[FUNDACJA]

69

A: [DZIEŃ DOBRY] [JA] [STUDIOWAĆ/STUDENT] [PEDAGOGIKA]

94

[JA] [CHCIEĆ 1] [P: JA; L: JA] [DZIAŁAĆ++]

[MY-WE-DWOJE] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA]
68

M: [DZIEŃ DOBRY] [JA] [ZADOWOLONY] [TY] [PRZYJŚĆ-DO-MNIE] [MY] [WOLONTARIAT/WOLONTARIUSZ]
37

[SZUKAĆ]

28

[CEL/WŁAŚNIE]

[INNY/RÓŻNY] [PROJEKT]

70
67

A: [WSPANIAŁY] [JA] [MY-WE-DWOJE] [WSPÓLNY 2] [[WSPÓLNY 1] [PRACA 2]]

[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA]

[CO-MAM-ROBIĆ] [JA] {rozłożenie rąk}
87

M: [MY] [AKTUALNY]

70

27

[PROJEKT]

[NAZYWAĆ] [TYTUŁ] [ŚWIETLICA] [MARZENIE] [REALIZOWAĆ]
68

[WOLONTARIAT/WOLONTARIUSZ]

37

[SZUKAĆ]
124

[DLA] [DZIECI] [TEŻ] [MŁODZIEŻ] [TEREN]

37

[JA] [SZUKAĆ]

[MY]

[KTO] [ZAJĘCIA] [MALOWAĆ/PLASTYCZNY]

[PROWADZIĆ] [CHCIEĆ 1] [TY] [WŁAŚNIE++] [ZAJĘCIA] [CHCIEĆ 1]

{mimika pytania}
A: [TAK 2++] [JA] [CHCIEĆ 1++]
*

*

M: [DOBRY] [MY] [KL: KARTKA] [UMOWA] [MY-WE-DWOJE] [BĘDZIE] [NAZYWAĆ] [TYTUŁ] [KL: KATRKA] [[UMOWA]
71

[WOLONTARIAT]]

70

[PODPISAĆ] [PROJEKT]

A: [TAK 2] [JA] [PASOWAĆ]

122

*

[TO] [TERMIN 1] [TYLKO] [PÓŁ] [ROK]
*

{rozłożenie rąk} [JA] [PYTAĆ-CIEBIE] [BĘDZIE] [FINANSE 1/PIENIĄDZE] [DOŁACZYĆ

1/W-TYM] {rozłożenie rąk}
*

M: [PODPISAĆ] [JUŻ] [POTEM/BĘDZIE] [FINANSE 1/PIENIĄDZE] [PRZEKAZYWAĆ/ZWRACAĆ-TOBIE]

61

[BĘDZIE]

[DLATEGO] [PŁACIĆ] [CHODZIĆ-REGULARNIE/DOJEŻDŻAĆ] [DOM ZLEWEJ STRONY] [ZAJĘCIA Z PRAWEJ STRONY]
[TEŻ] [MATERIAŁ] [INNY/RÓŻNY] [MALOWAĆ/PLASTYCZNY] [P:DAĆ-TOBIE; L: DAĆ-TOBIE]
19

A: [JA] [PYTAĆ-CIEBIE] [JA] [MUSIEĆ 1]

[JA] [PŁACIĆ] [MÓJ] [BEZPIECZNY/UBEZPIECZENIE]

74

*

74

M: [NIE 1] [REGULAMIN] [JEST] [JEŻELI] [30] [DZIEŃ] [PO] [W-ŚRODKU] [UMOWA] [BEZPIECZNY/UBEZPIECZENIE]
[W-JAKI-SPOSÓB] [TYLKO] [WYPADEK] [DAĆ-TOBIE] [NA-PEWNO] [100] [PROCENT] [PAŃSTWO] [SKĄD]
20

[PODSTAWA] [NAZYWAĆ] [TYTUŁ] [MAŁO] [STATUT/USTAWA]

[WYPADEK]

A: [WSPANIAŁY] [KIEDY] [MOŻNA 2] [START/ZACZĄĆ]
72

M: [JA] [PROSIĆ 1] [TY] [JUTRO] [PRZYJŚĆ-DO-MNIE] [[KOORDYNATOR 2] [PROJEKT]]
[MIEJSCE] [TWÓJ] [PRZEDSTAWIAĆ 2] [BĘDZIE] [TEŻ] [SZKOLENIE]
153

[PODSTAWA] [PRACA 1]
[PASOWAĆ]

122

82

153

[TO] [PRACA 1]

21

[KRÓTKI] [SKRÓT] [ORGAN 1]

[TEŻ] [GŁÓWNY] [TEMAT] [BEZPIECZNY/UBEZPIECZNIE]

74

[TO] [GODZINA] [13]

[SPOTKAĆ]

A: [TAK] [DZIĘKOWAĆ++] [JA] [PRZYJŚĆ] [JUTRO] [GODZINA] [1] [DO WIDZENIA]
71

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
63

Znak migowy (PJM) – fotografia

PRACA 1
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• praca
• pracować
• robota/roboczy
Budowa znaku migowego

64
Znak migowy (PJM) – fotografia

PRACA 2
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• praca
• pracować
• robota/roboczy
Budowa znaku migowego

65
Znak migowy (PJM) – fotografia

WSPÓŁPRACA 1
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• współpraca
• współpracować
• współpracownik
Budowa znaku migowego

[[WSPÓLNY 1] + [PRACA 1]]

72

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
66

Znak migowy (PJM) – fotografia

WSPÓŁPRACA 2
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• współpraca
• współpracować
• współpracownik
Budowa znaku migowego

[[WSPÓLNY 2] + [PRACA 1]]

67
Znak migowy (PJM) – fotografia

WSPÓŁPRACA 3
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• współpraca
• współpracować
• współpracownik
Budowa znaku migowego

[[WSPÓLNY 1] + [PRACA 2]]

73

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
68

Znak migowy (PJM) – fotografia

WOLONTARIAT
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• społecznie
• społeczny
• witać
• wolontariat
• wolontariusz
Budowa znaku migowego

69
Znak migowy (PJM) – fotografia

PEDAGOGIKA
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• jasny
• pedagogika
• profesor
• wyjaśnić/wyjaśniać
• wyjaśnienie
Budowa znaku migowego

74

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
70

Znak migowy (PJM) – fotografia

PROJEKT
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• geometria
• kreślarz
• projekt
• projektowy
Budowa znaku migowego

71
Znak migowy (PJM) – fotografia

UMOWA WOLOTARIACKA
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• umowa wolontariacka

Budowa znaku migowego

[[UMOWA] + [WOLONTARIAT]]

75

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
72

Znak migowy (PJM) – fotografia

KOORDYNATOR PROJEKTU 1
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• koordynator projektu

Budowa znaku migowego

[[KOORDYNATOR 2] + [PROJEKT]]

73
Znak migowy (PJM) – fotografia

KOORDYNATOR PROJEKTU 2
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• koordynator projektu

Budowa znaku migowego

[[KOORDYNATOR 1] + [PROJEKT]]

76

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
74

Znak migowy (PJM) – fotografia

BEZPIECZNY
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• bezpieczeństwo
• bezpieczny
• ubezpieczenie
Budowa znaku migowego

75
Znak migowy (PJM) – fotografia

PREZES
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• prezes

Budowa znaku migowego

77

CZĘŚĆ II

78

...................................................................................... Rozmówki

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki

■ 7. WSPÓŁPRACA W SIECI

79

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki

M: Ja udzielam wsparcia organizacjom pozarządowym.
T: Ja jestem klientem.

T: W jaki sposób organizacje pozarządowe mogą ze sobą współpracować?
M: Organizacje często zrzeszają się, tworzą np. sieć organizacji. Taka współpraca w sieci jest bardzo korzystna.
T: Co to jest współpraca w sieci? Jakie korzyści z takiej współpracy mają organizacje pozarządowe?
M: Współpraca w sieci to porozumienie organizacji, którego celem jest wzajemne wspieranie się fundacji
i stowarzyszeń.
T: Na czym to wsparcie polega?
M: Przede wszystkim na wymianie informacji i doświadczeń. Organizacje, które mają podobny cel lub zakres
działania mogą wymieniać się doświadczeniami, udzielać sobie wsparcia eksperckiego.
T: Czy taka sieć obejmuje jakieś wspólne działania? Czy jest to tylko wymiana informacji?
M: Sieć oferuje swoim członkom udział w szkoleniach, warsztatach, wizytach studyjnych ale także wspólne
realizowanie projektów i innych działań. W województwie warmińsko-mazurskim taką siecią jest Warmińsko
-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, który działa już 20 lat i zrzesza obecnie 46 organizacji członkowskich.
T: Z tego, co pani mówi, watro wstąpić do takiej sieci. Myślę, że moja organizacja też powinna to zrobić.
Dziękuję za informację. Do widzenia.
M: Proszę. Do widzenia.

80

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki

M: [JA] [WSPARCIE 1]

78

1

[[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [POZA 1] [RZĄDZIĆ/RZĄDOWY]]

T: [JA] [KL: PRZYCHODZIĆ-DO-KOGOŚ/KLIENT]
1

T: [[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [POZA 1] [RZĄDZIĆ/RZĄDOWY]] [P: MOŻNA 1; L: MOŻNA 1] [RAZEM]
[WSPÓLNY 1] [W-JAKI-SPOSÓB] [SPOSÓB]
M: [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [WŁAŚNIE] [POPULARYZOWAĆ 1/SIEĆ] [ROBIĆ] [WSPÓLNY 2++++] [INNY/
RÓŻNY] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [WSPÓLNY 2] [INNY/RÓŻNY] [WSPÓLNY 2] [ORGANIZOWAĆ/
132

ORGANIZACJA] [WARTO]

67

T: [[WSPÓLNY 1] [PRACA 2]]

[TEŻ] [LEPSZY]
*

[POPULARYZOWAĆ 1/SIEĆ] [CO-TO-JEST] [JAK] [[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA]
1

[POZA 1] [RZĄDZIĆ/RZĄDOWY]] [WSPÓLNY 1] [KORZYŚĆ/KORZYSTAĆ] [W-JAKI-SPOSÓB]
154

M: [WSPÓLNY 2] [PRACA 2]

[WSPÓLNY 3] [POPULARYZOWAĆ 1/SIEĆ] [WŁAŚNIE] [KONTAKT] [INNY/RÓŻNY]
28

[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [CEL]
[STOWARZYSZENIE]

[W-JAKI-SPOSÓB]
11

M: [GŁÓWNY] [WAŻNY] {wyliczenie na palcach} [PO-PIERWSZE 1] [INFORMACJA 1]
54

76

[WYMIANA]

DODATKOWY]

6

[FUNDACJA] [TEŻ]

5

79

T: [TO] [WSPARCIE 2]

79

[W-JAKI-SPOSÓB] [WZAJEMNY] [WSPARCIE 2]

28

[JEŻELI] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [CEL]

[PO-DRUGIE] [DOTACJA 1/

[PODOBNY] [P: MA; L: MA

Z PRAWEJ STRONY] [P: MA; L: MA Z LEWEJ SRTONY] [MA Z PRAWEJ STRONY] [MA Z LEWEJ STRONY] [ALBO] [MUSIEĆ 1/

19

OBOWIĄZEK]

76

[WYMIANA]

153

[PRACA 1]

77

[P: MA; L: MA Z PRAWEJ STRONY] [P: MA; L: MA Z LEWEJ SRTONY] [DOŚWIADCZENIE]

[MÓC 2/PRZYJMOWAĆ] [TEŻ] [WSPARCIE 2]
94

T: [WSPÓLNY 1] [ODPOWIEDZIALNY] [DZIAŁAĆ]
11

[INFORMACJA 1]

79

[TEŻ] [EKSPERT]

80

[DAĆ-TOBIE] [WYMIANA]

76

*

76

[TO] [POPULARYZOWAĆ 1/SIEĆ] [CZY] [TO] [WYMIANA]

[P: JAK; L: JAK]
11

M: [POPULARYZOWAĆ 1/SIEĆ] [INNY/RÓŻNY] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA+++] [DAĆ+++] [JUŻ] [INFORMACJA 1]
76

[WYMIANA]

81

[SZKOLENIE Z PRAWEJ STRONY]

94

[REALIZOWAĆ]

[W-JAKI-SPOSÓB] [DLA] [CZŁONEK] [UDZIAŁ]

128

Z LEWEJ STRONY]

[TEŻ] [INNY/RÓŻNY] [DZIAŁAĆ/DZIAŁANIE]
143

[KAMPANIA/PROMOWAĆ]

94

[SIŁA] [DZIAŁAĆ/DZIAŁANIE]

82

27

[WARSZTATY

[RAZEM] [DLATEGO] [WAŻNY]

[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [TEŻ]
138

[WARMIA] [MAZURY] [JEST]

[ODWIEDZAĆ] [TRAFIĆ-DO/PÓJŚĆ] [KL: POKÓJ] [TYTUŁ] [WOJEWÓDZTWO]
*

[POPULARYZOWAĆ 1/SIEĆ] [NAZYWAĆ] [[WARMIA] [MAZURY 1] [SEJMIK] [ORGAN 2] [OSOBA 1]
[NIEPEŁNOSPRAWNY]]

83

94

[JUŻ] [DZIAŁAĆ]

140

[20] [JEST] [DOŁĄCZYĆ 1/W-TYM]

81

[UDZIAŁ/NALEŻEĆ]

[CZŁONKÓW] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [46]
140

T: [TO] [MÓWIĆ] [POWIADOMIĆ-MNIE] [JA] [CHCIEĆ 1] [DOŁĄCZYĆ 1/W-TYM]
[MYŚLEĆ] [MÓJ] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [MUSIEĆ 1]

19

[POPULARYZOWAĆ/SIEĆ]

*

[TEŻ] [ROBIĆ] [DZIĘKOWAĆ 1] [WYJAŚNIĆ-MI]

[DO WIDZENIA]
M: [PROSIĆ 2] [DO WIDZENIA]
81

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
76

Znak migowy (PJM) – fotografia

WYMIANA
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• tasować
• wymiana
• wymienić/wymieniać
• zamiana
• zamienić/zamieniać
Budowa znaku migowego

77
Znak migowy (PJM) – fotografia

DOŚWIADCZENIE
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• doświadczyć/doświadczać
• doświadczenie
• praktyka
Budowa znaku migowego

78
Znak migowy (PJM) – fotografia

WSPARCIE 1
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• doradzić/doradzać
• doradztwo
• pomagać
• wsparcie
• wspierać
Budowa znaku migowego

82

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
79

Znak migowy (PJM) – fotografia

WSPARCIE 2
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• doradzic/doradzać
• doradztwo
• pomagać
• wsparcie
• wspierać
Budowa znaku migowego

80
Znak migowy (PJM) – fotografia

EKSPERT
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• ekspert
• fachowiec
• funkcja
• kwalifikacje
• profesjonalista
• profesjonalizm
• wybitny
Budowa znaku migowego

81
Znak migowy (PJM) – fotografia

UDZIAŁ
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• udział
• należeć
Budowa znaku migowego

83

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
82

Znak migowy (PJM) – fotografia

SZKOLENIE
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• szkolenie
• szkolić
Budowa znaku migowego

84

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
83

WARMIŃSKO-MAZURSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1

Znak migowy (PJM) – fotografia

Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• Warmińsko-Mazurski Sejmik
Osób Niepełnosprawnych

Budowa znaku migowego

[[WARMIA] + [MAZURY 1]
+ [SEJMIK] +[ORGAN 1]
+ [OSOBA 1]
+ [NIEPEŁNOSPRAWNY]]

85

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
84

WARMIŃSKO-MAZURSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2

Znak migowy (PJM) – fotografia

Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• Warmińsko-Mazurski Sejmik
Osób Niepełnosprawnych

Budowa znaku migowego

[[WARMIA] + [MAZURY 2]
+ [SEJMIK] + [ORGAN 1]
+[OSOBA1]
+ [NIEPEŁNOSPRAWNY]]

86

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki

■ 8. WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM

87

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki

M: Ja pracuję w urzędzie miasta.
A: Ja jestem prezesem stowarzyszenia.

M: Dzień dobry.
A: Dzień dobry, jestem prezesem stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych.
Chciałbym dowiedzieć się, w jaki sposób Urząd Miasta wspiera takie organizacje.
M: Dobrze, że pan do nas trafił. Przede wszystkim warto śledzić aktualne ogłoszenia o konkursach ofert
na realizację zadań samorządu.
A: Co powinienem zrobić, jak już znajdę takie ogłoszenie?
M: Należy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej Urządu Miasta lub w naszym biurze.
Wniosek powinien zawierać opis działania, które chcą państwo realizować.
A: Co jeszcze powinien zawierać taki wniosek?
M: Niezbędny jest budżet określający o jaką dotację się państwo starają, oraz jaki jest wkład własny organizacji
w działanie.
A: Gdzie mogę uzyskać więcej informacji i ewentualną pomoc w wypełnianiu wniosku?
M: Proszę udać się do biura Pełnomocnika Prezydenta do Spraw Organizacji Pozarządowych.
Tam uzyska pan więcej informacji i fachową pomoc w wypełnianiu wniosku.
A: Kto jeszcze może dofinansować nasze działania?
M: Dużo zadań dla organizacji dofinansowuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wnioski trzeba składać w odpowiedzi na ogłaszane konkursy w Urzędzie Marszałkowskim, w Starostwach
oraz w Biurze Funduszu w Warszawie.
A: Dziękuję, do widzenia.
M: Do widzenia.

88

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
153

M: [JA] [PRACA 1]
A: [JA] [PREZES]

75

85

[[URZĄD] [MIASTO]]

[STOWARZYSZENIE]

5

M: [DZIEŃ DOBRY]
A: [DZIEŃ DOBRY] [JA] [JEST 2] [PREZES]

75

5

[STOWARZYSZENIE] [DOŁĄCZYĆ 1/W-TYM]
129

[NIEPEŁNOSPRAWNY] [P: JA; L: JA] [CHCIEĆ 1] [UMIEJĘTNOŚCI/WIEDZIEĆ+++]
79

[WSPARCIE 2/WSPIERAĆ]

132

90

[OSOBA 1]
85

[[URZĄD] [MIASTO]]

[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [P: JAK; L: JAK] [ROBIĆ] {rozłożenie rąk}

M: [DOBRY] [TY] [WŁAŚNIE] [TU] [GŁÓWNY] [WARTO]
[TEMAT] [[KONKURS]

140

[(KL: KARTKA) [WNIOSEK]]

96

120

[SPRAWDZIĆ 1]

87

[AKTUALNY]
27

[DLA] [REALIZOWAĆ]

94

[DZIAŁAĆ]

88

[OGŁOSZENIE 1]
[TWÓJ] [SAM]

3*

[RZĄDZIĆ/RZĄDOWY] ]
88

A: [OGŁOSZENIE 1]

[JEST 1] [CO-SŁYCHAĆ] [CO] [ROBIĆ] [JA] {rozłożenie rąk}
96

M: [POTRZEBA] [[KL: KARTKA] [WNIOSEK]]

123

[NAPISAĆ] [JEST 1] [PRZEDSTAWIĆ 1] [PORTAL]

*

96

[ALBO] [TU] [BIURO] [[KL: KARTKA] [WNIOSEK]]

19

[MUSIEĆ 1]

85

[[URZĄD] [MIASTO]]
27

[W-ŚRODKU] [WY] [REALIZOWAĆ]

[CHCIEĆ 1] [W-JAKI-SPOSÓB]
96

A: [[KL: KATRKA] [WNIOSEK]]

[TO] [CO-JESZCZE] {rozłożenie rąk}
29

M: [POTRZEBA] [KSIĘGOWOŚĆ/BUDŻET]

*

55

[FINANSE 1] [W-ŚRODKU] [ILE] [DOTACJA 2]

*

92

[WAŻNY] [FINANSE 1] [[WYJĄĆ-Z-KIESZENI] [DOŁĄCZYĆ 1]]
24

A: [GDYBY] [RADA 1/POMAGAĆ-TOBIE]
11

[INFORMACJA 1]

[WY] [CHCIEĆ 1] [TEŻ]

[ZAFUNDOWAĆ] [ILE] [MAM]
96

[NAPISAĆ] [[KL: KARTKA] [WNIOSEK]]

[ZBIERAĆ] [WIĘCEJ]

[GDZIE]
21

M: [TY] [MUSIEĆ] [PÓJŚĆ] [KL: BUDYNEK] [ORGAN 1]

*

[[BIURO] [WYPEŁNIĆ 1/PEŁNY] [MOCNY] [PREZYDENT]
1*

[SPRAWA] [[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [POZA 1] [RZĄDZIĆ/RZĄDOWY]] ] [TO Z PRAWEJ STRONY]
110

[TO Z LEWEJ STRONY] [ZAWIADOMIĆ-KOGOŚ] [WIĘCEJ] [ZBIERAĆ++] [TEŻ] [SPECJALISTA]
-TOBIE]

24

[[KL: KARTKA] [WNIOSEK]]
94

A: [MY] [DZIAŁAĆ]

94

96

95

[TEREN]]

161

[WYPEŁNIĆ 2/NAPISAĆ]

[JESZCZE] [MOŻNA 1] [TROCHĘ] [KTO]

M: [DUŻO] [DZIAŁAĆ]
[WNIOSEK++]]

96

[RADA 1/POMAGAĆ

*

*

[DLA] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [FINANSE 1] [PŁACAĆ 2] [PFRON 1] [[KL: KARTKA]

[TO] [JEŻELI] [2] [KONKURS]

90

88

[OGŁOSZENIE 1]

86

[[URZĄD] [MARSZAŁEK]]

[[STARY]

*

[ALBO] [W-ŚRODKU] [BIURO] [PŁACIĆ] [W-ŚRODKU] [WARSZAWA]

A: [DZIĘKOWAĆ 1] [DZIĘKOWAĆ 2] [DO WIDZENIA]
M: [DO WIDZENIA]

89

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
85

Znak migowy (PJM) – fotografia

URZĄD MIASTA
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• Urząd Miasta

Budowa znaku migowego

[[URZĄD] + [MIASTO]]

86
Znak migowy (PJM) – fotografia

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• Urząd Marszałkowski

Budowa znaku migowego

[[URZĄD]
+[MARSZAŁEK]]

90

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
87

Znak migowy (PJM) – fotografia

AKTUALNY
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• aktualnie
• aktualny
• dzisiejszy
• dziś
• obecnie
• obecny
Budowa znaku migowego

88
Znak migowy (PJM) – fotografia

OGŁOSZENIE 1
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• ogłosić/ogłaszać
• ogłoszenie
• zgłosić/zgłaszać
• zgłoszenie
Budowa znaku migowego

89
Znak migowy (PJM) – fotografia

OGŁOSZENIE 2
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• ogłosić/ogłaszać
• ogłoszenie
• zgłosić/zgłaszać
• zgłoszenie
Budowa znaku migowego

91

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
90

Znak migowy (PJM) – fotografia

KONKURS
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• konkurencja
• konkurs
• konkursowy
• zawodowy
• zawody
• zawód
Budowa znaku migowego

91
Znak migowy (PJM) – fotografia

ZADANIE 1
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• zadanie
• zdanie
Budowa znaku migowego

ZADANIE 2
zob. DZIAŁAĆ (tabela nr 94)

ZADANIE 3
zob. REALIZOWAĆ (tabela nr 27)

BUDŻET
zob. KSIĘGOWOŚĆ (tabela nr 29)

92

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
92

Znak migowy (PJM) – fotografia

WKŁAD-WŁASNY 1
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• wkład własny
Budowa znaku migowego

[[WYJĄĆ-Z-KIESZENI] + [DOŁĄCZYĆ 1]]

93

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
93

Znak migowy (PJM) – fotografia

WKŁAD WŁASNY 2
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• wkład własny

Budowa znaku migowego

[[DOŁĄCZYĆ 1] + [MÓJ] + [MAM]]

94
Znak migowy (PJM) – fotografia

DZIAŁAĆ
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• aktywny
• działać
• działanie/działalność
• mobilizacja
• motywacja
• starać się
• zaangażować się
• zaangażowanie
Budowa znaku migowego

94

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
95

Znak migowy (PJM) – fotografia

STAROSTWO
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• starosta
• starostwo
Budowa znaku migowego

[[STARY] + [TEREN]]

95

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
96

Znak migowy (PJM) – fotografia

WNIOSEK
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• podanie
• składać wniosek
• wniosek
Budowa znaku migowego

[[KL: KARTKA] + [WNIOSEK]]

96

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki

■ 9. REPREZENTANCI NGO W RADACH,
KOMISJACH, ZESPOŁACH

97

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki

A: Ja jestem Pełnomocnikiem Prezydenta do spraw Organizacji Pozarządowych.
T: Ja jestem członkiem organizacji pozarządowej.

A: Dzień dobry.
T: Dzień dobry. Urząd Miasta ogłosił konkurs na realizację ofert. Czy w skład komisji konkursowej
wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych?
A: Tak, powołana została komisja opiniująca wnioski. W skład niej wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych.
T: Czy organizacje pozarządowe mają wpływ na wybór zadań, które są współfinansowane przez samorząd?
A: Przedstawiciele organizacji pozarządowych biorą udział w spotkaniach grup roboczych i zespołów doradczych.
Te grupy i zespoły określają priorytetowe działania samorządu.
T: Czy głos organizacji pozarządowych ma wpływ na finanse miasta i powiatu?
A: Tak. W miastach, w których działają Rady Organizacji Pozarządowych przedstawiciele organizacji są zapraszani
do udziału w konsultacjach budżetów miasta, spotykają się z władzami miasta.
T: Gdzie jeszcze mogą działać przedstawiciel organizacji pozarządowych?
A: W wielu miastach działają Rady Pożytku Publicznego. Ich członkowie to przedstawiciele organizacji pozarządowych.
T: Czy przedstawiciele organizacji mają także wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych w powiatach?
A: Tak, zwłaszcza dzięki obecności w Powiatowych Społecznych Radach do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
T: Dziękuję. Cieszę się, że organizacje pozarządowe mogą być tak aktywne. Do widzenia.
A: Proszę. Do widzenia.

98

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
160

21

A: [JA] [[WYPEŁNIĆ 1/PEŁNY]

[MOCNY]] [PREZYDENT] [ORGAN 1]

[[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA]

2

[POZA 2] [RZĄDZIĆ/RZĄDOWY]]

1

T: [JA] [CZŁONEK] [[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [POZA 1] [RZĄDZIĆ/RZĄDOWY]]

A: [DZIEŃ DOBRY]
85

88

T: [DZIEŃ DOBRY] [[URZĄD] [MIASTO]]
96

[WNIOSEK]]

[OGŁOSZENIE 1]
98

[[OSOBA 2] [PRZEDSTAWIĆ 2]]

27

[(KL: KARTKA)

[REALIZOWAĆ]

3

1

99

90

[[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [RZĄDZIĆ/RZĄDOWY]

[POZA 1] [RZĄDZIĆ/RZĄDOWY]] [DOŁĄCZYĆ 1/W-TYM]
A: [TAK 2] [KOMISJA] [OPINIOWAĆ]

[KONKURS]

140

[SKŁADAĆ/ZBIERAĆ] [KOMISJA] [KONKURS]
96

[[KL: KARTKA] [WNIOSEK]]

90

[ZBIERAĆ-WSZYSTKO++++] [MY]

[P: PRZYCHODZIĆ-DO-MNIE/PRZYCHODZIĆ-TU; L: PRZYCHODZIĆ-DO-MNIE/PRZYCHODZIĆ-TU] [[OSOBA 2++]
98

[PRZEDSTAWIĆ 2]]

3

[POZA 2] [RZĄDZIĆ/RZĄDOWY]

1

140

T: [[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [POZA 1] [RZĄDZIĆ/RZĄDOWY]] [TEŻ] [DOŁĄCZYĆ 1/W-TYM]
[POPULARYZOWAĆ 1/WPŁYWAĆ] [TO] [WYBIERAĆ+++] [DZIAŁAĆ]
WPŁACAĆ-MI+++]

57

3

98

81

[WSZYSTKO] [UDZIAŁ/NALEŻEĆ]
27

[TO] [DOFINANSOWANIE 3/

[PRZEZ] [TO] [SAM] [RZĄDZIĆ/RZĄDOWY]

A: [[OSOBA 2+++] [PRZEDSTAWIĆ 2]]

[REALIZOWAĆ]

94

2

[[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [POZA 2] [RZĄDZIĆ/RZĄDOWY]]
21

[TO] [SPOTKAĆ+++] [[ORGAN 1/GRUPA]
94

[WSPIERAĆ+++] [TO] [MOCNY] [DZIAŁAĆ]

102

[PRACA 1/ROBOTA]]

[TEŻ]

3

[SAM] [RZĄDZIĆ/RZĄDOWY]
1

T: [TO] [GŁOS] [[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [POZA 1] [RZĄDZIĆ/RZĄDOWY]] [POPULARYZOWAĆ 1/
*

*

104

WPŁYWAĆ] [TO] [FINANSE 2] [WYBIERAĆ] [MIASTO++]
104

A: [TAK 2] {rozłożenie rąk} [MIASTO++++]

105

[[CENTRUM] [TEREN]]

[TO++++] [DZIAŁAĆ]

94

[RADA 2] [[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA]

2

98

[POZA 2] [RZĄDZIĆ/RZĄDOWY]] [[OSOBA 2 +++] [PRZEDSTAWIĆ 2]]
8

81

[DOKUMENT 2/AKT++++] [WSZYSTKO] [UDZIAŁ/NALEŻEĆ]
29

[KSIĘGOWOŚĆ/BUDŻET]

104

[MIASTO]

T: [TO] [(OSOBA 2) [PRZEDSTAWIĆ 2]]

98

[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA]
107

[TO] [KONSULTACJE 2++++]
3

104

[SPOTKAĆ+++] [RZĄDZIĆ/RZĄDOWY] [MIASTO+++]

1

[[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [POZA 1] [RZĄDZIĆ/RZĄDOWY]]

[P: MOŻNA 1; L: MOŻNA 1] [STARAĆ-SIĘ] [GDZIE]
104

A: [W-ŚRODKU+++] [MIASTO]

94

[WYSTARCZY] [TO] [DZIAŁAĆ]

151

[RADA 2] [DOBRY] [[LUDZIE] [TEREN]]

[TO]

[CZŁONEK] [P:OSOBA 2; L: OSOBA 2] [PRZEDSTAWIĆ 2 ++] [[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [POZA 2]
2

[RZĄDZIĆ/RZĄDOWY]]

98

T: [PYTAĆ-CIEBIE] [TY] [(OSOBA 2) [PRZEDSTAWIĆ 2]]
1

101

RZĄDOWY]] [WPŁYW 2]
105

[TEREN]]

[[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [POZA 1] [RZĄDZIĆ/
21

[TO] [SYTUACJA] [ORGAN 1]

[OSOBA 1] [NIEPEŁNOSPRAWNY] [[CENTRUM]

[JEST 1]
105

A: [TAK 1] [DZIĘKOWAĆ 1/DZIĘKI] [OSOBA 1] [TO] [[CENTRUM] [TEREN]]
140

[DOŁĄCZYĆ 1/W-TYM]

[[LUDZIE] (TEREN)]

151

[RADA 2]

[OSOBA 1] [NIEPEŁNOSPRAWNY]
99

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki

T: [DZIĘKOWAĆ 1] [ZAPAMIĘTAĆ] [JA] [ZADOWOLONY] [[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [POZA 1] [RZĄDZIĆ/
1

94

RZĄDOWY]] [MOŻNA 2] [DZIAŁAĆ]

[DO WIDZENIA]

A: [PROSIĆ 2] [DO WIDZENIA]

97
Znak migowy (PJM) – fotografia

PRZEDSTAWICIEL 1
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• pokaz
• pokazać się (siebie)
• pokazowy
• przedstawiciel
• przedstawić/przedstawiać
• przedstawienie
• reprezentant
• reprezentować
• wystawa
Budowa znaku migowego

[[OSOBA 2] + [PRZEDSTAWIĆ 1]]

100

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
98

Znak migowy (PJM) – fotografia

PRZEDSTAWICIEL 2
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• pokazać się (siebie)
• przedstawiciel
• przedstawić/przedstawiać
• przedstawienie
• reprezentant
• reprezentować
• wystawa
Budowa znaku migowego

[[OSOBA 2] +[PRZEDSTAWIĆ 2]]

99
Znak migowy (PJM) – fotografia

OPINIOWAĆ
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• opinia
• opiniować
Budowa znaku migowego

101

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
100

Znak migowy (PJM) – fotografia

WPŁYW 1
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• przelew
• przelać/przelewać
• rzeka
• wpłynąć/wpływać
• wpływ
Budowa znaku migowego

101
Znak migowy (PJM) – fotografia

WPŁYW 2
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• przelew
• przelać/przelewać
• rzeka
• wpłynąć/wpływać
• wpływ
Budowa znaku migowego

102

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
102

Znak migowy (PJM) – fotografia

GRUPA ROBOCZA
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• grupa robocza

Budowa znaku migowego

[[ORGAN 1/GRUPA]
+ [PRACA 1/ROBOTA]]

103
Znak migowy (PJM) – fotografia

ZESPÓŁ DORADCZY
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• zespół doradczy

Budowa znaku migowego

[[ORGAN 2/ZESPÓŁ] + [RADA 1
/POMAGAĆ-KOMUŚ]]

103

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
104

Znak migowy (PJM) – fotografia

MIASTO
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• miasto
• miejski
Budowa znaku migowego

105
Znak migowy (PJM) – fotografia

POWIAT
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• powiat
• powiatowy
Budowa znaku migowego

[[CENTRUM] + [TEREN]]

106
Znak migowy (PJM) – fotografia

KONSULTACJE 1
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• dyskusja
• dyskutować
• konsultacje
• konsultować
Budowa znaku migowego

104

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
107

Znak migowy (PJM) – fotografia

KONSULTACJE 2
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• konsultacje
• konsultować
• kontakt
• kontaktować się
• umówić się/umawiać się
• umowa
Budowa znaku migowego

105

CZĘŚĆ II

106

...................................................................................... Rozmówki

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki

■ 10. TWORZENIE STRATEGII ORGANIZACJI

107

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki

T: Ja jestem członkiem organizacji pozarządowej.
A: Ja jestem ekspertem w tworzeniu strategii organizacji.

