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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 zaangaŜowanych w realizację róŜnych 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. Ks. Abramowicza 1, III p., 15-872 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

DANE DOTYCZĄCE CZŁONKÓW ORGANÓW WŁADZY
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Zarząd:
−

Katarzyna Łotowska – Prezeska Zarządu

−

Sylwestra Borowczyk – Członkini Zarządu

−

Karolina Poczykowska – Członkini Zarządu

−

Agnieszka Czarkowska – Członkini Zarządu (zastąpiła Urszulę Ilkowską na zasadzie kooptacji)

−

Piotr Sędziak – Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna:

−

Joanna Barbara Dolecka Siemieniako

−

Agnieszka Maszkowska

−

Violetta Anna Olesiuk

OTRZYMANE WPISY I CERTYFIKATY
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w 2012 roku posiadał wpis do:

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

CELE STATUTOWE
Podstawowym celem stowarzyszenia jest wszechstronne wspieranie aktywności społecznej
obywateli i ich organizacji.

Szczegółowymi celami Stowarzyszenia są:

a. wspieranie inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych,
b. wspieranie organizacji społecznych (pozarządowych),
c.

wspieranie współpracy organizacji pozarządowych z administracją rządową i samorządową,

d. wspieranie inicjatyw na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego,
e. promowanie działań samopomocowych,
f.

tworzenie warunków współpracy róŜnych podmiotów.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
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 Wyrównywanie dysproporcji społecznych,
 Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi, kościołami i
innymi związkami wyznaniowymi oraz samorządami zawodowymi,
 Współdziałanie ze strukturami państwa w realizacji zadań socjalnych, kulturalnych, oświatowych i
rehabilitacyjnych na rzecz jednostek i rodzin,
 Rzecznictwo interesów osób indywidualnych i grup ludzi przez reprezentowanie ich przed organami
państwowymi,
 Włączanie się w proces legislacyjny dla kształtowania prawa sprzyjającego autentycznej aktywności
społecznej,
 Przygotowywanie i publikowanie materiałów informacyjnych, czasopism, biuletynów, ksiąŜek, broszur,
ulotek, itp.,
 Organizowanie

szkoleń,

kursów,

sympozjów

konferencji

i

zjazdów

dla

osób

i

organizacji

zainteresowanych szeroko pojętą problematyką działania społecznego,
 Prowadzenie wielokierunkowego poradnictwa dla osób i organizacji działających na rzecz wszystkich
potrzebujących oraz pomnoŜenia dobra wspólnego,
 Nawiązywanie współpracy z organizacjami i instytucjami zagranicznymi i międzynarodowymi

w

realizacji programów pomocy,
 Organizowanie imprez kulturalnych, projekcji filmowych, koncertów, festynów, wystaw, spotkań i
odczytów mających przyczynić się do wzrostu aktywności obywatelskiej, nawiązywania kontaktów i
wymiany doświadczeń,
 Promowanie inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych w środkach społecznego przekazu, prasie, radiu,
telewizji oraz Internecie,
 Podejmowanie wysiłków zmierzających do włączenia biznesu w akcje charytatywne i kulturalne.
 Działalność charytatywną

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w kwietniu 2009 roku zarejestrowało
działalność gospodarczą, której przedmiotem jest edukacja pozaszkolna oraz działalność wspomagająca
edukację, a takŜe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

W 2012 r. z naszej oferty skorzystali:
•

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

- Przeprowadzenie trzech modułów szkoleniowych dla uczniów pięciu szkół ponadgimnazjalnych z woj.
podlaskiego:

I

–

Zajęcia

grupowe

z

zakresu

informacji

zawodowej

i rynku pracy (16 h w kaŜdej szkole), II – Program Aktywności Społeczno-Zawodowej (16 h), III –
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Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości (16 h);
- Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia działań szkoleniowo-doradczych, w tym:
opracowanie konspektów zajęć, części merytorycznej (z wykazem narzędzi wspierających pracę
warsztatową), dobór odpowiednich technik pracy, przygotowanie konspektów gier symulacyjnych,
integracyjnych,

ćwiczeń

warsztatowych

w

ramach

projektu

„Mapka”

dla

młodzieŜy

szkół

ponadgimnazjalnych.
Miejsce: Białystok i Suwałki
Liczba uczestników szkolenia: ok. 25-30 osób w kaŜdej szkole (ok. 150 os.)
Wartość całego zamówienia: 36 000 zł
Termin realizacji: marzec – czerwiec 2012
•

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce

- Zorganizowanie i przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych w formie
wyjazdowej, w tym praca nad zmianą postaw i wartości w odniesieniu do pracy zawodowej, świadomość
jakości pracy, wzmocnienie motywacji do aktywności zawodowej i społecznej, umiejętność radzenia sobie
ze stresem, asertywność, komunikacja interpersonalna (2 x 16 h).
Miejsce: Barszczewo k/ Białegostoku
Liczba uczestników: 30 os. (2 grupy 15-osobowe)
Wartość zamówienia: 15 900 zł
Termin realizacji: czerwiec 2012
•

PPHK Bytmet Ryszard Jagielski

- Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia „Zasady tworzenia programów współpracy administracji
publicznej z NGO oraz podstawy prawne” (8 h) dla pracowników Urzędu Miejskiego w ŁomŜy.
Miejsce: ŁomŜa
Liczba uczestników szkolenia: ok. 20 os.
Wartość zamówienia: 1 200 zł
Termin realizacji: 25 czerwca 2012
•

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń w ramach projektu „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy –
szkolenia oraz doradztwo specjalistyczne dla kadr instytucji pomocy społecznej” (48 h). Tematy szkoleń:


Ekonomia społeczna – podstawy teoretyczne (2 x 8 h)



Podmioty ekonomii społecznej – tworzenie, funkcjonowanie i dobre praktyki (2 x 8 h)



Biznes plan w ekonomii społecznej – planowanie, przygotowanie i ocena (2 x 8 h)

Miejsce: Białystok
Liczba uczestników szkolenia: ok. 90 os.
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Wartość zamówienia: 5 760 zł
Termin realizacji: lipiec – wrzesień 2012
•

Zarząd Województwa Podlaskiego / Urząd Marszałkowski

- Organizacja konkursu „Olimpiada Aktywności Wiejskiej” w zakresie koordynacji projektem oraz obsługi
merytoryczno-administracyjnej konkursu, skierowanego do mieszkańców i społeczności lokalnych w
terenów wiejskich woj. podlaskiego (w tym seminaria, szkolenia lub warsztaty).
Miejsce: województwo podlaskie
Wartość zamówienia: 25 440 zł, z czego 5 588 zł w 2012 roku
Termin realizacji: październik 2012 – wrzesień 2013
•

Urząd Miejski w Sokółce

- Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia „Konsultacje społeczne – zasady, metody, dobre praktyki”
wraz z zapewnieniem uczestnikom podręczników „Model współpracy” dla pracowników j.s.t.
Miejsce: Sokółka
Wartość zamówienia: 2 000 zł
Termin realizacji: 17 września 2012
•

Powiat Siemiatycki / Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

- Świadczenie doradztwa w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych dla członków NGO oraz
osobom fizycznym planującym załoŜenie NGO z terenu powiatu siemiatyckiego (48 h). Tematyka
doradztwa:


Działalność NGO



Pozyskiwanie środków finansowych



Marketing w organizacji



Prawne aspekty działalności organizacji.

Miejsce: Siemiatycze
Wartość zamówienia: 7 200 zł, z czego 3 600 zł w 2012 roku
Termin realizacji: lipiec 2012 – czerwiec 2013
•

Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu

- Opracowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń w formie warsztatów w ramach projektu Gminy Supraśl
„Tworzenie strategii rozwoju” sfinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury (49 h).
Miejsce: Gmina Supraśl
Wartość zamówienia: 10 000 zł
Termin realizacji: listopad – grudzień 2012
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FINANSE
1. Przychód z działalności statutowej, gospodarczej oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe za
rok 2012: 1 718 968,04 PLN
2. Koszty: 1 710 303,08 PLN
3. Wynik finansowy ogółem: 8 664,96 PLN
Informacja o strukturze przychodów:
Przychody statutowe ogółem: 1 636 959,34 PLN
Składki członkowskie: 1 000,00 PLN
 Dotacje z programów: 1 606 715,02 PLN
 Przychody finansowe: 1 390,84 PLN
 Pozostałe przychody operacyjne: 27 853,48 PLN
Przychody z działalności gospodarczej: 87 008,70 PLN
 Przychody ze szkoleń: 87 004,80 PLN
 Pozostałe przychody operacyjne i finansowe: 3,90 PLN
Informacje o strukturze kosztów:
Koszty realizacji zadań statutowych: 1 644 227,88 PLN
Koszty wytworzenia sprzedanych usług: 63 001,69 PLN
Pozostałe koszty operacyjne i finansowe: 3 073,51 PLN

KADRA
W 2012 roku Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych zatrudniał na umowę o pracę 17 osób, zaś
na umowę cywilnoprawną – 34 osoby.
W ciągu roku współpracowaliśmy z 1 staŜystą (staŜ z Powiatowego Urzędu Pracy) i 2 praktykantkami.

CZŁONKOSTWO W SIECIACH/ZESPOŁACH

1. Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT.

Sieć SPLOT załoŜona 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.
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Celem sieci jest zwiększanie umiejętności zarządzania organizacjami pozarządowymi i umoŜliwianie
długofalowego działania organizacji, rozwój współpracy pomiędzy instytucjami państwowymi,
samorządowymi i pozarządowymi, propagowanie wiedzy o organizacjach pozarządowych.

Członkiem Zarządu Sieci jest m.in. Katarzyna Łotowska, 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 róŜnymi 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.

W 2012 r. Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT realizowała następujące projekty:
- Jakość, która staje się normą (w partnerstwie z OWOP);
- Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i
upowszechnienie standardów współpracy (w partnerstwie z Departamentem PoŜytku Publicznego,
Instytutem Spraw Publicznych, Collegium Civitas, Związkiem Miast Polskich i Forum Aktywizacji
Obszarów Wiejskich; projekt systemowy zakończony w lutym 2012 r.);
- ProNGO – standardy III sektora (w partnerstwie ze stowarzyszeniami CRIS z Rybnika, Centrum
PISOP z Leszna i OCWIP z Opola).

W 2012r. odbyły się 3 walne zebrania członków Sieci SPLOT, a Zarząd spotkał się 7-krotnie.
www.siecsplot.pl

2. Sieć CEE CN (Central and Eastern European Citizens Network).

Sieć została utworzona

w celu umoŜliwienia oddolnym

obywatelskim

inicjatywom

społeczeństw

Środkowej

Wschodniej

działania,

i

regionu

wymiany

Europy

pomysłów

i doświadczeń, jak równieŜ 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 zaangaŜowania 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.
W dniach 24-30.09.2012r. odbył się „Citizen Participation Week”, czyli Tydzień Aktywności
Obywatelskiej. W jego ramach OWOP podjął następujące działania:

- Targi Ekonomii Społecznej (w ramach Tygodnia Drzwi Otwartych) – prezentacja działalności
miejskich organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej, 16 września i 16-21
września; OWOP był współorganizatorem Targów,
- Forum Organizacji Pozarządowych pod hasłem „Szanse i zagroŜenia budowania potencjału
organizacji pozarządowych w województwie podlaskim” zorganizowane przez OWOP, 22 września,
- Warsztaty dot. tworzenia warunków dla społecznej aktywności – infrastruktury współpracy pomiędzy
NGO a administracją publiczną, 28 września,
- Kawiarenka Obywatelska pt. „Jak promować aktywność obywatelską w mieście?”, 2 października.

W I kwartale 2012 r., w dniach 19-20 marca, miało miejsce spotkanie Representative Team, czyli
Zespołu Delegatów Sieci. Tym razem reprezentanci przybyli do Białegostoku, gdzie nasz Ośrodek
zapewnił im wiele atrakcji. Jednym z punktów wizyty w Białymstoku było zwiedzenie biura OWOP i
wysłuchanie relacji poszczególnych koordynatorów nt. niedawnych, obecnych i przyszłych działań
Ośrodka na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

W dniach 9-13 lipca 2012r. przedstawicielka Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych (Helena
Wróblewska) uczestniczyła w międzynarodowym spotkaniu w ramach Citizens Participation University
w Kunbabony, Węgry.
www.ceecn.net
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3. Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta
Białystok.

Federacja

Organizacji

Pozarządowych

Miasta

Białegostoku, której członkiem jest równieŜ OWOP
została powołana w październiku 2011 roku aby pozwolić
organizacjom wymieniać się zasobami i mówić wspólnym głosem. Więcej o Federacji na str. 24-27.

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 róŜnymi podmiotami).

4. Sieć Regionalnych Ośrodków Europejskiego
Funduszu Społecznego (ROEFS).

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w
Białymstoku naleŜy do Sieci Regionalnych Ośrodków
EFS. Regionalne Ośrodki EFS to miejsca otwarte dla
wszystkich, którzy dostrzegają szansę rozwoju w moŜliwościach, jakie stwarza Europejski Fundusz
Społeczny. Regionalne Ośrodki EFS udzielają projektodawcom pomocy w przygotowaniu i realizacji
projektów współfinansowanych z EFS. Obszarami szczególnego zainteresowania ośrodków są: rynek
pracy i edukacja.

Regionalne Ośrodki EFS działają w Polsce od 2005 roku. Rolę ośrodków w regionach pełnią
organizacje pozarządowe i instytucje, które zostały wybrane w drodze konkursu i są autentycznymi
liderami Ŝycia społecznego.
Ośrodki EFS spełniają kilka funkcji, pomagając nie tylko podmiotom (projektodawcom), które dopiero
chcą skorzystać z wsparcia EFS, ale takŜe tym, którzy otrzymali juŜ dotację.
W odpowiedzi na tak duŜe zapotrzebowanie rynku pojawił się pomysł utworzenia sieci Regionalnych
Ośrodków EFS, które:
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promują wiedzę o moŜliwościach związanych z działalnością EFS wśród instytucji



regionalnych - pogłębiają wiedzę dotyczącą sposobów rozwiązywania problemów rynku
pracy
organizują seminaria dla projektodawców z zakresu informacji i promocji oraz szkolenia



nt. metodologii pisania projektów, konstruowania budŜetu, procedur aplikacyjnych w
kontekście wymogów administracyjnych i finansowych EFS
pomagają w przygotowaniu wniosków o dotację (dbając, by zachowane były wszystkie



formalno-prawne uwarunkowania konkretnego projektu w świetle zmieniających się
przepisów prawnych i dokumentów programowych)


wspierają rozwój lokalny, a takŜe rozwój partnerstwa na szczeblu lokalnym i regionalnym



pomagają diagnozować problemy na lokalnym/regionalnym rynku pracy i dostosować
działania, tak aby skutecznie przeciwdziałać tym problemom.

www.roEFS.pl

5.

Podkomitet monitorujący

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


zatwierdzanie sprawozdań z realizacji Priorytetów,



rekomendowanie Instytucji Zarządzającej,



akceptacja Planów działania przygotowanych przez Instytucje Pośredniczące PO KL
komponentu regionalnego,
monitorowanie realizacji Priorytetów na poziomie województw.



Podkomitet jest odpowiedzialny za zapewnienie komplementarności działań finansowanych z EFS z
działaniami

finansowanymi

w

ramach

Regionalnych

Programów

Operacyjnych

i

Programu

Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Instrumentami Polityki Rolnej i Rybackiej.
Członek: Karolina Poczykowska
6. Regionalna Informacyjna Grupa Robocza (RIGR)

W 2011 roku przedstawiciele OWOP brali udział w spotkaniach Regionalnej Informacyjnej Grupy
Roboczej. Do zadań RIGR-u naleŜy głównie rozpowszechnianie wiedzy na temat Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, a w szczególności czuwanie nad sprawnym funkcjonowaniem systemu
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informacji i promocji PO KL w regionie, podział zadań informacyjnych między instytucje wchodzące w
skład RIGR, wypracowanie efektywnego systemu wymiany informacji oraz opiniowanie rocznych
Planów Działań i innych dokumentów związanych z polityką informacyjną i promocyjną komponentu
regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. W 2012 miały miejsce 4 spotkania.

Członek: Karolina Poczykowska, Piotr Sędziak

7. 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.
Dzięki staraniom Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w 2005 roku
powstało Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych, które jest jednostką Urzędu
Miejskiego w Białymstoku. Centrum jest wynikiem prac Zespołu Konsultacyjnego przy Prezydencie
Miasta. Pełni ono rolę miejsca kontaktowego, dla tych organizacji z Białegostoku, które nie posiadają
własnego zaplecza lokalowego i sprzętowego. W centrum odbywają się spotkania, szkolenia i imprezy
okolicznościowe. Jest tam takŜe dostęp do komputera, drukarki, ksero, Internetu, sal warsztatowych
itp. Mogą z niego korzystać wszystkie białostockie organizacje pozarządowe.

Członek: Katarzyna Łotowska

8. Komisje oceny wniosków przy Urzędzie Miejskim w Białymstoku

Przedstawiciele OWOP uczestniczą w komisjach oceny wniosków przy Departamencie Edukacji i
Departamencie Spraw Społecznych UM w Białymstoku.

Eksperci: Ewa Jasińska, Katarzyna Łotowska, Karolina Poczykowska, Agnieszka Czarkowska, Krzysztof
Leończuk

9. Komisja oceny wniosków przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Przedstawicielka OWOP uczestniczy w komisji oceny wniosków przy Departamencie PoŜytku
Publicznego MPiPS w Warszawie.
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Ekspert: Małgorzata Bobryk

10. Krajowa Sieć Tematyczna „Zatrudnienie i integracja społeczna”

Celem

Krajowej

Sieci

Tematycznej

„Zatrudnienie

i

integracja

społeczna”

jest

wspieranie

innowacyjności i zapewnienie odpowiedniej jakości projektom innowacyjnym poprzez system
opiniowania strategii wdraŜania realizacji i walidacji produktów projektów innowacyjnych.
Sieć została powołana pod koniec roku 2009.
W 2012r. odbyło się 8 posiedzeń Sieci.

Członek: Krzysztof Leończuk

11. Wojewódzka Rada Zatrudnienia

Wojewódzka

Rada

Zatrudnienia

to

organ

opiniodawczo-doradczy

Marszałka

Województwa

Podlaskiego. Rada ma za zadanie opiniować i doradzać w sprawach związanych z promocją
zatrudnienia i instytucji runku pracy.
W 2012 roku odbyły się 4 spotkania w odstępie kwartalnym.

Członek: Sylwestra Borowczyk

12. 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 Ŝycie w dniu
14 października 2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 28 lutego 2012 r. powołał
Wojewódzką grupę opiniodawczo-doradczą ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Grupa Robocza ds.
KSOW złoŜona jest z przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz reprezentantów
organizacji i instytucji zaangaŜowanych w rozwój obszarów wiejskich. Zadaniem Grupy Roboczej jest
powoływanie tematycznych grup roboczych oraz kierowanie ich pracami. Do zadań Grupy Roboczej
naleŜy określanie priorytetów KSOW i rekomendacji działań, bieŜące monitorowania prac KSOW, a
takŜe powoływanie i kierowanie pracami tematycznych grup tematycznych:


ds. Leader,



ds. ZrównowaŜonego rozwoju obszarów wiejskich,



Wieś w nowej gospodarce,



ds. Zachowania dziedzictwa kulturowego polskiej wsi



ds. MłodzieŜy na obszarach wiejskich.
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Członek: Krzysztof Leończuk
www.podlaskie.ksow.pl

13. Podlaska Rada Działalności PoŜytku Publicznego

Marszałek Województwa Podlaskiego zarządzeniem nr 78/2011 z dnia 1 września 2011 roku powołał
Podlaską Radę Działalności PoŜytku Publicznego. W jej skład weszło 8 osób reprezentujących
samorząd oraz 8 osób wywodzących się z sektora organizacji pozarządowych. Kadencja Rady
Działalności PoŜytku Publicznego trwa 2 lata.
W 2012 r. odbyły się 2 spotkania Rady.

Członek: Katarzyna Łotowska.

Sprawozdanie merytoryczne za 2012 rok

Strona 16

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010

Działalność
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SZKOLENIA
W 2012 roku OWOP zaproponował organizacjom i instytucjom z województwa podlaskiego szkolenia w
zakresie:



Funkcjonowanie organizacji pozarządowych i współpraca z samorządem terytorialnym:
Ewaluacja wewnętrzna w organizacji
Sprawozdawczość i rozliczanie dotacji udzielonych z budŜetu samorządu na realizację
zadań własnych gminy

Konsultacje społeczne – zasady, metody, dobre praktyki

Planowanie strategiczne

Jawność w działaniach NGO. Zasady dostępu do informacji publicznej

Gospodarka społeczna i III sektor

Wprowadzenie do tematyki klastrowej

Obsługa klienta w Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych

Cykl szkoleń dla konsultantów narzędzia zarządzania rozwojem organizacji

Komunikacja społeczna, negocjacje we współpracy międzysektorowej

Tworzenie programów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi

Zasada równości szans – praktyczne zastosowanie w pracy ciał opiniodawczo-doradczych

Konsultacje społeczne

Forum pełnomocnika ds. NGO (cykl szkoleń)

Ekonomia społeczna – z czym to się je?; Równościowe zarządzanie organizacją;
Kreowanie wizerunku organizacji

Zasady komunikacji i partnerskiej współpracy w sektorze organizacji pozarządowych





Szkolenia z tematyki PO KL:

Nowe zasady finansowania i wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w
projektach w ramach PO KL

Równościowe zarządzanie projektem w ramach PO KL

Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu w PO KL

Przygotowanie projektu kwalifikującego się do dofinansowania z EFS w ramach PO KL

Koordynacja i zarządzanie projektem realizowanym w ramach PO KL

Rozliczanie kosztów bezpośrednich kwotami ryczałtowymi i stawkami jednostkowymi w
ramach PO KL

Specyfika pracy z osobami niepełnosprawnymi w kontekście działania 7.4 PO KL

Ochrona danych osobowych w PO KL

Księgowość w projektach realizowanych w ramach PO KL

Zasady prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zasady
konkurencyjności finansowanych z EFS

Aspekty prawne w procedurze zlecania usług i zatrudniania personelu w projektach
realizowanych w ramach PO KL



Inne szkolenia i kursy:




Kurs instruktora rekreacji ruchowej – pływanie*
Kurs instruktora rekreacji ruchowej – narciarstwo zjazdowe*
Kurs ratownika WOPR z KPP*
* zadania zlecone

W naszych szkoleniach wzięło udział łącznie ok. 650 osób.
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PORADNICTWO
W ciągu całego roku 2012 Ośrodek udzielił kilkuset informacji i porad dla róŜnych podmiotów – głównie
organizacji pozarządowych.
Z naszych usług korzystają: stowarzyszenia, fundacje, indywidualne osoby pragnące załoŜyć organizację
pozarządową, spółdzielnię socjalną, szkoły, placówki edukacyjne, samorządy lokalne (gminy, powiaty),
firmy. Główne obszary poradnicze dla organizacji to: praca nad projektem, zarządzanie finansami,
moŜliwości grantowe, współpraca pomiędzy organizacjami a samorządem, kwestie formalno – prawne
związane z rejestracją w KRS (wypełnianie druków, wymagane załączniki), konsultacje statutów
organizacji, nabywanie statutu organizacji poŜytku publicznego, sprawozdawczość organizacji poŜytku
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 równieŜ osoby indywidualne, zainteresowane zasobami naszej biblioteki, która ma bogaty
zbiór prasy i ksiąŜek dotyczących Trzeciego Sektora i Ekonomii Społecznej. Z literatury korzystają często
uczniowie i studenci. Spotkania z doradcą oraz porady i konsultacje są zawsze bezpłatne.

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
1. Fundusz poŜyczkowo-poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości
instytucji ekonomii społecznej
Czas

trwania

projektu:

01.07.2011-31.12.2013

–

zakończony

decyzją

Instytucji

Pośredniczącej w marcu 2012 r.
Kwota dofinansowania: 1 982 375,00 PLN; kwota wydatkowana do momentu zaprzestania
realizacji: w 2011 r. – 205 784,84 PLN i w 2012 r. – 123 348,16 PLN.

Projekt

dofinansowany

z

Europejskiego

Funduszu

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Poddziałanie 7.4, realizowany w partnerstwie ze
Starostwem Powiatowym w ŁomŜy oraz FEDERAZIONE
TRENTINA DELLA COOPERAZIONE (Włochy).
Projekt

innowacyjny

testujący

z

komponentem

ponadnarodowym, wpisujący się w temat innowacyjny
„Poszukiwanie skutecznych metod zapewnienia trwałości
funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej”.

Główne cele projektu to:
−

zwiększenie moŜliwości zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ES poprzez utworzenie
Funduszu poŜyczkowo - poręczeniowego na terenie województwa podlaskiego;

−

nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia systemu wsparcia finansowego;

−

zwiększenie stabilności finansowej wśród podmiotów ES

−

rozwój i profesjonalizacja oferowanych usług przez podmioty ES.

Projekt skierowany był do:
UŜytkowników nowych rozwiązań, czyli osób lub instytucji, które miały wykorzystywać w swojej pracy
narzędzia wypracowane w projektach innowacyjnych – j.s.t., organizacje pozarządowe.
Odbiorcami wsparcia miały być osoby lub instytucje, których problemy, dzięki wypracowanym
rozwiązaniom, miały być w sposób efektywniejszy rozwiązywane – podmioty ekonomii społecznej (11
instytucji miało wziąć udział w testowaniu produktu).
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2. Regionalny Ośrodek EFS
Czas trwania projektu: 01.01.2012 – 31.12.2012
Kwota dofinansowania: 396 500,00 PLN

W 2012 roku Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych kontynuował realizację projektu
„Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego” finansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet X Pomoc techniczna.

Projekt realizowany całorocznie, w sposób ciągły od stycznia do grudnia danego roku. Umowę na
prowadzenie Regionalnego Ośrodka EFS podpisaliśmy w 2008 r. na okres 1.10.2008 r. – 31.12.2013 r.

Celem RO EFS jest kreowanie rozwoju lokalnego, budowanie partnerstw nastawionych na rozwój regionu,
w szczególności w zakresie rozwoju kapitału społecznego, podnoszenie wiedzy i umiejętności
beneficjentów w zakresie przygotowywania wysokiej jakości odpowiadających na potrzeby społeczne
projektów, które mogą być sfinansowane ze środków EFS, zbieranie informacji o sytuacji społecznogospodarczej i potrzebach lokalnych, instytucjach/organizacjach działających w regionie i ich potencjale,
liderach lokalnych i istniejących juŜ partnerstwach, informowanie beneficjentów o moŜliwościach, jakie
daje EFS (szkolenia, doradztwo, granty, studia podyplomowe itp.), promowanie EFS.

Wsparciem objęte zostały osoby reprezentujące: organizacje pozarządowe, szkoły i przedszkola, jednostki
samorządu terytorialnego, Ośrodki Polityki Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, firmy i róŜne
inne podmioty, w tym te z terenów wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców.

W ramach projektu odbyło się 17 szkoleń, w tym 8 dwudniowych i 9 jednodniowych (razem 25 dni
szkoleniowych), w których uczestniczyły łącznie 284 osoby. Tematyka szkoleń dotyczyła:
- Nowe zasady finansowania i wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w projektach w ramach
PO KL
- Równościowe zarządzanie projektem w ramach PO KL
- Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu w PO KL
- Przygotowanie projektu kwalifikującego się do dofinansowania z EFS w ramach PO KL
- Koordynacja i zarządzanie projektem realizowanym w ramach PO KL
- Rozliczanie kosztów bezpośrednich kwotami ryczałtowymi i stawkami jednostkowymi w ramach PO KL
- Specyfika pracy z osobami niepełnosprawnymi w kontekście działania 7.4 PO KL
- Ochrona danych osobowych w PO KL
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- Księgowość w projektach realizowanych w ramach PO KL
- Zasady prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zasady konkurencyjności
finansowanych z EFS
- Aspekty prawne w procedurze zlecania usług i zatrudniania personelu w projektach realizowanych w
ramach PO KL.

W 2012 roku udzielono w sumie 503,5 godz. doradztwa z zakresu:
- Procedur aplikacyjnych,
- Części merytorycznej wniosku o dofinansowanie,
- BudŜetu projektu,
- Rozliczenia projektu,
- Sprawozdawczości projektowej, w tym wniosków beneficjenta o płatność,
- Standardu minimum równości i szans kobiet i męŜczyzn,
- Prawa Zamówień Publicznych,
- zasady konkurencyjności.

Odbyły się równieŜ 4 seminaria informacyjne o tematyce:
- Zmian w zasadach finansowania oraz kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL obowiązujących od
01.01.2012 r.
- Zasad wyboru projektów w ramach PO KL obowiązujących od 01.01.2012 r.
- Zasady równości szans kobiet i męŜczyzn w PO KL – 2-krotnie.

W 2012 r. animatorka RO EFS wspierała 2 istniejące partnerstwa rozwojowe (zawarte w Białymstoku w
2010 r. i Bielsku Podlaskim w 2011 r.) i pomogła zawiązać 2 nowe partnerstwa na rzecz rozwoju. W skład
I partnerstwa zawiązanego w 2012 r. weszło w sumie aŜ 15 podmiotów z terenu Miasta i Gminy Łapy, w
tym m.in. Miasto i Gmina Łapy, MOPS, Parafia, Zespół Szkół, Stowarzyszenie Przyjaciół Osse, Biblioteka
Publiczna, Komisariat Policji i Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS. Natomiast II partnerstwo –
w Gminie Gródek – zawiązały: Przedszkole Samorządowe, Sołectwo Wsi Pieszczeniki, GOPS, Zespół Szkół,
Biblioteka Publiczna, Biblioteka Szkolna i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gródeckiej (7 podmiotów).

www.bialystok.roEFS.pl

3. Podlaska Sieć Pozarządowa
Czas trwania projektu: 01.06.2011 - 30.07.2013
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Kwota dofinansowania: 1 087 440,00 PLN

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych województwa
podlaskiego poprzez stworzenie sieci organizacji pozarządowych na poziomie województwa oraz federacji
organizacji pozarządowych na terenie M. Białystok.
Cele szczegółowe to:
−

Budowanie reprezentacji środowiska pozarządowego oraz wzmocnienie rzecznictwa interesów
sektora,

−

Wsparcie lokalnych organizacji poprzez usługi świadczone na rzecz organizacji członkowskich
takie jak ekspertyzy, warsztaty edukacyjne, promocję,

−

Wspieranie interesów organizacji w procesie podejmowania decyzji przez organy samorządu
terytorialnego,

−

Wspieranie dialogu na temat misji i celów trzeciego sektora

Uczestnikami projektu są przedstawiciele organizacji pozarządowych, wolontariusze

organizacji,

przedstawiciele j.s.t., przede wszystkim urzędnicy odpowiedzialni za współprace z NGO, przedstawiciele/
kandydaci do ciał doradczych i konsultacyjnych, dziennikarze.

Podlaska Sieć Pozarządowa (reprezentacja 17 powiatów, 29 osób) ma za sobą pracowity 2012 r.
Delegaci spotkali się czterokrotnie w dniach: 8-9 marca, 24-25 maja, 6-7 września i 8-9 listopada
2012 r. W programie sesji były warsztaty podnoszące kwalifikacje delegatów, poszerzające ich wiedzę i
umiejętności w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi, współpracy z innymi podmiotami,
dotyczyły metod i narzędzi konsultacji społecznych, praw i obowiązków organizacji pozarządowych.
Wspólnie z Panią Barbara Szczerbińską delegaci kontynuowali prace nad Strategią Sieci.
Prezydium PSP spotykało się 6-krotnie: dopracowywało dokumenty strategiczne, wypowiadało w
waŜnych kwestiach dot. sektora (m.in. składy grup opracowujących Strategie Podlasia, zakres konkursu
Inicjatywa Społeczna Roku), opracowywało program kolejnych spotkań i procedurę komunikacji pomiędzy
członkami Sieci. Przedstawiciele Sieci brali udział w spotkaniu z Prezydentem RP Panem Bronisławem
Komorowskim w dniu 6 września w Michałowie (powiat białostocki).
W dniach 5-9 lipca 2012 r. 16 uczestników projektu [przedstawiciele powiatu augustowskiego (2
osoby), powiatu białostockiego (3 osoby), powiatu wysokomazowieckiego (1 osoba), powiatu
grajewskiego (1 osoba), powiatu łomŜyńskiego (1 osoba), powiatu bielskiego (1 osoba), powiatu
sejneński (1 osoba), powiatu sokólskiego (1 osoba), powiatu suwalskiego (1 osoba), miasta Białystok (1
osoba), 3 członków Forum Pełnomocnika (Supraśl, Grajewo, przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego)]
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oraz 2 przedstawicieli Biura projektu wzięło udział w wyjeździe studyjnym na trasie Białystok-ŁódźWałbrzych-Wrocław-Białystok.

W

czasie

wizyty

miały

miejsce

spotkania

z

przedstawicielami

infrastrukturalnych organizacji oraz lokalnego samorządu.
W 2012 r. zorganizowano teŜ VI Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych pod hasłem
„Szanse i zagroŜenia budowania potencjału organizacji pozarządowych w województwie
podlaskim” (22 września 2012r.) – w salach WyŜszej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława
Staszica w Białymstoku. Wojewódzki FOP był zrealizowany w ramach projektu „Podlaska Sieć
Pozarządowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Udział w Forum wzięło 75

osób z róŜnych organizacji z terenu całego województwa

podlaskiego oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Organizatorem Forum był Ośrodek
Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku wraz z Marszałkiem Województwa Podlaskiego.
Fora Organizacji Pozarządowych odbywają się w Białymstoku od 1993 r. Ostatnie (piąte) spotkanie
przedstawicieli III sektora, miało miejsce trzy lata temu. Główną ideą było zawsze stworzenie miejsca do
dyskusji, wymiany doświadczeń i informacji oraz wzajemnej edukacji w zakresie najwaŜniejszych kwestii
związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Tym razem dyskusję poświęciliśmy:


Efektywności III sektora w wydatkowaniu środków z UE.



Trudnościom III sektora w realizacji zadań własnych gminy, jakości partnerstw lokalnych.



Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 r.



Reprezentatywności III sektora w ciałach doradczych.

Forum Pełnomocnika spotkało się w 2012 roku 4 krotnie: 8-9 marca, 24-25 maja, 6-7 września, 8-9
listopada. Warsztaty dotyczyły zasad, form i narzędzi współpracy administracji publicznej z organizacjami
pozarządowymi w zakresie tworzenia polityk publicznych; sprawozdawczości i rozliczania dotacji
udzielonych z budŜetu samorządu organizacjom pozarządowym, zasad ich udzielania i rozliczania w
świetle ustawy o finansach publicznych, nieprawidłowości popełnianym przy udzielaniu dotacji
stwierdzonym przez RIO, zasad jawności działania administracji publicznej a funkcjonowania i współpracy
w tym zakresie z organizacjami. Omówione zostały dobre praktyki współpracy z organizacjami poznane
w czasie wizyty studyjnej przedstawicieli Forum we Wrocławiu, Wałbrzychu i Łodzi, przeanalizowano
moŜliwe zmiany w dotychczasowych modelach współpracy w kaŜdym z powiatów naszego woj. Odbyły się
warsztaty nt. „Standardów komunikacji społecznej, sprawnego systemu komunikowania się z
organizacjami pozarządowymi”, w ramach których uporządkowano i poszerzono wiedzę z zakresu praw i
obowiązków organizacji pozarządowych, dobrych praktyk
efektywnego

przepływu

informacji

i

komunikacji

z

organizacjami, systemu motywacji i wspierania III sektora.

Drugą bardzo waŜną „odnogą” projektu Podlaska Sieć
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Pozarządowa jest Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok (FOPMB). OWOP jest zarówno
inicjatorem jak i członkiem FOPMB.
Sekretariat Federacji mieści się na ul. Ks. Abramowicza 1 w Białymstoku. Tel: 85 7322 846. Animatorką
Federacji jest Agnieszka Czarkowska.

Prezydium Federacji tworzą: prezeska BoŜena Bednarek (Stowarzyszenie Szukamy Polski), wiceprezesi
Marcin Kruhlej (Fundacja Edukacji i Twórczości) i Maria Katarzyna śywno (Stowarzyszenie Pomocy
Rodzinie i Dzieciom Szansa) oraz członkowie: Małgorzata Borowska (Stowarzyszenie KLANZA), Anna
Drabarz (Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo), Rafał Gawkowski
(Polski Związek Niewidomych Oddział Podlaski) i Anna Skorko (Stowarzyszenie Akademia Plus 50).

W ramach działań Federacji odbywają się cyklicznie Kawiarenki Obywatelskie – otwarte debaty na tematy
istotne z punktu widzenia III sektora. Tematy dotychczasowych pięciu spotkań to: „Jak rozmawiać i
współpracować z samorządem lokalnym?”, „Media a trzeci sektor”, „Ekonomia społeczna”, „Idea poŜytku
publicznego a 1%”, „Siła społeczności”.

Spotkania Federacji
Odbyły się 2 dwudniowe spotkania Federacji (26-27 października 2011, 11-12 maja 2012), podczas
których zdefiniowaliśmy cele Federacji, przyjęliśmy statut i zdecydowaliśmy o nabyciu osobowości
prawnej.

Spotkania Prezydium Federacji
Systematycznie pracowało Prezydium Federacji, które odbyło 14 spotkań, w trakcie których
analizowano bieŜące problemy III sektora, konsultowano

programy i zmian przepisów prawnych,

wypracowywano stanowiska i propozycje zmian.

Wizyta studyjna
W dniach 5-8 lipca 2012 przedstawiciele Federacji wzięli udział w wizycie studyjnej prezentującej
rozwiązania z zakresu współpracy samorządu z trzecim sektorem w innych regionach Polski, m.in. w
Wałbrzychu, Wrocławiu i Łodzi. Wizyta została zorganizowana przez Ośrodek Wspierania Organizacji
Pozarządowych.
Sprawa budynku przy ul. Św. Rocha
Federacja bierze aktywny udział w pracach zespołu opracowującego plan zagospodarowania budynku
przy ul. Św. Rocha. Ankieta rozesłana do członków Federacji dotycząca funkcjonowania remontowanego
budynku posłuŜyła do wypracowania wraz z Zespołem Konsultacyjnym, wstępnych załoŜeń nowego
obiektu o formule szerszej niŜ dotychczasowy CWOP. Propozycją Federacji przedstawioną na spotkaniu
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konsultacyjnym jest CENTRUM AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ (CAPS). W CAPS mogłyby
znaleźć się m.in. punkt informacji i wsparcia osób niepełnosprawnych, inkubator NGO, ośrodek edukacji
ekologicznej, pozarządowe centrum prasowe, ośrodek konsultacji społecznych, centrum seniora.
Jednocześnie budynek zostałaby zagospodarowany na potrzeby białostockich organizacji a część obiektu
na potrzeby Urzędu Miejskiego m.in. CWOP. Nad koncepcją zagospodarowania budynku od 2012 r.
pracuje 12-osobowa grupa robocza złoŜona z 6 przedstawicieli reprezentujących Federację i Zespół
Konsultacyjny oraz 6 urzędników magistratu.

Udział w sesji Rady Miasta
Na Sesji Rady Miejskiej, w dniu 24.04.2012 r. Federacja zaprezentowała ideę i formy realizacji
ekonomii społecznej oraz klauzuli społecznej. Ogląd dobrych praktyk w Polsce pozwala stwierdzić, Ŝe w
Białymstoku istnieje znikoma liczba przedsiębiorstw społecznych. Pojęcia ekonomii i klauzuli społecznej
nie są zrozumiałe dla grup społecznych, ale teŜ wielu polityków. Informację oraz film dot. tego obszaru
przedstawili radnym BoŜena Bednarek - Prezeska Federacji, Krzysztof Leończuk z OWOP w Białymstoku i
Marcin Kruhlej - Wiceprezes Federacji.
I Targi Ekonomii Społecznej w Białymstoku
Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok była jednym z inicjatorów zorganizowania
pierwszy raz w stolicy województwa podlaskiego Targów Ekonomii Społecznej. Organizacje pozarządowe i
wiele instytucji działających w obszarze społecznym porozumiało się, aby ideę ekonomii społecznej
przybliŜyć mieszkańcom naszego miasta. Organizatorem Targów był Prezydent Miasta Białegostoku, nad
sprawami organizacyjno-technicznymi czuwał Departament Polityki Społecznej UM w Białymstoku.
Impreza odbyła się 16 września 2012r. Uczestniczyło w niej wielu członków naszej Federacji.

Komisja standaryzacyjna
Do pracy nad standardami działania organizacji pozarządowych powołana została 13 osobowa komisja
standaryzacyjna. Członkowie wybrani zostali spośród członków Federacji Organizacji Pozarządowych
Miasta Białystok na podstawie opisu doświadczenia w pracy z organizacjami oraz podziału branŜowego.
Komisja

opracowuje

standardy

zarządzania

organizacją:

zarządzanie

personelem,

praca

z

wolontariuszami, kultura komunikacji, zarządzanie róŜnorodnością, współpraca z mediami i biznesem.

Promocja
Upowszechnieniu informacji o działalności Federacji, podejmowanych wspólnie z OWOP inicjatywach
debat, akcji, konsultacji słuŜył cykl artykułów w prasie lokalnej, relacje w Podlaskiej Telewizji
Pozarządowej, uaktualniana systematycznie strona internetowa projektu, oraz funpage. Wydany został
kalendarz na 2012r., opracowano logo Federacji.
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Dnia 29 listopada 2012 r. w Białymstoku odbyło się Miejskie Forum Organizacji Pozarządowych. FOPMB
zaprezentowała się na nim jako nowy acz silny głos III sektora w mieście.

4. Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy
Czas trwania projektu: 10.2009r. – 02.2012r.
Kwota dofinansowania: 5 500 000,00 PLN

„Model współpracy” to systemowy projekt partnerski realizowany przez Sieć
Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, współfinansowany ze
środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie
5.4.1 PO KL – „Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora". Liderem
projektu był Departament PoŜytku Publicznego MPiPS. OWOP brał udział
w realizacji niektórych zadań projektowych.
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Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji
publicznej, głównie samorządów i organizacji pozarządowych. Ma równieŜ zwiększać wiedzę na temat
korzyści płynących z ich współpracy.

Projekt składał się z trzech etapów:
- Diagnozy współpracy – ma na celu zgromadzenie i usystematyzowanie wiedzy nt. współpracy miedzy
administracją i NGOs,
- Opracowania modelu współpracy oraz poradnika współpracy międzysektorowej – w ramach zadania
funkcjonuje Komitet Ekspertów i Grupy Robocze. Pierwszy wypracowuje ostateczny kształt modelu
współpracy, natomiast grupy pełnią funkcję pomocnicza wobec niego.
- Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej – w ramach realizacji zadania realizowany jest
szereg spotkań, wśród nich konferencje regionalne oraz Fora Pełnomocników.

Gros działań została zrealizowana w latach 2010 - 2011. W 2012 r. miało miejsce zakończenie i
merytoryczno-finansowe rozliczenie projektu.

5. Instruktorska droga zawodowa
Czas trwania projektu: 01.04.2012r. – 30.06.2013r.
Kwota dofinansowania: 373 150,00 PLN

W województwie podlaskim powstaje coraz więcej obiektów sportowych oraz miejsc oferujących
moŜliwość aktywnego wypoczynku. A im więcej takich miejsc, tym więcej miłośników sportu ma szansę
pracować realizując swoje pasję!

Pomaga w tym projekt „Instruktorska droga zawodowa”, który realizowany jest przez Ośrodek Wspierania
Organizacji Pozarządowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie
8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Głównym celem projektu jest rozwój kwalifikacji zawodowych 60 osób z województwa podlaskiego (min.
50% z obszarów gmin wiejskich lub wiejsko-miejskich) poprzez specjalistyczne szkolenia instruktora
rekreacji ruchowej, ratownika WOPR i animatora sportu.

W ramach projektu w 2012 r. przeprowadzone zostały kursy: instruktora rekreacji ruchowej, specjalność:
pływanie, instruktora rekreacji ruchowej, specjalność narciarstwo zjazdowe oraz kurs ratownika WOPR z
KPP. Wszystkie kury zakończą się w 2013 r. Ponadto pod koniec realizacji projektu kaŜdy uczestnik
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weźmie udział w szkoleniu z zakresu animatora sportu, dostarczającym wiedzy i umiejętności
zawodowych cenionych na lokalnym rynku pracy.

Projekt skierowany jest do osób dorosłych, zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę lub cywilnoprawną,
zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego.

6. Jakość, która staje się normą
Czas

trwania

projektu:

01.05.2012r.

–

30.04.2014r.
Kwota dofinansowania: 680 725,00 PLN

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych – realizator projektu
Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT – partner projektu

Projekt ma na celu zwiększenie jakości działania organizacji pozarządowych w województwie podlaskim
poprzez podniesienie potencjału organizacji, jakości realizacji zadań publicznych oraz współpracy z
administracją samorządową. W ramach projektu zostaną wypracowane i upowszechnione standardy
zarządzania organizacją odnoszące się do sposobów funkcjonowania organizacji, takie jak:
zarządzania personelem, praca z wolontariuszami, kultura komunikacji, zarządzanie róŜnorodnością,
współpraca z mediami i biznesem. DąŜyć będziemy do upowszechnienia standardów formalnoorganizacyjnych i etycznych oraz uświadomienia ich znaczenia. W ramach realizacji projektu nastąpi
wzmocnienie sektora pozarządowego w zakresie samoregulacji poprzez wprowadzenie narzędzi
autoewaluacji oraz zwiększenie efektywności współpracy miedzy administracją samorządową a
organizacjami pozarządowymi.

Dzięki realizacji działań projektowych oczekuje się:



Zwiększenia jakości działania organizacji w województwie podlaskim;



Podniesienia wiarygodności i profesjonalizmu działania organizacji w województwie podlaskim;



Zwiększenia potencjału organizacji w województwie podlaskim;



Zmiany wizerunku społecznego.

A przede wszystkim:



Poprawę jakości realizacji zadań publicznych i współpracy z administracją samorządową.

Sprawozdanie merytoryczne za 2012 rok

Strona 29

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010

Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz urzędników z terenu województwa
podlaskiego.

W ramach projektu do tej pory odbyło się:
- 5 szkoleń dla przedstawicieli NGO i pracowników j.s.t. (tematyka: ewaluacja wewnętrzna w
organizacji, sprawozdawczość i rozliczanie dotacji udzielonych z budŜetu samorządu na realizację zadań
własnych gminy, konsultacje społeczne, planowanie strategiczne, jawność w działaniach NGO), w których
wzięło udział ponad 100 osób z woj. podlaskiego;
- 9 spotkań specjalnie powołanej Komisji standaryzacyjnej (członkowie: Małgorzata Kijak-Olechnicka Kobieteria SIK, Iwona Łaguna - Stowarzyszenie Laboratorium Sukcesu, Jerzy Ostrowski - Integrujące
Stowarzyszenie Jeden Świat im. prof. Religi, Konrad Pormańczuk - Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej
WIDOK, Łukasz Szczepański - Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki "Teatr Narwal", Marcin Kruhlej Fundacja Edukacji i Twórczości, Krzysztof Wróbel - Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury i Dialogu 9/12,
Małgorzata Borowska - Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Maria Katarzyna śywno
- Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA, Monika Grabowska Pawilcz - Stowarzyszenie
Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA, Rafał Średziński - Stowarzyszenie "My Dla Innych", Anna
śebrowska - Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki "Teatr Narwal", Agnieszka Maszkowska Stowarzyszenie OKOLICA), podczas których zostały wypracowane standardy zarządzania organizacją.

Facylitatorem standardów jest Agnieszka Czarkowska, a moderatorem w/w spotkań – Karolina
Poczykowska.

Wyniki

prac

komisji

na

bieŜąco

są

zamieszczane

na

stronie

internetowej

www.sop.owop.org.pl. Na tej stronie jest równieŜ Forum, które ma sprzyjać dyskusji na temat
standaryzacji i umoŜliwić jak najszersze spojrzenie na ten temat.
Rozpoczęliśmy teŜ cykl szkoleń dla kandydatów na konsultantów (4 dwudniowe sesje), dzięki
któremu zostaną oni zapoznani z narzędziem i jego strukturą: zarządzanie strategiczne, zarządzanie
bieŜące, zarządzanie finansami, zarządzanie zespołem i zarządzanie relacjami z otoczeniem. Połowa
szkoleń miała miejsce w 2012 r. (17-18.11.2012 i 15-16.12.2012).

Głównym zadaniem konsultantów będzie wdroŜenie w 28 organizacjach pozarządowych z obszaru
województwa podlaskiego narzędzia autoewaluacji (na 1 konsultanta przypadną dwie organizacje).
Proces wdraŜania narzędzia przez konsultantów będzie się odbywał w 3 etapach (spotkaniach) w okresie
marzec-grudzień 2013 r. i obejmie łącznie 20 godzin pracy na rzecz jednej organizacji:
• przeprowadzenie przez konsultanta w organizacji procesu samooceny
z wykorzystaniem Narzędzia Zarządzania Rozwojem Organizacji (2 spotkania)
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• doradztwo ze strony konsultanta w wypracowaniu planu rozwoju/planu naprawczego dla organizacji (1
spotkanie).
Potwierdzeniem zrealizowania zadania będą plany rozwoju/plany naprawcze dla NGO’s biorących udział w
procesie wdraŜania narzędzia przedstawione przez konsultantów w terminie do 15 stycznia 2014 r.

7.

OŚRODEK

WSPARCIA

EKONOMII

SPOŁECZNEJ – SUBREGION ŁOMśYŃSKI
Czas trwania projektu: 1.10.2012r. – 30.06.2015r.
Kwota dofinansowania: całość – 4 364 796,75 PLN, wydatki OWOP – 968 362,50 PLN

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion ŁomŜyński

to projekt realizowany w ramach

Działania 7.2.2 PO KL – Wsparcie ekonomii społecznej – w partnerstwie:
• Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych (lider)
• Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych (partner 1)
• Starostwa Powiatowe w ŁomŜy (partner 2).

Od 1 października 2012 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii SpołecznejSubregion ŁomŜyński” skierowanego do podmiotów ekonomii społecznej, osób fizycznych oraz otoczenia
ekonomii społecznej z terenu subregionu łomŜyńskiego finansowanego w ramach PO KL.

Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w ŁomŜy świadczyć będzie kompleksowe wsparcie szkoleniowe,
doradcze, finansowe i promocyjne na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, osób fizycznych oraz
otoczenia ekonomii społecznej z terenu subregionu łomŜyńskiego.

Obszar realizacji projektu to Subregion ŁomