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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
OŚRODEK WSPIERANIA ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH W BIAŁYMSTOKU

INFORMACJE PODSTAWOWE
O NAS
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych jest stowarzyszeniem zarejestrowanym 8 września 1999
roku. Działamy na terenie województwa podlaskiego.

Naszym celem jest wszechstronne wspieranie organizacji pozarządowych, rozwijanie
współpracy pomiędzy organizacjami
a samorządem lokalnym, aktywizowanie społeczności lokalnych.

HISTORIA POWSTANIA
Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku powstał z inicjatywy
kilkunastu osób zaangażowanych w realizację różnych przedsięwzięć na rzecz wspierania trzeciego
sektora w województwie podlaskim. Postulaty organizacji pozarządowych z II Regionalnego Forum
Inicjatyw Pozarządowych, zorganizowanego w 1999 roku, związane były z potrzebą utworzenia stałego,
systematycznie funkcjonującego punktu szkoleniowo - informacyjnego dla organizacji pozarządowych.
Ogrom zadań i wzrastająca liczba zainteresowanych poradnictwem zmobilizowała do powołania
Stowarzyszenia, jakim stał się w 1999 roku Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych.
Od kwietnia 2000 roku zostaliśmy włączeni do ogólnopolskiej Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych
SPLOT.
SIEDZIBA I ADRES
ul. Modlińska 6, lok.U3 15-066 Białystok
tel. (85) 732 28 46, (85) 675 21 58 fax: (85) 732 28 46
e-mail: biuro@owop.org.pl
strona www: www.owop.org.pl

WPIS DO KRS
DATA: 08.09.1999r.
NUMER: 0000101086
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DANE DOTYCZĄCE CZŁONKÓW I ORGANÓW WŁADZY
Zarząd:
Katarzyna Łotowska – Prezeska Zarządu
Grząyna Wyszkowska - Członkini Zarządu
Karolina Poczykowska – Członkini Zarządu
Iwona Zaborowska – Członkini Zarządu
Krzysztof Leończuk - Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna:
Barbara Szczerbińska
Agnieszka Maszkowska
Andrzej Rybus-Tołłoczko
Stowarzyszenie posiada 23 członków.

KADRA
W 2015 roku Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych zatrudniał:
na umowę o pracę 13 osób
na umowę cywilnoprawną 47 osób

POSIADANE WPISY I CERTYFIKATY

1.

Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w

Białymstoku pod nr 2.20/00017/2004
Data wpisu: 13.12.2004
2.

Rejestru Przedsiębiorców, pod nr 000010186

Data wpisu: 10.04.2009
3.

Akredytacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie OWES w województwie

podlaskim, nr 38/15
Data przyznania: 01.10.2015
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CELE STATUTOWE
Podstawowym celem stowarzyszenia jest wszechstronne wspieranie aktywności społecznej
obywateli i ich organizacji.
Szczegółowymi celami Stowarzyszenia są:


wspieranie inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych,



wspieranie organizacji pozarządowych,



animowanie i wspieranie współpracy organizacji pozarządowych z administracją rządową i
samorządową,



wspieranie inicjatyw na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego,



animowanie, wspieranie i promowanie działań samopomocowych i obywatelskich



tworzenie warunków współpracy międzysektorowej



promocja i organizacja wolontariatu,



wspieranie i rozwój ekonomii społecznej i społecznej odpowiedzialności biznesu



wspieranie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych



wzmocnienie integracji i reintegracji społecznej, zawodowej i edukacyjnej

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez


nawiązywanie współpracy i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
sektora publicznego i biznesu



włączanie się w proces legislacyjny dotyczący ważnych kwestii społecznych



prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej



prowadzenie działań edukacyjnych



prowadzenie wielokierunkowego poradnictwa, doradztwa i konsultacji



nawiązanie współpracy z organizacjami i instytucjami zagranicznymi i międzynarodowymi



organizowanie imprez kulturalnych



promowanie inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych



działalność charytatywną



prowadzenie własnej działalności gospodarczej, uczestnictwo w spółkach z osobami krajowymi i
zagranicznymi

oraz

organizowanie

wspólnych

przedsięwzięć

gospodarczych

zgodnie

z

obowiązującymi przepisami


prowadzenie działań na rzecz wspólnych celów organizacji pozarządowych

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok

Strona 4

FINANSE
1.

Przychód z działalności statutowej, gospodarczej oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe za

rok 2015: 1 124 144,77 PLN
2.

Koszty: 1 131 751,53PLN

3.

Wynik finansowy ogółem: - 7 606,76PLN

Informacja o strukturze przychodów:
Przychody statutowe ogółem: 1 032 936,25 PLN
Składki członkowskie: 1 100,00 PLN


Dotacje z programów: 986 807,39 PLN



Przychody finansowe: 0,28 PLN



Pozostałe przychody operacyjne: 26 463,58 PLN



Przychody z darowizn pieniężnych: 18 565 PLN

Przychody z działalności gospodarczej: 91 208,52


Przychody ze szkoleń: 91 208,43 PLN



Pozostałe przychody operacyjne i finansowe: 0,09 PLN

Informacje o strukturze kosztów:
Koszty realizacji zadań statutowych: 1 083 518 PLN
Koszty wytworzenia sprzedanych usług: 42 186,46 PLN
Pozostałe koszty operacyjne i finansowe: 5 795,07 PLN
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CZŁONKOSTWO W SIECIACH/ZESPOŁACH

1. Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
Sieć SPLOT założona została w 1994 r. przez sześć organizacji
pozarządowych. Do 1997 działała pod nazwą Sieć Współpracy Społeczeństwo Otwarte. Od stycznia
2003 SPLOT jest sądownie zarejestrowanym związkiem stowarzyszeń. Obecnie certyfikat członka Sieci
Splot posiada 14 organizacji zwanych Ośrodkami Wspierania. OWOP dołączył do SPLOT-u w kwietniu
2000 r.
Celem sieci jest zwiększanie umiejętności zarządzania organizacjami pozarządowymi i umożliwianie
długofalowego działania organizacji, rozwój współpracy pomiędzy instytucjami państwowymi,
samorządowymi i pozarządowymi, propagowanie wiedzy o organizacjach pozarządowych.
Przedstawicielami OWOP w sieci jest Katarzyna Łotowska i Agnieszka Olender, a Krzysztof Leończuk
jest członkiem Komisji standaryzacyjnej SPLOT.
Działania SPLOT-u opierają się na udzielaniu wsparcia poprzez edukację, tworzenie systemowych
rozwiązań i inicjowanie zmian społecznych. Sieć działa w oparciu o wspólnie wypracowane standardy
świadczonych usług, dbając o ich wysoką jakość. Z różnymi partnerami działają na rzecz aktywnego i
samoorganizującego się społeczeństwa. Ośrodki Sieci SPLOT znajdują się w Białymstoku, Gdańsku,
Elblągu, Koszalinie, Krakowie, Lesznie, Łodzi, Opolu, Rybniku, Słupsku, Toruniu, Warszawie,
Wrocławiu.
2. Sieć CEE CN (Central and Eastern European Citizens Network)
Sieć została utworzona w celu umożliwienia oddolnym obywatelskim inicjatywom społeczeństw
regionu

Europy

Środkowej

i

Wschodniej

działania,

wymiany

pomysłów

i doświadczeń, jak również w celu podniesienia wiedzy
i zdolności organizacji członkowskich dotyczących kooperacji
i podtrzymywania dobrych relacji z partnerami zagranicznymi.
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Główne cele Sieci to:


podniesienie świadomości publicznej, poprzez Sieć, na temat potencjału i wpływu
obywatelskich inicjatyw,



podniesienie umiejętności i wiedzy obywateli w celu efektywniejszego i pełniejszego
uczestnictwa w rozwoju lokalnym i narodowym,



promowanie uczestnictwa i zaangażowania obywatelskiego w regionie Sieci.

Sieć CEE CN tworzy 35 organizacji pozarządowych z Albanii, Armenii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny,
Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Gruzji, Polski, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy i
Węgier (w sumie z 18 państw regionu). Biuro Sieci znajduje się na Słowacji, w Bańskiej Bystrzycy.
Dyrektorem Sieci jest Chuck Hirt.
3. Podlaska Sieć Pozarządowa
Podlaska Sieć Pozarządowa powstała w 2011 r. Obecnie jest 30 osobową- reprezentacją organizacji
pozarządowych z 17 powiatów

województwa podlaskiego. Główną ideą pracy Sieci jest

reprezentowanie interesów sektora, zachęcanie przedstawicieli organizacji do tworzenia nowej jakości
pracy w środowisku lokalnym, tworzenie miejsca do dyskusji, wymiany doświadczeń i informacji oraz
wzajemnej edukacji. W 2013 roku Podlaska Sieć Pozarządowa przyjęła 4-letnią strategię, określając
misje Sieci i kluczowe cele.
Misja:
Wzmocnienie roli i znaczenia organizacji pozarządowych województwa podlaskiego dla budowania
społeczeństwa obywatelskiego
Cele strategiczne:
1)

Zbudowanie silnej i kompetentnej reprezentacji podlaskich NGOs

2)

Rozwijanie współpracy podlaskich organizacji pozarządowych między sobą i z otoczeniem

3)

Poprawa

kontaktów-relacji

między

podlaskimi

organizacjami

pozarządowymi

a

otoczeniem: społeczeństwem, samorządem, biznesem, mediami
OWOP jest od 2011 roku członkiem wspierającym, który zgodnie z regulaminem Sieci stanowi jej
zaplecze logistyczne i prowadzi Sekretariat Sieci.
członek: Ewa Jasińska – Sekretarz Sieci
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4. Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok
Federacja

Organizacji

Pozarządowych

Miasta

Białegostoku, której członkiem jest również OWOP
została powołana w październiku 2011 roku aby pozwolić
organizacjom wymieniać się zasobami i mówić wspólnym
głosem.
Motto Federacji brzmi: WSPÓLNY GŁOS TRZECIEGO SEKTORA SZANSĄ NA ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ. Federacja Określiła swoje cele jako:


Reprezentowanie interesów III sektora



Budowanie pozytywnego wizerunku organizacji pozarządowych



Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych (zrzeszonych w federacji) –
wiedza, umiejętności, postawy, zasoby: dot. Zarządzania



Integracja środowiska i konsolidacja wokół problemów



Wzmocnienie udziału organizacji w kształtowaniu i realizacji polityk publicznych
(usługi, procedury, współpraca z różnymi podmiotami).

Przedstawicielami OWOP w Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok są : Karolina
Poczykowska oraz Agnieszka Olender będąca wiceprezeską Federacji

5.

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Od października 2008 roku nasz przedstawiciel jest członkiem Podkomitetu Monitorującego POKL.
Do zadań Podkomitetu należy:


zatwierdzanie sprawozdań z realizacji Priorytetów,



rekomendowanie Instytucji Zarządzającej,



akceptacja Planów działania przygotowanych przez Instytucje Pośredniczące



monitorowanie realizacji Priorytetów na poziomie województw.

Członek: Karolina Poczykowska
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6.

Zespół

Konsultacyjny

Organizacji

Pozarządowych

przy

Prezydencie

Miasta

Białegostoku
Celem działania Zespołu jest rzecznictwo interesów i przedstawianie potrzeb organizacji wobec
administracji samorządowej i rządowej; inicjowanie współpracy i integracja sektora pozarządowego;
upowszechnianie standardów działań organizacji pozarządowych oraz promocja wizerunku sektora
organizacji pozarządowych i jego promocja wśród mieszkańców Białegostoku oraz władz Miasta.
Członek: Katarzyna Łotowska
7.

Komisje oceny wniosków przy Urzędzie Miejskim w Białymstoku

Przedstawiciele OWOP uczestniczą w komisjach oceny wniosków w otwartych konkursach ofert w
Urzędzie Miejskim w Białymstoku i Urzędzie Marszałkowskim.
Eksperci: Ewa Jasińska, Katarzyna Łotowska, Karolina Poczykowska, Agnieszka Olender,
Krzysztof Leończuk, Iwona Zaborowska
8.

Komisja oceny wniosków przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Przedstawicielka OWOP uczestniczy w komisji oceny wniosków przy Departamencie Pożytku Publicznego
MRPiPS w Warszawie.
Ekspert: Małgorzata Bobryk
9.

Wojewódzka Rada Zatrudnienia/Wojewódzka Rada Rynku Pracy

Wojewódzka Rada Zatrudnienia to organ opiniodawczo-doradczy Marszałka Województwa Podlaskiego.
Jesienią zmieniła nazwę na Wojewódzką Radę Rynku Pracy. Rada ma za zadanie opiniować i doradzać w
sprawach związanych z promocją zatrudnienia i instytucji runku pracy.
W 2015 roku odbyły się 4 spotkania w odstępie kwartalnym.
Członek: Sylwestra Borowczyk
10.

Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – woj. podlaskie

W związku ze zmianą ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, która weszła w życie w dniu 14 października
2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 28 lutego 2012 r. powołał Wojewódzką grupę
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opiniodawczo-doradczą ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Grupa Robocza ds. KSOW złożona jest z
przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz reprezentantów organizacji i instytucji
zaangażowanych w

rozwój obszarów

wiejskich.

Zadaniem

Grupy Roboczej

jest

powoływanie

tematycznych grup roboczych oraz kierowanie ich pracami. Do zadań Grupy Roboczej należy określanie
priorytetów KSOW i rekomendacji działań, bieżące monitorowania prac KSOW, a także powoływanie i
kierowanie pracami tematycznych grup tematycznych:


ds. Leader,



ds. Zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,



Wieś w nowej gospodarce,



ds. Zachowania dziedzictwa kulturowego polskiej wsi



ds. Młodzieży na obszarach wiejskich.

Członek: Krzysztof Leończuk
www.podlaskie.ksow.pl
11.

Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Marszałek Województwa Podlaskiego, zarządzeniem nr 14/2014 z dnia 13 marca 2014 powołał Podlaską
Radę Działalności Pożytku Publicznego II kadencji. W jej skład weszło 2 przedstawicieli Sejmiku
Województwa, 4 przedstawicieli Marszałka Województwa Podlaskiego, przedstawiciel wojewody
podlaskiego i 11 przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym dwie osoby wskazane przez Podlaską
Sie Pozarządowej. Do udziału w spotkaniach zaproszeni są tez przedstawiciele Federacji organizacji
pozarządowych działających w woj. podlaskim.
Członek: Katarzyna Łotowska.
12. Komitet akredytacyjny
Komitet Akredytacyjny do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i
działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej „AKSES" przy Ministrze Rodziny Pracy i Polityki
Społecznej
Do zadań Komitetu należy w szczególności:
1) określanie zasad i warunków realizacji procedury akredytacji oraz zakresu standardów
usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej;
2) monitoring zasad funkcjonowania procedury akredytacji oraz standardów usług i
działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej;
3) proponowanie tematyki badań i ekspertyz związanych z realizacją zadań Komitetu;

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok

Strona 10

4) inicjowanie zewnętrznych konsultacji zasad i warunków realizacji procedury akredytacji
oraz zakresu standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej;
5) udział w planowaniu działań promocyjnych oraz informacyjnych związanych z procedurą
akredytacji oraz standardami usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej;
6) analizowanie i opiniowanie rocznych sprawozdań z realizacji systemu akredytacji;
7) przedkładanie Ministrowi propozycji zmian w procedurze oraz w treści standardów w
celu aktualizacji funkcjonowania systemu akredytacji.
Członek: Krzysztof Leończuk

13. Rada Działalności Pożytku Publicznego
Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ciałem instytucjonalizującym zasadę dialogu
obywatelskiego oraz współpracę pomiędzy sektorem publicznym a trzecim sektorem. Stanowi ona
dopełnienie Instytucji realizujących zasadę dialogu społecznego.
Członek: Karolina Poczykowska
14. Regionalny Panel Ekspertów

W roku 2015 kontynuował swoje prace Regionalny Panel Ekspertów prowadzony przez OWOP w ramach
ogólnopolskich prac nad Strategią Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce.
W naszym regionie pracowaliśmy nad tematem: „Sektor wystandaryzowany – poprawa jakości czy
autodestrukcja”. Zorganizowaliśmy również Seminarium Konsultacyjne Założeń Strategii Rozwoju Sektora
Obywatelskiego. Podczas seminarium skonsultowano wizję i misję strategii. Pracowano nad wnioskami
do głównych obszarów strategii: Silny III sektor, Edukacja i aktywizacja obywatelska, partycypacja i
reprezentacja interesów, kontrola społeczna,. lepsza jakość życia i włączenie społeczne,

silne

społeczności lokalne. Wnieśliśmy swój regionalny, ważny wkład w Strategię, która przybrała nazwę
Strategiczna Mapa Drogowa Rozwoju Sektora Obywatelskiego "III sektor dla Polski" (SMD). Kolejnym
etapem jest wdrażanie Mapy przez Partnerstwa Tematyczne, które skupiają zainteresowane organizacje
z całej Polski (nie regionalnie) i to Partnerstwa podejmują wysiłek wdrażania poszczególnych zadań SMD.
OWOP wybrał do zainicjowania Partnerstwo Tematyczne: „Działania na rzecz szerokiego uczestnictwa
obywateli w stanowieniu prawa oraz tworzenia polityk publicznych, a także na rzecz wzmocnienia roli
organizacji w dialogu społecznym i obywatelskim”. Jest to kierunek w priorytecie III: „Szeroka
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partycypacja obywatelska” działanie 3.1. Organizacje uczestniczą w procesie stanowienia prawa oraz w
tworzeniu i realizacji polityk publicznych

Działalność
PORADNICTWO
W ciągu całego roku 2015 Ośrodek udzielił kilkuset informacji i porad dla różnych podmiotów – głównie
organizacjom pozarządowym.
Z naszych usług korzystają: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, placówki edukacyjne, samorządy lokalne
(gminy, powiaty), firmy oraz indywidualne osoby pragnące założyć organizację pozarządową, spółdzielnię
socjalną. Główne obszary poradnicze dla organizacji to: praca nad projektem, zarządzanie finansami,
możliwości grantowe, współpraca pomiędzy organizacjami a samorządem, kwestie formalno – prawne
związane z rejestracją w KRS (wypełnianie druków, wymagane załączniki), konsultacje statutów
organizacji, nabywanie statutu organizacji pożytku publicznego, sprawozdawczość organizacji pożytku
publicznego, Europejski Fundusz Społeczny, Ekonomia Społeczna. Z organizacjami z terenu województwa
kontaktujemy się w większości przypadków za pośrednictwem naszych partnerów lokalnych i to właśnie
od nich otrzymujemy sygnały o aktualnych potrzebach organizacji.
Przychodzą również osoby indywidualne, zainteresowane zasobami naszej biblioteki, która ma bogaty
zbiór prasy i książek dotyczących Trzeciego Sektora i Ekonomii Społecznej. Z literatury korzystają często
uczniowie i studenci. Spotkania z doradcą oraz porady i konsultacje są zawsze bezpłatne.
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SERWIS ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
www.podlaskie.ngo.pl

Jesteśmy administratorem serwisu internetowego, będącego lokalną częścią portalu ngo.pl
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PROJEKTY, PROGRAMY, AKCJE, INICJATYWY

Tytuł projektu: „Węzeł wsparcia- tworzenie sieci organizacji wspierających NGO’s na
Podlasiu”
Partnerstwo: Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok i Stowarzyszenie
Centrum Aktywności Społecznych PRYZMAT z Suwałk
Okres realizacji 01.09.2014 – 30.06.2015
Wartość całego projektu: 341 006, 50 zł
(bud żet OWOP 146 620 zł)
Cele projektu:
Stworzenie sieci organizacji wspierających NGO’s na Podlasiu.
W ramach projektu organizacje, które zadeklarowały chęć udziału w sieci otrzymują profesjonalne
przygotowanie merytoryczne do świadczenia takich usług oraz środki na odpowiednią promocję takich
działań. Wszyscy członkowie tworzonej struktury zostaną przeszkoleni z zakresu finansów w organizacji,
zarządzania projektami, współpracy z mediami oraz podstaw prawa. Utworzony zostanie także portal
internetowy wsparciengo.pl na łamach którego organizacje zrzeszone w sieci będą promować swoje
działania, usługi oraz zachęcać do oddolnego samoorganizowania się.
Do sieci przystąpiło jedenaście organizacji z całego województwa. Są to następujące podmioty z
poszczególnych miejscowości: Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach, Stowarzyszenie „Centrum na
Wschodzie” z Dziadkowic, Fundacja „Obywatele Grajewa”, Fundusz Lokalny na Rzecz Rozwoju
Społecznego z Bielska Podlaskiego, Fundacja Biebrzańska z Suchowoli, Fundacja „Czas Lokalny”
działająca w Łomży, Fundacja Edukacyjno-Kulturalna „LEONARDO” również z Łomży, Stowarzyszenie
„ANAWOJ” z Michałowa, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce, Fundacja „Sztuki i
Dialogu” istniejąca w Jedwabnym oraz Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska
Hajnówki.
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Działania w 2015


prowadzona była praca animacyjna polegająca na bieżącym kontakcie z organizacjami
przygotowywanymi do utworzenia sieci organizacji wspierających NGO w województwie
podlaskim, odbyły się dwa dwudniowe spotkania grupy roboczej



Kontynuacja procesu autoewaluacji w organizacjach.



Szkolenia 23-25.01. 2015 - „Finanse w organizacji” ,13-14.02.2015 „Aspekty prawno –
organizacyjne” „Zarządzanie projektami” 6-8.03.2015 r.



W dniu 20 marca 2015 r. odbyło się spotkanie ukonstytuowania Sieci. Na
spotkaniu zostało podpisane porozumienie a oraz zaakceptowany został
regulamin działania sieci. Każda z 11 organizacji podpisała deklaracje członkowskie



3 dniowa wizyta studyjna (07-09 maja 2015 r.), pn.
„Dobre praktyki w zakresie funkcjonowania podmiotów wspierających organizacje
pozarządowe”. Uczestniczyło w niej 15 przedstawicieli organizacji pozarządowych z
terenu woj. podlaskiego. Wizyta odbyła się na terenie woj. warmińsko-mazurskiego,
uczestnicy mieli okazję zapoznać się z dorobkiem organizacji wspierających w Nidzicy,
Elblągu, Ostródzie, Olsztynie i Ełku.



Doradztwo prawno-administracyjne dla organizacji pozarządowych

Tytuł projektu: Fundusze na Start i Rozwój
Partnerstwo: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z Białegostoku
Stowarzyszenie BORIS z Warszawy, Stowarzyszenie ESWIP z Elbląga, Centrum Inicjatyw
Obywatelskich ze Słupska
Okres realizacji 1.06.2015 – 30.09.2015
Wartość całego projektu: 384 010.00 zł
(budżet OWOP 78 981.32 zł)
Cele projektu
Cykl seminariów informacyjnych, warsztatów, webinariów na temat możliwości pozyskiwania środków z
Funduszy Europejskich 2014-2020, których uczestnicy dowiedzieli się:
• na jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie,
• jak ubiegać się o dotacje,
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• gdzie szukać informacji na temat naborów wniosków oraz zasad przyznawania dotacji.
Do udziału w seminariach informacyjnych, warsztatach i webinariach zaproszeni zostali przedstawiciele:
• przedsiębiorców,
• środowisk naukowych,
• organizacji pozarządowych,
• jednostek samorządu terytorialnego.
Cykle edukacyjne zrealizowane w pięciu miejscowościach - Białystok, Suwałki, Łomża, Bielsk Podlaski,
Hajnówka.
Seminaria ogólne dotyczyły nowej perspektywy finansowej i obejmowały informacje o funduszach
centralnych i regionalnych. Każde z dwóch seminariów było realizowane z myślą o potrzebach innej
grupy odbiorców:
Seminarium I. Fundusze Europejskie na infrastrukturę/inwestycje na lata 2014-2020
Seminarium II. Fundusze Europejskie na rozwój społeczny na lata 2014-2020
Łącznie w 10 seminariach wzięło udział 270 osób.
Warsztaty tematyczne:
Warsztat I. Zasady identyfikacji projektów w ramach perspektywy finansowej 2014-2020
Warsztat II. Tworzenie koncepcji projektu – od propozycji do fiszki projektowej
Warsztat III. Tworzenie budżetu, kwalifikowalność wydatków i harmonogram działań
W 15 warsztatach tematycznych wzięły udział 253 osoby.
5 warsztatów RLKS obejmujących zagadnienia z zakresu włączania społeczności lokalnej w
projektowania działań i pracę metodą projektów. Wzięło w nich udział 75 osób.
Została wydana publikacja „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność- Jak partycypacyjnie kierować
rozwój lokalny –Poradnik dla Lokalnych Grup Działania, Samorządów i partnerów społecznych.

Tytuł projektu: Podlaskie Otwarte
Partnerstwo: Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego
Okres realizacji 1.03.2014r – 31.10.2015
Wartość całego projektu: 277 200 zł
(budżet OWOP 266 200 zł)
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Cele projektu:
Projekt dot. partycypacji rozumianej jako możliwość współdecydowania mieszkańców o realizacji polityk
publicznych, włączając jak najszersze grupy obywateli w proces dialogu społecznego. W trakcie projektu
zostanie partycypacyjnie wypracowany program „Podlaskie otwarte” jako uszczegółowienie zapisów
Strategii Rozwoju Woj. Podlaskiego do roku 2020. Otwartość jest elementem wizji (Podlaskie: zielone,
otwarte, dostępne i przedsiębiorcze). Otwartość jest odpowiedzią na peryferyjne położenie. Jako walor
rozwojowy odnosi się do wielokulturowości, współpracy i kontaktów transgranicznych. Umożliwi to
mieszkańcom m.in lepsze poznanie nowo przyjętej Strategii. Zadanie będzie realizowane poprzez
konsultacje, animację (np. biblioteki żywych książek), szkolenia, konkursy oraz narzędzia internetowe.
Chcemy zwiększyć udział mieszkańców, w tym liderów, w życiu publicznym i pokazać im, że można mieć
realny wpływ na kreację i realizację wizji rozwoju województwa.
Działania w 2015:


Partycypacyjne wypracowanie Programu „Podlaskie otwarte”



5 Spotkań Grupy Sterującej mającej charakter ekspercki oraz opiniodawczo-doradczy. Terminy
spotkań były uzależnione od terminów spotkań roboczych oraz harmonogramu konsultacji
programu, a także założeń związanych z trwałością programu.



Konsultacje programu „Podlaskie Otwarte”, spotkania konsultacyjne odbywały się : 09.03.2015 w
Hajnówce- 16 uczestników; 25.03.2015 w Suwałkach - 16 uczestników; 09.04.2015 w Łomży - 16
uczestników, 16.04 2015 w Białymstoku - 27 uczestników; 9.06.2015 w Białymstoku - 24
uczestników.



Finalna wersja programu "Podlaskie otwarte" została przyjęta jednogłośnie przez Grupę Sterującą
na spotkaniu w dniu 01.10.2015. Następnie program został przedstawiony Zarządowi
Województwa.

Konkurs

„Podlaskie

Otwarte”

z

galą

finałową

w

Sali

kameralnej

Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki w dniu 5 lutego 2015 roku.


Partycypacyjne narzędzia: Regionalny kalendarz wydarzeń oraz strona internetowa pt. Mapa
podlaskich aktywności. Produkt jest narzędziem interaktywnym, dane wpisywane są przez
samych użytkowników po zarejestrowaniu.



Biblioteki „żywych” książek: Kontynuacja

„Gramy w otwarte” – 8 wydarzeń. W trakcie gier

uczestnicy mogli także zapoznać się z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do
roku 2020. Gry były organizowane we współpracy z lokalnymi liderami, jednostkami samorządu
terytorialnego oraz członkami Podlaskiej Sieci Pozarządowej.


Szkolenia - 16.04.2015 w Suwałkach nt.: "Włączanie społeczności w projektowanie działań
organizacji pozarządowych. Praca metodą projektów" - 16 uczestników, 17.04.2015 w Sejnach
nt.: "Włączanie społeczności w projektowanie działań organizacji pozarządowych. Praca metodą
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projektów" - 16 uczestników , 21.05.2015 w Białymstoku nt.: "Wielokulturowość miasta - wpływ
na rozwój lokalny" 18 uczestników w tym goście z Finlandii 14.07.2015 w Lipsku nt.:
Partycypacja, partnerstwo i współpraca międzysektorowa na poziomie gminy" - 14 uczestników
23.09.2015 w Michałowie nt.: "Współuczestniczenie w tworzeniu polityk publicznych czyli rola
organizacji pozarządowych w rozwoju lokalnym" - 19 uczestników 02.10.2015 w Białymstoku nt.:
"Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność - nowe narzędzie rozwoju lokalnego w
województwie podlaskim" - 16 uczestników 17.10.2015 w Niemczynie nt.: Działania na rzecz
rozwoju lokalnego z zachowaniem dziedzictwa kulturowego" - 19 uczestników.
Ciekawe inicjatywy oraz aktywności a także informacja o projekcie i wywiad z Wicemarszałkiem
województwa nt. "otwartości" województwa podlaskiego zostały spisane przez wolontariuszy oraz wydane
jako element publikacji "Zmieniamy Podlaskie" nr 2 (25) czerwiec 2015. "Zmieniamy Podlaskie" to
informator Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Publikacja ta stanowi wkład
własny finansowy wniesiony przez Partnera projektu – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Nakład 9000 egzemplarzy (w projekcie założono min.
500 egzemplarzy. Publikacja była dystrybuowana na terenie całego województwa podlaskiego. Film w
postaci trzech części został nakręcony w trakcie trwania całego projektu: zawiera materiał filmowy z
wydarzeń, gali finałowej konkursu oraz elementy wypowiedzi osób kluczowych w projekcie. Poszczególne
części filmów były prezentowane w trakcie wydarzeń odbywających się w projekcie.

Tytuł projektu: Dobre Rady - modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego
Partnerstwo:

Ośrodek

Wspierania

Organizacji

Pozarządowych

w

Białymstoku

(w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku)
Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych 'TŁOK'
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Okres realizacji 01.02.2014 – 30.06.2015
Wartość całego projektu: 2 015 270,25 zł
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(budżet OWOP 504 388,50 zł)
Budujemy potencjał rad działalności pożytku publicznego dla zwiększenia instytucjonalizacji dialogu
społecznego.
Cele projektu:
1. Opracowanie i wdrożenie standardów pracy RDPP
2. Zwiększenie przepływu informacji pomiędzy RDPP
3. Podniesienie wiedzy nt. dialogu obywatelskiego, konsultacji społecznych i RDPP
Działania w 2015:


praca Grupy Roboczej ds. Standardów



ogólnopolskie spotkanie w Łodzi w dniach 16-17 stycznia 2015 roku. Spotkanie dotyczyło
zakończenia konsultacji standardów RDPP, odniesienia się do zgłoszonych uwag oraz
uwspólnienia zasad wdrażania standardów.



szkolenia planistyczne dla powstających RDPP



ewaluacja procesów wzmacniania i tworzenia RDPP



doradztwo dla istniejących RDPP



animacja powstawania nowych RDPP – spotkania grup inicjatywnych



seminaria upowszechniające standardy dla organizacji pozarządowych i JST



spotkania forum RDPP wymiana dobrych praktyk, dyskusje i refleksje



wydanie publikacji - „Standardy Rad Działalności Pożytku Publicznego”



korzystanie z uruchomionego w ramach projektu portalu www.radypozytku.ngo.pl

Tytuł projektu: „Otwórz Oczy”
Partnerstwo: Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK
Okres Realizacji: 1.10.2014 – 31.10.2015
Wartość całego projektu: 278 000 zł
Celem tego projektu było lepsze poznanie wielokulturowego Podlasia oraz otwarcie się na zrozumienie
potrzeb osób innych narodowości, kultur, religii. Uczestnicy przygotowali w zespołach, projekty na rzecz
swoich rówieśników (w szkole, na osiedlu, w nieformalnej grupie), „otwierające oczy” na różne aspekty
braku tolerancji, czy niezrozumienia zasad równości oraz nakręcili krótkie materiały filmowe ze swoich
działań.
Działania w 2015:
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realizacja wyjazdowych dwudniowych warsztatów: 28-29 marca w Nowogrodzie, 16-17 maja w
Kruszynianach, 23-24 maja w Ploskach, Wrzesień Krasnogruda koło Sejn



ferie filmowe - 26 stycznia-6 lutego 2015 - Punktem wyjścia warsztatów było wspólne
zdefiniowanie tego czym jest dyskryminacja. Uczestnicy warsztatów

samodzielnie realizowali

formy dziennikarskie takie jak gazety, filmy , wywiady. Poznali zasady i techniki realizacji form
filmowych, zasady tworzenia narracji za pomocą obrazu, techniki nagrywania dźwięku oraz
metody montażu.


każdy z uczestników przepracował wolontarystycznie 30h w wybranej organizacji pracującej na
rzecz: np. mniejszości społecznych/narodowych/religijnych.



przygotowane i zrealizowane zostało 14 mini projektów przeciwdziałających wykluczeniu,
ksenofobii, czy też rasizmowi.



konkurs fotograficzny „Be a Part”



dwie kawiarenki obywatelskie. Pierwsza z nich w dniu 13 października poświęcona była tematowi
mowy nienawiści w internecie i przestrzeni publicznej. Na drugim spotkaniu uczestnicy projektu
prezentowali gościom wyniki swoich prac nad miniprojektami. Kawiarenki miały charakter
otwartych spotkań dla wszystkich mieszkańców. Wzięło w nich udział ponad 40 osób.



film "Otwórz oczy" przedstawiający działania projektowe. Film pokazany został na spotkaniu
podsumowującym projekt.



spotkanie dla młodzieży uczestniczącej w całym przedsięwzięciu, z udziałem wszystkich
realizatorów, oraz zaproszonych gości. Celem tego spotkania było przyjrzenie się temu, co
wydarzyło się w trakcie trwania projektu, jakie zamiany zaszły w samych uczestnikach i w ich
bezpośrednim otoczeniu. W spotkaniu udział wzięli artyści z Augsburga, założyciele Grandhotel
Cosmopolis E.V. organizacji prowadzącej nowatorskie, artystyczne działania integrujące dla
uchodźców, socjolożka Katarzyna Sztop - Rutkowska współpracująca z Fundacją Soclab oraz
dziennikarka Gazety Wyborczej Joanna Klimowicz. Po spotkaniu w lokalnym wydaniu GW ukazał
się obszerny artykuł podsumowujący projekt Otwórz Oczy oraz opisujący działalność Grandhotel.

Tytuł projektu: Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej - Subregion Łomżyński
Partnerstwo: Fundacja Forum Inicjatyw
Rozwojowych w Białymstoku, Starostwo
Powiatowe w Łomży
Okres realizacji 1.10.2012-30.06.2015
Wartość całego projektu: 4 363 675,12 zł
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(budżet OWOP: 968362,50 zł)

Cele projektu:
Utworzenie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w Łomży a następnie rozwój i popularyzacja
ekonomii społecznej poprzez przeprowadzenie kompleksowego wsparcia szkoleniowego, doradczego,
finansowego oraz promocyjnego na rzecz Podmiotów Ekonomii Społecznej, osób fizycznych oraz
otoczenia ekonomii społecznej z terenu subregionu łomżyńskiego do końca czerwca 2015 r. Projekt
zakłada zwiększenie efektywności 120 Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz wiedzy i umiejętności 85
osób fizycznych w obszarze ekonomii społecznej.
Uczestnicy: Uczestnikami projektu są głównie podmioty ekonomii społecznej takie jak np.: organizacje
pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), spółdzielnie socjalne oraz osoby indywidualne.
Działania zrealizowane w roku 2015


działalność 5 Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych - kontakty z PES, informowanie o
działaniach projektowych, pomoc Beneficjentom przy wypełnianiu dokumentów



zrealizowano 206 godziny doradztwa dla 36 organizacji



Szkolenia: 20.02.2015r. szkolenie jednodniowe w Grajewie nt. „Innowacje Społeczne”,
25.05.2015r. szkolenie jednodniowe w Wysokiem Mazowieckiem nt. „Obowiązki sprawozdawcze
PES po zmianach”, 28.02.2015 r. szkolenie Klastra Ekonomii Społecznej w Łomży nt: "Możliwości
finansowania inicjatyw klastrowych w ramach RPO WP 20014-2020", 26.03.2015 r. szkolenie
jednodniowe w Łomży nt. „Stosowanie klauzul społecznych”. 29.04.2015 r. szkolenie
jednodniowe w Kolnie „Tworzenie sieci współpracy w zakresie organizowania społeczności
lokalnej”. 19.05.2015 r. szkolenie jednodniowe w Grajewie nt. „Zarządzanie zespołem”.
10.06.2015 r. szkolenie jednodniowe w Łomży nt. „Podstawy budowania strategii podmiotu” 25 26.06.2015 r. dwudniowe szkolenie Klastra w Augustowie nt. „Warsztaty
podsumowujące działalność klastra. Planowanie działań klastra w latach 2016 -2020”.



spotkania Paktu na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej: 6.02.2015 w Łomży, 31.03.2015 - w
Łomży, 21.05.2015 - w Wiźnie, 21.05.2015 - w Wiźnie,



W dniu 9 czerwca w Szkole Wyższej im. B. Jańskiego w Łomży odbyła się konferencja
podsumowująca realizację projektu OWES na której zaprezentowano działania prowadzone przez
wszystkich partnerów oraz uroczyście podpisano Pakt na Rzecz Rozwoju ES w Subregionie
Łomżyńskim.



W dniu 20 czerwca 2015 r. w Galerii VENEDA w Łomży odbyły się Targi Klastra Ekonomii
Społecznej.
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Tytuł projektu: RE³ REmember, REvive, REuse
Okres realizacji sierpień 2013 - lipiec 2015
Wartość całego projektu: 54 030,08

Cel projektu:
Wymiana doświadczeń i praktyk dotyczących aktywizacji mieszkańców naszych miejscowości.
REMEMBER pamiętamy o zapomnianych rzemiosłach i metodach, umiejętnościach, produktach i
teksturach fabryki włókienniczej
REVIVE ożywiamy je do nowych rozwiązań
REUSE używamy starych tradycji, rzemiosła i materiałów pozostawionych w byłych zakładach do
produkcji nowych wyrobów włókienniczych
W maju 2015 Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprosił partnerów niemieckich i fińskich
aby pokazać im jak grupa RE3 pracuje w Białymstoku i Bielsku Podlaskim. Podczas wizyty odbyło się
m.in. spotkanie z Komisją Kultury Rady Miejskiejw Białymstoku na którym przedstawione były efekty
projektu, spotkanie z Marszałkiem Województwa Maciejem Żywno, spotkanie z przedstawicielami
organizacji pozarządowych w Białymstoku, warsztaty na temat tradycji regionalnej w Muzeum w Bielsku
Podlaskim, wizyta w Muzeum w Studziwodach. Wizytę zakończyło spotkanie podsumowujące projekt, na
którym dokonano ewaluacji oraz dyskutowano na temat możliwości wspólnych działań w przyszłości

Tytuł projektu: Szkoła Koordynatorów Projektów Społecznych
Okres realizacji 1.07.2015-30.11.2015
Wartość projektu: 71 167,00zł zł

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok

Strona 22

W lipcu 2015 r. rozpoczęła się III edycja „Szkoły Koordynatorów Projektów Społecznych”. Do udziału
zakwalifikowało się 9 środowisk (10 par liderskich), które uczyły się jak przygotować projekt z udziałem
społeczności lokalnej, jak wspólnie z mieszkańcami zrobić diagnozę problemów i potrzeb środowiska,
zdefiniować pomysły na działalność. Wszyscy uczestnicy wzięli udział w 6 sesjach szkoleniowych, a swoją
wiedzę i umiejętności „sprawdzili w działaniu” organizując w swoich gminach warsztaty „Pomysł na
przyszłość”.
Środowiska, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie:
Stowarzyszenie Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca WASILOCZKI i Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów
w Bielsku Podlaskim
Podlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Dzieci i Młodzieży ANDY w Siemiatyczach
Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa ONI- TO MY W Hajnówce
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej BARKA w Sokółce
Fundacja GAMA w Dąbrowie Białostockiej wspólnie z MGDK w Dąbrowie Białostockiej
Uczniowska Szkółka Sportowa GRYFIK w Gródku),
Towarzystwo Przyjaciół Lipska i Stowarzyszenie Przyjaciół Lipskiej Pisanki
Kraina Puszczańskich Tradycji w Czarnej Białostockiej
Fundacja Narwiańska w Drozdowie
Stowarzyszenie Pomocy SZANSA- Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 3 w Dołubowie
Warsztaty „Pomysł na przyszłość” były realizowane od 10 października do 15 listopada 2015r. Wzięło w
nich udział ponad 200 mieszkańców gminy.
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EVENTY, KONKURSY, AKCJE, PATRONATY

Konferencja podsumowującą 25 lat transformacji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w
województwie podlaskim w dniu 15 czerwca 2015r.
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w raz z Federacją Organizacji
Pozarządowych Miasta Białystok oraz Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk we
współpracy z Samorządem Województwa Podlaskiego zorganizował konferencję podsumowującą 25 lat
transformacji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w województwie podlaskim.
Konferencja była

okazją, by przyjrzeć się wydarzeniom, jakie w środowisku samorządowym i

pozarządowym miały miejsce w naszym regionie od przełomu ustrojowego w 1989 r. do dzisiejszego dnia
Konferencja była okazją do dyskusji na temat kierunków rozwoju, wyzwań i szans, jakie
stoją przed podlaskimi organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego z
województwa podlaskiego.

Konkurs fotograficzny „Be a Part” w ramach projektu „Otwórz Oczy”–
skierowany do wszystkich mieszkańców, którego istotą było rozwinięcie tematu funkcjonowania
wielokulturowości i różnorodności w przestrzeni miejskiej czy gminnej. Na konkurs napłynęło wiele prac, z
których kapituła konkursowa wybrała 20 najlepszych. Zostały one zaprezentowane w Galerii Arsenał, a
ich autorom wręczono nagrody. rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 27 października 2015 podczas
spotkania podsumowującego projekt.
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Mini Projekty w ramach Otwórz Oczy
Przygotowanie i zrealizowane zostało 14 mini projektów przeciwdziałających wykluczeniu, ksenofobii, czy
też rasizmowi.
1. Warsztaty w XI L.O. dotyczące różnorodności i wielokulturowości Podlasia. Podczas warsztatów
zaprezentowane były potrawy charakterystyczne dla różnych kultur m.in. potrawy kuchni żydowskiej ,
białoruskiej , litewskiej. Uczestnicy warsztatów podczas degustacji musieli odgadnąć z jakiej kuchni
pochodzą poszczególne potrawy, oraz wykazać się wiedzą na temat danej kultury. W warsztatach wzięło
udział 28 uczniów XI liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku Warsztaty odbyły się w dniu 29 września
2015r.
2. Publikacja „Zaprzyjaźnić się z Czeczenią” Autorki zamieściły w swojej publikacji rozmowy z
rówieśnikami z Czeczenii, ich historie oraz krótki słownik polsko czeczeński najczęściej używanych
zwrotów. Rozmowy dotyczyły kultury i zwyczajów w Czeczenii. Publikacja została wydana w 50
egzemplarzach i trafiła do uczniów białostockich szkół średnich
3. Wystawa fotograficzna „Tacy Sami” zaprezentowana w księgarnio kawiarni „Spółdzielnia” podczas
kawiarenki Obywatelskiej 20 października 2015r. Autorki do projektu zaprosiły modelki o różnym kolorze
skóry. Zamysłem autorek było pokazanie poprzez zdjęcia, że tak naprawdę mimo różnic wyglądu
zewnętrznego wszyscy jesteśmy tacy sami- dzielimy takie same emocje, mowę ciała i ekspresje. Wystawa
prezentowana była przez tydzień i zobaczyło ją ok. 50 osób.
4. Sonda uliczna dotycząca wiedzy mieszkańców Białegostoku na temat wielokulturowości naszego
regionu. Autorki projektu pytały przechodniów na ulicy o podstawowe zagadnienia z zakresu innych
kultur, religii. Większość zapytanych osób miało niewielką wiedzę na temat mniejszości kulturowych,
etnicznych czy religijnych zamieszkujących Podlasie. Okazało się, że ponad 90 proc. przepytanych osób
nie wie nic. Wyniki wskazują na to jak istotna jest edukacja w temacie wielokulturowości w naszym
regionie. Sonda była prowadzona od 14 września do 10 października
5.

„Nie

hejtuję,

bo

mi

nie

pasuje”

projekt

poświęcony

mowie

nienawiści

i

zagadnieniom

antydyskryminacyjnym. W ramach projektu odbyły się warsztaty psychoedukacyjne – na podstawie
scenariusza Fundacji Dzieci Niczyje „Przytul Hejtera” oraz warsztaty artystyczne – kampania przeciwko
mowie nienawiści : tworzenie haseł na koszulkę promujących kampanię „Nie hejtuję”, projektowanie
grafik na koszulki, wykonanie koszulek promujących dobry język w internecie. Warsztaty odbywały się w
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dniach 30-31 października 2015 roku, udział wzięło 25 osób 6. Warsztaty w szkole podstawowej
prowadzone przez czeczeńskich uczestników projektu, promujące kulturę czeczeńską. W trakcie spotkania
dzieci dowiedziały się o zwyczajach panujących w Czeczenii, poznały czeczeńskie legendy. Następnym
etapem projektu były warsztaty plastyczne podczas których dzieci zainspirowane rozmową wykonały
prace plastyczne dotyczące Czeczenii. Warsztaty odbyły się w dniach12-16 października, wzięło w nich
udział 35 osób
7. Warsztaty kulinarne „Przez żołądek do serca – tradycyjna kuchnia czeczeńska”. Celem warsztatów było
przybliżenie mieszkańcom Białegostoku kultury i kuchni czeczeńskiej. Do udziału w warsztatach
zaproszone zostały kobiety czeczeńskie, które podczas pokazu kulinarnego opowiadały o Czeczenii.
Uczestnicy warsztatów brali w nich czynny udział. Warsztaty zakończyły się wspólną degustacją. Odbyły
się 17 października w klubie Zenit w Białymstoku. W warsztatach wzięło udział 18 osób
8. Wystawa fotograficzna Magdaleny Budzisz „Prześwietlenie różnorodności” została zaprezentowana w
Podwórkowym Domy Kultury przy ul. Warszawskiej 5 w dniu 14 października. Celem wystawy było
„otwarcie oczu” odbiorców na kwestię różnorodności i tolerancji. Na wernisażu obecnych było ok 30 osób.
Następnie wystawa została przeniesiona do kawiarnio – księgarni „Spółdzielnia” przy ul. Skłodowskiej w
Białymstoku gdzie można było ją oglądać do końca października. W tym czasie zobaczyło ją ok. 100 osób.
9. Warsztaty „Zamiast mowy nienawiści”, które odbyły się 2 października w kawiarni „W starym kinie”
służyły identyfikacji najlepszej, najbardziej zrozumiałej definicji „mowy nienawiści”. Uczestnicy
dyskutowali nad jej przejawami poprzez słowa ale również, gesty, symbole. Zastanawiano się w jaki
sposób mowie przeciwdziałać. Warsztaty te były punktem wyjścia do drugiego projektu, w trakcie którego
młodzież pracowała nad realizacją spotów telewizyjnych. W warsztatach brało udział 14 osób.
10. Opracowanie scenariuszy oraz realizacja spotów telewizyjnych „zamiast mowy nienawiści”- warsztaty
odbyły się 9 października 2015. Wzięło w nich udział 14 osób. Warsztaty odbyły się w siedzibie TV
Białystok. W trakcie warsztatów uczestnicy pracowali na scenariuszami i
scenopisami spotów, nagraniem i montażem spotów telewizyjnych. Podczas warsztatów powstały
3 spoty.
11. Warsztaty scenograficzno- plastyczne „Teatr dla tolerancji” służyły integracji dzieci z różnych
środowisk kulturowych. Uczestnicy tworzyli lalki teatralne, pracowali na scenariuszem przedstawienia o
tematyce różnorodności i wielokulturowości. Warsztaty odbyły się w teatrze Narwal w Białymstoku w dniu
29 października 2015r. Wzięło w nich udział 15 osób
12. Zajęcia w przedszkolu dotyczące piękna różnorodności połączone z teatrzykiem kukiełkowym.
„Smocza wyprawa dookoła świata”. Główny bohater warsztatów Smok Podróżnik (pacynka) opowiadał
dzieciom o swoich przygodach w trakcie podróży dookoła świata. Smok pokazywał różne pamiątki z
podróży – mówiąc jednocześnie o wybranych kulturach. Dzieci zapoznawały się też z charakterystycznymi
produktami spożywczymi z całego świata oraz obejrzały spektakl kukiełkowy – specjalną wersję
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Brzydkiego Kaczątka, dotykający tematu różnorodności. Warsztaty odbywały się w dniach 2630października 2015. Wzięło w nich udział 24 dzieci.
13. Warsztaty „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” z udziałem dzieci mieszkających w
białostockim ośrodku dla cudzoziemców dotyczące praw dziecka oraz sytuacji dzieci w innych rejonach
świata. Dzieci poprzez zdjęcia, książki, rozmowę, dyskusję poznawały prawa dziecka w oparciu o
Konwencję Praw Dziecka. Wybrane prawa zostały przedstawione w formie prac plastycznych w postaci
rysunków oraz form przestrzennych. Prace zostały zaprezentowane na wystawie w szkole nr 26 w
Białymstoku.

Podczas

wystawy

dzieci

recytowały

wiersze

związane

z

prawami

dziecka

przy

akompaniamencie bębna, zajmującego kluczową pozycję w kulturze czeczeńskiej. Warsztaty odbywały się
w dniach 29-31 października. Wzięło w nich udział 30 osób. Wystawę w szkole obejrzało ok. 100 osób 14.
Warsztaty plastyczne dla dzieci z rodzin ubogich połączone z rozmową o wielokulturowości, współistnieniu
obok siebie różnych kultur i ich oddziaływaniu na siebie. Prace uczestników zostały zaprezentowane m.in.
w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach. Powstałe podczas warsztatów prace mogło obejrzeć ponad
100 osób. Warsztaty odbyły się 30 października.
Wojewódzka Olimpiada Aktywności Wiejskiej
Organizator Olimpiady: Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Koordynator: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku
Czas trwania: maj 2014 – maj 2015

Wojewódzka Olimpiada Aktywności Wiejskiej to roczny konkurs skierowany do organizacji, grup
formalnych, nieformalnych, sołectw oraz liderów środowisk lokalnych, prowadzących działalność na rzecz
swojego otoczenia, podejmujących lub planujących działalność aktywizującą konkretną społeczność.
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W 2015 roku ukończona została II

edycja Olimpiady Aktywności Wiejskiej.

posiedzenie Kapituły

Wojewódzkiej Olimpiady Aktywności Wiejskiej z 14 maja 2015r. wyłoniło zwycięzców rocznego konkursu
realizowanego

przez

Sekretariat

Regionalny

Krajowej

Sieci

Obszarów

Wiejskich.

Koordynacją

merytoryczną i administracyjną Wojewódzkiej Olimpiady Aktywności Wiejskiej zajął się Ośrodek
Wspierania Organizacji Pozarządowych. Do konkursu w okresie od 1 maja 2014r. do 31 marca 2015r.
zgłosiło się 25 uczestników, w tym organizacje pozarządowe, sołectwa, grupy nieformalne oraz liderzy
lokalni. Nagrody przyznano w trzech kategoriach:


Działania skierowane do społeczności jednej, bądź dwóch wsi



Działania skierowane do kilku wsi



Działania skierowane poza obręb gminy

Finał konkursu miał miejsce podczas uroczystej gali, na której zostały wręczone nagrody
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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w kwietniu 2009 roku zarejestrowało
działalność gospodarczą, której przedmiotem jest edukacja oraz działalność wspomagająca edukację, a
także doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. W 2015 roku Ośrodek
Wspierania Organizacji Pozarządowych prowadził działalność gospodarczą, osiągając przychód w
wysokości 91 208,52 PLN
Pozarządowe biuro rachunkowe
Rozpoczęło działalność Pozarządowe Biuro Rachunkowe. Oferuje różnorodne pakiety usług księgowych
m.in.:
• pomoc w tworzeniu polityki rachunkowości
• opracowywania plantów kont
• prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów
• sporządzanie sprawozdań finansowych
• organizacja obiegu dokumentów
• kontrola rozrachunków
• deklaracje podatkowe i sprawozdawcze w tym dostarczanie do odpowiednich urzędów
• przygotowywanie i załatwianie spraw związanych z aktualizacją danych w Urzędzie Skarbowym
• inwentaryzację środków trwałych i wyposażenia
• obsługa księgowa organizacji pozarządowych z działalnością gospodarczą
ZUS I PŁACE
• sporządzanie listy płac ze wszystkimi jej składnikami (zwolnienia lekarskie, zasiłki itp.)
• przygotowywanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS łącznie z dostarczaniem ich do
urzędów
ROZLICZANIE PROJEKTÓW, DOTACJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH
DORADZTWO KSIĘGOWO-FINANSOWE
W 2015 biuro rachunkowe prowadziło obsługę księgową 8 organizacji,
Pozostałe usługi realizowane w ramach działalności gospodarczej:


organizacja konkursu „Olimpiada Aktywności Wiejskiej” na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego
Województw Podlaskiego,



diagnoza społeczna obszaru LGD Fundacja Biebrzańska
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Zespół

Imię i nazwisko

Katarzyna Łotowska

Funkcja

Zakres odpowiedzialności

Prezeska Stowarzyszenia,

Poradnictwo dot. NGO (rejestracja, pisanie statutu,

dyrektorka biura, konsultantka, zarządzanie), prowadzenie szkoleń, zarządzanie zespołem,
trenerka II st. STOP, ekspertka

sprawy stowarzyszeniowe, pisanie, obsługa i zarząd nad

CAL.

projektami, reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz.

Animatorka wojewódzkiej sieci
organizacji pozarządowych,
trenerka III stopnia –

Ewa Jasińska

superwizorka STOP/CAL,
konsultantka, doradczyni
zawodowa, ekspertka CAL.

Sylwia Borowczyk

pozarządowych, poradnictwo, prowadzenie szkoleń, pisanie i
obsługa projektów, ekspert ds. rozwoju społeczności
lokalnych i tworzenia partnerstw, superwizja pracy
trenerskiej, współpraca z CAL.

Koordynatorka projektu,

Prowadzenie szkoleń, współpraca z administracją,

animatorka, konsultantka,

poradnictwo, pisanie, koordynacja i obsługa projektów,

trenerka II st. STOP, ekspertka

poradnictwo i szkolenia w zakresie przedsiębiorczości i

CAL.

ekonomii społecznej, animacja i rozwój lokalny.

Główna księgowa, doradczyni
Grażyna Wyszkowska

Koordynacja pracy wojewódzkiej sieci organizacji

finansowo-księgowa.
Członek Zarządu

Poradnictwo, księgowość stowarzyszenia, rozliczanie
projektów, prowadzenie dokumentacji finansowej
stowarzyszenia, rozliczanie działalności gospodarczej i
statutowej odpłatnej.
Poradnictwo w zakresie tworzenia i funkcjonowania PES,

Krzysztof Leończuk

Animator, konsultant, trener I

poradnictwo i szkolenia w zakresie przedsiębiorczości oraz

st. STOP, specjalista ds.

ekonomii społecznej i rozwoju lokalnego, tworzenie

ekonomii społecznej i ewaluacji.

partnerstw, poradnictwo w zakresie wdrażania Ustawy o

Członek Zarządu

Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie, pisanie,
obsługa i koordynacja projektów.

Zastępczyni Prezeski
koordynatorka projektu,
Karolina Poczykowska

konsultantka, specjalistka ds.
monitoringu i ewaluacji,
trenerka I st. STOP.

Prowadzenie szkoleń, pisanie i koordynacja projektów,
pozyskiwanie funduszy, obsługa administracyjna projektów,
ekspert ds. równości szans kobiet i mężczyzn oraz
współpracy z administracją publiczną.
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Małgorzata Kijak

trenerka STOP, , koordynatorka
projektów, animatorka

Prowadzenie szkoleń, koordynacja i obsługa projektów,

społeczna.
Doradczyni kluczowa EFS,
trener i ekspert w zakresie
Iwona Zaborowska

Prowadzenie szkoleń i doradztwa w zakresie EFS, ekspert w

rozwoju lokalnego, rynku pracy zakresie pośrednictwa pracy i rozwoju lokalnego, doradca
i definiowania projektów,

zawodowy.

trenerka II st. STOP,
superwizorka, członkini Zarządu
Rozliczanie projektów, sporządzanie części finansowej we
Katarzyna Sokół

Księgowa, kadrowa.

wnioskach o płatność, prowadzenie kadr stowarzyszenia.
Koordynacja działalności gospodarczej
wiceprezeska Federacji Organizacji Pozarządowych m.

Agnieszka Olender

trenerka I st. STOP, ekspertka
i trenerka „Modelu współpracy”.

Białystok, organizacja ‘kawiarenek obywatelskich”, doradca
i trener w programach edukacyjnych –dot. współpracy
samorządu z organizacjami pozarządowymi, ekspert ds.
rozwoju społeczności lokalnej

Maciej Olender

Małgorzata Bobryk

Marta Reduta

Koordynator projektów , trener
„Modelu współpracy”.

Koordynatorka projektów,
doradczyni kluczowa EFS.

Animator, Koordynator projektu

Pieczywek

Koordynacja i obsługa projektów aktywizacji społecznej i
edukacji, trener programu edukacyjnego dot. współpracy
samorządu z organizacjami pozarządowymi.
Koordynacja i obsługa projektu innowacyjnego, ewaluacja,
udzielanie informacji z zakresu ES, współpraca z
samorządem, doradztwo EFS.

Animacja, koordynacja projektów

Koordynowanie procesu szkoleniowego w Ośrodku Wsparcia
Koordynatorka projektów,
Helena Wróblewska

koordynatorka szkoleń szkoleń.
Trenerka

Ekonomii Społecznej w Łomży oraz koordynowanie
projektów z zakresu doskonalenia umiejętności
zawodowych, modelu konsultacji udzielania informacji nt.
ES, animowanie wojewódzkiego konkursu, którego celem
jest aktywizacja społeczności wiejskich.
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TRENERZY OWOP
OWOP posiada stały zespół trenerski. Wciąż podnosimy swoje kwalifikacje.
Małgorzata Bobryk – ekonomia społeczna, przedsiębiorczość społeczna, praca metodą projektów,
zarządzanie w projektach, diagnoza potrzeb lokalnych, budowanie partnerstw, biznes plan, pomoc
publiczna (Certyfikat Trenerki biznesu).
Sylwestra Borowczyk - organizacja pracy społeczności lokalnej, programy aktywizacji w zakresie
bezpieczeństwa i pracy samorządu, ekonomia społeczna Trener od 1996. Absolwent szkoły i członek
stowarzyszenia STOP (Certyfikat trenerski II st.).
Ewa Jasińska - komunikacja społeczna, organizacja czasu, badanie potrzeb społeczności lokalnych,
planowanie strategiczne, rewitalizacja społeczna, zarządzanie organizacją, modele współpracy samorządorganizacje pozarządowe.

Trener od 1983. Absolwentka

szkoły i członek stowarzyszenia STOP –

Superwizor. członkini Komisji Certyfikacyjnej STOP (certyfikat trenerski III stopnia).
Małgorzata Kijak – trenerka STOP, ukończyła Akademię Menadżerów III Sektora w Collegium Civitas
oraz Szkołę Trenerów Modelu Współpracy, doświadczona w zakładaniu, prowadzeniu i zarządzaniu
organizacją pozarządową, koordynatorka projektów, animatorka społeczna. Prezeska Stowarzyszenia
Kobieteria.
Krzysztof Leończuk – formalno-prawne zasady funkcjonowania NGO, budowanie partnerstw, pisanie
projektów, ekonomia społeczna. Trener od 2007 r. Absolwent szkoły i członek stowarzyszenia STOP
(Certyfikat trenerski I stopnia).
Katarzyna Łotowska - komunikacja społeczna, badanie potrzeb społeczności lokalnych, pozyskiwanie
funduszy na działalność, planowanie pracy, organizacja społeczności lokalnej, rewitalizacja społeczna.
Trener od 1995. Członkini Stowarzyszenia STOP (Certyfikat trenerski II st.).
Krystyna Łukaszuk – akredytowany trener KOSZEFS, pozyskiwanie funduszy, specyfikacja POKL/
POWER, pisanie i realizacja projektów z EFS, pomoc publiczna.
Agnieszka Maszkowska – partycypacja obywatelska, konsultacje społeczne, zarządzanie projektami
POKL, kompetencje społeczne oraz rozwój osobisty. Absolwentka szkoły trenerskiej BAZA w Krakowie
oraz Stowarzyszenia STOP.
Agnieszka Olender – doradczyni i trenerka w programach edukacyjnych dot. współpracy samorządu z
organizacjami pozarządowymi, rewitalizacji społecznej, planowanie strategii, ekspertka ds. rozwoju
społeczności lokalnej, certyfikowana trenerka STOP (Certyfikat trenerski I stopnia).
Karolina Poczykowska – planowanie strategiczne, rewitalizacja, pisanie projektów, pozyskiwanie
funduszy, wypełnianie wniosków. Trenerka od 2007 r.

Absolwentka szkoły i członek stowarzyszenia

STOP (certyfikat trenerski I stopnia).
Andrzej Rybus-Tołłoczko - formalno-prawne zasady funkcjonowania NGO i współpracy z administracją
publiczną, ochrona danych osobowych, ciała dialogu
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Barbara Szczerbińska - planowanie pracy, budowanie partnerstwa, zdobywanie funduszy na
działalność, zarządzanie projektami, budowanie grupy. Trenerka od 1993 roku. Członkini Stowarzyszenia
STOP – Superwizorka.
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