T: Zajmuje się pan opracowywaniem strategii organizacji. Co to właściwie jest?
A: Strategia organizacji jest to dokument, który opisuje cel istnienia organizacji i jej działania, czyli jej
misję oraz wizję przyszłości organizacji.
T: Czy jest to dokument niezbędny organizacji?
A: Nie, jednak jego stworzenie ułatwia i usprawnia działanie organizacji.
T: W jaki sposób tworzy się strategię organizacji? Czy powinno to być zadanie zarządu?
A: Stworzenia strategii może podjąć się zarząd, jednak dobrze jest, gdy takimi pracami kieruje doświadczony specjalista – trener.
T: Na czym polegają takie prace?
A: Początek prac to warsztaty, w których biorą udział wszyscy członkowie organizacji. Wtedy powstają
główne założenia. Najważniejsze pomysły i idee są weryfikowane. Ostatni etap to analiza materiałów,
i stworzenie ostatecznej strategii.
T: A co dzieje się, gdy taka strategia powstanie?
A: Strategia zostaje wprowadzona w życie. Warto monitorować etapy jej wprowadzania i efekty, które
przynosi.
T: Dziękuję za informację. Do widzenia.
A: Do widzenia.

108

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
1

T: [JA] [CZŁONEK] [[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [POZA 1] [RZĄDZIĆ/RZĄDOWY]]
80

A: [JA] [EKSPERT]

4

114

[ZAŁOŻYĆ] [[PLANOWAĆ/PLAN]
114

T: [TY] [PISAĆ] [[PLANOWAĆ/PLAN]

108

[PLANOWAĆ2/PLAN] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA]]
108

[PROGRAM 1] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA]]

[W-ŚRODKU]

[W-JAKI-SPOSÓB]
114

A: [[PLANOWAĆ/PLAN]

108

[PLANOWAĆ2/PLAN] [TO] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA]]

*

[DOKUMENT 3] [GDZIE] [NAPISAĆ] [CEL]

28

94

[JEST 1] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [DZIAŁAĆ/DZIAŁANIE]

109

[[PRZEWIDYWAĆ] [PRZYSZŁOŚĆ] (BĘDZIE)]

[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA]

*

T: [TO] [DOKUMENT 3] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [POTRZEBA]
22

A: [NIE 3] [NIE] [DZIĘKOWAĆ 1/DZIĘKI] [ORGAN 2]
T: [TY] [[PLANOWAĆ/PLAN]

114

*

4

94

[DOKUMENT 3] [ZAŁOŻYĆ] [ŁATWY] [DZIAŁAĆ]
108

[PROGRAM 1] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA]]

4

[P: JAK; L: JAK] [SPOSÓB]

3

[MOŻNA 2] [ZAŁOŻYĆ] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [RZĄDZIĆ/RZĄDOWY]
3

A: [RZĄDZIĆ] [MOŻNA 2] [PROWADZIĆ] [ZAŁOŻYC] [[PLANOWAĆ/PLAN] [PLANOWAĆ 2/PLAN] (ORGANIZOWAĆ/
108

ORGANIZACJA)]

19

80

[ALE ] [MUSIEĆ 1]

[DOBRY] [EKSPERT]

[[SZKOLENIE] [PRACA 1]]

153

27

[REALIZOWAĆ]

[SZYBKO]
153

T: [TO] [PRACA 1]

[W-JAKI-SPOSÓB] [W-ŚRODKU]
153

A: [POCZĄTEK] [PRACA 1]

[TO] [WARSZTATY]

128

81

[WSZYSCY] [UDZIAŁ]

[TO] [WSZYSCY] [CZŁONEK]

4

4

[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [ROBIĆ] [ZAŁOŻYĆ] [GŁÓWNY] [ZAŁOŻYĆ] [ALE] [WAŻNY] [POMYSŁ] [TO]
120

[SPRAWDZIĆ 1]

120

[P: DOBRY; L: DOBRY] [SPRAWDZIĆ 1]
108

PLAN] (ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA)]
114

T: [TO] [[PLANOWAĆ/PLAN]

4

[ZAŁOŻYĆ] [[PLANOWAĆ/PLAN] [PLANOWAĆ 2/

[KONIEC] [TO] [ROZPATRZEĆ/ANALIZOWAĆ]

[PROGRAM 1] (ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA)]

108

111

[ZBIERAĆ]
4

[ZAŁOŻYĆ/POWSTAĆ]

[DALEJ] [W-ŚRODKU]
108

A: [[PLANOWAĆ/PLAN] [PLANOWAĆ 2/PLAN] (ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA)]
132

SOBA] [ŻYCIE] [TO] [WARTO]

113

[MONITORING/NADZÓR]

[TO] [PROWADZIĆ] [WŁASNA-O-

[OKRESOWO/CO-JAKIŚ -CZAS+++] [PROWADZIĆ]

[POTEM] [WYNIK 1] [WYNIK 2/EFEKT] [WZRASTAĆ]
T: [DZIĘKOWAĆ 1] [WYJAŚNIĆ-MI] [DO WIDENIA]
A: [DO WIDZENIA]

109

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
108

Znak migowy (PJM) – fotografia

STRATEGIA ORGANIZACJI
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• strategia organizacji
Budowa znaku migowego

[[PLANOWAĆ/PLAN]
+ [PROGRAM 1]
+ [ORGANIZOWAĆ
/ORGANIZACJA]]

110

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
109

Znak migowy (PJM) – fotografia

WIZJA PRZYSZŁOŚCI
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• wizja przyszłości

Budowa znaku migowego

[[PRZEWIDYWAĆ]+ [PRZYSZŁOŚĆ]
+ [BĘDZIE]]

110
Znak migowy (PJM) – fotografia

SPECJALISTA
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• specjalista
• specjalistyczny
• specjalnie/specjalny
• szczególny
Budowa znaku migowego

111

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
111

Znak migowy (PJM) – fotografia

ROZPATRZEĆ
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• analiza
• analizować
• rozpatrzeć/rozpatrywać
Budowa znaku migowego

112

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki

■ 11. REALIZACJA PROJEKTÓW, MONITOROWANIE
I EWALUACJA DZIAŁAŃ

113

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki

M: Ja jestem ekspertem odpowiedzialnym za realizację projektów.
A: Ja jestem członkiem organizacji pozarządowej.
A: Na co należy zwrócić uwagę realizując projekt w organizacji?
M: Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na realizację zadań zgodnie z terminem i budżetem. Ważny jest też
podział obowiązków.
A: Realizacja projektów nie zawsze przebiega zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Co wtedy?
M: Kierownik projektu jest przygotowany na taką ewentualność. Niewielkie zmiany w budżecie i w harmonogramie
działań nie są problemem.
A: Jakie działania należy podjąć w trakcie realizacji projektu, by wszystko odbywało się zgodnie z terminem i budżetem?
M: Warto przeprowadzić zarówno monitoring, jak i ewaluację działań.
A: Czym różni się monitoring od ewaluacji?
M: Monitoring odbywa się na bieżąco, w trakcie działań projektu. Ewaluacja zaś odbywa się pod koniec pewnych
etapów projektu lub po całkowitym jego zakończeniu.
A: Jaki jest cel takich działań? Czy to jest sprawdzenie, czy projekt został zrealizowany prawidłowo?
M: Przede wszystkim monitoring pozwala na prawidłową realizację projektu. Szybko można zauważyć i poprawić
nieprawidłowości. Ewaluacja pokazuje efekty, rezultaty projektu i pozwala zaplanować kolejne zadania.

114

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
80

M: [JA] [EKSPERT]

27

[ODPOWIEDZIALNY] [REALIZOWAĆ]

70

[PROJEKT]

2

A: [JA] [CZŁONEK] [[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [POZA 2] [RZĄDZIĆ/RZĄDOWY]]

27

A: [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [REALIZOWAĆ]

70

[PROJEKT]

129

[UMIEJĘTNOŚCI/WIEDZIEĆ]

[W-JAKI-SPOSÓB]

{rozłożenie rąk}
27

M: [GŁÓWNY] [PODSTAWA] [TO] [REALIZOWAĆ]
29

/BUDŻET]

94

*

27

19

70

[PROJEKT]

[MAŁO] [W-ŚRODKU] [KSIĘGOWOŚĆ/BUDŻET]
133

*

27

70

[PROJEKT]

29

[PO-DRUGIE] [KSIĘGOWOŚĆ/BUDŻET]

113

[ROBIĆ] [MONITORING]
112

A: [MONITRING] [EWALUACJA]
113

M: [MONITORING]
70

163

[KOMPUTER 2/OBLICZYĆ]

122

[WSZYSTKO] [PASOWAĆ+++]
94

[DZIAŁAĆ]

*

[TERMIN 2] {wyliczenie na palcach}

[P: JAK; L: JAK] {rozłożenie rąk}
112

[TEŻ] [EWALUACJA]

112

[TEŻ] [EWALUACJA]
120

[SPRAWDZIĆ 1]

*

21

[ORGAN 1]

94

[DZIAŁAĆ/DZIAŁANIE]

153

94

70

[W-JAKI-SPOSÓB] [JEŻELI] [PROJEKT]

[KONIEC] [TO]

[TEŻ] [INNY]
120

[P: JAK; L:JAK] [MOŻNA 2] [SPRAWDZIĆ 1]

70

[PROJEKT]

[WSZYSTKO]

[P: DOBRY; L: DOBRY]
113

M: [GŁÓWNY] [DZIAŁAĆ/DZIAŁANIE] [MONITORING]
70

[PLANOWAĆ2/PLAN]

[P: TO; L:TO Z PRAWEJ STRONY] [P:TO; L:TO Z LEWEJ STRONY] [W-JAKI-SPOSÓB]

A: [TERMIN 2] [DZIAŁAĆ/STARAĆ-SIĘ]

[PROJEKT]

[BĘDZIE] [ZMIANA]

*

27

27

114

[TEŻ] [PLANOWAĆ/PLAN]

129

[CO-ROBIĆ]

[ROBIĆ] [ZAWSZE] [Z-POKOLENIA-NA-POKOLENIE/NA-BIEŻĄCO] [TERMIN 1] [PRACA 1]

[REALIZOWAĆ]

[REALIZOWAĆ]

29

[UMIEJĘTNOŚCI/WIEDZIEĆ]

122

[NIE-MIEĆ]

A: [TERMIN 1] [REALIZOWAĆ]

132

[INNY] [DZIELIĆ/PODZIAŁ]

*

116

[PROBLEM 1]

*

[TERMIN 2] [TEŻ] [KSIĘGOWOŚĆ

[TERMIN 2] [PLANOWAĆ 2/PLAN] [JAK] [PASOWAĆ]

M: [[RZĄDZIĆ/KIEROWNIK] [ORGAN 1] [PROJEKT]]

[PROJEKT]

[PASOWAĆ]

[FINANSE 1] [WAŻNY] [TEŻ] [MUSIEĆ 1/OBOWIĄZEK]

A: [REALIZOWAĆ]

M: [WARTO]

122

[DZIAŁAĆ]

27

[REALIZOWAĆ]

119

[DAĆ-TOBIE] [DOBRY] [PRAWIDŁOWY 2]

[MOŻNA 1] [TEŻ] [ZAUWAŻYĆ] [SZYBKO] [GDZIE] [BŁĄD] [BĘDZIE] [POTEM]
112

[POPRAWIĆ] [TO] [BŁĄD] [EWALUACJA]

[PRZEDSTAWIĆ 2] {wyliczeni na palcach} [PO-PIERWSZE 1]
*

70

[WYNIK 1/EFEKT] [PO-DRUGIE] [WYNIK 1/REZULTAT] [TO] [PROJEKT]
L:DAĆ-TOBIE] [PLANOWAĆ/PLAN]

114

[PO-TRZECIE] [TO] [P: DAĆ-TOBIE;
94

[PRZYGOTOWAĆ] [DZIAŁAĆ/DZIAŁANIE]

115

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
112

Znak migowy (PJM) – fotografia

EWALUACJA
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• ewaluacja
• podsumować
Budowa znaku migowego

113
Znak migowy (PJM) – fotografia

MONITORING
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• kontrola
• kontrolować
• monitoring
• monitorować
• nadzorować
• nadzór
• sprawdzić/sprawdzać
Budowa znaku migowego

116

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
114

Znak migowy (PJM) – fotografia

PLANOWAĆ
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• plan
• planować/zaplanować
Budowa znaku migowego

115
Znak migowy (PJM) – fotografia

HARMONOGRAM
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• harmonogram
Budowa znaku migowego

[[PLANOWAĆ/PLAN]
+ [PLANOWAĆ 2/PLAN]]

117

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
116

Znak migowy (PJM) – fotografia

KIEROWNIK PROJEKTU 1
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• kierownik projektu
Budowa znaku migowego

[[RZĄDZIĆ/KIEROWNIK]
+ [PROJEKT]]

117
Znak migowy (PJM) – fotografia

KIEROWNIK PROJEKTU 2
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• kierownik projektu
Budowa znaku migowego

[[KIEROWNIK] +[PROJEKT]]

118

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
118

Znak migowy (PJM) – fotografia

PRAWIDŁOWY 1
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• oryginalny
• prawda
• prawdziwy
• prawidłowo
• prawidłowy
Budowa znaku migowego

119
Znak migowy (PJM) – fotografia

PRAWIDŁOWY 2
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• oryginalny
• prawda
• prawdziwy
• prawidłowo
• prawidłowy
Budowa znaku migowego

120
Znak migowy (PJM) – fotografia

SPRAWDZIĆ 1
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• kontrola
• kontrolować
• sprawdzian
• sprawdzić/sprawdzać
Budowa znaku migowego

SPRAWDZIĆ 2
zob. MONITORING (tabela nr 113)

119

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
SPRAWDZIĆ 3
zob. PRZEWIDYWAĆ (tabela nr 121)

121
Znak migowy (PJM) – fotografia

PRZEWIDYWAĆ
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• ocena
• ocenić/oceniać
• podejrzewać
• przewidywać
• przezroczysty
• sprawdzić/sprawdzać
Budowa znaku migowego

122
Znak migowy (PJM) – fotografia

PASOWAĆ
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• pasować
• przeznaczony
Budowa znaku migowego

120

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki

■ 12. PROMOCJA DZIAŁAŃ ORGANIZACJI
I PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

121

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki

M: Ja jestem doradcą organizacji pozarządowych.
A: Ja jestem członkiem organizacji pozarządowej.
A: Dzień dobry.
M: Dzień dobry, w czym mogę pomóc?
A: Chciałbym dowiedzieć się, w jaki sposób mogę informować o działaniach mojej organizacji?
M: Najbardziej popularnym sposobem na informowanie o działaniach organizacji jest umieszczanie informacji
na stronie internetowej. Każda organizacja powinna mieć swoją stronę internetową.
A: A jeśli organizacja ma już stronę internetową, a mimo wszystko dociera do ograniczonej liczby osób?
M: Warto umieszczać informacje o działaniach organizacji na stronach internetowych poświęconych organizacjom
pozarządowym. Takie portale pozwalają na bezpłatne umieszczanie informacji i docierają bezpośrednio do
osób zainteresowanych.
A: A w jaki sposób mogę promować prawa osób niepełnosprawnych?
M: Warto nawiązać współpracę z lokalnymi mediami – prasą, regionalnymi rozgłośniami radiowymi czy telewizją.
Watro pamiętać także o ulotkach i plakatach informujących o aktualnych projektach i działaniach organizacji.
M: A jakie dokumenty, ustawy zapewniają prawa osób niepełnosprawnych?
A: Przede wszystkim Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Ona obowiązuje nie tylko
w Polsce.
M: A w Polsce? Są jakieś dokumenty, ustawy?
A: Tak, przede wszystkim „Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych oraz Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się”.
M: Dziękuję bardzo za rady. Na pewno skorzystam. Do widzenia.
A: Proszę. Do widzenia.
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24

M: [JA] [RADA 1/POMAGAĆ-TOBIE]

1

[[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [POZA 1] [RZĄDZIĆ/RZĄDOWY]]
2

A: [JA] [CZŁONEK] [[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [POZA 2] [RZĄDZIĆ/RZĄDOWY]]

A: [DZIEŃ DOBRY]
24

M: [DZIEŃ DOBRY] [JA] [RADA 1/POMAGAĆ-TOBIE]
129

A: [JA] [CHCIEĆ 1] [UMIEJĘTNOŚCI/WIEDZIEĆ]

[W-JAKI-SPOSÓB]
11

[INFORMACJA 1]

94

[MOŻNA 2] [DZIAŁAĆ]

[MÓJ]

[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [P: JAK; L: JAK] [ROBIĆ]
*

*

M: [POPULARYZOWAĆ 1/POPULARNY] [SPOSÓB] [ZAWIADOMIĆ-KOGOŚ] [POPULARYZOWAĆ 1] [TEMAT] [DZIAŁAĆ/
94

DZIAŁANIE]

26

[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [WATRO] [ZAPISAĆ]
123

[PORTAL/STRONA-INTERNETOWA]

*

11

[POPULARYZOWAĆ 1] [INFORMACJA 1]
19

[KAŻDY] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [MUSIEĆ 1]

*

[MAM]

123

[WŁASNOŚĆ 1/WŁASNY] [PORTAL/STRONA-INTERNETOWA]

123

A: [JEŻELI] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [JUŻ] [MA] [PORTAL/STRONA-INTERNETOWA]

[WSZYSTKO]

[UMIESZCZAĆ-W-INTERNECIE] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [P: KILKA; L:KILKA] [OSOBA 1]
132

M: [WARTO]

11

[INFORMACJA 1]

94

[TEMAT] [DZIAŁAĆ/DZIAŁANIE]

123

[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [PORTAL]
1

[TEMAT] [[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [POZA 1] [RZĄDZIĆ/RZĄDOWY]] [NA-PRZYKŁAD] [INNY/RÓŻNY]
123

[PORTAL]

11

[MOŻNA 1] [NIEODPŁATNY 1] [INFORMACJA 1]
*

[POPULARYZOWAĆ 1] [CEL]

28

22

[OSOBA 1] [ORGAN 2]

123

[PORTAL/STRONA-INTERNETOWA]

[TEŻ]

[CIEKAWY]

A: [MOŻNA 2] [POPULARYZOWAĆ 3] [SPRAWA] [OSOBA 1] [NIEPEŁNOSPRAWNY] [W-JAKI-SPOSÓB] [CO-ROBIĆ]
{rozłożenie rąk}
125

M: [WATRO] [WSPÓLNY 1] [MEDIA]

124

[TEREN/LOKALNY]
11

[INFORMACJA 1/RADIO Z PRAWEJ STRONY]

62

70

94

[TEŻ] [DZIAŁAĆ/DZIAŁANIE]

124

[TEREN/LOKALNY]

125

[ALBO] [MEDIA/TELEWIZJA Z LEWEJ STRONY]

[PAMIĘTAĆ] [TEŻ] [[ULOTKA] [ROZDAWAĆ-ULOTKI+++]]
[PROJEKT]

126

[NA-PRZYKŁAD] [PRASA]
127

[PLAKAT]

11

[INFORMACJA 1]

132

[WARTO]

87

[TEMAT] [AKTUALNY]

[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA]

20

*

A: [STATUT/USTAWA] [SPRAWA] [OSOBA 1] [NIEPEŁNOSPRAWNY] [W-JAKI-SPOSÓB] [DOKUMENT 3] {rozłożenie rąk}
M: [GŁÓWNY] [PODSTAWA] [TO] [KONWENCJA] [o n z] [TO] [SPRAWA] [OSOBA 1] [NIEPEŁNOSPRAWNY] [TO]
[MUSIEĆ 1]

19

[NIE 1] [TYLKO] [POLSKA] [TEŻ] [ŚWIAT]
*

20

A: [POLSKA] [DOKUMENT 3] [STATUT/USTAWA]
20

M: [TAK 1] [GŁÓWNY] [TO] [STATUT/USTAWA]
151

[TEŻ] [[LUDZIE] [TEREN]]

[JEST 1] [JAK] {rozłożenie rąk}
*

90

[TO] [TEMAT] [PFRON 2/REHABILITACJA] [KONKURS/ZAWODOWY]
153

[TEŻ] [PRACA 1]

[ P: MOŻNA 2/PRZYJMOWAĆ; L: MOŻNA 2/PRZYJMOWAĆ]

[OSOBA 1] [NIEPEŁNOSPRAWNY] [TEŻ] [STATUT/USTAWA]

20

21

[ORGAN 1]

[JĘZYK] [MIGAĆ] [TEŻ] [INNY]

[SPOSÓB] [KOMUNIKOWAĆ-SIĘ/KOMUNIKACJA]
A: [DZIĘKOWAĆ 1] [DZIĘKOWAĆ 2] [RADA 1/POMAGAĆ-MI]

24

[NA-PEWNO] [KORZYSTAĆ] [DO WIDZENIA]

M: [P: PROSIĆ 2; L: PROSIĆ 2] [DO WIDZENIA]
123

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
123

Znak migowy (PJM) – fotografia

PORTAL
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• portal
• strona internetowa
Budowa znaku migowego

124
Znak migowy (PJM) – fotografia

TEREN
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• lokalny
• miejsce
• obszar
• teren
Budowa znaku migowego

125
Znak migowy (PJM) – fotografia

MEDIA
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• media
• telewizja
• telewizor
Budowa znaku migowego

124

• czasopismo
CZĘŚĆ II

......................................................................................
Rozmówki
• gazeta
126
PRASA
126

Znak migowy (PJM) –
fotografia

Znak migowy (PJM) – fotografia
126

Znak migowy (PJM) –
fotografia

Znak migowy (PJM) –
Ekwiwalenty
• prasa
zapis SW
tłumaczeniowe
PRASA
Znak migowy (PJM) – zapis SW
PRASA

Znak migowy (PJM) –
zapis SW

• czasopismo
Ekwiwalenty tłumaczeniowe
• gazeta

Ekwiwalenty
czasopismo
• • prasa
Budowa
znaku
tłumaczeniowe
• gazeta

migowego
• prasa

• czasopismo

Budowa znaku migowego
• gazeta
Budowa znaku
• M
prasa
─│
migowego

M ─│

127

PLAKATBudowa znaku

Znak migowy (PJM) – fotografia

migowego
Znak migowy (PJM) – zapis SW
Ekwiwalenty tłumaczeniowe

127

• ogłoszenie
M ─│

PLAKAT

fotografia

Znak migowyPLAKAT
(PJM) –
Znak
migowy (PJM) –
zapis
SW
140

127
Znak migowy
(PJM) –
Znak migowy (PJM) –
fotografia

• plakat

zapis SW

Ekwiwalenty
Budowa znaku migowego
Ekwiwalenty
tłumaczeniowe
tłumaczeniowe

• ogłoszenie

• ogłoszenie
• plakat

Znak migowy (PJM) –
zapis SW
Znak migowy (PJM) –
zapis SW

Znak migowy (PJM) –
fotografia

140

140

• plakat
• plakat
Ekwiwalenty
tłumaczeniowe
• ogłoszenie
• plakat

127

PLAKAT

Znak migowy (PJM) –
fotografia

127

• ogłoszenie

Ekwiwalenty
tłumaczeniowe

PLAKAT

140

M ─│

Budowa znaku
migowego
• prasa
• gazeta
• czasopismo

125

fotografia

zapis SW

tłumaczeniowe
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126
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CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki

■ 13. SZKOLENIA, WARSZTATY

127

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki

A: Ja jestem prezesem organizacji pozarządowej.
T: Ja jestem doradcą w sprawach organizacji pozarządowych.

A: Dzień dobry, właśnie założyłem organizację pozarządową i chciałbym dowiedzieć się, jakie dodatkowe
umiejętności i wiedza mogą być mi potrzebne?
T: Dzień dobry. Czy planuje pan współpracę z wolontariuszami?
A: Tak, chciałbym zaangażować wolontariuszy.
T: W takim razie warto skorzystać z usług centrum wolontariatu. Dowie się tam pan wszystkiego,
co dotyczy podpisywania umów, ubezpieczenia, zakresu obowiązków.
A: Dziękuję. Wiem, że organizacje mogą ubiegać się o dotację. Czy w tej dziedzinie też można znaleźć szkolenia?
T: Jeśli chce pan realizować projekty warto udać się na szkolenie z zarządzania projektami. To bardzo
ułatwi pracę.
A: A czy można nauczyć się pisania projektów?
T: Oczywiście. Obecnie znajdzie pan bez problemu wiele szkoleń czy warsztatów. Pozna tam pan zasady
tworzenia budżetów, określania grup docelowych projektów, celów szczegółowych i głównych.
A: Dziękuję, przekonał mnie pan, że szkolenia są potrzebne. Będę szukał odpowiednich dla mnie i moich
współpracowników. Do widzenia.
T: Do widzenia.
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A: [JA] [PREZES]

75

2

[[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [POZA 2] [RZĄDZIĆ/RZĄDOWY]]
24

T: [JA] [RADA 1/POMAGAĆ-TOBIE]

1

[SPRAWA] [[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [POZA 1] [RZĄDZIĆ/RZĄDOWY]]

4

2

A: [DZIEŃ DOBRY] [JA] [WŁAŚNIE] [ZAŁOŻYĆ] [[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [POZA 2] [RZĄDZIĆ/RZĄDOWY]]
[P: JA; L:JA] [CHCIEĆ 1] [UMIEJĘTNOŚCI/WIEDZIEĆ+++]

129

54

[DOTACJA 1/DODATKOWY++]

11

[INFORMACJA 1]

[MOŻNA 2] [JA] [POTRZEBA] [P: JAK; L: JAK] {rozłożenie rąk}
67

T: [DZIEŃ DOBRY] [TY] [CHCIEĆ 1] [[WSPÓLNY 1] [PRACA 2]]
94

A: [TAK 2+++] [JA] [CHCIEĆ 1] [DZIAŁAĆ]
132

T: [WŁAŚNIE] [TY] [WARTO]

68

[WOLONTARIAT/WOLONTARIUSZ]

68

[WOLONTARIAT]

68

[TRAFIĆ-TAM/PÓJŚĆ] [TAM] [KL: BUDYNEK] [GŁÓWNY] [WOLONTARIAT]
129

[WSZYSTKO] [TAM] [BĘDZIE] [UMIEJĘTNOŚCI/WIEDZIEĆ]

[TO]

{wyliczenie na palcach} [PO-PIERWSZE 1]

*

[PODPISAĆ] [UMOWA] [PO-DRUGIE] [BEZPIECZNY/UBEZPIECZENIE]

74

[PO-TRZECIE] [TERMIN 1/OKRES]

*

19

[MUSIEĆ 1]

129

A: [DZIĘKOWAĆ 1] [JA] [UMIEJĘTNOŚCI/WIEDZIEĆ]
94

[DZIAŁAĆ/STARAĆ-SIĘ]
[DOŁĄCZYĆ 1/W-TYM]

55

[DOTACJA 2+++]

140

138

[PYTAĆ-CIEBIE] [CZY] [WOJEWÓDZTWO]

[JEST 1] [SZKOLENIE]
27

T: [TY] [CHCIEĆ 1] [REALIZOWAĆ]

70

[PROJEKT]

3

70

[RZĄDZIĆ/ZARZĄDZANIE] [PROJEKT]

[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [MOŻNA 2]

82

[MOŻNA 2]

[KURS]
132

[WARTO]

[PÓJŚĆ-TAM] [SZKOLENIE]
*

82

[W-ŚRODKU]

153

[UŁATWIĆ/ŁATWY] [PRACA 1]

A: [PYTAĆ-CIEBIE] [MOŻNA 2/PRZYJĄĆ] [UCZYĆ-SIĘ] [PISAĆ] [PROJEKT]

70
82

T: [WŁAŚNIE+++] [DZIŚ/AKTUALNIE] [TO] [JEST 1] [NIE-MA-PROBLEMU] [TO] [DUŻO/WIELE] [SZKOLENIE]
[WARSZTATY]

128

[TO] [MOŻNA 2] [TO] [TAM] {wyliczenie na palcach} [PO-PIERWSZE 1] [PODSTAWA]

4

29

[ZAŁOŻYĆ] [KSIĘGOWOŚĆ/BUDŻET]
28

[PO-TRZECIE] [CEL]

*

28

[DOKŁADNY/SZCZEGÓŁOWY+++] [PO-CZWARTE] [CEL]
137

A: [JA] [P: DZIĘKOWAĆ 1; L: PROSIĆ 2] [JA] [PRZEKONAĆ]
37

[SZUKAĆ]

136

[FINANSE 2] [TERMIN 2] [[ORGAN 1] [CEL+++]]

122

[PASOWAĆ]

[SZKOLENIE]
67

[MÓJ] [[WSPÓLNY 1] [PRACA 2]]

82

70

[PROJEKT]

[WSZYSCY/OGÓLNY] [GŁÓWNY]

[KURS] [POTRZEBA] [JA] [BĘDZIE]

[DO WIDZENIA]

T: [DO WIDZENIA]
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128

Znak migowy (PJM) – fotografia

WARSZTATY
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• warsztaty

Budowa znaku migowego

129
Znak migowy (PJM) – fotografia

UMIEJĘTNOŚCI
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• dowiedzieć się
• umieć
• umiejętności
• wiedza
• wiedzieć
Budowa znaku migowego

130
Znak migowy (PJM) – fotografia

USŁUGA
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• służyć
• usługa
• usługi
• wiara
• wierzyć
Budowa znaku migowego
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131

Znak migowy (PJM) – fotografia

ZNALEŹĆ
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• odkryć
• ratownik
• uratować
• uzyskać
• znaleźć
Budowa znaku migowego

132
Znak migowy (PJM) – fotografia

WARTO
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• warto
• wartościowy
• wartość
Budowa znaku migowego

ZARZĄDZANIE
zob. RZĄDZIĆ (tabela nr 3)

131

CZĘŚĆ II
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133

Znak migowy (PJM) – fotografia

PROBLEM 1
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• problem

Budowa znaku migowego

134
Znak migowy (PJM) – fotografia

PROBLEM 2
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• problem

Budowa znaku migowego

135
Znak migowy (PJM) – fotografia

PROBLEM 3
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• problem

Budowa znaku migowego

132
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136

Znak migowy (PJM) – fotografia

GRUPA DOCELOWA
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• grupa docelowa

Budowa znaku migowego

[[ORGAN 1] + [CEL]]

137
Znak migowy (PJM) – fotografia

PRZEKONAĆ
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• przekonać/przekonywać
• przekonanie
Budowa znaku migowego

133
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138

Znak migowy (PJM) – fotografia

WOJEWÓDZTWO
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• wojewódzki
• województwo
Budowa znaku migowego

134
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■ 14. PORADNICTWO, KONSULTACJE

135

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki

M: Ja jestem ekspertem.
T: Ja jestem członkiem organizacji pozarządowej.

T: Dzień dobry.
M: Dzień dobry, w czym mogę pomóc?
T: Właśnie uzupełniam wniosek o dofinansowanie. Chciałabym, by ktoś go sprawdził. Mam też kilka
pytań formalnych.
M: Proszę bardzo, czy ma pan przy sobie egzemplarz wniosku?
T: Tak, mam.
M: Dobrze, proszę powiedzieć, jakie ma pan pytania?
T: Do wniosku muszą zostać dołączone kserokopie dokumentów potwierdzonych za zgodność
z oryginałem. Mam pytanie – kto powinien potwierdzić te dokumenty?
M: Informacja o tym znajduje się w regulaminie przyznawania dotacji. Najczęściej dokumenty potwierdza osoba
lub osoby upoważnione do reprezentowania organizacji zgodnie z zapisami w statucie i KRS.
T: Dziękuję. Mam jeszcze pytanie – planujemy współpracę z wolontariuszami. W jaki sposób wycenić ich
pracę? Będzie to nasz wkład własny.
M: Wartość pracy wolontariuszy oceniają państwo na podstawie wynagrodzeń pracowników. W regulaminie
przyznawania dotacji może być informacja o maksymalnej stawce wynagrodzenia wolontariusza.
Warto to sprawdzić.
T: Dziękuję, wszystko zapamiętałem.
M: Czy ma pan jeszcze jakieś pytania?
T: Nie, dziękuję, już wszystko wiem. Do widzenia.
M: Do widzenia.

136
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80

M: [JA] [EKSPERT]

1

T: [JA] [CZŁONEK] [[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [POZA 1] [RZĄDZIĆ/RZĄDOWY]]

T: [DZIEŃ DOBRY]
24

M: [DZIEŃ DOBRY] [JA] [RADA 1/POMAGAĆ-TOBIE]
160

[W- JAKI-SPOSÓB]
96

54

[[KL: KARTKA] [WNIOSEK]]

T: [WŁAŚNIE] [WYPEŁNIĆ 1/UZUPEŁNIĆ]

120

PIENIĄDZE] [P: JA; L: JA] [CHCIEĆ 1] [KTO] [SPRAWDZIĆ 1]

[DOTACJA 1/DODATKOWY]

[FINANSE 1/

[MAM] [KILKA] [PYTAĆ-CIEBIE+++] [TERMIN 1/

*

FORMALNY]

21

M: [P: PROSIĆ 2; L: PROSIĆ 2] [TY] [KL: KARTKA] [ORGAN 1]

96

[(KL: KARTKA) [WNIOSEK]]

[MASZ]

T: [TAK 1] [MAM]
M: [DOBRY] [TY] [POWIEDZIEĆ-MI] [TY] [PYTAĆ-CIEBIE++] [MASZ] [W-JAKI-SPOSÓB]
141

T: [KSEROKOPIA+++]

122

[DOKUMENT 3] [[UCHWAŁA 2/POTWIERDZIĆ] [ORYGINAŁ] [PASOWAĆ]
120

[ZAŁĄCZYĆ-DO-TECZKI] [MAM] [PYTAĆ-CIEBIE] [KTO] [SPRAWDZIĆ 1]
21

M: [W-ŚRODKU] [REGULAMIN] [ORGAN 1]

57

*

[TO] [DOKUMENT 3]
55

[DOFINANSOWANIE 3]

142

[ORYGINAŁ]]

[DOTACJA 2]

11

[JEST 1] [INFORMACJA 1]

*

[WŁAŚNIE] [W-ŚRODKU] [DOKUMENT 3] [JEST 1] [OSOBA 1] [ALBO] [OSOBA 1] [OSOSBA 2+++] [UPRAWNIENIE/
122

UPOWAŻNIENIE] [PRZEDSTAWIĆ 2/REPREZENTOWAĆ] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [PASOWAĆ]
26

[ZAPISAĆ]

20

[W-ŚRODKU] [STATUT]

*

[TEŻ] [k r s]

114

T: [DZIĘKOWAĆ 1] [MAM] [JESZCZE] [PYTAĆ-CIEBIE] [PLANOWAĆ/PLAN]
68

[WOLONTARIAT/WOLONTARIUSZ]
153

[TO] [PRACA 1]
132

M: [WARTO]

67

[CHCIEĆ 2] [[WSPÓLNY 1] [PRACA 2]]

[JAK] [W-JAKI-SPOSÓB] [SPRAWDZIĆ 1]

*

120

92

[FINANSE 2] [JAK] [[WYJĄĆ-Z-KIESZENI] [DOŁĄCZYĆ 1]]
153

[OSOBA 2] [ILE] [PRACA 1]

140

[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [DOŁĄCZYĆ 1/W-TYM]
57

55

[DOTACJA 2]

93

68

132

[WARTO]

[DOŁĄCZYĆ 1/W-TYM]

140
81

11

68

[POTRZEBA] [RACHUNEK/

[REGULAMIN] [UDZIAŁ/PRZYZNAWAĆ]

[JEST 1] [INFORMACJA 1]

[ZAROBIĆ] [WOLONTARIAT/WOLONTARIUSZ]

153

121

[[DOŁĄCZYĆ 1] [MÓJ] [MAM]]

[WOLONTARIAT/WOLONTARIUSZ]

OBLICZYĆ] [P: JAK 2; L: JAK] [PODSTAWA] [ZBIERAĆ] [INNY] [PRACA 1]

[DOFINANSOWANIE 3]

[PRZEWIDYWAĆ/OCENIĆ]

[ILE] [MAKSYMALNY] [MOŻNA 1]

[SPRAWDZIĆ 1]

120

T: [DZIĘKOWAĆ 1] [PAMIĘTAĆ 2] [WSZYSTKO]
M: [TY] [PYTAĆ-CIEBIE] [JESZCZE] [MASZ]
T: [P: NIE 4; L: NIE 4] [DZIĘKOWAĆ 1] [WSZYSTKO] [UMIEJĘTNOŚCI/WIEDZIEĆ]

129

[DO WIDZENIA]

M: [DO WIDZENIA]

137

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
PORADNICTWO
zob. RADA 1 (tabela nr 24)

139
Znak migowy (PJM) – fotografia

FORMALNY
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• formalny

Budowa znaku migowego

138

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
140

Znak migowy (PJM) – fotografia

DOŁĄCZYĆ 1
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• dołączyć
• dołączyć coś
• łączyć
• w tym
• zawarty
• zawierać się
Budowa znaku migowego

141
Znak migowy (PJM) – fotografia

KSEROKOPIA
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• duplikat
• kopia
• kopiować
• ksero
• kserograf
• kserokopia
• kserować
• odpis
• odwzorować
Budowa znaku migowego

139

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
142

POTWIERDZONY ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Znak migowy (PJM) – fotografia

Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• potwierdzony za zgodność
z oryginałem

Budowa znaku migowego

[[ZAŚWIADCZENIE] + [ZGODA]
+ [ORYGINAŁ]]

140

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki

■ 15. KAMPANIE, KONFERENCJE,
IMPREZY

141

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki

M: Ja jestem prezesem stowarzyszenia.
T: Ja jestem doradcą w sprawach organizacji pozarządowych.

M: Jesteśmy młodą organizacją. Działamy przy szkole. Chcemy dotrzeć do dużej liczby odbiorców – rodziców
i dzieci, ale również do darczyńców. Jakie działania możemy podjąć?
T: To zależy, jakimi zasobami państwo dysponują (finansowymi i ludzkimi). Organizacje pozarządowe
mogą organizować kampanie społeczne, konferencje czy imprezy takie jak pikniki, festiwale, kiermasze…
M: Na razie nie dysponujemy dużymi nakładami finansowymi. Mamy za to wielu wolontariuszy.
T: Wspaniale. W takim razie proponuję zorganizować imprezę, która pozwoli państwu zaprezentować
waszą organizację.
M: Czy Może to być festyn rodzinny?
T: Tak, jeśli będzie skierowany do rodzin i dzieci proszę zastanowić się, jakie atrakcje są państwo
w stanie im zapewnić.
M: Naszymi wolontariuszami są głównie studenci pedagogiki. Dobrym więc pomysłem będzie zorganizowanie
gier i zabaw dla dzieci.
T: Wspaniale. Proszę pamiętać o podpisaniu umów wolontariackich i uzgodnieniu ze szkołą zasad
korzystania z jej terenu.
M: Tak, będziemy o tym pamiętać. Przydadzą się także ulotki i plakaty zapraszające na naszą imprezę.
T: Jeśli planują państwo konkursy dla dzieci – warto zwrócić się do firm z prośbą o przekazanie drobnych
upominków – nagród dla najmłodszych.
M: Dziękuję za podpowiedzi. Na pewno skorzystamy z pana rad. Do widzenia.
T: Proszę. Do widzenia.

142

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki

M: [JA] [PREZES]

75

[STOWARZYSZENIE]
24

T: [ JA] [RADA 1/POMAGAĆ-TOBIE]

5
1

[SPRAWA] [[ORGANIZACJA/ORGANIZACJA] [POZA 1] [RZĄDZIĆ/RZĄDOWY]]
4

M: [JA] [MY] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [MŁODY] [NIEDAWNO] [ZAŁOŻYĆ] [JA] [MY] [KL: BUDYNEK]
94

[SZKOŁA] [DZIAŁAĆ]

140

[DOŁĄCZYĆ 1/W-TYM]

*

[MY] [CHCIEĆ 1] [POPULARYZOWAĆ 1] [DUŻO] [OSOBA

1] {wyliczenie na palcach} [PO-PIERWSZE 1] [RODZICE] [PO-DRUGIE] [DZIECI] [PO-TRZECIE] [SPONSORING/
59

SPONSOR+++]

94

[MY] [DZIAŁAĆ]

[ROBIĆ] [W-JAKI-SPOSÓB]
140

T: [TY] [ZALEŻY] [TO] [WY] [DOŁĄCZYĆ 1/W-TYM]

[ZASOBY]

147

*

[FINANSE 2] [LUDZIE] [TY] [[ORGANIZOWAĆ/

1

ORGANIZACJA] [POZA 1] [RZĄDZIĆ/RZĄDOWY]] [MOŻNA 2] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] {wyliczenie na
94

palcach} [PO-PIERWSZE 1] [DZIAŁAĆ/DZIAŁALNOŚĆ]
145

[PO-TRZECIE] [IMPREZA 1]

151

[[LUDZIE] [TEREN]]
149

[PO-CZWARTE] [PIKNIK]

144

[PO-DRUGIE] [KONFERENCJA]

[PO-PIĄTE] [FESTIWAL] [PO-SZÓSTE] [BAZAR/

KIERMASZ] {rozłożenie rąk}
87

M: [MY] [AKTUALNY]

*

68

[FINANSE 2] [DUŻO] [NIE-MIEĆ] [MY] [WOLONTARIAT/WOLONTARIUSZ]

[P: KILA;

L: KILKA] [MAM]
96

145

T: [WSPANIAŁY] [TY] [POTRZEBA] [(KL: KARTKA) [WNIOSEK]]

[TY] [ORGANIZOWAĆ] [IMPREZA 1]

[TY++] [PRZEDSTAWIĆ 1/WYSTAWA] [ORGANIZOWAĆ] [ WARSZTATY]

[MOŻNA 2]

128

M: [JEŻELI] [RODZINA] [MOŻNA 2]
T: [TAK 1] [JEŻELI] [TY] [CEL]

28

{wyliczenie na palcach} [PO-PIERWSZE] [RODZINA] [PO-DRUGIE] [DZIECI] [TY]

[ZASTANAWIAĆ ] [PROSIĆ 1] [P: JAK; L: JAK] [ZABAWA] [DLA] [ONI] [NA-PEWNO]
68

M: [WOLONTARIAT/WOLONTARIUSZ]
69

[PEDAGOGIKA]

124

[NASZ ] [KTO] [GŁÓWNY] [STUDENT] [TEREN]

[KIERUNEK] [STUDIA]

[POMYSŁ] [LEPSZY] [ORGANIZOWAĆ] [GRA] [TEŻ] [ZABAWA] [DLA] [DZIECI]
71

T: [WSPANIAŁY] [PROSIĆ 1 ] [TY] [PAMIĘTAĆ] [PODPISAĆ] [[UMOWA] [WOLONTARIAT]]
*

*

*

[TY] [DOKUMENT 3]

124

[UMOWA/ZGODA] [SZKOŁA] [TU] [KORZYSTAĆ] [TEREN]

62

M: [TAK 1] [MY] [PAMIĘTAĆ] [BĘDZIE] [POTRZEBA] [NA-PRZYKŁAD] [[ULOTKA] [ROZDAWAĆ-ULOTKI+++]]
[PLAKAT]

127

8

145

[DOKUMENT 2/FIRMA] [IMPREZA 1]
114

T: [JEŻELI] [TY] [PLANOWAĆ]

[KONKURS]

8

90

132

[DLA] [DZIECI] [TO] [WARTO]
61

[MAŁO] [UMIEJĘTNOŚCI/WIEDZIEĆ]

24

[MY] [ NA-PEWNO] [KORZYSTAĆ] [BĘDZIE]

[DOKUMENT 2/FIRMA] [PROSIĆ 1] [PRZEKAZYWAĆ]
150

[NAGRODA]

37

[ZDOBYĆ] [SZUKAĆ]
129

[DLA] [MŁODY] [DZIECI]

M: [JA] [DZIĘKOWAĆ 1] [TWÓJ] [RADA 1/POMAGAĆ-MI]

*

[DO WIDZENIA]
T: [PROSIĆ 2] [DO WIDZENIA]

143

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
143

Znak migowy (PJM) – fotografia

KAMPANIA
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• kampania
• promocja
• promować
• reklama
• reklamować
Budowa znaku migowego

144
Znak migowy (PJM) – fotografia

KONFERENCJA
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• konferencja
• konferencyjny
Budowa znaku migowego

145
Znak migowy (PJM) – fotografia

IMPREZA 1
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• impreza

Budowa znaku migowego

144

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
146

Znak migowy (PJM) – fotografia

IMPREZA 2
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• impreza

Budowa znaku migowego

147
Znak migowy (PJM) – fotografia

ZASOBY
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• zasoby

Budowa znaku migowego

145

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
148

Znak migowy (PJM) – fotografia

KAMPANIA SPOŁECZNA
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• kampania społeczna

Budowa znaku migowego

[[KAMPANIA] + [LUDZIE] +
[TEREN]]

146

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
149

Znak migowy (PJM) – fotografia

PIKNIK
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• grill
• grillować
• piknik
Budowa znaku migowego

150
Znak migowy (PJM) – fotografia

NAGRODA
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• dawać nagrodę
• nagradzać
• nagroda
Budowa znaku migowego

v
147

CZĘŚĆ II

148

...................................................................................... Rozmówki

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki

■ 16. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA
I ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

149

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki

M: Ja jestem członkiem organizacji, która wspiera osoby niepełnosprawne.
T: Ja jestem osobą niesłyszącą, szukam pracy.

T: Dzień dobry
M: Dzień dobry, w czym mogę pomóc?
T: Jestem osobą niesłyszącą. Czy państwa organizacja udziela wsparcia osobom niepełnosprawnym, które poszukują pracy?
M: Tak, realizujemy obecnie projekt, którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
T: Wspaniale a jakie działania obejmuje ten projekt?
M: Przede wszystkim organizujemy szkolenia, warsztaty, spotkania prowadzone przez doradców zawodowych,
trenerów pracy. Mają one pomóc osobom niepełnosprawnym w znalezieniu pracy.
T: Czy na takich warsztatach można poznać metody poszukiwania pracy?
M: Tak, a poza tym osoby biorące w nich udział przygotowują, pod okiem specjalisty, dokumenty niezbędne przy
poszukiwaniu pracy takie jak list motywacyjny czy CV.
T: Jakie zadanie ma trener pracy?
M: Trener pracy towarzyszy osobie niepełnosprawnej w jej nowym miejscu pracy, pomaga jej w poznaniu nowych obowiązków. Taka pomoc to zatrudnienie wspomagane.
T: Wspaniale, chciałabym zapisać się na takie warsztaty i skorzystać z państwa pomocy.
M: Dobrze, tu jest formularz zgłoszeniowy, proszę go wypełnić. A może chciałby pan wziąć udział w innych
warsztatach? Proszę, tu jest ulotka informacyjna. Organizujemy: kurs komputerowy, krawiecki, florystyczny.
Zapraszam także na wyjazdy rekreacyjne i sportowe w ramach aktywizacji społecznej.
T: Dziękuję, przeczytam ulotkę i na pewno się do państwa zgłoszę. Do widzenia.
M: Dziękuję. Do widzenia.

150

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
140

M: [JA] [CZŁONEK] [DOŁĄCZYĆ 1/W-TYM]

[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [WSPARCIE 2/WSPIERAĆ]

79

[TYLKO] [OSOBA 1] [NIEPEŁNOSPRAWNY]
37

153

[PRACA 1]

T: [JA] [GŁUCHY] [SZUKAĆ]

T: [DZIEŃ DOBRY]
24

M: [DZIEŃ DOBRY] [JA] [RADA 1/POMAGAĆ-TOBIE]

[W-JAKI-SPOSÓB]
24

79

[WSPARCIE 2/WSPIERAĆ]

T: [JA] [GŁUCHY] [TY] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [RADA 1/POMAGAĆ-TOBIE]
37

[OSOBA 1] [GŁUCHY] [MOŻNA 2] [SZUKAĆ]
87

70

[PROJEKT]

M: [TAK 1] [MY] [AKTUALNY]

153

[PRACA 1]

27

70

[REALIZOWAĆ]

94

[W-ŚRODKU]

[PROJEKT]

[CEL]

90

28

151

[TYTUŁ] [DZIAŁAĆ/AKTYWIZACJA] [KONKURS/ZAWODOWY] [[LUDZIE] [TEREN]]
70

T: [WSPANIAŁY] [TY] [PROJEKT]
28

M: [GŁÓWNY] [CEL]

94

[W-ŚRODKU] [DZIAŁAĆ]

[OSOBA 1] [NIEPEŁNOSPRAWNY]

[W-JAKI-SPOSÓB]
82

128

[ORGANIZOWAĆ] [INNY/RÓŻNY] [SZKOLENIE Z PRAWEJ STRONY]
24

164

128

37

[SZUKAĆ]

129

T: [W-ŚRODKU] [WARSZTATY]

[MOŻNA 2] [UMIEJĘTNOŚCI/WIEDZIEĆ]
81

M: [TAK 1] [OSOBA 1] [UDZIAŁ/NALEŻEĆ]

[WARSZTATY Z LEWEJ STRONY]

[ZAWÓD] [TO++] [OSOBA 1]

[PROWADZIĆ/SKIEROWAĆ] [KTO] [RADA 1/POMAGAĆ-TOBIE]
[NIEPEŁNOSPRAWNY] [[WSPARCIE 2] [PRACA 1]]

[W-JAKI-SPOSÓB] [NAZWA]

[DOŁĄCZYĆ 1/W-TYM]

140

155

[SZUKAĆ]

128

[CHODZIĆ-REGULARNIE/

[METODA]

[WARSZTATY]

*

37

153

UCZĘSZCZAĆ] [SPECJALNY] [DOKUMENT 3] [PRZYGOTOWAĆ] [POTRZEBA] [PRACA 1]
156

-PRZYKŁAD] {wylicznie na palcach} [PO-PIERWSZE] [[LIST] [DZIAŁAĆ/MOTYWACJA]]

153

[PRACA 1]
37

[SZUKAĆ]

[NA
157

[l m Z PRAWEJ STRONY]

158

[TEŻ] [c v Z LEWEJ STRONY]

153

T: [TY] [[SZKOLENIE] [PRACA 1]]
M: [[SZKOLENIE] [PRACA 1]]

153

[W-ŚRODKU] [W-JAKI-SPOSÓB] [CO-ROBIĆ]
165

[PARTNER 1]
153

[MIEJSCE] [NOWY] [PRACA 1]
19

[MUSIEĆ 1/OBOWIĄZKI]

140

[OSOBA 1] [NIEPEŁNOSPRAWNY] [DOŁĄCZYĆ 1/W-TYM]
140

[TEŻ] [DOŁĄCZYĆ 1/W-TYM]
153

[PRACA 1]
26

165

[TY] [JUŻ+++] [PARTNER 1]

L: MOŻNA 2/PRZYJMOWAĆ] [WSPARCIE 2]
T: [WSPANIAŁY] [CHCIEĆ 1] [ZAPISAĆ]

[SZKOLENIE]

[TO] [WARSZTATY]

128

[TYTUŁ] [P: MOŻNA 2/PRZYJMOWAĆ;
*

[KORZYSTAĆ] [TY] [POMAGAĆ-MI]
159

PYTAĆ-CIEBIE+++] [MAM] [TY] [INNY/RÓŻNY] [WARSZTATY]
ZGŁOSZENIE]

[NOWY] [W-JAKI-SPOSÓB]

79

M: [DOBRY] [TY] [[KL: KARTKA] [OGŁOSZENIE 1/ZGŁOSZENIOWY]]
88

82

128

[JA] [PROSIĆ 1] [TY] [NAPISĆ] [JA]
81

[UDZIAŁ/NALEŻEĆ]
62

[CHCIEĆ 1] [TO] [[ULOTKA] (ROZDAWAĆ-ULOTKI)]

[OGŁOSZENIE 1/

11

[INFORMACJA 1]

[MY] [ORGANIZAOWAĆ]
162

[KURS] [W-JAKI-SPOSÓB] {wyliczenie na palcach} [PO-PIERWSZE] [KURS] [KOMPUTER 1]
*

[PO-DRUGIE]

*

[SZYĆ 1/KRAWIECTWO] [PO-TRZECIE] [[KWIATY] [UKŁADAĆ]] [JA] [ZAPRASZAĆ] [OSOBA 2/CIEBIE] [TEŻ]
*

140

[[WYJAZD] [ODPOCZYWAĆ/REKREACYJNY]] [TEŻ] [DOŁĄCZYĆ 1/W-TYM]
140

W-TYM]

94

[DZIAŁAĆ/AKTYWIZACJA]

[SPORT] [DOŁĄCZYĆ 1/

151

[[LUDZIE] [TEREN]]
62

T: [DZIĘKOWAĆ 1] [JA] [[ULOTKA] (ROZDAWAĆ-ULOTKI)]

[CZYTAĆ] [NA-PEWNO] [OGŁOSZENIE 1/ZGŁOSIĆ]

88

[DO-WIDZENIA]
M: [DZIĘKOWAĆ 1] [DO-WIDZENIA]
151

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
AKTYWIZACJA
zob. DZIAŁAĆ (tabela nr 94)

ZAWODOWY
zob. KONKURS (tabela nr 90)

151
Znak migowy (PJM) – fotografia

SPOŁECZNY
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• społeczny

Budowa znaku migowego

[[LUDZIE] + [TEREN]]

152

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
152

Znak migowy (PJM) – fotografia

DORADCA ZAWODOWY
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• doradca zawodowy

Budowa znaku migowego

[[WSPARCIE 1] + [KONKURS
/ZAWODOWY]]

153
Znak migowy (PJM) – fotografia

TRENER PRACY
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• trener pracy

Budowa znaku migowego

[[SZKOLENIE] + [PRACA 1]]

153

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
154

Znak migowy (PJM) – fotografia

PSYCHOLOG
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• psycholog
• psychologia
• psychologiczny
Budowa znaku migowego

155
Znak migowy (PJM) – fotografia

METODA
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• metoda
Budowa znaku migowego

154

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
156

Znak migowy (PJM) – fotografia

LIST-MOTYWACYJNY 1
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• list motywacyjny

Budowa znaku migowego

[[LIST] + [DZIAŁAĆ/MOTYWACJA]]

157
Znak migowy (PJM) – fotografia

LIST-MOTYWACYJNY 2
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• list motywacyjny

Budowa znaku migowego

•l+m

155

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
158

Znak migowy (PJM) – fotografia

CV
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• cv

Budowa znaku migowego

•c+v

159
Znak migowy (PJM) – fotografia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• formularz zgłoszeniowy

Budowa znaku migowego

[[KL: KARTKA]
+ [OGŁOSZENIE 1
/ZGŁOSZENIOWY]]

156

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
160

Znak migowy (PJM) – fotografia

WYPEŁNIĆ 1
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• pełny
• uregulować długi
• uzupełnić/uzupełniać
• wypełnić/wypełniać
• wypełniony
Budowa znaku migowego

161
Znak migowy (PJM) – fotografia

WYPEŁNIĆ 2
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• pisać/napisać
• wypełnić/wypełniać
Budowa znaku migowego

162
Znak migowy (PJM) – fotografia

KOMPUTER 1
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• grać na pianinie
• komputer
• komputerowy
• pianino
• pisać na komputerze
Budowa znaku migowego

157

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
163

Znak migowy (PJM) – fotografia

KOMPUTER 2
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• komputer
• liczyć
• obliczenia
• obliczyć/obliczać
• rozliczenie
• rozliczyć/rozliczać
Budowa znaku migowego

164
Znak migowy (PJM) – fotografia

ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• zatrudnienie wspomagane

Budowa znaku migowego

[[WSPARCIE 2] + [PRACA 1]]

158

CZĘŚĆ II

...................................................................................... Rozmówki
165

Znak migowy (PJM) – fotografia

PARTNER 1
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• asystent
• asystować
• partner
Budowa znaku migowego

166
Znak migowy (PJM) – fotografia

PARTNER 2
Znak migowy (PJM) – zapis SW

Ekwiwalenty tłumaczeniowe

• bliźnięta
• Bliźnięta (znak zodiaku)
• para
• partner
• we dwóch/we dwie/we dwoje
Budowa znaku migowego

159
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Słowniczek. Indeksy i spisy

A. SEKCJA MIGOWA (PJM)-POLSKA
1. Znaki migoWe
a) Słowniczek

• dokonać
• obywatel
• realizacja
Lp.
Lp.

Zapis
SignWriting
Zapis
SignWriting

Ekwiwalenty
tłumaczeniowe
Ekwiwalenty
tłumaczeniowe
Grupa 1

Numer
tabeli
Numer
w części
roztabeli
mówkowej
w części rozmówkowej

• realizować

6.
Lp.

Zapis
SignWriting

Ekwiwalenty
• wykonać
tłumaczeniowe
• wykonanie
• zespół

27
Numer
tabeli
w części rozmówkowej

Grupa 1

Grupa 1

• status

7.

• status
podatek VaT

47

1.

• statut

20

8.

• ustawa
• podatek dochodowy

48

2.

• status opp

39

9.

• cel
• przekonać
• celowy
• przekonanie
• dążenie

137

3.
10.

• docelowy
• psycholog
• przeznaczenie
• psychologia
• przeznaczony
• psychologiczny
• trafić

28
154

11.

• wskazać (na obrazku)
• społeczny
• wskazówka

151

122

4.

122

122

12.

• oryginalny
• pasować
• prawda
• przeznaczony
• prawdziwy

1.

status
• statut

20

1.

statut
• ustawa

20

• ustawa
2.

• status opp

39

2.

• status opp

39

• cel
cel
• celowy
• dążenie
celowy
dążenie
• docelowy
3.

docelowy
• przeznaczenie

28

3.

przeznaczenie
• przeznaczony

28

• trafić
przeznaczony
trafić (na obrazku)
• wskazać
wskazać (na obrazku)
• wskazówka
• wskazówka
4.
4.

5.
5.

• pasować
• przeznaczony
pasować
• przeznaczony
• dyskusja
dyskusja
• dyskutować
dyskutować 1
• konsultacje
konsultacje 1
• konsultacje

106

5.

106

• konsultacje

13.

prawidłowo
•• dyskusja
•
prawidłowy 1
• dyskutować
• konsultacje 1
• oryginalny
• konsultacje
• prawda
• prawdziwy

118

106

118

• prawidłowo

• dokonać

• prawidłowy 2

• obywatel
• realizacja
6.

• realizować

27

• wykonać

• podanie

• wykonanie

14.

• zespół

160
7.

96

• wniosek

15.
• podatek VaT

• składać wniosek

47

• formularz zgłoszeniowy

159

• oryginalny
• prawda

13.
część
iii

• prawdziwy
118
.....................................................................
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• prawidłowo
• prawidłowy 2

Lp.

Zapis
SignWriting

Ekwiwalenty
tłumaczeniowe

23.

Numer
tabeli
w części rozmówkowej

• podanie

14.

Grupa 1

• składać wniosek

96

Lp.
24.

• organizacja pozarządowa 1

1

Ekwiwalenty
tłumaczeniowe

Numer
tabeli
w części rozmówkowej

• organizacja pozarządowa 2

2

Zapis
SignWriting
Grupa 1

• wniosek
• status
15.
1.

formularz zgłoszeniowy
• statut

• status
159
20

1.

• statut

20

25.

• ustawa
• biuro rachunkowe

31

2.

• status opp

39

• ustawa
2.

• status opp

39

• kampania
16.

3.
17.

• promocja
• cel
• promować
• celowy
• reklama
• dążenie
• reklamować
• docelowy
• przeznaczenie
kampania społeczna
•• przeznaczony

GrUpa 2

28
148

4.

• celowy

26.
3.

• trafić

• wskazać (na obrazku)

• wskazać (na obrazku)

• członek zarządu

• pasować

• przeznaczony

38

122

27.
4.

• dyskusja
5.
19.

• dążenie
• media
• docelowy
• telewizja
• przeznaczenie
• telewizor
• przeznaczony

• trafić
• wskazówka
18.

• cel

143

•• dyskutować
Ustawa o pożytku
• konsultacje
publicznym i1wolontariacie

•• wskazówka
poszukiwać
• szukać
• pasować
• przeznaczony

125
28

37
122

• dyskusja
106
43

5.
28.

• konsultacje

• dyskutować
potwierdzony za
• konsultacje
1
zgodność z oryginałem

106
142

• konsultacje

• podatek
• sukces
20.

• udać się
• wygrać

29.

• harmonogram

115

40

• zdążyć
• zwyciężyć
• instytucja
21.

• podatek 1%

41

30.

• instytut
• internacki

32

• internat
• administracja
• interwencja
22.

• rejestracja
• zalogować

17

• plan
31.

• zarejestrować 1

• organizacja pozarządowa 1

114

• zaplanować

• zameldować

23.

• planować

1

32.

• strategia organizacji

108

33.

• plan kont

35

• kontrola
• kontrolować
34.
24.

• organizacja pozarządowa 2

2

• monitoring

113

• nadzór
• sprawdzić/sprawdzać

161

• rozpatrzeć

część iii
Lp.

....................................................................
Zapis
SignWriting

Ekwiwalenty
tłumaczeniowe

Numer
tabeli
w części rozmówkowej

45

Grupa 1

35.
1.

udział
• status
należeć
• statut

81
20

• PFORN
• status opp
• Rzeszów

6
39

37

• grill
• cel
• grillować
• celowy
• piknik
• dążenie

149

2.

28
61

47.
3.

• kontaktować się
umawiać
•• status
oppsię
• umowa

•• docelowy
składka członkowska
• przeznaczenie

•• przeznaczony
zwracać
• trafić

• przeznaczony

• wskazać (na obrazku)

• wskazać (na obrazku)

• pasować
internetowa baza
•• przeznaczony
sprawozdań

• dyskutować
• konsultacje 1
• konsultacje
• problem 3

• zakładanie

107
39

53
28

• wskazówka

122
51

4.

• rada fundacji
• pasować
• przeznaczony

25
122

Grupa 3

• dyskusja
106

5.

135

• dyskutować
•• konsultacje
akceptować 1
•• konsultacje
aprobować

106

• nagradzać
• nagroda
• potwierdzić

• powstanie
• utworzyć

20

• trafić

• powstać

41.

kontakt
• ustawa

• dążenie

• dyskusja

40.

konsultować
• statut

• celowy

48.

5.

• Urząd Miasta

86
Numer
tabeli
w części rozmówkowej
85

• cel

• wskazówka

4.
39.

Ekwiwalenty
tłumaczeniowe

konsultacje 2
• status
1.
46.

36
2.

•• docelowy
oddawać
•• przeznaczenie
przekazać/przekazywać

Zapis
SignWriting
Grupa 1

• ustawa
• fundacja

3.
38

• Urząd Marszałkowski

44.
Lp.

Słowniczek. Indeksy i spisy

4

49.

• uchwalać
• uchwalony

34

• uchwalony

• założyciel

• uchwała 2

• założyć

• uchwała
• ustanowić
• ustanowienie

42.

• problem 1

133
50.

• koordynator projektu

73

• analiza
43.

• analizować
• rozpatrywać

111

Grupa 5

• rozpatrzeć

• komputer
• liczyć
44.

• Urząd Marszałkowski

86

• obliczenia
51.

• obliczyć

163

• rozliczenie
45

162

• Urząd Miasta

• konsultacje 2

• rozliczyć

85

• rozliczyć się

• warto
52.

• wartościowy

132

część iii

• komputer

.....................................................................
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• liczyć
• obliczenia

51.
Lp.

Zapis
SignWriting

• obliczyć
Ekwiwalenty
• rozliczenie
tłumaczeniowe
• rozliczyć

163
Numer
tabeli
w części rozmówkowej

Lp.

• rozliczyć się

Grupa 1

52.
1.

2.

53.

• warto
• status
• wartościowy
• statut
• wartość
• ustawa
• status opp
• dołączyć

132
20

1.
62.

39

2.

• łączyć
•• cel
w tym
•• celowy
zawarty w

140

63.

••przeznaczenie
ewaluacja
••przeznaczony
podsumować

28
112

3.

• trafić
55
4.

••wskazać
budżet (na obrazku)
••wskazówka
księgowość
• księgowy/księgowa
• pasować
• przeznaczony

64.

• dyskutować
• notarialny
• konsultacje 1
• notariusz
• konsultacje

Numer
tabeli
w części rozmówkowej

29
122

lokalny
•• status
•
miejsce
• statut
obszar
•• ustawa
• teren
• status opp
• pełny

• uregulować długi
• cel
• uzupełnić
• celowy
• wypełnić 1
• dążenie
• wypełniony
• docelowy
• przeznaczenie
• przelew
• przeznaczony
• przelewać
• trafić
rzeka (na obrazku)
•• wskazać

20
124

39

160

28

101

wpłynąć
•• wskazówka
• wpływ 2
4.

65.

• dyskusja
5.
56.

Ekwiwalenty
tłumaczeniowe
Grupa 1

•• dążenie
zawiera się
• docelowy
3.
54

Zapis
SignWriting

• pasować
• przeznaczony
• formalny

122

139

• dyskusja
106
10

5.

• dyskutować
duplikat
• konsultacje
1

106

kopia
• konsultacje
• kopiować
• ksero

57.

• stowarzyszenie
• towarzystwo

66.

• odpis
• odwzorować

• ratownik
• uratować

131

• uzyskać

67.

• znaleźć

• przezroczysty
• sprawdzić/sprawdzać

• wizja przyszłości

23

• komputer 1
121

68.

• komputerowy

162

• pianino

• przewidywać

60.

• siedziba

• grać na pianinie

• podejrzewać
59.

141

• kserować

• odkryć
58.

• kserograf
• kserokopia

5

• pisać na komputerze
109

• przelew
• przelewać
69.

• bezpieczeństwo
61.

• bezpieczny
• ubezpieczenie

121

• rzeka

100

• wpłynąć
• wpływ 1

163

68.

• komputerowy

162

• pianino
• pisać na komputerze

część iii
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• przelew
Lp.
69.

Zapis
SignWriting

• przelewać
Ekwiwalenty
• rzekatłumaczeniowe
• wpłynąć

Numer
tabeli
100rozw części
mówkowej

Lp.
78.

• wpływ 1

Grupa 1

70.
2.

• statut
czasopismo
•• ustawa

Ekwiwalenty
tłumaczeniowe
• opinia
• opiniować

Numer
tabeli
w części rozmówkowej
99

Grupa 1

• status
1.

Zapis
SignWriting

• status
20

• gazeta

126

• prasa
• status opp

39

1.

• statut
• dowiedzieć się
• ustawa
• umieć

20

79.
2.

• umiejętności
• status opp
• wiedza

129
39

• wiedzieć
• cel
71.

•• celowy
prezes
• dążenie

• cel

• docelowy
3.

72.

4.

5.
73.

• przeznaczenie

• celowy

75

28

80.

• dążenie
• wkład własny 1
• docelowy

92

3.

• przeznaczenie

28

• przeznaczony

• przeznaczony

• trafić

• trafić

• wskazać (na obrazku)
• majątek 2
• wskazówka
• pasować
• przeznaczony
• kasza
• dyskusja
• sponsor
• dyskutować
• sponsoring
• konsultacje 1
• sponsorować
• konsultacje
• żebrać

• wskazać (na obrazku)

14

122

• wskazówka
81.
4.

Warmińsko-Mazurski Sejmik
•• pasować
Niepełnosprawnych 2
• Osób
przeznaczony

84
122

• dyskusja
106
59

5.

• dyskutować
• konsultacje 1

106

• konsultacje

• żebrak

74.

• grupa
• organ 1

21

75.

• grupa docelowa

136

76.

• grupa robocza

102

82.

• Warmińsko-Mazurski Sejmik
Osób Niepełnosprawnych 1

83

• doradzać
• doradztwo
83.

• pomagać

79

• wsparcie 2
• wspierać
• społecznie
• społeczny
77.

• witać

68

84.

• wolontariat

• zatrudnienie wspomagane

164

• tasować

• wolontariusz

• wymiana
85.

• wymienić

76

• zamiana
• zamienić

78.

164

• opinia
• opiniować

99

86.

• majątek 1

13
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Zapis
SignWriting

Ekwiwalenty
tłumaczeniowe

Numer
tabeli
w części rozmówkowej

Lp.

Grupa 1

1.
87.

2.
88.

20
130

• status
opp
wojewódzki

39
138

96.

3.

90.
4.

91.
5.

•• dążenie
porada
•• docelowy
poradzić

•• przeznaczenie
rada 1
•• przeznaczony
świadczenia

1.

98.

•• cel
organ nadzoru
• celowy

45

24

99.

• dążenie
• zespół doradczy
• docelowy

103

28

3.
100.

• przeznaczenie
organ kontroli
•• przeznaczony

28
44

• organ 2

• wskazać
doradzać(na obrazku)
• wskazówka
doradztwo

• wskazać (na obrazku)

• dyskusja
• doradca zawodowy
• dyskutować
• konsultacje 1

• bezzwrotny

20

• status
grupa opp

• trafić

•• przeznaczony
wspierać

104

2.
97.

39
22

• wskazówka
78
122

4.
101.

współpraca 2
•• pasować
współpracować
•• przeznaczony

122
66

• współpracownik

• dyskusja

152
106

5.

• konsultacje
92.

• miasto
•• status
miejski
• statut

• trafić

• pomagać
•• pasować
wsparcie 1

Numer
tabeli
w części rozmówkowej

• ustawa

•• cel
pomagać
•• celowy
pomoc
89.

Ekwiwalenty
tłumaczeniowe
Grupa 1

• służyć
• status
• usługa
• statut
• wiara
• ustawa
• wierzyć

• województwo

Zapis
SignWriting

60

• dyskutować
• konsultacje 1
jasny
•• konsultacje

106

• pedagogika
102.

• profesor

69

• wyjaśniać
• akceptować,

• wyjaśnienie

• aprobować,
• nagradzać
• nagroda
93.

• potwierdzić,
• uchwalać

33

• przepis
• przepisy

• uchwalony

103.

• uchwała 1

• warunek

• ustanowić

• warunki

• ustanowienie

• warunkowo

36

• dawać nagrodę
94.

• nagradzać

150

• nagroda

104.

• płatny

• dokument 2
• dołączyć coś
• firma

71

• odpłatny

• akt

95.

• umowa wolontariacka

8

105.

• płacić
• wpłacać komuś pieniądze

• załącznik

• dofinansować

• załączyć coś

• dofinansowanie 2
106.

• wkład własny 2

56

93

165

• umowa wolontariacka

104.

część iii
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• odpłatny
Lp.
105.

Zapis
SignWriting

• płatny
Ekwiwalenty
• płacićtłumaczeniowe
• wpłacać komuś pieniądze

Numer
tabeli
w części roz56
mówkowej

Lp.
117.

• dofinansować
Grupa 1

• dofinansowanie 2

106.
1.

Zapis
SignWriting

Ekwiwalenty
• wpis tłumaczeniowe
• wpisać
• 1zapis
Grupa

Numer
tabeli
w części rozmówkowej
26

• zapisać

wkład własny 2
•• status

93

• statut

20

39
54

118.
1.

• doświadczać
• status
• doświadczenie
• statut
• praktyka
• ustawa

77
20

119.
2.

• sprawozdanie
• status opp

46
39

120.

• metoda
• cel

155

dodatek
• ustawa
• dodatkowy
2.
107.

• dodawać
• status opp
• dofinansowanie 1
• dopłata
• cel
dotacja 1
• celowy

121.

dofinansować
• dążenie
• docelowy
dofinansowanie 3
108.
3.

płacić
• przeznaczenie

3.

• przeznaczony

pieniądze
• trafić

• trafić

• wskazówka
12
122

• dyskutować
zasoby
• konsultacje
1

28

122.

•• wskazać
portal (na obrazku)
•• wskazówka
strona internetowa

123

123.
4.

• pasować
• warsztaty
• przeznaczony

128
122

• dyskusja
5.
110.

Grupa
6
• przeznaczenie

wpłacać pieniądze
• przeznaczony

• informacja 2
• pasować
• informować
• przeznaczony
• wiadomość

134

• docelowy
57
28

• wskazać (na obrazku)

109.
4.

• celowy
problem 2
• dążenie

• dyskusja
106
147

5.
124.

• konsultacje

• dyskutować
•• konsultacje
impreza 1 1
• konsultacje

106
145

• napisać
111.

• pisać

161

• wypełnić 2
112.

• szkolenie
• szkolić

125.

• list motywacyjny 1

156

82
• ogłaszać

113.

• trener pracy

153

126.

• ogłoszenie
• zgłosić

89

• zgłoszenie
114.

• fundusz założycielski

15
• kierownictwo

115.

• opłata administracyjna

50

116.

• opłata sądowa

49

• kierownik
• rząd
• rządowy
127.

• rządzić

3

• władza
• zarząd
• zarządzać

• wpis
117.

• wpisać
• zapis

• zarządzanie
26
128.

• zapisać
• doświadczać
118.

166

• doświadczenie
• praktyka

77

• kierownik projektu 1

116

• musieć 1
• obowiązek

część iii
Lp.

• obowiązki
.....................................................................
Słowniczek. Indeksy i spisy

Zapis
SignWriting

Ekwiwalenty
tłumaczeniowe

Numer
tabeli
w części rozmówkowej

• obowiązkowo

135.
Lp.

Zapis
SignWriting

• obowiązkowy
Ekwiwalenty
• obowiązywać
tłumaczeniowe
• powinien

19
Numer
tabeli
w części rozmówkowej

• trzeba

Grupa 1

Grupa 1

Grupa 9

136.

• status
1.

• statut

20

• ustawa
• informacja 1
129.
2.

• informować
•• status
radio opp

137.
11
39

• wiadomość
• celowy

130.
3.

•• przeznaczenie
projekt
•• przeznaczony
projektowy

2.
138.

• cel
•• dążenie
geometria
•• docelowy
kreślarz

1.

139.
3.

140.

• wskazówka
• aktualnie

132.

• dyskutować
• konsultacje 1
• konsultacje
konferencja
• konferencyjny

122
87

141.
4.

106

142
5.

• dochód
• zysk

• specjalnie

39

• list motywacyjny 2
• cel

157

• celowy
impreza 2
•• dążenie

146

• przeznaczenie

28

• trafić
kierownik
•• wskazać
(naprojektu
obrazku)2

117

współpracować
• pasować
współpracownik
• przeznaczony

65
122

• dyskutować
współpracować
współpracownik
• konsultacje
1

67
106

• darować
• darowizna
42

143.

• dawać prezent

58

• prezent
• obdarowywać

• kontrola

• specjalista
• specjalistyczny

• status opp

• konsultacje

144

• zyskać/zyskiwać

134.

16

współpraca 3
• dyskusja

• dochodowy
133.

20

•• ustawa
osobowość prawna

• wskazówka
• współpraca 1

obecny
•• dyskusja
5.

• statut

• przeznaczony

• wskazać (na obrazku)

• aktualny
• pasować
• dzisiejszy
• przeznaczony
• dziś

9

• docelowy
70
28

• trafić

4.
131.

fundator
•• status

110

144.

• kontrolować
• sprawdzian

120

• sprawdzić/sprawdzać

• szczególny

• musieć 1

145.

• cv

158

• obowiązek
• obowiązki
135.

• obowiązkowo
• obowiązkowy

19

• obowiązywać

146.

• powinien
• trzeba

136.

• fundator

• ogłaszać
• ogłoszenie 1
• zgłosić

88

• zgłoszenie

9

167

Zapis
SignWriting

Ekwiwalenty
tłumaczeniowe

Numer
tabeli
w części rozmówkowej

Zapis
SignWriting

Lp.

Grupa 1

1.

126

przedstawić / przedstawiać
• statut

Znak migowy (PJM) –
20
fotografia

PRASA

147.

• przedstawienie

88

2.

• reprezentant
• status opp
• reprezentować

39

1.

Znak migowy (PJM) –
zapis SW

• kwalifikacje
• gazeta

154.
2.

• status
opp
kwalifikacje
• prasa

• dążenie
28
97

127

4.
157.

106

62

• pasować

•

140

PLAKAT

• rozdawać ulotki

5.

158.

91
28

165

Ekwiwalenty
tłumaczeniowe

• ogłoszenie

• ogłoszenie

• recepta

Znak migowy (PJM) –
zapis SW

122
30

• konsultacje
kartka
150.

asystować
•• wskazać
(na obrazku)
•
partner
• wskazówka

PLAKAT

Znak migowy (PJM) –
fotografia

Ekwiwalenty
tłumaczeniowe

• konsultacje 1

• przeznaczony
asystent
•• trafić

Znak migowy (PJM) –
zapis SW

• dyskutować

• przeznaczenie

156.

• plakat

5.

•• docelowy
M ─│
zadanie 1

155.
3.

140

• dyskusja

80
39

• profesjonalizm
• cel

przedstawienie
•• trafić
•
reprezentant
• wskazać
(na obrazku)

4.
149.

20

• ustawa
• funkcja
czasopismo

Budowa•znaku
wybitny
• celowy
migowego

przedstawiciel 1
•• przeznaczenie
•
przedstawić / przedstawiać
• przeznaczony

• pasować
• księgowa
• przeznaczony
• księgowy

Numer
tabeli
w części rozmówkowej

• profesjonalista

pokazać się (siebie)
•• dążenie
•
pokazowy
• docelowy

reprezentować
•• wskazówka
• wystawa

• status
• ekspert

Ekwiwalenty
• statut
tłumaczeniowe
• fachowiec
•

• wystawa
• cel
pokaz
•• celowy

3.
148.

Ekwiwalenty
tłumaczeniowe
Grupa 1

pokazać się (siebie)
• status
przedstawiciel 2
• ustawa

Słowniczek. Indeksy i spisy

• przeznaczony
•plakat
ogłoszenie

• plakat
• dyskusja

• dyskutować
• konsultacje 1

122
127

106

127

Lp.

....................................................................

Znak migowy (PJM) –
fotografia

część iii

• konsultacje
• powiat
• powiatowy

105

• ulotka
M ─│

Budowa znaku
migowego

(znak zodiaku)

160.

PRASA

Grupa 10

• dotacja 2

55

• aktywny
126

• czasopismo

we dwoje

Ekwiwalenty
tłumaczeniowe

• we dwóch / we dwie /

166

Znak migowy (PJM) –
zapis SW

• partner 2

63

• robota
• gazeta

• para

• pracować

• prasa

151.

• praca 1
159.

Znak migowy (PJM) –
fotografia

• bliźnięta / Bliźnięta

• działać
• działanie
• mobilizacja

• konkurencja

161.

• konkurs
152.

• konkursowy
• zawodowy

• starać się

90

• zaangażować się
• zaangażowanie

• zawód

168

• dokument 1
• papier

94

• starać się

• zawody

153.

• motywacja

7

162.

• działania statutowe

52

• starosta

część iii
Lp.

163.
95
• starostwo
.....................................................................
Słowniczek. Indeksy i spisy

Zapis
SignWriting

Ekwiwalenty
tłumaczeniowe

Numer
tabeli
w części rozmówkowej

Lp.
164.

• status
starosta
•• statut

starostwo
•• ustawa

• praca 2Ekwiwalenty
tłumaczeniowe
• pracować
• robota

Grupa 1

1.
163.

Zapis
SignWriting

Numer
tabeli
w części
64 rozmówkowej

Grupa 1

• status
sąd
20
95

1.
165.

• statut
sądowy
• ustawa
sądzić

20
18

• sędzia
2.

• status opp
• praca 2

39

2.

164.

• pracować

64

166.

165.

166.
4.

• koordynator projektu

72

• cel

• celowy

• celowy

• dążenie

• dążenie

sąd
• przeznaczenie
sądowy
• przeznaczony
sądzić
• trafić

• docelowy
28

3.

• przeznaczenie

18

• trafić

• wskazać
sędzia (na obrazku)

• wskazać (na obrazku)

• wskazówka

• wskazówka

• koordynator projektu
• pasować
• przeznaczony

72
122

• dyskutować
• konsultacje 1
• konsultacje

28

• przeznaczony

4.

• dyskusja
5.

39

robota
•• cel

• docelowy
3.

• status opp

• pasować
• przeznaczony

122

• dyskusja
106

5.

• dyskutować
• konsultacje 1

106

• konsultacje

169

część iii

....................................................................

1. Znaki migoWe
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neutralne

b) indeks

▲

▲

18

▲

▲

▲

19-22

▲

neutralne

Miejsce artykulacji
artykulacji
Miejsce

Jednoręczne
Jednoręczne

Dwuręczne zz jedną
jedną
Dwuręczne
ręką
ręką dominującą
dominującą

neutralne
▲

▲

neutralne
▲

▲

1-3
1-3

7-8
7-8

Dwuręczne zz dwiema
dwiema
Dwuręczne
rękoma
rękoma aktywnymi
aktywnymi

▲

neutralne
Miejsce artykulacji

10-12
10-12

▲

▲

▲

▲

▲

Dwuręczne z jedną
ręką dominującą
▲

▲

13
13

9

1-3
26

Dwuręczne z dwiema
rękoma aktywnymi
▲

▲

4-6

▲

27

7-8

28
▲

▲

Jednoręczne
25

neutralne

4-6
4-6

9
9
▲

▲

23-24

▲

▲

10-12

13
43

neutralne

neutralne
▲

▲

▲

14-15
14-15

▲

▲

▲

16-17
16-17

neutralne

42
42

neutralne

42

▲

▲

18

▲

▲

30

29

▲

▲

14-15

▲

16-17

▲

35-38

neutralne

▲

▲

▲

▲

▲

▲

39

▲

▲

▲

40-41

31-34

neutralne

neutralne
▲

▲

19-22

▲

neutralne

23-24

neutralne
▲

170

▲

25

▲

▲

neutralne
▲

część iii

▲

53

▲

54-55

..................................................................... Słowniczek. Indeksy i spisy

Miejsce artykulacji

Jednoręczne

Dwuręczne z jedną
ręką dominującą

neutralne

Dwuręczne z dwiema
rękoma aktywnymi

1-3
▲

▲

Miejsce artykulacji

Jednoręczne

Dwuręczne z jedną
ręką dominującą
▲

neutralne

4-6
▲

▲

1-3
▲

42-43

Dwuręczne z dwiema
rękoma aktywnymi
▲
56

▲

4-6
▲

57-58

46

7-8

neutralne
▲

▲

44-45

▲

9
10-12

7-8

neutralne

▲

13
▲
▲

▲

▲

59-60

▲

10-12

neutralne
▲

9

61

13
▲

▲

46

14-15

14-15

neutralne
▲

62

▲

63-66

▲

67-69

neutralne
▲

▲

47

▲

16-17

16-17

neutralne
▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

70

▲

neutralne
▲

48

▲

▲

42

42

neutralne
71

45

neutralne
neutralne

▲

▲

49

▲

50

neutralne

▲

▲

49

▲

50

▲

▲

49

▲

50

neutralne
▲

72

47

neutralne
neutralne

▲

▲

▲

51

neutralne

▲

▲

▲

51

▲

▲

▲

51

▲

52

▲

▲

▲

52

▲

▲

▲

52

▲

▲

neutralne

neutralne
neutralne

▲

▲

53

▲

54-55

neutralne

▲

▲

53

▲

54-55

▲

▲

53

▲

54-55

▲

▲

▲

56

▲

▲

▲

56

▲

▲

▲

56

▲

73

▲

▲

▲

74-76

▲

▲

▲

77

▲

▲

▲

▲

neutralne

78
neutralne
neutralne

▲

▲

▲

57-58

▲

171

97-100
neutralne
▲

część iii

74-76

▲

▲

....................................................................

Miejsce artykulacji

Jednoręczne

▲

77

Dwuręczne z jedną
ręką dominującą

Dwuręczne z dwiema
rękoma aktywnymi

▲

▲

Miejsce artykulacji

Jednoręczne

Słowniczek. Indeksy i spisy
Dwuręczne z jedną
ręką dominującą

Dwuręczne z dwiema
rękoma aktywnymi

78
▲

▲

▲

79

▲

1-3

7-8

▲

neutralne

4-6

▲

▲

1-3

▲

▲

▲

7-8
103

▲

neutralne
▲

9

▲

10-12
80

4-6
102

9

▲

▲

13

10-12
50

13

neutralne
▲

▲

104

▲

48

14-15

neutralne
▲

▲

81-82

▲

14-15

83-86

neutralne
▲

16-17

neutralne
▲

▲

87-88

▲

89-91

42

42

neutralne
▲

▲

92-94

105

▲

106-107

▲

108

▲

16-17
109

▲

▲

▲

▲

110

▲

▲

▲

111

▲

▲

115-116

▲

neutralne

▲

neutralne

neutralne
▲

▲

95

▲

112-113

neutralne

neutralne
▲

▲

96
96

▲

▲

114

51
51
51
51
51

49

neutralne
▲

▲

▲

neutralne

97-100
97-100

▲

▲

117-120

▲

121

▲

123

122
neutralne

neutralne
▲

172

▲

▲

101

▲

▲

neutralne

część iii

..................................................................... Słowniczek. Indeksy i spisy
neutralne
neutralne

Miejsce artykulacji

Jednoręczne

Dwuręczne z jedną
ręką dominującą

Dwuręczne z dwiema
rękoma aktywnymi

Miejsce artykulacji

neutralne

▲

135

▲

▲

135

▲

▲

▲
Dwuręczne z jedną
ręką dominującą
▲

▲
Dwuręczne z dwiema
rękoma aktywnymi
▲
136-137

▲

▲

136-137

▲

▲

136-137

▲
▲

4-6
136-137

▲ Jednoręczne
135
▲
▲

135

▲
neutralne
▲

▲

1-3

▲

neutralne

4-6
124

▲

▲

▲

▲
▲

69

▲
▲

neutralne

▲

69

▲

▲

▲

69

▲

▲

neutralne
neutralne

126

9
10-12

▲

neutralne

▲
▲

neutralne

▲

13

▲

▲

neutralne
neutralne

127-128

▲

▲

▲

129
54

16-17

▲

130

▲

▲
▲

139

▲

▲

139

▲

▲

139
13

▲
▲

139
140-142

neutralne

▲

▲

▲

140-142

▲

▲

▲

140-142
14-15

neutralne

▲
▲

▲
▲

▲
▲

140-142
143

neutralne

▲

▲

▲

143

▲

▲

▲

143
16-17

▲

▲

▲

143

▲

▲

neutralne

neutralne
▲

10-12
138

7-8

▲
▲

54
54

138
9

▲
▲

▲
▲

neutralne
neutralne

neutralne

69
138

neutralne

14-15
52

138

▲

neutralne

1-3

neutralne

125
7-8

▲

54

42

42

neutralne
144

▲

neutralne
▲

▲

▲

131

145
neutralne
neutralne
▲

▲

▲

▲

133

▲

▲

134

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

132

146

neutralne

neutralne
▲

▲

147-149

53

neutralne

neutralne
▲

▲

135

▲

▲

▲

▲

▲

136-137

▲

150

▲

173

55

część iii
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Miejsce artykulacji

Jednoręczne

Dwuręczne z jedną
ręką dominującą

Dwuręczne z dwiema
rękoma aktywnymi

Miejsce artykulacji

Jednoręczne

Słowniczek. Indeksy i spisy
Dwuręczne z jedną
ręką dominującą

Dwuręczne z dwiema
rękoma aktywnymi

▲

▲

neutralne

neutralne
▲

151

▲

1-3
158

▲

4-6

▲

7-8

▲

152-153

▲

1-3
159

4-6
160-162

neutralne
▲

7-8
56

▲

9

163

▲

▲

9

10-12

13

10-12

13

neutralne
▲

154

▲

▲

155-156

56

neutralne
▲
▲

▲

▲

▲

▲

neutralne

42

158

▲

▲

▲

14-15
157

164
14-15

neutralne

16-17

▲

▲

▲

16-17
165-166

42

56
56
56
57

57

57

174
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2. Definicje migowe (glosy)
b) Słowniczek
Lp.

1.

Hasło i definicja
w języku polskim
aktywizacja społeczna osób

Hasło i definicja
w języku migowym (PJM) - glosy

Numer
tabeli

[DZIAŁAĆ/AKTYWNY] [LUDZIE]_[TEREN] [OSOBA 1] [NIEPEŁNOSPRAWNY] [o n]

*

niepełnosprawnych

2.

3.

Pomoc osobom niepełnosprawnym,

[TO Z LEWEJ STRONY] [GRUPA 2] [OSOBA 1] [NIEPEŁNOSPRAWNY] [TO Z PRAWEJ

np. niesłyszącym w integracji z osobami

STRONY] [OSOBA 1] [GRUPA 1] [OSOBA 1] [ZDROWY] [NA-PRZYKŁAD] [SŁYSZĄCY]

pełnosprawnymi, np. słyszącymi, zachęcanie

[LUDZIE]_[TEREN] [GRUPY-POŁĄCZYĆ -RAZEM] [CEL] [POMOC/WSPARCIE]

osób niepełnosprawnych do działania,

[DZIAŁAĆ/DZIAŁANIE] [SAMODZIELNY] [PRÓBA] [KONSULTACJE 2/KONTAKT]

samodzielności i kontaktów z innymi ludźmi.

[POŁĄCZYĆ-SIĘ-RAZEM]

aktywizacja zawodowa osób

[DZIAŁAĆ/AKTYWNY] [KONKURS/ZAWODOWY] [OSOBA 1]

niepełnosprawnych

[NIEPEŁNOSPRAWNY] [o n]

Pomoc osobom niepełnosprawnym

[TO] [CEL] [POMOC/ WSPARCIE] [OSOBA 1] [NIEPEŁNOSPARWNY] [PRACA] [SZUKAĆ]

w poszukiwaniu pracy, rozwoju osobistym,

{wyliczenie na palcach} [PO-DRUGIE [ROZWÓJ] [WZROST] [OSOBA 2/INDYWIDUALNY]

zmianie pracy.

[OSOBA 1] [PO-TRZECIE] [PRACA] [ZMIANA] [NA-PRZYKŁAD] [LEPSZY]

bezzwrotny

[BEZ]_[PRZEKAZYWAĆ/ZWRACAĆ-TOBIE]

Taki, którego nie trzeba zwracać, oddawać;

[TO] [NIE 1] [MUSIEĆ 1] [FINANSE 1] [DOTACJA 2] [POTEM] [PRZEKAZYWAĆ/

bezzwrotna dotacja to pieniądze,

ZWRACAĆ-TOBIE] [INNY/RÓŻNY] [CEL++] [NIE] [MUSIEĆ 1] [PRZEKAZYWAĆ/

które dostajemy i nie musimy ich zwracać.

ZWRACAĆ-TOBIE] [NA-PRZYKŁAD] [JA] [JEŚLI] [FINANSE 1] [DOTACJA 2]

60

[WYKONAĆ] [NIE 2] [MUSIEĆ 1] [POTEM] [PRZEKAZYWAĆ/ZWRACAĆ-TOBIE]

4.

biuro Pełnomocnika Prezydenta

[BIURO] [PEŁNY] [MOCNY] [PREZYDENT] [GRUPA 1] [SPRAWA]

do Spraw Organizacji Pozarządowych

[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA]_[POZA 1]_[RZĄDZIĆ/RZĄDOWY]

Biuro, miejsce, gdzie pracują osoby,

[TO] [BIURO] [MIEJSCE] [LUDZIE] [PRACA+] [W-JAKI-SPOSÓB] [RADA/

które pomagają organizacjom pozarządowym.

POMAGAĆ-TOBIE +++] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [GRUPA 1] [POZA 1]

*

[RZĄDZIĆ/RZĄDOWY]

5.

biuro rachunkowe

[BIURO] [RACHUNEK] [KSIĘGOWOŚĆ]

Firma, która zajmuje się, jest odpowiedzialna

[TO] [DOKUMENT 2/FIRMA] [MIEJSCE] [TO] [ODPOWIEDZILANY] [KOMPUTER 2/

za księgowość, rachunki i rozliczenia.

OBLICZAĆ] {wyliczenie na palcach} [PO-DRUGIE] [KSIĘGOWOŚĆ]

31

[PO-TRZECIE] [RACHUNEK]

6.

7.

budżet

[KSIĘGOWOŚĆ/BUDŻET]

Pieniądze, które potrzebne są, aby wykonać

[TO] [POTRZEBA] [FINANSE 1] [P: DAĆ-MI; L: DAĆ-MI] [POTRZEBA] [WYKONAĆ]

jakieś działania, zrealizować projekt.

[INNY/RÓŻNY] [DZIAŁAĆ/DZIAŁANIE] [TEŻ] [WYKONAĆ] [INNY/RÓŻNY][PROJEKT]

cv

[c v]

Życiorys, zapisuje się w nim jakie szkoły,

[TO] [ŻYCIE] [OSOBA 3] [PISAĆ] [DAWNO] [SZKOŁA] [KONIEC] [W-JAKI-SPOSÓB]

kursy i szkolenia ukończyła dana osoba

{wyliczenie na palcach} [PO-DRUGIE] [KURS] [INNY/RÓŻNY] [SZKOLENIE]

i gdzie pracowała; potrzebny w trakcie

[INNY/RÓŻNY] [KONIEC] [DAWNO] [W-JAKI-SPOSÓB] [PO-TRZECIE] [DOTACJA 1/

szukania pracy.

DODATKOWY] [ZAWÓD] [DAWNO] [PROGRAM] [DOTACJA 1/DODATKOWY++]

29

158

[TO] [SZUKAĆ] [PRACA] [POTRZEBA]

8.

członek zarządu

[CZŁONEK] [RZĄDZIĆ/ZARZĄD]

Jedna z osób, które kierują organizacją

[W-TYM] [OSOBA1] [W-TYM] [KILKA] [W-TYM] [PROWADZIĆ/PRZEWODZIĆ]

lub instytucją.

[ORGANIZACJA Z PRAWEJ STRONY ] [ALBO] [INSTYTUCJA Z LEWEJ STRONY]

175

CZĘŚĆ III
9.

10.

.....................................................................

Słowniczek. Indeksy i spisy

darczyńca

[OSOBA 1] [DAROWIZNA]

Osoba, która przekazuje coś wartościowego,

[OSOBA 1] [JEŻELI] [MAM] {wyliczenie na palcach} [PO-PIERWSZE] [NA -PRZYKŁAD]

np. pieniądze, komputer jako dar, prezent,

[FINANSE 1/PIENIĄDZE] [KOMPUTER 2] [INNY] [RZECZ] [WARTO/WARTOŚCIOWY]

darowiznę.

[CHCIEĆ 1] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [DAROWIZNA/DAĆ-PREZENT]

darowizna

[DAROWIZNA]

Pieniądze lub wartościowe przedmioty

[JEŻELI] [JA] [CHCIEĆ 1] [POTRZEBA] [RZECZ] [NA-PRZYKŁAD] [KOMPUTER 2]

(np. komputer), które ktoś dał organizacji,

[INNY] [WARTO/WARTOŚCIOWY] [RZECZ] [ALBO] [FINANSE 1/PIENIĄDZE

darowizna to też podpisana umowa, zgod-

[JA] [CHCIEĆ 1] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [DAROWIZNA/DAĆ-PREZENT]

nie z którą ktoś daje coś innej osobie.

[PROGRAM/WARUNEK] [W-ŚRODKU] [MUSIEĆ 2] [KONSULTACJE 2/UMOWA]

58

58

[PODPISAĆ] [BYŁO] [CO] [RZECZ] [P: DAĆ-TOBIE; L:DAĆ-TOBIE] [KOMU]
[W-JAKI-SPOSÓB] [RZECZ]

11.

dochód

[ZYSK/DOCHÓD]

Pieniądze, które wpływają na konto

[TO] [FINANSE 1/PIENIĄDZE] [POPULARYZOWAĆ 1/WPŁYWAĆ] [TAM]

bankowe organizacji lub instytucji.

[RACHUNEK] [NUMER] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA Z PRAWEJ STRONY]

42

[ALBO] [INSTYTUCJA Z LEWEJ STRONY]

12.

doradca zawodowy

[POMOC/WSPARCIE] [KONKURS/ZAWODOWY] [POMOC/WSPARCIE] [ZAWÓD 2]

Osoba, specjalista, który pomaga szukać

[OSOBA 1] [OSOBA 2] [SPECJALISTA] [RADA/POMAGAĆ-TOBIE] [PRACA]

pracy, napisać cv i list motywacyjny, wybrać

[SZUKAĆ] [PRACA] [ZNALEŹĆ] [RADA/POMAGAĆ-TOBIE] [PISAĆ] [c v]

kierunek studiów.

[ALBO] [LIST] [DZIAŁAĆ/MOTYWACJA] [LIST-MOTYWACYJNY] [RADA/

152

POMAGAĆ-TOBIE] [WYBRAĆ] [KIERUNEK] [STUDIA]

13.

doradca/doradzać

[POMOC/DORADCA]

Osoba, która udziela rad, pomaga, tłumaczy

[OSOBA1] [TO] [OSOBA 2] {wyliczenie na palcach} [PO-PIERWSZE 1] [RADA/

co trzeba zrobić, pomaga rozwijać się zawodowo.

POMAGAĆ-TOBIE] [PO-DRUGIE] [WSPARCIE 2] [PO-TRZECIE] [TŁUMACZYĆ] [WZROST/

*

WIĘCEJ] [JAK] [P:ŻYCIE; L: ŻYCIE] [TWÓJ] [PRACA] [RADA/POMAGAĆ-TOBIE+++]

14.

dotacja

[DOTACJA 2]

Pieniądze, które organizacja otrzymuje

[TO] [FINANSE 1/PIENIĄDZE] [JEŻELI] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [FINANSE 1/

ze środków publicznych (np. z Urzędu Miasta,

PIENIĄDZE] [OTRZYMAĆ] [PRZEKAZYWAĆ/ZWRACAĆ] [NA-PRZYKŁAD] {wyli-

Urzędu Marszałkowskiego), trzeba je wydać

czenie na palcach} [PO-PIERWSZE] [URZĄD] [MIASTO] [PO-DRUGIE] [URZĄD]

zgodnie z podpisaną umową.

[MARSZAŁKOWSKI] [PO-TRZECIE] [INNY] [FINANSE 1/PIENIĄDZE] [LUDZIE/

54
55

SPOŁECZNY] [POTEM] [TO] [FINANSE 1/PIENIĄDZE] [WARTO/WARTOŚĆ]
[KL: KARTKA] [PODPISAĆ] [POTEM] [MUSIEĆ 1] [WYDAWAĆ-PIENIĄDZE]
[UMOWA] [PASOWAĆ] [UMOWA]

15.

16.

działalność gospodarcza

[DZIAŁAĆ/DZIAŁALNOŚĆ] [GOSPODARCZY]

Praca, działanie, np. handel, produkcja

[TO] [PRACA Z PRAWEJ STRONY] [W-TYM Z LEWEJ STRONY] [DZIAŁAĆ/DZIAŁANIE]

czegoś czy usługi, np. naprawa komputera,

[NA-PRZYKŁAD] [HANDEL] [INNY] [PRODUKCJA] [MAM] [USŁUGI]

robienie jedzenia, za którą odstaje się

[NA-PRZYKŁAD] [NAPRAWIAĆ] [KOMPUTER 1] [ALBO] [JEŚĆ/JEDZENIE]

pieniądze.

[ROBIĆ] [PRODUKCJA] [POTEM] [OTRZYMAĆ] [FINANSE 1/PIENIĄDZE]

ewaluacja

[EWALUACJA]

Sprawdzanie rezultatu działań projekto-

[SPRAWDZIĆ 1] [WYNIK 1] [EWALUACJA] [TO] [PROJEKT] [ZAPISAĆ] [WYNIK 2]

wych. Ewaluacja sprawdza, co udało się

[ROBIĆ] [W-JAKI-SPOSÓB] [WYNIK 1] [P: DOBRY; L: DOBRY] {wyliczenia na

zrobić, mówi też, czy efekt pracy jest dobry.

palcach} [PO-DRUGIE] [JAK] [MOŻNA 1] [LEPSZY++] [POPRAWIĆ] [ZMIENIĆ]
[W-JAKI-SPOSÓB]

176

*
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17.

18.

19.

...................................................................... Słowniczek. Indeksy i spisy

firma

[DOKUMENT 2/FIRMA]

Przedsiębiorstwo, które handluje czymś

[TO] [SYTUACJA] [P: MOŻNA 1; L: MOŻNA 1] [HANDEL] [INNY] [NIE-TYLKO]

lub produkuje coś i w ten sposób zarabia

[P: RZECZ; L: RECZ] [TEŻ] [PRODUKCJA] [INNY/RÓŻNY] [P:RZECZ; L:RZECZ]

pieniądze.

[MOŻNA 1] [OTRZYMAĆ] [FINANSE 1/PIENIĄDZE]

formalny

[FORMALNY]

Zgodny z przepisami, dotyczące formy

[TO] [ZGODA] [DOBRY] [REGULAMIN] [PASOWAĆ] [WAŻNY] [BUDOWA]

czegoś a nie treści.

[FORMA/FORMALNY] [NIE 1] [TREŚĆ]

formularz zgłoszeniowy

[KL: KARTKA] [OGŁOSIĆ/ZGŁOSIĆ]

Prosty dokument, który należy uzupełnić,

[TO] [DOKUMENT 1] [KL: KARTKA] [PROSTY] [WPISAĆ] [JA] [CHCIEĆ 1]

żeby wziąć udział np. w jakiś warsztatach

[PROJEKT] [NALEŻEĆ/UDZIAŁ] [JA] [WARSZTATY] [SZKOLENIE] [NALEŻEĆ/

czy szkoleniu. W formularzu zgłoszeniowym

UDZIAŁ] [POD] [ZAPISAĆ/PISAĆ] [IMIĘ] [NAZWA/NAZWISKO] [TWÓJ]

wpisujemy swoje dane takie jak: imię

{wyliczenia na palcach} [PO-DRUGIE] [SPRAWA/ADRES] [MIESZKAĆ] [TWÓJ]

i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail.

[PO-TRZECIE] [TELEFON] [E-MAIL] [NUMER] [TWÓJ] [PROJEKT] [NAZWA]

8

139

159

[ORGANIZAOWAĆ/ORGANIZACJA] [NAZWA]

20.

21.

22.

23.

24.

fundacja

[FUNDACJA]

Organizacja pozarządowa, której pieniądze

[INSTYTUCJA] [MOŻNA 1] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA]_[POZA 1]_[RZĄDZIĆ /

(majątek) przeznaczone są na jakiś ważny

RZĄDOWY] [FINANSE 1/PIENIĄDZE] [DOTACJA] [MUSIEĆ 1] [WYKONAĆ] [CEL]

cel, potrzebną, pomocną rzecz lub działanie.

[INNY/RÓŻNY] [RADA/POMAGAĆ-TOBIE+++][PRACOWAĆ] [DZIAŁAĆ] [DLA] [INNY]

fundator

[OSOBA 1] [OSOBA 2] [FUNDACJA]

Osoba, która tworzy fundację, przekazuje

[OSOBA 1] [OSOBA 2] [FUNDACJA] [ZAŁOŻYĆ] [SWÓJ/MÓJ] [FINANSE 1/

swoje pieniądze na jej założenie.

PIENIĄDZE] [WKŁAD-WŁASNY 1] [ZAŁOŻYĆ]

fundusz założycielski

[WPŁACAĆ-PIENIĄDZE-KOMUŚ] [ZAŁOŻYĆ]

Pieniądze fundatora, które on przekazuje

[OSOBA 1] [FUNDACJA] [ZAŁOŻYĆ] [FINANSE 1/PIENIĄDZE] [WKŁAD-WŁASNY 1]

na działanie fundacji w momencie jej powstania.

[TO] [JEŚLI] [JA] [ ZAŁOŻYĆ] [FUNDACJA] [CHCIEĆ 1]

grupa docelowa

[GRUPA 1] [CEL/DOCELOWY]

Grupa osób, które biorą udział w projekcie,

[GRUPA 1] [OSOBA 1] [GRUPA 2] [TO] [MOŻNA 1] [NALEŻEĆ/UDZIAŁ][INNY/

np. osoby, które biorą udział w warsztatach,

RÓŻNY] [NA-PRZYKŁAD] [PROJEKT] [W-TYM] [WARSZTATY] [MOŻNA 1]

szkoleniu, innych działaniach.

[W-TYM] [NALEŻEĆ/UDZIAŁ] [SZKOLENIE] [INNY/RÓŻNY]

harmonogram

[PROGRAM]

Zapisana kolejność i czas trwania działań.

[ZAPISAĆ] [KOLEJNOŚĆ] [TEŻ] [CZAS] [TERMIN 2] [INNY/RÓŻNY] [DZIAŁAĆ/

6

9

15

136

115

DZIAŁANIE] [W-TYM]

25.

instytucja

[INSTYTUCJA]

Zakład publiczny, który jest odpowiedzialny

[KL: BUDYNEK] [LUDZIE]_[TEREN] [TAM] [ODPOWIEDZIALNY] [SPRAWA]

za określone sprawy, np. ministerstwo sportu

[PORZĄDEK+++] [NA-PRZYKŁAD] [MINISTERSTWO] [SPORT] [TYLKO/JUŻ]

zajmuje się sportem, starostwo powiatowe

[SPRAWA] [ODPOWIEDZIALNY] [KIERUNEK/ZAKRES] [SPORT] [STARY/

zajmuje się sprawami powiatu, urząd woje-

STAROSTWO] [TEREN] [CENTRUM]_[TEREN] [TYLKO] [SPRAWA] [KIERUNEK/

wódzki sprawami województwa.

ZAKRES] [CENTRUM]_[TEREN] [NA-PRZYKŁAD] [URZĄD] [WOJEWÓDZTWO]

32

[ODPOWIEDZIALNY] [TYLKO] [SPRAWA] [WOJEWÓDZTWO]

26.

kampania społeczna

[KAMPANIA] [LUDZIE]_[TEREN]

To działanie, akcja promocyjna, która

[TO] [DZIAŁAĆ] [KAMPANIA/REKLAMA] [POWIADOMIĆ-RÓŻNE-OSOBY]

informuje wiele osób o jakiejś idei, pomyśle,

[LUDZIE]_[TEREN] [POMYSŁ+++] [TO] [RADA/POMAGAĆ-TOBIE+++]

pomocy komuś, tolerancji.

[POWIADOMIĆ-MNIE] [POWIADOMIĆ-CIEBIE]

148

177
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27.

28.

.....................................................................

Słowniczek. Indeksy i spisy

komputerowy program księgowy

[KOMPUTER 1] [PROGRAM] [KSIĘGOWOŚĆ]

Program komputerowy, który pomaga

[TO] [PROGRAM] [KOMPUTER 2] [RADA/POMAGAĆ-TOBIE] [TYLKO++]

w pracy księgowej, ułatwia ją. Można w nim

[ŁATWY] [PRACA] [KOMPUTER 1] [KSIĘGOWOŚĆ] [NA-PRZYKŁAD] [DOKUMENT 3]

tworzyć dokumenty księgowe: rachunki, faktury.

{wyliczenie na palcach} [PO-DRUGIE] [RACHUNEK] [FAKTURA] [W-TYM]

konkurs ofert na realizację zadań

[KONKURS] [WNIOSEK/OFERTA++] [WYKONAĆ] [DZIAŁAĆ/DZIAŁANIE]

samorządu

[SAM] [RZĄDZIĆ/RZĄDOWY]

Konkurs, w którym mogą brać udział orga-

[KONKURS] [TO] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA]_[POZA 1]_[RZĄDZIĆ/

nizacje pozarządowe. Organizacja, które

RZĄDOWY] [MOŻNA 2/PRZYJĄĆ] [NALEŻEĆ] [KONKURS] [W-TYM] [TO]

wygrywa konkurs dostaje pieniądze na zada-

[KONKURS] [ORGANIZOWAC/ORGANIZACJA] [WYNIK 2/WYGRAĆ] [KONKURS]

nie, które ma pomóc jakiejś grupie osób, np.

[P: MOŻNA 2/PRZYJĄĆ; L: MOŻNA 2/PRZYJĄĆ] [FINANSE 1/PIENIĄDZE]

bezrobotnym, dzieciom, niepełnosprawnym.

[NA-PRZYKŁAD] [GRUPA 1] [RADA/POMAGAĆ-TOBIE+++] [OSOBA 1] [BEZ]

*

*

[PRACA] [DZIECI] [NIEPEŁNOSPRAWNY]

29.

konsultacje

[KONSULTACJE 2/KONTAKT]

Spotkania ekspertów, specjalistów, narada

[TO] [KONSULTACJE 2/KONTAKT] [SPOTKAĆ++] [EKSPERT] [SPECJALISTA]

w jakiejś sprawie, także spotkanie jakiejś

[PRZYCHODZIĆ] [SPOTKAĆ] [RADA/POMAGAĆ-TOBIE+++] [PROBLEM]

osoby ze specjalistą, pomoc specjalisty

[INNY/RÓŻNY] [PROBLEM+++] [RADA/POMAGAĆ-TOBIE+++]

106
107

w rozwiązaniu problemu.

30.

koordynator projektu

[RZĄDZIĆ/KOORDYNATOR] [PROJEKT]

Osoba, która pilnuje by wszystkie działania

[TO] [OSOBA] [PILNOWAĆ] [P: OSOBA 2; L: OSOBA 2/PILNOWAĆ 2]

projektowe były dobrze realizowane, osoba,

[PROJEKT] [TO] [DZIAŁAĆ] [WYKONAĆ] [DOBRY]

72
73

która kieruje projektem.

31.

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

[k r s]

To spis wszystkich stowarzyszeń, fundacji,

[ZAPISAĆ] [WSZYSTKO] [STOWARZYSZENIE] [FUNDACJA] [DOKUMENT 2/

firm, spółek. Spis ten prowadzony jest przez

FIRMA] [WSPÓLNY 1] [TO] [ZAPISAĆ] [TO] [SĄD] [GOSPODARKA]

*

sąd gospodarczy.

32.

list motywacyjny

[LIST] [DZIAŁAĆ/MOTYWACJA] [ LIST-MOTYWACYJNY]

Dokument pisany przez osobę, która szuka

[TO] [LIST] [OSOBA 1] [SZUKAĆ] [PRACA] [GDZIE] [DLATEGO] [MUSIEĆ 1]

pracy. Informuje o tym, kim jest dana osoba,

[PISAĆ] [LIST-MOTYWACYJNY]

156
157

gdzie i dlaczego chce pracować.

33.

34.

35.

36.

178

logo

[LOGO 1] [LOGO 2 [LOGO 3] [LOGO 4]

Znak graficzny, rysunek lub symbol, który

[TO] [ZNAK] [RYSUNEK 1] [ZNAK/ZNACZYĆ] [DOKUMENT 2/FIRMA]

reprezentuje firmę lub organizację.

[RYSUNEK 2] [LOGO 3]

lokalny

[TEREN/LOKALNY]

Taki, który istnieje lub działa na danym

[TEREN/LOKALNY] [TO] [DZIAŁAĆ] [W-ŚRODKU] [W-JAKI-SPOSÓB]

terenie, jest dla niego charakterystyczny.

[CHARAKTER/OPINIA] [TWÓJ]

media

[MEDIA]

Inaczej środki masowego przekazu: prasa,

[W-ŚRODKU] [MEDIA] [P:ZAWIADAMIAĆ; L:ZAWIADAMIAĆ++] [GAZETA/

Internet, telewizja, radio.

PRASA] [INTERNET] [MEDIA/TELEWIZJA] [INFORMACJA/RADIO]

monitoring

[SPRAWDZIĆ 2/MONITORING]

Dokładne sprawdzanie, ocenianie działań

[TO] [SPRAWDZIĆ 1] [DOKŁADNY] [OGLĄDAĆ] [GRUPA 1] [INSTYTUCJA]

instytucji, firmy, organizacji.

[DOKUMENT 2/FIRMA] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [SPRAWDZIĆ 1] [OGLĄDAĆ]

*

124

125
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37.

38.

39.

40.

...................................................................... Słowniczek. Indeksy i spisy

NIP

[ n i p]

Numer identyfikacji podatkowej; numer,

[NUMER] [KONTO] [PODATEK] [TO] [URZĄD] [SKARBOWY] [DAĆ-TOBIE+++]

który Urząd Skarbowy nadaje każdej

[KAŻDY] [PRACA] [OSOBA 1] [P: MOŻNA 2/OTRZYMAĆ; L: MOŻNA 2/

pracującej osobie.

OTRZYMAĆ] [NUMER]

notariusz

[NOTARIUSZ]

Urzędnik, który tworzy dokumenty oraz

[URZĄD/URZĘDNIK] [TO] {wyliczenie na palcach} [PO-DRUGIE] [SPRAWA]

potwierdza, sprawdza ich oryginalność.

[TO] [KTÓRY] [DOKUMENT 3] [TO] [SPRAWDZIĆ 1] [ORYGINAŁ]

organizacja pozarządowa

[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA]_[POZA 1]_RZĄDZIĆ/RZĄDOWY]

Organizacja, która działa na rzecz jakiejś

[DZIAŁAĆ/DZIAŁALNOŚĆ] [RZECZ] [GRUPA 1] [DZIAŁAĆ/DZIAŁALNOŚĆ]

grupy, nie dla zysku, niezależna od rządu.

[ZYSK] [KORZYSTAĆ] [NIE 1] [RZĄDZIĆ] [PRZYCHODZIĆ] [POZA 2]

osobowość prawna

[OSOBA 1/OSOBOWOŚĆ] [SPRAWA/PRAWNY]

Zdolność jednostki, organizacji do podej-

[TO] [OSOBA 1] [MOŻNA 2/PRZYJMOWAĆ] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA]

mowania decyzji. Osobowość prawna musi

[WZIĄĆ] [WYNIK 2/UDAĆ-SIĘ] [TO] [OSOBA 1] [SPRAWA/PRAWO] [MUSIEĆ

być potwierdzona – organizacja musi zostać

1] [W-TYM] [ZAPISAĆ] [k r s]

*

10

1,2

16

wpisana do spisu organizacji w KRS.

41.

oświadczenie woli

[KL: KARTKA] [ZAŚWIADCZENIE] [WOLA]

Dokument, który podpisuje osoba, która

[TO] [DOKUMENT 3] [OSOBA 1] [FUNDACJA] [CHCIEĆ 1] [ZAŁOŻYĆ] [FUNDACJA]

chce założyć fundację.

42.

43.

44.

45.

plan kont

[PLAN] [KONTO]

To spis, wykaz kont księgowych, na których

[ZAPISAĆ] [palce machają się na B] [KONTO] [KSIĘGOWOŚĆ] [TO] [WSZYSTKO]

zapisywane są dane finansowe: wydatki

[FINANSE 2/PIENIĄDZE] [WYDAWAĆ] [ZYSK] [DOKUMENT 2/FIRMA] [ALBO]

i zyski firmy lub organizacji.

[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA]

podatek 1%

[PODATEK] [1] [PROCENT]

Część podatku, którą każda osoba może

[TO] [CZĘŚĆ] [PODATEK 1] [KAŻDY] [OSOBA 1] [MOŻNA 1] [1] [PROCENT]

przekazać na rzecz organizacji pożytku

[PRZEKAZYWAĆ/ZWRACAĆ+++] [LUBIĆ] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA]

publicznego.

[o p p]

podatek dochodowy

[PODATEK] [ZYSK/DOCHODOWY]

Obowiązkowy podatek, który płacą wszyscy

[PODATEK] [MUSIEĆ/OBOWIĄZKOWY] [LUDZIE] [WSZYSTKO]

ludzie państwu. Wysokość podatku zależy

[WPŁACIĆ-PIENIĄDZE] [PAŃSTWO] [TO] [MUSIEĆ 1/OBOWIĄZEK] [ZALEŻY]

od tego, ile się zarabia.

[ILE] [LUDZIE] [ZARABIAĆ] [TO]

podatek VAT

[PODATEK] [ v a t]

Podatek od towarów i usług, który płacimy
za każdym razem, gdy coś produkujemy,
kupujemy i sprzedajemy.

46.

47.

35

41

48

47

[PODATEK] [TO] [NA-PRZYKŁAD] [RZECZ] [USŁUGI] [KAŻDY+++] [PŁACIĆ]
[WYDAWAĆ][PRODUKOWAĆ] [WSZYSTKO] [W-TYM] [TO] [v a t]

portal

[PORTAL]

Witryna, strona internetowa, na której moż-

[PORTAL] [INTERNET] [MOŻNA 2] [SZUKAĆ] [INFORMOWAĆ 2/INFORMACJA 2]

na znaleźć różne informacje i usługi.

[USŁUGI] [INNY/RÓŻNY]

potwierdzenie za zgodność

[ZAŚWIADCZENIE] [ZGODA] [ORYGINAŁ]

123

142

z oryginałem
Podpis i pieczątka na dokumencie, które

[ZAŚWIADCZENIE] [ZGODA] [ORYGINAŁ] [TO] [DOKUMENT 3] [PIECZĄTKA]

informują, że kserokopia jest taka sama jak

[PODPISAĆ] [WŁAŚNIE] [DAĆ-TOBIE] [KSERO++] [DAĆ-TOBIE] [WŁAŚNIE]

oryginał.

[PODOBNY] [P: DAĆ-KOMUŚ; L:ORYGINAŁ ]
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powiat

[CENTRUM]_[TEREN]

Część województwa.

[CZĘŚĆ] [WOJEWÓDZTWO] [TEREN]

projekt

[PROJEKT]

Działania, które mają określony cel, np.organizację

[SPRAWDZIĆ 3] [CEL] [DZIAŁAĆ] [NA-PRZYKŁAD] [ORGANIZOWAĆ] [IMPREZA]

jakiejś imprezy, przeprowadzenie szkolenia.

[PROWADZIĆ] [SZKOLENIE]

przedstawiciel

[OSOBA 2] [PRZEDSTAWIĆ 1]

Osoba reprezentująca kogoś lub coś, która

[PRZEDSTAWIĆ 1] [OSOBA 1] [MOŻNA 2] [ZASTĄPIĆ] [OSOBA 1] [INNY]

97
98

Rada Fundacji

[RADA] [FUNDACJA]

25

Osoby, które kontrolują ją, sprawdzają działania

[OSOBA 1] [SPRAWDZIĆ 1] [DZIAŁAĆ] [FUNDACJA] [TO] [OSOBA 1] [FUNDACJA]

fundacji. Radę Fundacji wybierają fundatorzy.

[WYBIERAĆ++++] [FUNDACJA] [CZŁONEK]

rezultaty

[WYNIK 1/REZULTAT]

Wynik, efekt. Coś, co powstało dzięki jakimś

[WYNIK 1/REZULTAT] [KORZYSTAĆ] [DZIĘKOWAĆ 1/DZIĘKI] [DZIAŁAĆ/DZIAŁALNOŚĆ]

70

kogoś zastępuje.

51.

52.

*

działaniom.

53.

54.

siedziba

[MIEJSCE]_[ZATRZYMAĆ]

Miejsce, w którym jest dana osoba lub się

[TO] [MIEJSCE] [OSOBA 1] [TU] [SIEDZIEĆ] [ALBO] [INSTYTUCJA] [MIEJSCE]_

jakaś instytucja.

[ZATRZYMAĆ]

składka członkowska

[SKADAĆ] [CZŁONEK+++]

Pieniądze wpłacane na konto stowarzyszenia przez jego członków. Składki wpłacane są
systematycznie, np. raz do roku.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

[WPŁACAĆ] [FINANSE 1/PIENIĄDZE] [STOWARZYSZENIE] [CZŁONEK]
[WPŁACAĆ-PIENIĄDZE] [CZĘSTO] [NA-PRZYKŁAD] [CO-MIESIĄC] [CO-ROKU]

specjalista

[SPECJALISTA]

Osoba, która bardzo dobrze zna się na

[OSOBA 1] [UMIEJĘTNOŚCI/WIEDZIEĆ] [WSZYSTKO] [UMIEJĘTNOŚCI/

jakiejś rzeczy.

WIEDZIEĆ] [1] [RZECZ]

sponsoring

[SPONSORING]

Sponsoring jest wtedy, gdy jakaś firma daje

[SPONSORING] [NA-PRZYKŁAD] [DOKUMENT 2/FIRMA] [P: DAĆ-MI; L: DAĆ-MI] [FINANSE 1/

pieniądze organizacji a ta organizacja w zamian

PIENIĄDZE ] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [DZIAŁAĆ] [JEST 1] [P:DAĆ-TOBIE;

informuje wszystkich od kogo dostała pieniądze.

L: DAĆ-TOBIE] [NAWZAJEM] [INFORMOWAĆ 2] [DOKUMENT 2/FIRMA] [TO]

status OPP

[STATUT/STATUS] [o p p]

Zapis w KRS, który informuje, że jakaś

[ZAPISAĆ] [k r s] [W-TYM] [TO] [INFORMOWAĆ 2] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA]

organizacja może dostawać 1% podatku.

[MOŻNA 2] [OTRZYMYWAĆ] [1] [PROCENT] [PODATEK]

statut

[STATUT]

Dokument, który opisuje zadania i działania

[STATUT] [TO] [DOKUMENT 3] [NAPISAĆ] [DZIAŁAĆ/DZIAŁALNOŚĆ] [ORGANIZOWAĆ/

instytucji lub organizacji.

ORGANIZACJA] [GRUPA 1] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA]

stowarzyszenie

[STOWARZYSZENIE]

Organizacja pozarządowa, założona przez

[TO] [STOWARZYSZENIE] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA]_[POZA 1]_[RZĄDZIĆ/

grupę osób, które mają wspólny cel.

RZĄDOWY] [TO] [ZAŁOŻYĆ] [GRUPA 1] [OSOBA 1] [TO] [MA] [CEL] [WSPÓLNY 1]

strategia organizacji

[PLAN] [PROGRAM] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA]

Plan działań jakiejś organizacji, który opisuje

[PLAN] [DZIAŁAĆ/DZIAŁALNOŚĆ] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [NA

jej cele i sposoby dążenia do celu.

-PRZYKŁAD] [NAPISAĆ] [dużo osób przychodzi???] [CEL] [SPOSÓB] {rozłożenie
rąk} [CEL] [W-JAKI-SPOSÓB] [CO] {rozłożenie rąk}
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trener

[SZKOLENIE/TRENER]

Specjalista, osoba prowadząca jakieś szkole-

[OSOBA 1] [DOBRY] [PROWADZIĆ] [SZKOLENIE] [ALBO] [WARSZTATY]

nie, warsztaty.

62.

63.

ulotka

[ULOTKA] [ROZDAWAĆ-ULOTKI+++]

Kartka papieru, która informuje o czymś lub

[TO] [DOKUMENT 1/PAPIER] [ULOTKA] [INFORMOWAĆ 2] [KAMPANIA/

reklamuje coś.

REKLAMA] [W-JAKI-SPOSÓB] {rozłożenie rąk}

ustawa o działalności pożytku

[STATUT/USTAWA] [DZIAŁAĆ/DZIAŁALNOŚĆ] [o p p ] [WOLONTARIAT]

publicznego i wolontariacie

64.

Ustawa, dokument, który zawiera przepisy

[STATUT/USTAWA] [DOKUMENT 3] [JEST 1] [PROGRAM] [CEL] [DZIAŁAĆ/

dotyczące działalności organizacji pozarządowych.

DZIAŁALNOŚĆ] [ORGANIZOWAĆ/ORAGNIZACJA]_[POZA 2]_[RZĄDZIĆ/RZĄDOWY]

wkład własny

[WKŁAD-WŁASNY 1]

To pieniądze, które organizacja daje w pro-

[TO] [FINANSE 2/PIENIĄDZE] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [DAĆ-TOBIE]

jekcie; razem z dotacją są wykorzystane na

[PROJEKT] [RAZEM] [DOTACJA 2] [TO] [KORZYSTAĆ] [WYKONAĆ] [PROJEKT]

realizację zadania.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

wniosek

[KL: KARTKA] [WNIOSEK]

Dokument, formularz, który zawiera prośbę

[TO] [DOKUMENT 3] [JEST 1] [NA-PRZYKŁAD] [PROSIĆ 1] [FINANSE 1/

o coś, np. o zrobienie czegoś, przyznanie

PIENIĄDZE] [P: RZECZ, L:RZECZ] ] [DOKUMENT 3] [WYKONAĆ] [FINANSE 2/

pieniędzy na jakieś działanie, projekt.

PIENIĄDZE] [P:DAĆ-MI; L:DAĆ-MI] [TO] [DZIAŁAĆ/DZIAŁALNOŚĆ] [PROJEKT]

wolontariusz

[WOLONTARIAT/WOLONTARIUSZ]

osoba, która pracuje gdzieś, za darmo

[TO] [OSOBA 1] [WOLONTARIAT/WOLONTARIUSZ] [PRACA] [BEZ] [FINANSE

(bez wypłaty); ochotnik

1/PIENIĄDZE] [CHCIEĆ 1/OCHOTNIK]

współfinansowane

[WPŁACAĆ-PIENIĄDZE-KOMUŚ]

Współfinansowane jest zadanie lub projekt,

[WPŁACAĆ-PIENIĄDZE-KOMUŚ] [TO] [PROJEKT] [KILKA] [OSOBA 1] [DOKUMENT 2/

gdy kilka osób lub firm dało pieniądze na ten sam cel.

FIRMA+++] [P: DAĆ-MI; L: DAĆ-MI] [FINANSE 2/PIENIĄDZE] [CEL] [PROJEKT]

zarząd

[RZĄDZIĆ/ZARZĄD]

Osoby, które kierują jakąś organizacją lub instytucją.

[OSOBA 1] [DZIAŁAĆ/DZIAŁALNOŚĆ] [ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA] [INSTYTUCJA]

zasoby

[ZASOBY]

Ludzie, pieniądze, przedmioty, np. drukarka,

[LUDZIE] [FINANSE 1/PIENIĄDZE] [RZECZ] [NA-PRZYKŁAD] [DRUKARKA]

komputer, aparat fotograficzny – wszystko,

[KOMPUTER 2] [ZDJĘCIE/APARAT-FOTOGRAFICZNY] [WSZYSTKO] [MA]

co ma organizacja.

[ORGANIZOWAĆ/ORGANIZACJA]

zbiórki publiczne

[ZBIERAĆ] [LUDZIE] [TEREN]

Zbieranie pieniędzy w czasie imprez do pu-

[ZBIERAĆ] [FINANSE 2/PIENIĄDZE] [NA-PRZYKŁAD] [IMPREZA] [DOŁĄCZYĆ/

szek, skarbonek. Także zbieranie pieniędzy

W-TYM/WRZUCAĆ-DO-SKARBONKI-kierunkowo-ja komuś wrzucam?] [TEŻ]

w zamian za rozdawanie naklejek.

[ZBIERAĆ] [FINANSE 1/PIENIĄDZE] [NA-PRZYKŁAD] [JA DAWAĆ/NAKLEJAĆ
-NAKLEJKĘ] [WRZUCAĆ-PIENIĄDZE-DO -SKARBONKI-TOBIE/MNIE]

71.

72.

zespół doradczy

[GRUPA 2/ZESPÓŁ] [RADA]

Grupa osób, specjalistów, ekspertów, którzy

[GRUPA 2/ZESPÓŁ] [OSOBA 1] [SPECJALISTA] [EKSPERT] [RADA/

dają rady, pomagają w rozwiązaniu jakiegoś

POMAGAĆ-TOBIE+++] [PROBLEM] [RADA/POMAGAĆ-TOBIE] [TEŻ] [WYNIK

problemu lub podjęciu decyzji.

2/DECYDOWAĆ]

zysk

[ZYSK]

Pieniądze, które udało się zarobić lub dostać.

[FINANSE 2/PIENIĄDZE] [WYNIK 2/UDAĆ-SIĘ] [ZAROBIĆ+++] [OTRZYMAĆ]
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B. Sekcja polsko-migowa (PJM)
B1. Znaki migowe
a) Słowniczek

ADMINISTRACJA *
1. Zarządzanie czymś.
2. Zespół, który czymś zarządza.
3. Organy i urzędy państwowe pełniące władzę
wykonawczą.
AKCEPTACJA
1. Aprobata (s).
2. Formalna zgoda na coś.
3. Pogodzenie się z tym, czego nie można zmienić.
4. Uznanie cech jakiejś osoby, jej zachowania za
zgodne z oczekiwaniami.
AKCEPTOWAĆ 33, 34, *
zob. AKCEPTACJA

zob. ZAWODOWY
zob. NIEPEŁNOSPRAWNY
AKTYWIZACJA
1. Ożywienie czyichś działań, pobudzenie do
aktywności, działania.
2. Pobudzenie, uaktywnienie, stymulacja (s.).
AKTYWNY 94, *
1. Taki, który przejawia inicjatywę, bierze
udział w czymś.
2. O urządzeniach, systemach: zdolny do
działania.
3. Dynamiczny, czynny, energiczny (s.)

AKT 8, *
1. Czyn, działanie, które jest realizacją jakiegoś
zamysłu, spełnieniem powinności albo przejawem czegoś.
2. Proces lub czynność o charakterze psychicznym.
3. Oficjalna uroczystość, która podkreśla
doniosłość jakiegoś wydarzenia.
4. Dokument urzędowy lub prawny.

ANALIZA 111, *
1. Rozpatrywanie zjawiska, problemu
z różnych stron w celu jego wyjaśnienia lub
zrozumienia.
2. Wyjaśnienie, opis powstałe w wyniku takiego
rozpatrywania.
3. Metoda badawcza, która polega na wyodrębnieniu z całości jej elementów i badaniu
każdego osobno.
4. Badanie składu chemicznego jakiejś
substancji.
5. Badanie krwi, moczu itp. Wykonywane
w laboratorium.

AKTUALNIE 87, *
zob. AKTUALNY

ANALIZOWAĆ 111, *
zob. ANALIZA

AKTUALNY 87, *
1. Taki, który obowiązuje w danej chwili.
2. Taki, który dotyczy teraźniejszości.
3. Bieżący, dzisiejszy, współczesny (s).

APROBATA
1. Uznanie czegoś za słuszne, dobra, godne
poparcia, zgoda na to.

AKT FUNDACYJNY *
1. Sporządzony u notariusza dokument potwierdzający założenie (ufundowanie) fundacji.

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1. Pomoc osobom niepełnosprawnym w
integracji z pełnosprawną częścią społeczeństwa, zachęcanie osób niepełnosprawnych do
działania, aktywności społecznej.
zob. AKTYWIZACJA
zob. SPOŁECZNY
zob. NIEPEŁNOSPRAWNY
AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1. Pomoc osobom niepełnosprawnym
w znalezieniu pracy, kształceniu się, zmianie pracy.
zob. AKTYWIZACJA

182

APROBOWAĆ 33, 34, *
zob. APROBATA
ASYSTENT 165, *
1. Osoba, która pomaga innej w wykonywaniu
jego pracy.
2. Stanowisko na wyższej uczelni lub w instytucie naukowym niższe od adiunkta.
3. Osoba zajmująca stanowisko asystenta.
ASYSTOWAĆ 165, *
1. Towarzyszyć komuś lub być obecnym przy czymś.
2. Pomagać komuś w wykonywaniu jego pracy.
BAZA DANYCH
1. Zbiór informacji przechowywanych, przetwarzanych przez komputer.

BAZA
1. Czynniki istotne dla istnienia i rozwoju czegoś.
2. Podstawa kolumny lub filara.
3. Ośrodek zaopatrzeniowy, administracyjny,
dyspozycyjny itp., który obsługuje pewne
instytucje i umożliwia realizację jakichś zadań.
BEZPIECZEŃSTWO 74, *
1. Stan, w który nie ma (nie odczuwamy)
zagrożenia. Brak zagrożenia.
BEZPIECZNY 74, *
1. Taki, który nie jest zagrożony, któremu nic nie grozi.
2. Niezagrażający niczym, taki, który chroni
przed niebezpieczeństwem.
BEZPŁATNIE *
zob. BEZPŁATNY
BEZPŁATNY *
1. Taki, za który nie są pobierane opłaty.
BEZZWROTNY 60, *
1. Bezzwrotny to taki, który nie podlega zwrotowi, spłacie.
BIURO PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA DO
SPRAW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH *
1. Biuro, miejsce, gdzie pracują osoby, które
pomagają organizacjom pozarządowym.
zob. BIURO
zob. PEŁNOMOCNIK
zob. PREZYDENT
zob. SPRAWA
zob. ORGANIZACJA POZARZĄDOWA
BIURO RACHUNKOWE 31
zob. BIURO
zob. RACHUNKOWY
BIURO
1. Instytucja lub część instytucji, której zadania to gromadzenie i wydawanie dokumentów, prowadzenie korespondencji. Także lokal
należący do instytucji.
2. Urzędnicy pracujący w jakiejś instytucji.
3. Kancelaria, urząd, gabinet (s.).
BLIŹNIĘTA 166, *
1. Dwoje dzieci, rodzeństwo, które urodziło się
tego samego dnia i ma tych samych rodziców.
2. Jeden ze znaków zodiaku.
3. Dwojaczki (s.).

CZĘŚĆ III
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BOGACTWO 14, *
1. Dobra materialne, które mają dużą wartość.
2. Zasobność w dobra materialne.
3. Duża ilość, różnorodność czegoś.
BOGATY 14, *
1. Taki, który posiada duży majątek, duże dochody.
2. Taki, który świadczy o zamożności.
3. Taki, który obfituje w coś.
4. Zamożny człowiek.
BUDŻET 29, *
1. Budżet to plan dochodów i wydatków na
określony czas.
2. Pieniądze potrzebne do wykonania jakiegoś
działania, realizację projektu.
3. Kasa (s.).

DAROWAĆ/DAROWYWAĆ 58, *
1. Dać coś komuś na własność.

DOFINANSOWANIE 54, 56, 57, *
zob. DOFINANSOWAĆ

DAROWIZNA 58
1. Darowizna to pieniądze lub rzeczy, które
zostały podarowane.
2. Także umowa zgodnie z którą właściciel
przekazuje darowiznę.
3. Ofiara, dar, datek (s.).

DOKONAĆ/DOKONYWAĆ 27
1. Zrobić coś ważnego lub trudnego.
2. Doprowadzić do końca jakąś czynność.

DATA *
1. Dzień, miesiąc, rok określone dla danej
doby.
DAWAĆ NAGRODĘ 150, *
zob. DAĆ/DAWAĆ
zob. NAGRODA

CEL 28, *
1. Coś, do czego się dąży.
2. Coś, co ma czemuś służyć.
3. Miejsce, do którego się zmierza.
4. Przedmiot albo osoba, których dotyczą
zamierzone działania.
5. Obiekt, do którego oddaje się strzały.

DAWAĆ PREZENT58, *
zob. DAĆ/DAWAĆ
zob. PREZENT

CELOWY 28, *
1. Taki, który został zrobiony w określonym celu.

DECYDOWAĆ
1. Podejmować decyzję.
2. Mieć zasadniczy wpływ na coś.

CV 158
1. Skrót od Curriculum Vitae.
2. Życiorys. Informacja o tym, jakie szkoły i kursy
ukończyła dana osoba.
CZASOPISMO 126
1. Pismo (gazeta) wydawane w stałych terminach, odstępach czasu (periodycznie).
2. Gazeta, periodyk (s.).
CZŁONEK ZARZĄDU 38
1. Jedna z osób, które kierują organizacją lub
instytucją.
zob. CZŁONEK
zob. ZARZĄD
CZŁONEK
1. Osoba lub jednostka należąca do organizacji
lub grupy.
DAĆ/DAWAĆ
1. Przekazać komuś coś, co się posiada lub
czym się rozporządza.
2. Podać komuś coś.
3. Użyczyć komuś czegoś, udostępnić coś.
4. Darować, podarować, ofiarować, oddać (s.).
DARCZYŃCA
1. Darczyńca to ktoś, kto daje jakiś dar na
określony cel.
2. Ofiarodawca, obdarowujący, obdarzający (s.).
DARMO *
1. Bezpłatnie (s.).
DARMOWY *
1. Taki, który otrzymujemy za darmo, bez
opłaty.
zob. BEZPŁATNY

DĄŻENIE
1. Wysiłki, które zmierzają do osiągnięcia
czegoś.

DECYZJA
1. Postanowienie, które jest wynikiem dokonania wyboru.
DŁUG
1. Pieniądze, które ktoś pożyczył i musi
zwrócić.
DOCELOWY 28, *
1. Taki, który prowadzi do celu.
2. Taki, który jest celem czegoś, np. działania,
podróży.
3. Ostateczny, finalny, końcowy (s.).
DOCHODOWY 42, *
1. Przynoszący zysk.
zob. DOCHÓD
DOCHÓD 42, *
1. Dochód to wpływy pieniężne na konto
instytucji lub organizacji.
2. Zarobek, wypłata, profit, zysk (s.).
DODAĆ/DODAWAĆ 54, *
1. Dać coś jako uzupełnienie lub nadwyżkę.
2. Powiedzieć coś, uzupełniając wypowiedź.
3. Zsumować jakieś wielkości, liczby.
DODATEK 54, *
1. Coś, co się dodaje ponad normę (ponad
miarę, ilość, program).
DODATKOWY 54, *
1. Taki, który został do czegoś dodany.
DOFINANSOWAĆ/DOFINANSOWYWAĆ 54, 56,57
1. Przyznać dodatkowe pieniądze na jakiś cel,
uzupełnić czyjeś zasoby finansowe.

DOKUMENT 7, 8, *
1. Pismo urzędowe.
2. Dowód, który stwierdza czyjąś tożsamość.
3. Tekst, fotografia lub inny przedmiot, który
ma wartość dowodową lub informacyjną.
4. Plik komputerowy, który zawiera odpowiednio zapisane informacje.
5. Także film dokumentalny.
DOŁĄCZYĆ/DOŁĄCZAĆ 8, 140, *
1. Dodać coś do czegoś.
2. Włączyć się do grupy, dojść do kogoś.
DOPŁATA 54, *
1. Dopłacenie do czegoś.
2. Suma, którą się dopłaca.
3. Wsparcie, dofinansowanie.
DORADCA ZAWODOWY 152, *
1. Osoba, która udziela porad dotyczących wyboru
zawodu, poszukiwania lub zmiany pracy.
zob. DORADCA
zob. ZAWODOWY
DORADCA
1. Doradca to osoba, która udziela rad, doradza.
2. Osoba, która wpływa na kogoś.
3. Konsultant, specjalista, ekspert, opiniodawca (s.).
DORADZIĆ/DORADZAĆ 78, 79, *
1. Udzielać rady, wskazywać rozwiązanie problemu.
2. Radzić, dawać radę, służyć radą, poradzić,
zalecać, polecać (s.).
DORADZTWO 78, 79, *
1. Udzielanie fachowych porad, udzielanie rad.
DOŚWIADCZENIE
1. Ogół umiejętności i wiadomości zdobytych
dzięki obserwacji i własnym przeżyciom.
2. Wydarzenie, zwłaszcza przykre, które miało
wpływ na czyjeś życie.
3. Wywoływanie lub odtwarzanie zjawiska w
sztucznych warunkach.
DOŚWIADCZYĆ/DOŚWIADCZAĆ 77, *
1. Doznać czegoś.
2. Poddać kogoś lub coś próbie.
DOTACJA 54, 55, *
1. Nie wymagająca zwrotu pomoc finansowa
udzielona organizacji, instytucji lub przedsiębiorstwu ze środków publicznych.
DOWIEDZIEĆ SIĘ/ DOWIADYWAĆ SIĘ 129, *
1. Uzyskać jakąś informację.
DOWÓD *
1. Okoliczność lub rzecz, które dowodzą czegoś, świadczą o czymś.
2. Dokument urzędowy stwierdzający coś.
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DUPLIKAT 141, *
1. Kopia lub drugi egzemplarz dokumentu.
DYSKUSJA 106, *
1. Ustana albo pisemna wymiana zdań na
jakiś temat, która ma prowadzić do wspólnych
wniosków.
DYSKUTOWAĆ 106, *
1. Prowadzić dyskusję.
zob. DYSKUSJA
DZIAŁAĆ 94, *
1. Robić, tworzyć coś.
2. O urządzeniach: funkcjonować.
3. Oddziaływać na coś lub na kogoś.
4. O przepisach, ustawach: obowiązywać.
DZIAŁALNOŚĆ 94, *
1. Działania podejmowane w jakimś celu.
2. Funkcjonowanie, działanie czegoś lub
oddziaływanie na coś.
3. Praca, aktywność, działanie (s.).
DZIAŁANIA STATUTOWE *
1. Działania, które podejmuje organizacja
pozarządowa, a które są zgodne z jej statutem
i w nim zapisane.
DZIAŁANIE 94, *
1. Czyn, czynienie, robienie (s.).
zob. DZIAŁALNOŚĆ
zob. DZIAŁAĆ
DZISIEJSZY 87, *
1. Odnoszący się do obecnego dnia, taki,
który zdarzył się dziś.
2. Obecny, teraźniejszy (s.).
DZIŚ 87, *
1. W bieżącym dniu.
2. W obecnej dobie.
EKSPERT 80, *
1. Specjalista powołany do wydania opinii lub
orzeczenia w sprawach spornych.
2. Osoba, która jest autorytetem w jakiejś dziedzinie.
EMBLEMAT *
1. Przedmiot albo jego przedstawienie symbolizujące jakieś pojęcie, jakąś ideę itp.
2. Atrybut, odznaka, symbol (s.).
EWALUACJA 112, *
1. Określenie wartości czegoś.
2. Sprawdzanie rezultatu działań, ewaluacja
sprawdza, co udało się zrobić, mówi też, czy
efekt pracy jest dobry.
3. Szacunek, ocena, oszacowanie, wycena,
skontrolowanie, sprawdzenie, weryfikacja (s.).
FACHOWIEC 80, *
1. Specjalista w jakiejś dziedzinie.
FINANSE *
1. Pieniądze, majątek.
2. Stosunki ekonomiczne, które są wynikiem wydatkowania i gromadzenia zasobów pieniężnych.
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FINANSOWY *
1. Dotyczący finansów, odnoszący się do finansów.
zob. FINANSE
FIRMA 8, *
1. Przedsiębiorstwo produkcyjne, usługowe
lub handlowe.
2. Zarejestrowana urzędowa nazwa przedsiębiorstwa.
FLORYSTYCZNY *
zob. FLORYSTYKA
FLORYSTYKA *
1. Nauka, która zajmuje się badaniem i opisem
flory (roślin) obszaru, środowiska lub okresu.
2. Projektowanie i wykonywanie kompozycji
roślinnych, kwiatowych.
FORMALNY 139, *
1. Taki, który odnosi się do formy a nie do
treści czegoś.
2. Zgodny z przepisami.
3. Przepisowy, oficjalny, legalny, urzędowy,
zgodny z przepisami (s.).
FORMULARZ
1. Dokument z miejscami do wypełnienia.
2. Druk, blankiet, kwestionariusz (s.).
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 159, *
1. Prosty dokument, który należy uzupełnić
żeby wziąć udział np. w jakimś projekcie,
imprezie czy działaniu, w formularzu zgłoszeniowym wpisujemy swoje dane takie
jak: imię i nazwisko, nazwę organizacji, jej
adres, numer telefonu.
zob. FORMULARZ
zob. ZGŁOSZENIE
FUNDACJA 6, *
1. Instytucja – organizacja pozarządowa, której pieniądze (majątek) przeznaczone są na
jakiś ważny cel, potrzebną, pomocną rzecz
lub działanie.
2. Instytucja dobroczynna.
FUNDATOR 6, *
1. Osoba, która tworzy fundację, przekazuje
pieniądze na jej założenie.
2. Donator, sponsor (s.).
FUNDUSZ ZAŁOŻYCIELSKI 15, *
1. Pieniądze, które fundator przekazuje
na działanie fundacji w momencie jej
powstania.
zob. FUNDUSZ
zob. ZAŁOŻYCIEL

Słowniczek. Indeksy i spisy

2. Czyjś zakres obowiązków lub stanowisko.
3. Możliwość wykonania jakiejś operacji
przez program komputerowy lub
urządzenie.
GAZETA 126
1. Pismo codzienne.
2. Egzemplarz pisma codziennego.
GEOMETRIA 70, *
1. Dział matematyki, który zajmuje się
badaniem figur geometrycznych i zależności
między nimi.
2. Lekcja w szkole mająca za przedmiot naukę
geometrii.
GOŚĆ 14, *
1. Osoba, która przybyła do kogoś
w odwiedziny.
2. Uczestnik przyjęcia, balu.
3. Osoba, która przybyła gdzieś, by korzystać
ze świadczonych tam usług.
GRAĆ NA PIANINIE 162, *
1. Wykonywać utwory muzyczne na pianinie.
zob. PIANINO
GRILL 149, *
1. Piekarnik elektryczny z rożnem lub rusztem
albo ruszt opalany węglem, który służy do
pieczenia potraw.
2. Przyjęcie odbywające się na świeżym powietrzu, w czasie którego piecze się potrawy
na ruszcie.
GRILLOWAĆ 149, *
1. Piec na grillu.
zob. GRILL
GRUPA DOCELOWA 136, *
1. Grupa osób, które skorzystają z projektu
lub zadania, np. osoby, które wezmą udział
w obozie, szkoleniu, konferencji.
zob. GRUPA
zob. DOCELOWY
GRUPA ROBOCZA 102, *
zob. GRUPA
zob. ROBOCZY
GRUPA 21, 22, *
1. Zespół ludzi, którzy, np. spełniają określone
zadanie, posiadają jakąś wspólną cechę.
HARMONOGRAM 115, *
1. Kolejność i czas trwania działań.
2. Kolejność, porządek, chronologia, rozkład,
terminarz (s.).

FUNDUSZ
1. Pieniądze zebrane, zgromadzone na realizację jakiegoś celu.
2. Zasoby finansowe należące do kogoś.
3. Pieniądze, kapitał, majątek (s.).

IMPREZA 145, 146, *
1. Koncert, zawody sportowe itp., których
celem jest zapewnienie rozrywki.
2. pot. zabawa, spotkanie towarzyskie.
3. pot. przedsięwzięcie, zamysł.

FUNKCJA 80, *
1. Zadanie, które pełni lub ma spełnić osoba
lub rzecz.

INFORMACJA 11, 12, *
1. Wiadomość o czymś, zakomunikowanie
czegoś.
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INFORMOWAĆ 11, 12, *
1. Udzielać wskazówek, informacji, podawać
do wiadomości.
INSTYTUCJA 32, *
1. Zakład publiczny, który zajmuje się określonymi sprawami, np. ministerstwo sportu
zajmuje się sportem, starostwo powiatowe
zajmuje się sprawami powiatu, urząd wojewódzki sprawami województwa.
2. Placówka, urząd, jednostka (s.).
INSTYTUT 32, *
1. Instytucja naukowo-badawcza, kulturowa,
oświatowa itp.
2. daw. zakład o charakterze dobroczynnym
lub wychowawczym.
INTERNACKI 32, *
1. Związany z internatem.
zob. INTERNAT
INTERNAT
1. Zakład, w którym mieszka młodzież ucząca
się poza miejscem zamieszkania.
INTERNET
1. Ogólnoświatowa sieć komputerowa.
INTERNETOWA BAZA SPRAWOZDAŃ 51, *
1. Zbiór sprawozdań umieszczonych w sieci
Internet.
zob. INTERNET
zob. BAZA DANYCH
zob. SPRAWOZDANIE
INTERWENCJA 17, *
1. Wywieranie na kogoś wpływu w celu uzyskania jakiegoś efektu.
JASNY 69, *
1. Taki, który daje jasne światło.
2. Pełen światła, słońca.
3. O kolorze: mało intensywny.
4. O włosach: blond.
5. O skórze: blady, nieopalony.
6. Zbliżony kolorem do białego.
7. Całkowicie zrozumiały.
8. Wyrażający się zrozumiale.
KAMPANIA SPOŁECZNA 148, *
1. Akcja promocyjna, która informuje społeczeństwo o jakiejś idei/pomyśle przekonuje
ich do pomocy potrzebującym, tolerancji.
zob. KAMPANIA
zob. SPOŁECZNY
KAMPANIA 143, *
1, Zbiór działań zmierzających do określonego
celu.
KARTKA 62, *
1. Luźny kawałek papieru.
2. Strona książki, gazety, czasopisma,
zeszytu.
KASZA 59, *
1. Ziarna zbożowe oczyszczone i łuszczone.

KIEROWNICTWO 3, *
1. Zarządzanie sprawami lub ludźmi.
2. Zespół ludzi, którzy kierują instytucją,
organizacją, firmą.
KIEROWNIK PROJEKTU 116, 117, *
1. Osoba, która kieruje projektem, pilnuje by
wszystkie działania były dobrze realizowane.

KONKURS 90, *
1. Impreza, przedsięwzięcie, które daje
możność wyboru najlepszych wykonawców, autorów, wytworów czyjejś pracy
itp.
2. Postępowanie mające na celu wybranie
najlepszego spośród zgłoszonych kandydatów
na stanowisko, prac, wytworów itp.

KIEROWNIK 3, *
1. Osoba, która zarządza jakimś działem,
zespołem ludzi.

KONKURSOWY 90, *
1. Dotyczący konkursu, związany z konkursem.
zob. KONKURS

KOMISJA OPINIUJĄCA WNIOSKI *
1. Komisja, zespół ludzi, których zadaniem
jest wydanie opinii na temat jakiejś liczby
wniosków.
zob. KOMISJA
zob. OPINIOWAĆ
zob. WNIOSEK

KONSULTACJE 106, 107, *
1. Zasięganie opinii, rady u eksperta, specjalisty
lub rzeczoznawcy.
2. Udzielanie rad przez specjalistę, eksperta
lub rzeczoznawcę.
3. Narada specjalistów, ekspertów lub
rzeczoznawców w jakiejś sprawie.
4. Narada, rada, poradnictwo (s.).

KOMISJA
1. Zespół osób powołanych w celu wykonania
jakiś zadań.
2. Posiedzenie takiego zespołu.
3. Organ najwyższej administracji państwowej.
KOMPUTER 162, 163, *
1. Urządzenie elektroniczne przetwarzające
dane zapisane cyfrowo, które służy do przechowywania, porządkowania i wyszukiwania
danych, szybkiego wykonywania obliczeń.
KOMPUTEROWY PROGRAM KSIĘGOWY *
1. Program komputerowy, który pomaga
w pracy księgowej, można w nim tworzyć
różne dokumenty księgowe: rachunki, faktury.
KOMPUTEROWY 162, *
1. Związany z komputerem, dotyczący komputera.
zob. KOMPUTER
KONFERENCJA 144, *
1. Spotkanie przedstawicieli instytucji lub
organizacji w celu omówienia jakiś zagadnień.
KONFERENCYJNY 144, *
1. Dotyczący konferencji, związany z konferencją.
zob. KONFERENCJA
KONKURENCJA 90, *
1. Rywalizacja między grupami lub osobami
zainteresowanymi w osiągnięciu tego samego
celu.
2. Dyscyplina sportowa.
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ
SAMORZĄDU
1. Konkurs, w którym mogą brać udział
organizacje pozarządowe. Organizacja, które
wygrywa konkurs dostaje pieniądze na zadanie, które ma pomóc jakiejś grupie osób, np.
dzieciom niepełnosprawnym, bezrobotnym.
zob. KONKURS
zob. OFERTA
zob. REALIZOWAĆ
zob. ZADANIE
zob. SAMORZĄD

KONSULTOWAĆ 106, 107, *
1. Zasięgać opinii, rady u eksperta, specjalisty
lub rzeczoznawcy.
2. Naradzać się w gronie specjalistów, ekspertów lub rzeczoznawców.
3. Udzielać konsultacji.
4. Naradzać, radzić (s.).
zob. KONSULTACJE
KONTAKT 107, *
1. Bliskie zetknięcie się z kimś lub z czymś.
KONTAKTOWAĆ SIĘ 107, *
1. Nawiązać z kimś kontakt.
zob. KONTAKT
KONTROLA 113, 120, *
1. Sprawdzanie czegoś, zestawianie stanu
wymaganego z faktycznym.
2.Nadzór nad czymś lub nad kimś.
3. pot. instytucja lub osoba sprawująca nadzór nad czymś.
KONTROLOWAĆ 113, 120, *
1. Badać coś, sprawdzać.
2. Sprawować nad czymś lub nad kimś
nadzór.
3. Dominować w jakiejś dziedzinie.
KOORDYNATOR PROJEKTU 72, 72, *
1. Osoba, która koordynuje (organizuje,
synchronizuje) projekt, pilnuje by wszystkie
działania były dobrze realizowane.
KOPIA 141, *
1. Rzecz odtworzona z oryginału.
2. pot. kserokopia, ksero.
KOPIOWAĆ 141, *
1. Wykonywać kopię oryginału.
2. Powielać, kserować (s.).
KORZYSTAĆ *
1. Mieć pożytek z czegoś, wyzyskiwać coś.
2. Posługiwać się czymś jako narzędziem,
środkiem. Użytkować coś.
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KORZYŚĆ *
1. Zysk, pożytek.
KRAWIEC/krawcowa *
1. Osoba, która szyje ubrania na miarę.
KRAWIECKI *
zob. KRAWIEC
KRAWIECTWO *
zob. KRAWIEC
KREŚLARZ 70, *
1. Osoba, która zajmuje się kreśleniem
(projektowaniem, rysowaniem) rysunków
technicznych, graficznym opracowywaniem
planów.
KSERO 141, *
1. Odbitka wykonana przez urządzenie do
kopiowania dokumentów.
2. Punkt usługowy, miejsce, gdzie wykonuje
się kserokopie.
3. Duplikat, kopia, odbitka (s.).
zob. KSEROKOPIA
zob. KSEROGRAF
KSEROGRAF 141, *
1. Urządzenie do kopiowania dokumentów,
rysunków lub tekstów metoda kserograficzną.
zob. KOPIA
zob. KSEROKOPIA
zob. KSERO
KSEROKOPIA 141, *
1. Kopia dokumentu, rysunku lub tekstu
wykonana z użyciem kserografu.
zob. KOPIA
zob. KSERO
zob. KSEROGRAF
KSEROWAĆ 141, *
1.Wykonywać kopię rysunków lub tekstów,
dokumentów metodą kserograficzną.
KSIĘGOWOŚĆ 29, *
1. Prowadzenie, sporządzanie ksiąg, w które
wpisywane są wydatki, wpływy i inne zmiany
stanu majątkowego instytucji lub przedsiębiorstwa.
2. Dział przedsiębiorstwa, instytucji, biura,
który ma za zadanie prowadzenie ksiąg
rachunkowych.
KSIĘGOWY/KSIĘGOWA 29, *
1. Pracownik, który prowadzi księgi rachunkowe.
KWALIFIKACJE 80, *
1. Wykształcenie, wiedza, doświadczenie i
uzdolnienia potrzebne do wykonywania jakiegoś zawodu lub pełnienia jakiejś funkcji.
LICZYĆ 163, *
1. Wymieniać liczby w kolejności.
2. Wykonywać działania arytmetyczne.
3. Obliczać coś, dodając do siebie poszczególne jednostki.
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LIST MOTYWACYJNY 156, 157, *
1. Dokument pisany przez osobę, która szuka
pracy. Informuje o tym, kim jest dana osoba,
gdzie i dlaczego chce pracować.
2. List w sprawie pracy, pismo, które składa
osoba starająca się o pracę.
LOGO *
1. Znak graficzny, rysunek lub symbol, który
reprezentuje firmę lub organizację.
LOKALNY 124, *
1. Taki, który istnieje lub działa na danym
terenie, jest dla niego charakterystyczny.
ŁATWY *
1. Prosty, nieskomplikowany.
2. Taki, który osiąga się bez wysiłku.
MAJĄTEK 13, 14, *
1. Ziemia i zabudowania, które są czyjąś
własnością.
2. Czyjś stan posiadania.
3. Bogactwo, fortuna.
4. Duża suma pieniędzy.
MEDIA 125, *
1. Środki masowego przekazu: prasa, radio,
telewizja, Internet.
METODA 155, *
1. Stosowany świadomie sposób postępowania, który ma prowadzić do zamierzonego
celu.
MIASTO 104, *
1. Duży, planowo i gęsto zabudowany
teren.
2. pot. ludność zamieszkująca ten obszar.
3. pot. władze administracyjne tego terenu.
MIEJSCE 124, *
1. Przestrzeń, którą można zająć lub zapełnić
czymś.
2. Część przestrzeni, na której ktoś przebywa,
znajduje się coś lub odbywa.
3. Pomieszczenie służące jakimś celom.
4. Pozycja, ranga, rola czegoś lub kogoś.
MIEJSKI 104, *
1. Związany z miastem, dotyczący miasta.
zob. MIASTO
MOBILIZACJA 94, *
1. Pobudzenie do działania.
MONITORING 113, *
1. Stała obserwacja i kontrola działań, procesów, zjawisk.
2. Dozór, nadzór, obserwacja.
MONITOROWAĆ 113, *
zob. MONITORING
MOTYWACJA 94, *
1. Coś, co powoduje podjęcie działań lub
decyzji.
2. Uzasadnienie działań lub decyzji.

Słowniczek. Indeksy i spisy

MUSIEĆ 19, *
1. Być zmuszonym, nie mieć wyboru.
2. Uznawać, że coś jest potrzebne, uważać coś
za obowiązek.
3. Koniecznie chcieć.
NADZOROWAĆ 113, *
1. Sprawować nadzór.
zob. NADZÓR
NADZÓR 113, *
1. Kontrolowanie, pilnowanie czegoś lub
kogoś.
2. Komórka organizacyjna instytucji, która
nadzoruje coś lub kogoś.
3. Personel nadzorujący.
NAGRODA 33, 34, 150, *
1. Dyplom, pieniądze lub wartościowa rzecz,
które są formą uznania, wyróżnienia np. za
osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie itp.
2. Wynagrodzenie przyznane za poniesione
straty lub cierpienia.
NAGRODZIĆ/NAGRADZAĆ 33, 34, 150, *
1. Dać nagrodę, wyróżnić, premiować.
2. Rekompensować komuś straty lub krzywdy.
3. Dawać nagrodę, obdarzać czymś w nagrodę,
dekorować, odznaczać (s.).
NALEŻEĆ 81
1. Być czyjąś własnością.
2. Wchodzić w skład całości lub być członkiem
czegoś.
3. Brać w czymś udział.
NAPISAĆ 161, *
1. Nakreślić na czymś jakieś cyfry lub litery.
2. Stworzyć dzieło pisane.
3. Przedstawić coś, przekazać informacje,
wyrazić myśli na piśmie.
4. Zapełnić jakąś ilość papieru pismem.
NIEODPŁATNY *
1. Taki, który nie wymaga opłaty.
zob. BEZPŁATNY
NIEPEŁNOSPRAWNY
1. Osoba niepełnosprawna.
2. Ktoś niepełnosprawny to ten, kto nie ma
pełnej sprawności fizycznej lub psychicznej.
NOTARIALNY 10, *
zob. NOTARIUSZ
NOTARIUSZ 10, *
1. Urzędnik, prawnik który tworzy niektóre
dokumenty oraz potwierdza ich oryginalność.
OBECNIE 87, *
1. Teraz, w tej chwili, aktualnie, współcześnie
(s.).
OBECNY 87, *
1. Taki, który osobiście jest przy czymś, znajduje się gdzieś w danej chwili.
2. Taki, który istnieje teraz, w tym okresie lub
momencie.
3. Taki, który funkcjonuje, zaznacza się w czymś.
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OBLICZENIA 163, *
1. Operacje wykonywane na liczbach, których
celem jest określenie wielkości, wartości
czegoś.
2. Wynik operacji wykonywanych na liczbach.
OBLICZYĆ/OBLICZAĆ 163, *
1. Ustalić wielkość lub wartość czegoś licząc.
2. Uwzględnić coś w swoich planach.
3. Zaplanować coś, przeważnie termin lub
ilość czegoś.

ODKRYĆ 31
1. Odsłonić coś, co było zakryte.
2. Zsunąć lub podnieść nakrycie, które coś lub
kogoś przykrywało.
3. Poznać rzecz nieznaną, natrafić na coś,
o czego istnieniu nie wiedziano.
4. Ujawnić coś, co dotąd było skrywane.
ODPIS 141, *
1. Kopia lub przepisany tekst oryginalnego
dokumentu.

OBOWIĄZEK 19, *
1. Konieczność zrobienia czegoś, która wynika
z nakazu prawnego lub moralnego.
2. To, co ktoś musi zrobić powodowany taką
koniecznością.

ODPŁATNA DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO *
1. Działalność statutowa prowadzona przez
organizację pozarządową, która mieści się
w sferze pożytku publicznego, a za którą organizacja pobiera opłaty od beneficjentów.

OBOWIĄZKI 19, *
1. Czynności, zadania związane z pełnieniem
jakiegoś stanowiska, urzędu itp.

ODPŁATNY 56
1. Taki, za który się płaci.

OBOWIĄZKOWO 19, *
zob. OBOWIĄZKOWY
OBOWIĄZKOWY 19, *
1. Taki który należy do czyichś obowiązków,
wynika z ustalonych praw, przepisów lub
konwenansów.
2. Taki, który ma poczucie obowiązku.
OBOWIĄZYWAĆ 19, *
1. Być czyimś obowiązkiem, mieć moc prawną.
2. Być zasadą powszechnie uznaną lub zwyczajem.
OBSZAR 124
1. Określona część przestrzeni, zwykle dużych
rozmiarów.
2. Ograniczona powierzchnia czegoś.
3. Miejsce zasięgu, występowania czegoś.
4. Dziedzina jakiejś działalności.
OBYWATEL 27
1. Członek społeczeństwa danego państwa,
który ma określone prawa i obowiązki zapisane w konstytucji.
2. Stały mieszkaniec regionu lub miasta.
OCENA 121
1. Opinia o czymś lub o kimś, która powstała
w wyniku analizy.
2. Określenie zakresu lub rozmiaru czegoś.
3. Określenie wartości materialnej czegoś.
4. Sposób zakwalifikowania postępów i pracy
ucznia lub studenta.
OCENIĆ/OCENIAĆ 121
1. Wydać opinię o kimś lub o czymś.
2. Określić zakres lub rozmiar czegoś.
3. Określić materialną wartość czegoś.
4. Postawić oceny uczniom lub studentom.
ODDAĆ/ODDAWAĆ 61
1. Zwrócić coś właścicielowi.
2. Przekazać coś komuś albo gdzieś w jakimś celu.
3. Dostarczyć coś komuś.
4. Odwzajemnić się komuś czymś.

ODWZOROWAĆ 141, *
1. Odtworzyć według wzoru.
OFERTA
1. Formalna propozycja dokonania transakcji,
zawarcia umowy.
2. Towary, usługi proponowane klientom.

2. Urząd lub instytucja, która pełni określoną funkcję, zwłaszcza związaną ze sprawowaniem władzy.
3. Dziennik lub czasopismo reprezentujące
poglądy organizacji politycznej, społecznej itp.
ORGANIZACJA POZARZĄDOWA 1, 2, *
1.Organizacja, która działa na rzecz jakiejś
grupy ale nie dla zysku, niezależna od rządu.
ORYGINALNY 118, 119, *
1. Taki, który nie jest kopią, przeróbką ani
falsyfikatem.
2. Taki, który nie opiera się na wzorach.
3. Taki, który odbiega od tego, co jest powszechnie znane lub przyjęte.
OSOBOWOŚĆ PRAWNA 16, *
1. Zdolność jednostki, organizacji do podejmowania decyzji. Osobowość prawna musi
być potwierdzona – organizacja musi zostać
wpisana do spisu organizacji w KRS (Krajowym
Rejestrze Sądowym).
OŚWIADCZENIE WOLI *
1. Dokument, który podpisuje fundator kiedy
zakłada fundację, potwierdza, że fundator
chce założyć fundację.

OGŁOSIĆ/OGŁASZAĆ 88, 89, *
1. Podać do publicznej wiadomości.
2. Wydać coś, opublikować.
3. Nadać komuś publicznie jakiś tytuł, godność.

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH (PFRON) 6, *
1. Fundusz celowy, którego środki przeznaczone są na rehabilitację zawodową i społeczną
osób niepełnosprawnych.

OGŁOSZENIE 88, 89, 127, *
1. Umieszczona w miejscu publicznym lub
rozpowszechniona przez środki przekazu
wiadomość, informacja o czymś.

PAPIER 7
1. Cienki materiał, który służy do drukowania,
pisania, pakowania itp.
2. pot. pismo urzędowe, dokument.

OPINIA 99, *
1. Pogląd na jakąś sprawę, przekonanie o czymś.
2. Sposób, w jaki ktoś jest oceniany przez innych.
3. Orzeczenie specjalisty na jakiś temat.

PARA 166, *
1. Dwie podobne lub jednakowe sztuki czegoś,
które stanowią pewną całość
3. Dwoje ludzi lub zwierząt.
4. Dwoje ludzi, którzy sympatyzują ze sobą, są
zakochani lub są małżeństwem.
5. Przedmiot, który składa się z dwóch symetrycznych, złączonych części.

OPINIOWAĆ 99
1. Wydawać opinię o czymś lub o kimś.
OPŁATA ADMINISTRACYJNA 50, *
1. Opłata, którą uiszcza się za czynności
administracyjne.
OPŁATA SĄDOWA 49, *
1. Opłata, którą uiszcza się za czynności sądowe.
ORGAN KONTROLI 44, *
1. Instytucja, komórka organizacyjna, której
zadaniem jest kontrolowanie, sprawdzanie
jakiś czynności lub procesów.
ORGAN NADZORU 45, *
1. Instytucja, komórka organizacyjna, której
zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad
jakimiś czynnościami lub procesami.
ORGAN 21, 22, *
1. Część organizmu ludzkiego, zwierzęcego
lub roślinnego o określonej budowie i określonych funkcjach.

PARTNER 165, 167, *
1. Współuczestnik rozmowy, gry, zabawy lub
jakiegoś przedsięwzięcia.
2. Osoba, którą traktuje się jak równą sobie.
PASOWAĆ 122, *
1. Mieć wymiary odpowiednie do czegoś.
2. Być dobrze dobranym, tworzyć harmonijną całość.
3. Dostosowywać lub zestawiać części w taki
sposób, aby dobrze do siebie przylegały.
4. Odpowiadać komuś pod jakimś względem,
być zgodnym z potrzebami.
PEDAGOG 69, *
zob. PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA 69, *
1. Nauka o metodach i celach kształcenia
i wychowania.
2. Świadoma, celowa działalność wychowawcza.
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PEŁNOMOCNIK
1. Osoba, która jest upoważniona do działania
w imieniu innej osoby.
2. Przedstawiciel, reprezentant, rzecznik (s.).
PEŁNY 160, *
1. Napełniony tak, że więcej się nie zmieści.
2. Zawierający dużo czegoś, obfitujący w coś.
3. Niczym nieograniczony, taki, który przejawia się w pełni.
4. Osiągający maksymalne natężenie lub zakres.
5. Taki, w którym niczego nie brak, stanowiący całość.
6. Zawierający wskazaną ilość, liczbę czegoś.
7. Zaokrąglony, pulchny.
PIANINO 162, *
1. Odmiana fortepianu z pionowo ułożonymi
strunami.
PIENIĄDZ
1. Środek płatniczy, który przyjmujemy w zamian za
towary i usługi lub który zwalnia nas od zobowiązań.
2. Moneta lub banknot obiegowy.
PIENIĄDZE 57, *
1. Majątek, zasoby pieniężne.
zob. PIENIĄDZ
PIKNIK 149, *
1. Wycieczka poza miasto połączona z jedzeniem na świeżym powietrzu zabranej ze sobą
żywności i zabawą.
PISAĆ NA KOMPUTERZE 162, *
1. Tworzyć tekst pisany używając komputera.
zob. PISAĆ
zob. KOMPUTER
PISAĆ
1. Kreślić lub odbijać na papierze lub innym materiale znaki graficzne w celu wyrażenia czegoś.
2. Tworzyć coś pisząc.
3. Formułować myśli na piśmie.
4. Komunikować coś na piśmie.
PLAKAT 127, *
1. Duży arkusz papieru, który zawiera informację, reklamę czegoś.
2. Artystyczny gatunek grafiki użytkowej.
PLAN KONT 35, *
1. Spis, wykaz kont księgowych, na których
zapisywane są dane finansowe: wydatki i
dochody firmy lub organizacji.
PLAN 114, *
1. To, co się zamierza zrobić.
2. Szkic, układ czegoś.
3. Porządek zajęć, czynności przewidzianych
do wykonania.
PLANOWAĆ/ZAPLANOWAĆ 114, *
1. Zamierzać coś, snuć plany.
2. Opracowywać plany, np. gospodarcze, finansowe.
PŁATNY 56, 57, *
1. Taki, za który otrzymuje się wynagrodzenie.
2. Taki, za który trzeba zapłacić.
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PODANIE 96
1. Pismo z prośbą skierowane do władz.
PODATK 1%
1. Część podatku, którą każdy może przekazać na
rzecz organizacji pożytku publicznego.
PODATEK DOCHODOWY 48, *
1. Obowiązkowy podatek, który płacą wszyscy
ludzie państwu. Wysokość podatku zależy od
tego, ile się zarabia.
PODATEK VAT 47, *
1. Podatek od towarów i usług, który płacimy
za każdym razem, gdy coś produkujemy, kupujemy i sprzedajemy.
PODATEK 40, *
1. Obowiązkowe świadczenia materialne,
które są pobierane przez państwo i pokrywają
jego wydatki.
PODEJRZEWAĆ 121
1. Posądzać kogoś o coś.
2. Przypuszczać coś.
PODJĄĆ DECYZJĘ *
zob. DECYDOWAĆ
PODSUMOWAĆ/PODSUMOWYWAĆ 112, *
1. Dodać do siebie kilka liczb w celu otrzymania ich sumy.
2. Zestawić w pamięci minione przeżycia,
wydarzenia i stworzyć ich ogólny obraz.
3. Zebrać i krótko przedstawić zagadnienia
zawarte w czymś.
4. Dokonać oceny czegoś oraz przedstawić
tę ocenę.

Słowniczek. Indeksy i spisy

POPULARNY *
1. Powszechnie znany, ceniony, używany.
2. Taki, który ma na celu dostarczanie przyjemności i rozrywki.
3. Przedstawiony w sposób dla wszystkich
zrozumiały.
POPULARYZOWAĆ *
1. Stawać się popularnym.
2. Sprawiać, ze coś staje się popularne.
PORADA 24, *
1. Udzielenie komuś rady.
2. To, co się komuś radzi, zaleca.
PORADZIĆ/RADZIĆ 24
1. Udzielić rady.
PORTAL 123
1. Witryna, strona internetowa, na której
można znaleźć różne informacje i usługi.
POSZUKIWAĆ 37
1. Starać się odnaleźć coś, kogoś zgubionego,
zaginionego albo kogoś ukrywającego się
lub coś ukrytego.
2. Starać się coś osiągnąć lub czegoś
dowiedzieć.
3. Starać się pozyskać coś lub kogoś potrzebnego.
4. Prowadzić badania w celu odkrycia czegoś,
co jest dotychczas nieznane lub odnalezienia
czegoś, co jest ukryte.
POTWIERDZENIE ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM 142, *
1. Podpis i pieczątka, które informują, że kserokopia dokumentu jest taka sama jak oryginał.

POKAZ 97, *
1. Demonstrowanie, prezentowanie jakichś
umiejętności, produktów, doświadczeń
itp.

POTWIERDZIĆ/POTWIERDZAĆ 33, 34
1. Poświadczyć lub stwierdzić istnienie, prawdziwość, wiarygodność czegoś.
2. Zgodzić się na coś, przyznać komuś rację.

POKAZAĆ SIĘ/POKAZYWAĆ SIĘ 97, 98, *
1. Stać się widocznym, dać się zobaczyć.
2. Przyjść gdzieś lub do kogoś.
3. Dać się poznać.

POWIAT 105
1. Część województwa, jednostka podziału
terytorialnego.

POKAZOWY 97, *
1. Taki, który jest przedmiotem pokazu.
2. Taki, który jest godny pokazania.
POMOC 24, *
1. Działanie podjęte dla dobra innej osoby.
2. Osoba lub grupa osób, które komuś
pomagają.
3. Coś, co pomaga.
POMÓC/POMAGAĆ 24, 78, 79, *
1. Wziąć udział w pracy osoby, by ułatwić
jej tę pracę.
2. Dokonać wysiłku dla dobra jakiejś osoby,
by jej coś ułatwić, poratować ją w trudnej
sytuacji.
3. Dać komuś coś.
4. Przydać się do czegoś.
5. Przyczynić się do czegoś, ułatwić coś.

POWIATOWY 105
1. Dotyczący powiatu, związany z powiatem.
zob. POWIAT
POWINIEN/PONINNA/POWINNO 19, *
1. Jest pożądane, konieczne, żeby ktoś
coś zrobił.
2. Coś jest spodziewane, przewidywane.
3. Jest wskazane, żeby jakaś rzecz, osoba lub
jakieś wydarzenie spełniały pewne warunki.
POWÓD *
1. Przyczyna czegoś.
POWSTAĆ/POWSTAWAĆ 4, *
1. Zacząć istnieć w czasie, w rzeczywistości,
w przestrzeni lub czyjejś świadomości.
POWSTANIE 4, *
zob. POWSTAĆ/POWSTAWAĆ
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PRACA 63, 64, *
1. Działalność człowieka, która zmierza do wytworzenia dóbr materialnych lub kulturalnych.
2. Wytwór takiej działalności, szczególnie
w dziedzinie kultury lub nauki.
3. Zajęcie, zatrudnienie, które jest źródłem zarobku.
4. Instytucja, w której pracuje się zarobkowo.
PRACOWAĆ 63,64, *
1. Wykonywać czynności, które mają na celu
realizację jakichś zamierzeń lub zadań.
2. Zajmować się czymś zawodowo.
PRAKTYKA 77, *
1. Celowe, świadome działanie wykonywane
regularnie.
2. Umiejętności, doświadczenie zdobyte
dzięki takiemu działaniu.
3. Prowadzenie samodzielnej działalności
lekarza lub prawnika.
4. Przyjęty w codziennym życiu sposób
robienia czegoś.
5. Okres nabywania wprawy w jakimś
zawodzie.
6. Okres odbywania stażu w jakiejś instytucji.
PRASA 126, *
1. Ogół dzienników i czasopism.
2. Zespół ludzi, którzy piszą w czasopismach.
PRAWDA 118, 119, *
1. Zgodna z rzeczywistością interpretacja faktów, treść słów, przedstawienie czegoś zgodne
z realiami.
2. To, co rzeczywiście jest, istnieje lub było.
3. Zasada dowiedziona naukowo lub wynikająca z doświadczenia, uważana powszechnie
za niepodważalną.
PRAWDZIWY 118, 119, *
1. Zgodny z rzeczywistością, z prawdą.
2. Autentyczny, niesfałszowany.
3. Taki jak zwykle bywa, typowy.
4. Mający cechy osoby, stanu, przedmiotu,
do których jest porównywany.
PRAWIDŁOWO 118, 119, *
zob. PRAWIDŁOWY
PRAWIDŁOWY 118, 119, *
1. Odpowiadający określonym przepisom, normom.
PREZENT 58, *
1. To, co się komuś daje, zwykle z jakiejś okazji.
PREZES 75, *
1. Osoba, która stoi na czele jakiejś instytucji,
organizacji, stowarzyszenia.

PROFESJONALISTA 80, *
1. Osoba, która zawodowo zajmuje się jakąś
dziedziną.
2. Ktoś, kto doskonale wykonuje swoją pracę,
ma duże umiejętności w jakiejś dziedzinie.
PROFESJONALIZM 80, *
1. Duże umiejętności i wysoki poziom wykonywanej pracy.
2. Zawodowe uprawianie jakiejś specjalności.
PROFESOR 69, *
1. Tytuł naukowy, który jest nadawany samodzielnemu pracownikowi uczelni wyższej lub
instytutu naukowego.
2. Osoba, która ma tytuł profesora.
3. Zwyczajowo: o nauczycielu szkoły średniej.
PROGRAM *
1. Plan zamierzonych czynności, działań,
przedsięwzięć itp.
2. Założenia, cele i postulaty jakiejś działalności.
3. Repertuar teatru, opery itp.
4. Opis repertuaru w formie broszury, ulotki
lub w gazecie.
5. Broszura zawierająca informacje o przedstawieniu, koncercie itp.
6. Szereg elementów występu, spektaklu itp.
następujących po sobie w ustalonej kolejności.
7. Audycja radiowa lub telewizyjna.
8. Spis audycji nadawanych w danym czasie.
9. Zestaw audycji telewizyjnych lub radiowych nadawanych przez rozgłośnię na stałej
częstotliwości.
10. Zakres wiedzy, która jest objęta nauczaniem szkolnym lub akademickim.
11. Wykaz przedmiotów.
12. Ciąg instrukcji napisanych w języku, który
jest zrozumiały dla komputera.
PROJEKT 70, *
1. Działania, które mają określony cel, np.
organizację jakiejś imprezy, przeprowadzenie
szkolenia.
PROJEKTOWY 70, *
1. Związany z projektem, dotyczący projektu.
zob. PROJEKT
PROMOCJA 143, *
1. Działania, które mają na celu zwiększenie
popularności jakiegoś produktu, przedsięwzięcia.
PROMOWAĆ 143, *
zob. PROMOCJA
PROPAGOWAĆ *
1. Upowszechniać idee, poglądy lub wiedzę.

PREZYDENT
1. Ten, kto stoi na czele państwa – republiki.
2. Burmistrz dużego miasta.
3. Ten, kto kieruje jakąś instytucją, organizacją.

PRZEDSTAWICIEL
1. Osoba reprezentująca kogoś lub coś, upoważniona do zastępowania tej osoby.

PROBLEM 133, 134, 135, *
1. Trudna sytuacja, z której trzeba znaleźć wyjście.
2. Sprawa, która wymaga przemyślenia,
rozstrzygnięcia.

PRZEDSTAWIĆ/PRZEDSTAWIAĆ 97, 98, *
1. Zaprezentować komuś osobę, podając
o niej bliższe informacje lub pokazać coś
komuś, aby mógł się z tym zapoznać.

2. Dać coś komuś do akceptacji, do obejrzenia itp., podać do wiadomości.
3. Ukazać kogoś lub coś w książce,
w filmie itp.
4. Wyobrazić sobie kogoś lub coś.
5. Zagrać na scenie.
PRZEDSTAWIENIE 97, 98, *
1. Widowisko operowe, teatralne,
baletowe itp.
4. Obraz ogólny czegoś, co było przedmiotem
postrzeżenia.
5. Wizerunek czegoś w sztuce.
PRZEKAZAĆ/PRZEKAZYWAĆ 61, *
1. Powierzyć coś komuś.
2. Powtórzyć komuś informację, polecenie,
słowa itp.
3. Wysłać bodziec, sygnał, impuls do urządzenia, narządu itp.
4. Wpłacić pieniądze do banku lub na pocztę,
zlecając wypłacenie ich innej osobie.
PRZEKONAĆ/PRZEKONYWAĆ 137, *
1. Zmienić czyjś stosunek do kogoś lub do czegoś.
2. Sprawić, że ktoś przezwyciężył niechęć do
czegoś lub do kogoś.
PRZEKONANIE 137, *
1. Sąd, zdanie oparte na przeświadczeniu
o prawdziwości, słuszności czegoś.
PRZELAĆ/PRZELEWAĆ 100, 101, *
1. Przekazać komuś swoją wiedzę i doświadczenia, wpoić komuś wyznawane przez siebie
zasady, wartości.
2. W bankowych obrotach bezgotówkowych:
przekazać jakąś kwotę z jednego konta na
inne.
PRZELEW 100, 101, *
1. Przelanie (się) czegoś.
2. W bankowym obrocie bezgotówkowym:
operacja polegająca na przekazaniu pewnej
sumy pieniężnej z jednego konta na drugie.
PRZEPIS 36, *
1. Wskazówka, która określa sposób wykonywania czegoś, sposób przyrządzania jakiejś
potrawy.
2. Zarządzenie na piśmie lub jego pojedynczy
punkt, paragraf.
PRZEPISY 36, *
1. Zbiór zarządzeń, rozporządzeń, paragrafów.
PRZEWIDZIEĆ/PRZEWIDYWAĆ 121
1. Przeczuć, domyślić się co będzie, co nastąpi.
2. Określić, oznaczyć coś z góry.
PRZEZNACZENIE 28, *
1. Praktyczny cel, do którego coś jest przeznaczone, zakwalifikowane, któremu dana
rzecz służy.
2. Powołanie, posłannictwo.
3. Nieunikniona przyszłość, nieuchronna
konieczność nadejścia, stania się czegoś.
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PRZEZNACZONY 28, 122, *
zob. PRZEZNACZYĆ, zob. PRZEZNACZENIE
PRZEZNACZYĆ/PRZEZNACZAĆ 28, 122, *
1. Określić z góry cel, któremu coś ma służyć,
przekazać coś dla kogoś, na czyjś użytek, na
czyjąś korzyść.
2. Z góry określić zakres czyichś obowiązków,
wybrać komuś zawód, wyznaczyć do pełnienia
jakiejś funkcji.
PRZEZROCZYSTY/PRZEŹROCZYSTY 121
1. Taki, który przepuszcza promienie
świetlne.
2. Prześwitujący, ażurowy (s.).
PSYCHOLOG 154, *
1. Specjalista w dziedzinie psychologii.
2. pot. znawca ludzi, charakterów ludzkich.
PSYCHOLOGIA 154, *
1. Nauka, która bada powstawanie i przebieg
procesów psychicznych, motywy zachowań
ludzkich.
2. Wydział lub kierunek w szkole wyższej,
który obejmuje studia w tym zakresie.
PSYCHOLOGICZNY 154, *
1. Związany z psychologią, dotyczący psychologii.
zob. PSYCHOLOGIA
RADA FUNDACJI 25, *
1. Osoby, które sprawdzają działania fundacji, kontrolują ją, Radę Fundacji wybierają
fundatorzy
zob. RADA, zob. FUNDACJA
RADA 24, *
1. To, co się proponuje komuś, aby zrobił
w danej sytuacji.
2. Zespół ludzi wybranych do pełnienia określonych zadań.
RADIO 11, *
1. Urządzenie , które odbiera dźwięki przesyłane w postaci fal elektromagnetycznych.
3. Instytucja opracowująca i nadająca program dźwiękowy w postaci fal elektromagnetycznych.
RATOWNIK 131, *
1. Człowiek, który niesie pomoc w nagłych
wypadkach.
2. Członek ekipy przeznaczonej do akcji
ratunkowych.
REALIZACJA 27
1. Wprowadzenie czegoś w życie, zastosowanie w praktyce.
REALIZOWAĆ 27
1. Wprowadzać coś w życie, zastosować to
w praktyce.
RECEPTA 62, *
1. Pisemne zlecenie lekarskie, na którego podstawie apteka sporządza lekarstwa lub wydaje
leki gotowe.
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REHABILITACJA *
1. Przystosowanie do życia w społeczeństwie
osób, które utraciły sprawność fizyczną lub
psychiczną bądź mają wrodzone wady.

ROZLICZYĆ/ROZLICZAĆ 163, *
1. Załatwić z kimś sprawy finansowe.
2. Podsumować czyjąś działalność, pociągnąć
kogoś do odpowiedzialności za coś.

REJESTRACJA 17, *
1. Wpisywanie czegoś lub kogoś do rejestru.
2. Miejsce, gdzie dokonuje się takich wpisów.
3. Utrwalanie czegoś za pomocą urządzeń
technicznych.
4. Numer pojazdu zapisany na tablicach
rejestracyjnych.

ROZPATRZEĆ/ROZPATRYWAĆ 111
1. Rozważyć coś wnikliwie.

REJESTROWAĆ/ZAREJESTROWAĆ 17, *
1. Wpisywać w rejestr; prowadzić rejestr.
2. Utrwalać, zapisywać, notować.
3. O przyrządach, urządzeniach: notować
przebieg procesu, wyniki pomiarów, badań,
stan czegoś, itp.
4. Utrwalać za pomocą urządzeń technicznych.
REKLAMA 143, *
1. Działanie, które ma na celu zachęcenie
potencjalnych klientów do zakupu towarów
lub do skorzystania z usług.
2. Plakat, ogłoszenie, napis, krótki film itp.
służące temu celowi.
REKLAMOWAĆ 143, *
1. Zachwalać towary lub usługi tak, by zachęcić do ich kupna lub skorzystania z nich.
REKREACJA
1. Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.
REPREZENTANT 97, 98, *
1. Osoba, która reprezentuje jakiś kraj, jakąś
organizację lub grupę.
2. Osoba, zwierzę lub roślina, która ma
wszystkie charakterystyczne cechy jakiejś
zbiorowości lub jakiegoś gatunku.
REPREZENTOWAĆ 97, 98, *
1. Występować, działać w czyimś imieniu.
2. Być wyrazicielem czegoś, np. jakichś idei,
poglądów lub wartości.
ROBOCZY 63, 64, *
1. Związany z pracą.
2. Taki, który ma charakter początkowy, przygotowawczy.
ROBOTA 63, 64, *
1. pot. zespół czynności, które są podejmowane w celu wykonania czegoś.
2. pot. rezultat pracy, działania jakiejś osoby.
3. pot. praca jako źródło zarobku.
4. pot. miejsce zatrudnienia.
ROZDAĆ/ROZDAWAĆ
1. Obdzielić czymś kilka osób.
ROZDAWAĆ ULOTKI 62, *
zob. ROZDAĆ/ROZDAWAĆ
zob. ULOTKA
ROZLICZENIE 163, *
1. Uregulowanie wzajemnych należności.

ROZPOWSZECHNIĆ/ROZPOWSZECHNIAĆ *
1. Uczynić coś ogólnie znanym.
RZĄD 3, *
1. Naczelny wykonawczy, zarządzający organ
państwa, który kieruje całym aparatem administracyjnym.
2. Kierowanie czymś, zwłaszcza państwem.
RZĄDOWY 3, *
1. Związany z rządem, dotyczący rządu.
zob. RZĄD
RZĄDZIĆ 3, *
1. Sprawować rządy w państwie.
2. Kierować kimś albo czymś.
3. Mieć zasadnicze znaczenie, dominować nad
innymi czynnikami.
RZEKA 100, 101, *
1. Masa wody, która płynie długim korytem.
2. Duża ilość jakiejś cieczy.
3. O dużej ilości obiektów, które poruszają się
nieprzerwanym, miarowym ruchem.
rzeczny; rzeczka, rzeczułka.
SAMORZĄD
1. Organ władzy lokalnej.
SĄD 18, *
1. Instytucja, która jest powołana do rozstrzygania spraw spornych.
2. Zespół sędziów, którzy prowadzą rozprawę.
3. Rozpatrzenie sprawy i wydanie wyroku.
4. Opinia o czymś.
SĄDOWY 18, *
1. Związany z sądem, dotyczący sądu.
zob. SĄD
SĄDZIĆ 18, *
1. Rozpatrywać w sądzie czyjeś postępowanie.
2. Sprawować władzę sądowniczą.
3. Wydawać sąd, opinię o czymś, o kimś.
SEJMIK
1. Organ samorządu lokalnego.
2. Zgromadzenie, posiedzenie.
3. Nazwa organizacji, instytucji zrzeszającej,
gromadzącej inne.
SĘDZIA
1. Osoba, która rozpatruje sprawy i wydaje
wyroki w imieniu państwa.
2. Osoba, która wydaje opinię, sąd o czymś
lub o kimś.
3. Osoba, która jest uprawniona do prowadzenia zawodów sportowych i oceniania ich
wyników.
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SIEDZIBA 23, *
1. Miejsce, w którym przebywa dana osoba
lub znajduje się jakaś instytucja.

SPRAWDZIAN 120, *
1. Sposób sprawdzania czegoś.
2. Ćwiczenie sprawdzające wiadomości uczniów.

SZUKAĆ 37, *
1. Starać się ustalić, gdzie coś lub ktoś jest.
2. Dążyć do czegoś.

SKŁADAĆ WNIOSEK 96, *
1. Przekazywać jakiemuś organowi lub instytucji wniosek o coś.
zob. SKŁADAĆ
zob. WNIOSEK

SPRAWDZIĆ/SPRAWDZAĆ 113, 120, 121, *
1. Zbadać, skontrolować, czy coś zostało zrobione prawidłowo, czy jest zgodne z prawdą.

SZYĆ NA MASZYNIE *
1. Szyć korzystając z maszyny do szycia.
zob. SZYĆ

SPRAWOZDANIE 46
1. Przedstawienie przebiegu działalności,
szczegółowe zdanie sprawy z czegoś.

SZYĆ RĘCZNIE *
1. Szyć igłą i nitką bez użycia maszyny.
zob. SZYĆ

STARAĆ SIĘ 94, *
1. Dążyć do załatwienia, otrzymania czegoś.
2. Usiłować zrobić coś jak najlepiej.

SZYĆ *
1. Łączyć nićmi części materiału, skóry itp.
2. Wykonywać coś, łącząc szwami części tego
wykrojone z materiału, skóry itp.

SKŁADAĆ
1. Wręczać coś komuś.
2. Przekazywać coś w formie ustnej lub pisemnej.
SKŁADKA CZŁONKOWSKA 53, *
1. Pieniądze wpłacane na konto stowarzyszenia przez jego członków. Składki wpłacane są
systematycznie, np. raz do roku.
SŁUŻYĆ 130, *
1. Działać w interesie czegoś lub dla czyjegoś
dobra.
2. Być używanym.
3. Być komuś w czymś użytecznym.
4. Być używanym jako coś.
SPECJALISTA 110, *
1. Osoba, która bardzo dobrze zna się na
jakiejś rzeczy.
SPECJALISTYCZNY 110, *
zob. SPECJALISTA
SPECJALNIE 110, *
zob. SPECJALNY
SPECJALNY 110, *
1. Taki, który odnosi się do jednego wybranego przedmiotu, zagadnienia lub osoby.
2. Szczególny, wyjątkowy.
SPOŁECZNIE 68, *
zob. SPOŁECZNY
SPOŁECZNY 68, 151, *
1. Dotyczący społeczeństwa.
2. Stworzony przez społeczeństwo, należący
do społeczeństwa.
3. Taki, który pracuje dla dobra społeczności.
4. Publiczny, zbiorowy, wspólny, obywatelski (s.).
SPONSOR 59, *
1. Osoba prywatna lub instytucja, która finansuje jakieś przedsięwzięcie kulturalne.
SPONSORING 59, *
1. Sponsoring jest wtedy, gdy jakaś firma daje
pieniądze organizacji, a ta organizacja w zamian
informuje wszystkich od kogo dostała pieniądze.
zob. SPONSOR
SPONSOROWAĆ 59, *
zob. SPONSOR
SPORT
1. Ćwiczenia i gry, które mają na celu rozwijanie
sprawności fizycznej i dążenie do uzyskania jak
najlepszych wyników we współzawodnictwie.

STAROSTA 95, *
1. Urzędnik stojący na czele powiatu.
STAROSTWO 95, *
1. Urząd, siedziba starosty.
2. Obszar, terytorium podległe władzy starosty.
STATUS OPP 39, *
1. Zapis w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy),
który informuje, że jakaś organizacja może
dostawać 1% podatku.
STATUS 20, *
1. Stan prawny jakiejś osoby, instytucji lub organizacji.
2. Pozycja społeczna i zawodowa jakiejś osoby
lub grupy.
3. Funkcja, ranga lub znaczenie czegoś.
STATUT 20, *
1. Dokument, który opisuje zadania i działania
instytucji lub organizacji.
STOWARZYSZENIE 5, *
1. Organizacja pozarządowa, która składa się z
grupy osób, które mają wspólny cel.
STRATEGIA ORGANIZACJI 108, *
1. Plan działań jakiejś organizacji, który opisuje jej misję, cele i sposoby dążenia do celu.
STRONA INTERNETOWA 108, *
1. Umieszczone w Internecie pod jednym
adresem informacje w postaci tekstu, obrazu
lub dźwięku.
2. Umieszczony w sieci internetowej zbiór informacji w postaci tekstu, obrazu lub dźwięku.
SUKCES 40, *
1. Pomyślny wynik przedsięwzięcia, osiągnięcie zamierzonego celu.
2. Zdobycie majątku, sławy, wysokiej pozycji itp.
SZCZEGÓLNY 110, *
1. Niezwykły, wyjątkowy.
SZKOLENIE 82, *
1. Cykl wykładów z jakiegoś przedmiotu, zorganizowanych w celu uzupełnienia wykształcenia lub wiadomości z jakiejś dziedziny.
SZKOLIĆ 82, *
1. Kształcić kogoś w jakiejś dziedzinie.

ŚRODKI FINANSOWE
1. Pieniądze, majątek, który stanowi własność
jakiejś instytucji, firmy lub organizacji.
ŚWIADCZENIE 24, *
1. Obowiązek wykonania lub przekazania
czegoś na czyjąś rzecz.
2. To, co jest z tytułu takich zobowiązań wykonywane lub przekazywane, np. pieniądze.
TASOWAĆ 76, *
1. Mieszając, przekładać karty.
2. Zmieniać układ czegoś.
TELEWIZJA 125, *
1. System, który przesyła na odległość ruchome obrazy i dźwięk.
2. Instytucja, która zajmuje się przygotowywaniem i nadawaniem programu telewizyjnego.
3. pot. program nadawany przez tę instytucję.
TELEWIZOR 125, *
1. Odbiornik telewizyjny.
TEREN 123
1. Pewien obszar ziemi.
TERMIN *
1. Czas przeznaczony na wykonanie jakiejś
czynności, zadania.
2. Konkretna data, kiedy ma coś nastąpić.
TOWARZYSTWO 5, *
1. Czyjaś obecność przy kimś.
2. Grono osób zaprzyjaźnionych, osoba lub
grupa osób stanowiąca czyjeś najbliższe
otoczenie.
3. Organizacja, stowarzyszenie, grupa ludzi
mających wspólne cele.
TRAFIĆ/TRAFIAĆ 28, *
1. Rzucając, strzelając czymś, dosięgnąć
celu.
2. O pocisku: dosięgnąć celu.
3. Znaleźć drogę dokądś.
4. Dotrzeć gdzieś.
TRENER PRACY 153, *
1. Osoba, która jest czasowo oddelegowana, aby
towarzyszyć osobie niepełnosprawnej w miejscu
pracy, aby wprowadzić ją w jej obowiązki.
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TRZEBA 19, *
1. Powinno się, należy, wypada.
2. Coś jest dla kogoś potrzebne, konieczne,
niezbędne.
UBEZPIECZENIE 74, *
1. Umowa zawarta z odpowiednią instytucją w celu otrzymania odszkodowania za
straty.
2. Suma, którą się płaci odpowiedniej instytucji, aby mieć zapewnione odszkodowanie.
UCHWALIĆ/UCHWALAĆ 33, 34, *
1. Postanowić coś w wyniku narady kompetentnego zgromadzenia.
UCHWALONY 33, 34, *
zob. UCHWALIĆ/UCHWALAĆ
UCHWAŁA 33, 34, *
1. Oficjalna decyzja organu państwowego,
samorządu, organizacji społecznej albo
zawodowej.
UDAĆ SIĘ 40, *
1. Odbyć się lub zakończyć tak, jak oczekiwano lub być takim, jak oczekiwano.
2. Pójść lub pojechać dokądś lub do kogoś.
UDZIAŁ 81, *
1. Uczestniczenie w czymś wraz z innymi.
2. Wkład finansowy wspólnika do kapitału
spółki, przedsiębiorstwa itp.
3. Dokument potwierdzający ten wkład.
ULOTKA 62, *
1. Kartka papieru, broszura itp. z krótkim
tekstem o treści politycznej lub reklamowej.
UŁATWIĆ/UŁATWIAĆ *
1. Sprawić, że coś staje się dla kogoś łatwiejsze.
UMIEĆ 129, *
1. Mieć wiedzę praktyczną w jakiejś dziedzinie, być biegłym w czymś.
2. Być w stanie zrobić coś.
UMIEJĘTNOŚCI 129, *
1. Praktyczna znajomość czegoś, biegłość
w czymś.
UMOWA WOLONTARIACKA 71, *
1. Umowa zawierana pomiędzy instytucją/
organizacją a wolontariuszem, określająca
zasady współpracy.
UMOWA 107, *
1. Pisemne lub ustne porozumienie stron,
które ma na celu ustalenie wzajemnych praw
i obowiązków.
2. Dokument, w którym określone są prawa
stron podpisujących umowę.
UMÓWIĆ SIĘ/UMAWIAĆ SIĘ 107, *
1. Zaplanować spotkanie z kimś.
2. Ustalić coś porozumiewając się z kimś.
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URATOWAĆ 131, *
1. Uchronić kogoś od nieszczęścia, uchronić
coś od zniszczenia.
UREGULOWAĆ DŁUGI 160, *
zob. UREGULOWAĆ
zob. DŁUG
UREGULOWAĆ
1. Uiścić jakąś należność.
URZĄD MARSZAŁKOWSKI 86, *
1. Organ administracji publicznej podlegający
marszałkowi.
zob. URZĄD
URZĄD MIASTA 85
1. Organ administracji publicznej, który w swym
zakresie działania ma terytorium miasta.
zob. URZĄD
URZĄD
1. Organ administracji państwowej, który ma
określony zakres działania.
2. Budynek, pomieszczenie, w którym mieszczą
się instytucje władzy publicznej.
USŁUGA 130, *
1. Pomoc okazana komuś.
USŁUGI 130, *
1. Działalność gospodarcza służąca do zaspokajania potrzeb ludzi.
USPRAWNIĆ/USPRAWNIAĆ *
1. Spowodować, żeby jakieś procesy, działania
lub urządzenia stały się skuteczniejsze lub
wydajniejsze.
USTANOWIĆ/USTANAWIAĆ 33, 34, *
1. Sprawić, by coś obowiązywało urzędowo,
oficjalnie.
2. Powierzyć komuś stanowisko lub funkcję.
USTANOWIENIE 33, 34, *
zob. USTANOWIĆ/USTANAWIAĆ
USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 43, *
1. Ustawa, dokument, który zawiera przepisy
dotyczące działalności organizacji pozarządowych i pracy wolontariuszy.
zob. USTAWA
zob. DZIAŁALNOŚĆ
zob. POŻYTEK
zob. PUBLICZNY
zob. WOLONTARIAT
USTAWA 20, *
1. Akt prawny, który ma ogólny charakter
i obowiązuje powszechnie, uchwalony przez
parlament i prezydenta.
UTWORZYĆ 4, *
1. Zorganizować, założyć coś, co do tej pory
nie istniało.
2. Spowodować powstanie czegoś.
3. Uformować się w pewien sposób.
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UZUPEŁNIĆ/UZUPEŁNIAĆ 160, *
1. Uczynić kompletnym, dodając coś, czego
brakuje.
2. Stać się dopełnieniem czegoś.
UZYSKAĆ/UZYSKIWAĆ 131, *
1. Otrzymać coś, o co się starano.
WARMIŃSKO-MAZURSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 83, 84, *
1. Organizacja zrzeszająca stowarzyszenia
i fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego.
zob. SEJMIK
zob. NIEPEŁNOSPRAWNY
WARSZTATY 128, *
1. Zajęcia praktyczne doskonalące jakąś
umiejętność.
WARTO 132, *
1. Jest korzyść, sens w czymś, w zrobieniu czegoś.
WARTOŚCIOWY 132, *
1. Taki, który ma dużą wartość materialną.
2. Taki, który ma dobrą jakość, wysoki poziom.
3. Taki, który ma wiele zalet.
WARTOŚĆ 132, *
1. To, ile coś warte jest pod względem materialnym.
2. Cecha tego, co pod jakimś względem jest dobre.
3. Posiadanie zalet.
4. Przekonania i zasady, które są podstawą norm
etycznych przyjętych w danej społeczności.
WARUNEK 36, *
1. Czynnik, od którego zależne jest istnienie
lub zajście czegoś.
2. Zastrzeżenie w umowie, od którego zależy
zrealizowanie czegoś.
WARUNKI 36, *
1. Okoliczności, w których ktoś przebywa,
działa, żyje, w których coś zachodzi, dzieje się.
2. Zespół cech, które predestynują kogoś do czegoś.
WARUNKOWO 36, *
zob. WARUNKOWY
WARUNKOWY 36, *
1. Zależny od pewnych warunków.
WE DWÓCH/WE DWIE/WE DWOJE 166, *
1. We dwie osoby. Czynność wykonywana
we dwoje, to czynność, którą wykonują dwie
osoby.
WESPRZEĆ/WSPIERAĆ 78, 79, *
1. Oprzeć o coś, podtrzymać od dołu lub z boku.
2. Udzielić pomocy moralnej, materialnej lub
zbrojnej.
3. Dostarczyć dowodów lub argumentów na
poparcie jakiejś tezy.
WIADOMOŚĆ 11, 12, *
1. Nowa informacja o czymś.

CZĘŚĆ III

...................................................................... Słowniczek. Indeksy i spisy

WIARA 130, *
1. Określona religia lub wyznanie.
2. Przekonanie o istnieniu Boga.
3. Przekonanie, że coś jest prawdziwe, słuszne, wartościowe lub że się spełni.
4. Przeświadczenie, że istnieją zjawiska lub
istoty nadprzyrodzone.
WIEDZA 129, *
1. Ogół wiadomości, które zostały zdobyte
dzięki badaniom, uczeniu się itp.
2. Zasób informacji z jakiejś dziedziny.
3. Znajomość czegoś.
WIEDZIEĆ 129, *
1. Mieć wiedzę, wiadomości o czymś i być
świadomym tego.
WIERZYĆ 130, *
1. Uznawać, że coś jest prawdą.
2. Wyznawać jakąś religię.
3. Być przekonanym, że ktoś mówi prawdę.
4. Mieć do czegoś lub kogoś zaufanie.
WITAĆ 68, *
1. Pozdrawiać kogoś w chwili spotkania.
WIZJA PRZYSZŁOŚCI 109, *
zob. WIZJA
zob. PRZYSZŁOŚĆ
WIZJA
1. Obraz pojawiający się w wyobraźni pod
wpływem natchnienia, wysokiej gorączki,
szaleństwa lub środków odurzających.
2. Czyjeś wyobrażenie zdarzeń mających zajść
w przyszłości, zwykle opisane, przedstawione
w książce lub w filmie.
3. Ogół sygnałów tworzących obraz, przesyłanych od nadajnika do odbiornika.
4. Obraz na ekranie telewizora.
WKŁAD WŁASNY 92, 93, *
1. Pieniądze, które organizacja daje w projekcie, razem z dotacją są wykorzystane na
realizację zadania.
WŁADZA 3, *
1. Prawo rządzenia państwem.
2. Rządzenie członkami instytucji, rodziny,
stowarzyszeń.
3. Organy, instytucje rządzące.
4. Osoby rządzące.
5. Oddziaływanie na kogoś.
WŁASNOŚĆ *
1. To, co ktoś posiada.
2. Prawo do rozporządzania rzeczą z wyłączeniem innych osób, w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia
społecznego.
WŁASNY *
1. Będący przedmiotem czyjegoś posiadania.
2. Związany z tym, o kim mowa, więzami
pokrewieństwa, przyjaźni, środowiskiem
społecznym itp.
4. Właściwy tylko temu, o kim mowa.

WNIOSEK 96
1. Dokument, formularz, który zawiera prośbę
o coś, np. o wydanie jakiegoś dokumentu,
zrobienie czegoś, przyznanie pieniędzy na
jakieś działanie, projekt.
WOJEWÓDZKI 138, *
1. Związany z województwem, dotyczący
województwa.
zob. WOJEWÓDZTWO
WOJEWÓDZTWO 138, *
1. Jednostka podziału terytorialnego w Polsce,
która podlega władzy wojewody.
2. pot. władze tej jednostki.
wojewódzki
WOLONTARIAT 68, *
1. Dobrowolna, bezpłatna praca społeczna,
szczególnie związana z opieką nad chorymi
lub niepełnosprawnymi ludźmi.
2. Bezpłatna forma stażu.
WOLONTARIUSZ 68, *
1. Osoba, która pracuje gdzieś dobrowolnie,
za darmo (bez wypłaty).
2. Ochotnik (s.).

WSKAZÓWKA 28, *
1. Część przyrządu pomiarowego, której położenie określa miarę mierzonej wielkości.
2.Pouczenie dotyczące postępowania.
3. Informacja o czymś.
4. Oznaka czegoś.
WSPARCIE 78, 79, *
1. Pomoc udzielona komuś, pomoc materialna.
WSPÓŁPRACA 65, 66, 67, *
1. Działalność wspólnie prowadzona przez
jakieś państwa, instytucje lub osoby.
2. Działalność prowadzona na czyjeś zlecenie,
wiążąca się ze zdradą lub z działaniem na
czyjąś niekorzyść.
WSPÓŁPRACOWAĆ 65, 66, 67, *
zob. WSPÓŁPRACA
WSPÓŁPRACOWNIK 65, 66, 67, *
1. Osoba, z którą się współpracuje.
zob. WSPÓŁPRACA
WYBITNY 80, *
1. Taki, który wybija się ponad przeciętność.
2. Znaczny co do natężenia, rozmiaru.

WPIS 26
1. Tekst wpisany odręcznie do pamiętnika lub
księgi pamiątkowej.
2. Opłata wnoszona przy zapisywaniu się do
jakiegoś stowarzyszenia, na kurs itp.
3. Zarejestrowanie kogoś, czegoś w księdze
urzędowej.
4. Notatka poświadczająca rejestrację

WYGRAĆ/WYGRYWAĆ 40, *
1. Grając o coś, otrzymać to.
2. Odnieść zwycięstwo w rozgrywkach, bojach, procesie sądowym.
3. O losach, biletach loteryjnych itp.: gwarantować wygraną.
4. Skorzystać na czymś.
5. Zostać uznanym za lepsze, atrakcyjniejsze.

WPISAĆ 26
1. Napisać coś wewnątrz jakiegoś tekstu lub umieścić tekst, notatkę itp. w zeszycie, w księdze itp.
2. Wciągnąć coś lub kogoś do rejestru.
3. Wprowadzić dane do pamięci komputera.

WYJAŚNIĆ/WYJAŚNIAĆ 69, *
1. Uczynić coś zrozumiałym.
2. Podać powody, motywy.

WPŁACAĆ KOMUŚ 56, 57, *
zob. WPŁACIĆ/WPŁACAĆ
WPŁACIĆ/WPŁACAĆ 56, 57, *
1. Uiścić jakąś należność przekazując pieniądze.
2. Wnosić wpłatę.
WPŁYNĄĆ/WPŁYWAĆ 100, 101, *
1. Dostać się do środka czegoś płynąc.
2. Wpływać - o rzece, potoku, strumieniu:
znajdować ujście.
3. Wywrzeć wpływ na coś lub na kogoś.
4. Przyczynić się do czegoś.
5. O korespondencji, pieniądzach itp.: zostać
dostarczonym.
WPŁYW 100, 101, *
1. Oddziaływanie na coś, na kogoś.
2. Skutek oddziaływania na coś, na kogoś.
3. Suma pieniędzy wpłacona do kasy.
4. Wpływanie pieniędzy.
WSKAZAĆ 28, *
1. Pokazać, gdzie się coś lub ktoś znajduje.
2. Zwrócić na coś uwagę.

WYJAŚNIENIE 69, *
1. Uwagi wyjaśniające rzecz niezrozumiałą.
2. Usprawiedliwienie, umotywowanie czegoś.
WYJAZD REKREACYJNY *
1. Wyjazd, wycieczka w celach rekreacyjnych.
zob. WYJAZD
zob. REKREACJA
WYJAZD SPORTOWY *
1. Wyjazd, wycieczka w celu uprawiania
sportu.
zob. WYJAZD
zob. SPORT
WYJAZD
1. Wyruszenie dokądś jakimś środkiem lokomocji, opuszczenie jakiegoś miejsca.
2. Podróż dokądś.
WYKONAĆ/WYKONYWAĆ 27
1. Zrobić coś.
2. Wyprodukować coś.
3. Odegrać utwór muzyczny, rolę w filmie,
teatrze.
4. Wykonywać to pracować w jakimś zawodzie.
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WYKONANIE 27
1. Sposób zrobienia czegoś.
WYKORZYSTAĆ/WYKORZYSTYWAĆ *
1. Użyć czegoś dla osiągnięcia zysku, celu.
2. Posłużyć się kimś, by zrealizować własne cele.
WYMIANA 76, *
1. To, że ktoś daje coś komuś i otrzymuje coś
od kogoś w zamian.
2. Odwzajemnienie się komuś tym samym.
3. Zastąpienie jakiejś rzeczy inną.
4. Zamiana kogoś na kogoś innego.
5. W grach sportowych: wprowadzenie do
gry zawodnika zastępującego tego, który
opuszcza boisko.
WYMIENIĆ/WYMIENIAĆ 76, *
1. Dać komuś coś za coś innego.
2. Odwzajemnić się komuś tym samym.
3. Zastąpić coś czymś innym lub kogoś kimś innym.
WYPEŁNIĆ/WYPEŁNIAĆ 160, 161, *
1. Uczynić coś pełnym.
2. Pojawić się gdzieś w dużej liczbie, ilości,
zajmując całą wolną przestrzeń.
3. Wpisać tekst do odpowiednich rubryk
jakiegoś formularza.
WYPEŁNION 160, *Y
zob. WYPEŁNIĆ/WYPEŁNIAĆ
WYSTAWA 97, 98, *
1. Wystawiony na pokaz zbiór przedmiotów.
2. Miejsce, w którym wystawia się zbiory
przedmiotów.
3. Okno sklepowe z towarami wyłożonymi
na pokaz.
ZA DARMO *
zob. DARMO
ZAANGAŻOWAĆ 94, *
1. Zatrudnić kogoś.
2. Włączyć coś lub kogoś w jakąś działalność.
ZAANGAŻOWANIE 94, *
1. Postawa osoby, która jest w coś zaangażowana.
ZADANIE 91, *
1. To, co należy wykonać.
2. Zagadnienie dane do opracowania.
ZAKŁADANIE 4, *
zob. ZAŁOŻYĆ/ZAKŁADAĆ
ZALOGOWAĆ SIĘ 17, *
1.Uzyskać, otrzymać dostęp do systemu
komputerowego poprzez wpisanie hasła
identyfikującego.
ZAŁĄCZNIK 8, *
1. Dokument dołączony do innego dokumentu,
uzupełniający go.
ZAŁĄCZYĆ/ZAŁĄCZAĆ 8, *
1. Dołączyć coś do jakiegoś pisma lub dokumentu.
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ZAŁOŻYCIEL 4, *
1. Ten, kto coś zakłada, daje czemuś początek.
2. Inicjator, twórca, fundator (s.).
ZAŁOŻYĆ/ZAKŁADAĆ 4, *
1. Dać początek czemuś.
2. Zainstalować urządzenie.
3. Zapłacić należność za kogoś z zamiarem
późniejszego jej odebrania.
4. Ubrać się lub ubrać kogoś w coś.
ZAMELDOWAĆ 17, *
1. Poinformować przełożonego o przebiegu
lub wykonaniu czegoś.
2. Zawiadomić o przybyciu lub obecności kogoś.
3. Zgłosić władzom administracyjnym czyjś
lub swój pobyt w jakimś miejscu.
4. Przyjąć meldunek, zgłoszenie.
ZAMIANA 76, *
1. Zastąpienie jednej rzeczy lub osoby
drugą.
2. Przekształcenie się jakiejś rzeczy lub substancji w inną.
ZAMIENIĆ 76, *
1. Zastąpić jedną rzecz lub osobę inną.
2. Zmienić kogoś lub coś.
ZAPIS 26,
1. Zapisanie lub zarejestrowanie czegoś.
2. To, co zostało zapisane lub zarejestrowane.
3. Umieszczenie kogoś na liście osób,
które się o coś ubiegają lub w czymś
uczestniczą.
ZAPISAĆ/ZAPISYWAĆ 26
1. Zapełnić coś pismem.
2. Pisząc, utrwalić jakąś informację
lub jakiś tekst.
3. Umieścić kogoś na liście członków
lub uczestników czegoś.
4. O lekarzu: zalecić lek lub zabieg, dając
receptę lub skierowanie.
5. Utrwalić coś w pamięci jakiejś społeczności
lub osoby.
6. Zrobić zapis na czyjąś rzecz.
7. Utrwalić coś na taśmie, na płycie, na
dysku itp.
ZAPLANOWAĆ 114
1. Postanowić kiedy i w jaki sposób
coś zrobić.
ZAREJESTROWAĆ 17, *
1. Umieścić na liście.
2. Dokładnie coś opisać.
3. O zmysłach: odebrać bodźce.
4. O przyrządach pomiarowych: zapisać zmiany
parametrów procesu lub zjawiska.
5. Nagrać obraz, dźwięk na jakiś nośnik.
ZARZĄD 3, *
1. Grupa ludzi, zespół kierujący jakąś
instytucją lub organizacją.
2. Kierownictwo, zwierzchnictwo,
prezydium (s.).
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ZARZĄDZANIE 3, *
zob. ZARZĄDZIĆ/ZARZĄDZAĆ
ZARZĄDZIĆ/ZARZĄDZAĆ 3, *
1. Wydać polecenie.
2. Zarządzać to sprawować nad czymś
zarząd.
ZASOBY 147, *
1. Ludzie, pieniądze, przedmioty: komputery,
drukarki, aparaty fotograficzne – wszystko, co
ma organizacja.
ZASZYĆ/ZASZYWAĆ *
1. Szyjąc, połączyć brzegi otworu lub rozdarcia
w tkaninie.
2. Połączyć nićmi chirurgicznymi brzegi rany
lub uszkodzonych mięśni.
3. Owinąć coś materiałem i zszyć jego
brzegi.
ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE 164, *
1. Forma wsparcia dla osób poszukujących
pracy. Metoda ta dotyczy szczególnie
osób niepełnosprawnych, wykluczonych
społecznie oraz wchodzących na rynek
pracy. Kluczową rolę pełni osoba
tymczasowego trenera, który
pośredniczy między osobą
poszukującą pracy a pracodawcą.
zob. TRENER PRACY
ZAWARTY 140, *
1. Taki, który jest składnikiem czegoś lub
znajduje się w obrębie czegoś.
ZAWIERAĆ SIĘ 140, *
1. Być składnikiem czegoś lub znajdować się
w obrębie czegoś.
ZAWODOWY 90, *
1. Zawodowy to taki, który dotyczy pracy,
zawodu.
2. Związany z jakimś zawodem.
3. Przygotowujący do zawodu.
4. Profesjonalny, fachowy.
ZAWODY 90, *
1. Impreza sportowa, w czasie której
zawodnicy rywalizują o zwycięstwo.
2. Każda rywalizacja wyłaniająca
zwycięzcę.
ZAWÓD 90, *
1. Wyuczone zajęcie, które ktoś wykonuje
w celach zarobkowych.
ZBIÓRKA PUBLICZNA *
1. Zbieranie pieniędzy w czasie imprez do
puszek, skarbonek. Także zbieranie pieniędzy
w zamian za rozdawanie naklejek, kartek
pocztowych.
ZDĄŻYĆ 40, *
1. Przybyć na czas.
2. Skończyć jakąś pracę, czynność
w określonym czasie.
3. Dotrzymać komuś kroku.
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ZESPÓŁ DORADCZY 103, *
1. Grupa ludzi zebrana w celu udzielenia
porady, dawania rad w jakiejś kwestii.
zob. ZESPÓŁ
zob. DORADZIĆ/DORADZAĆ
ZESPÓŁ 22, 27, *
1. Grupa ludzi, która wspólnie pracuje lub robi
coś w jakiejś dziedzinie.
2. Grupa zjawisk lub rzeczy, które stanowią
wyodrębnioną całość.
ZGŁOSIĆ/ZGŁASZAĆ 88, 89, *
1. Przedstawić publicznie plan, projekt itp.
2. Zawiadomić kogoś o czymś.
3. Wystawić czyjąś kandydaturę na jakieś
stanowisko.
4. Poinformować oficjalnie o czyjejś chęci
udziału w zawodach, konkursie itp.
ZGŁOSZENIE 88, 89, *
1. Deklaracja, chęć przystąpienia do czegoś,
wzięcia w czymś udziału.

ZNACZEK *
1. Mała nalepka naklejana na przesyłkach
pocztowych lub drukach urzędowych świadcząca o uiszczeniu należnej opłaty.
2. Noszona na ubraniu odznaka, która świadczy o przynależności do organizacji, sprawowaniu funkcji itp.
3. Mały znak.

ZWYCIĘŻYĆ 40, *
1. Odnieść zwycięstwo.
2. Przezwyciężyć coś.
3. Zdobyć dominującą pozycję.

ZNAK FIRMOWY *
1. Znak umieszczany na wyrobach określający
ich producenta.

ZYSKAĆ/ZYSKIWAĆ 42, *
1. Osiągnąć zysk.
2. Odnieść z czegoś korzyść, pożytek.
3. Stać się posiadaczem czegoś.

ZNALEŹĆ/ZNAJDOWAĆ/ZNAJDYWAĆ 131, *
1. Szukając, ustalić miejsce pobytu czegoś lub
kogoś.
2. Dzięki staraniom zdobyć coś lub kogoś.
3. Stwierdzić występowanie czegoś
w czymś.
4. Natrafić na kogoś lub na coś.
ZWRÓCIĆ/ZWRACAĆ 131, *
1. Oddać komuś jego własność.

ZYSK 42, *
1. Pieniądze, które udało się zarobić lub
dostać.

ŻEBRAĆ 59, *
1. Prosić o jałmużnę.
2. Utrzymywać się z jałmużny.
3. Usilnie prosić o coś.
ŻEBRAK 59, *
1. Ktoś, kto żebrze, kto utrzymuje się
z jałmużny.
zob. ŻEBRAĆ
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B1. Znaki Migowe
b) Lista alfabetyczna
administracja ............................ *
akceptacja
akceptować ................... 33, 34, *
akt fundacyjny .......................... *
akt ......................................... 8, *
aktualnie ............................. 87, *
aktualny .............................. 87, *
aktywizacja
aktywizacja społeczna osób
niepełnosprawnych .................. *
aktywizacja zawodowa osób
niepełnosprawnych
aktywny .............................. 94, *
analiza ............................... 111, *
analizować ........................ 111, *
aprobata
aprobować ........................ 33, 34
asystent ............................ 165, *
asystować ......................... 165, *
baza
baza danych
bezpieczeństwo .................. 74, *
bezpieczny .......................... 74, *
bezpłatnie ................................. *
bezpłatny .................................. *
bezzwrotny ............................. 60
biuro
biuro Pełnomocnika Prezydenta
do Spraw Organizacji
Pozarządowych ......................... *
biuro rachunkowe ................... 31
bliźnięta ............................ 166, *
bogactwo ............................ 14, *
bogaty ................................. 14, *
budżet ................................. 29, *
cel ....................................... 28, *
celowy ................................ 28, *
cv ...................................... 158, *
czasopismo ....................... 126, *
członek
członek zarządu .................. 38, *
dać/dawać
darczyńca
darmo ....................................... *
darmowy .................................. *
darować/darowywać .......... 58, *
darowizna ........................... 58, *
data .......................................... *
dawać nagrodę ................. 150, *
dawać prezent .................... 58, *
dążenie ............................... 28, *
decydować/zdecydować ........... *
decyzja ...................................... *
dług
docelowy ............................ 28, *
dochodowy ......................... 42, *
dochód ................................ 42, *
dodać/dodawać .................. 54, *
dodatek .............................. 54, *
dodatkowy .......................... 54, *
dofinansować/dofinansowywać .
.................................54, 56, 57, *
dofinansowanie .......54, 56, 57, *
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dokonać/dokonywać .............. 27
dokument ......................... 7, 8, *
dołączyć/dołączać ......... 8, 140, *
dołączyć coś/
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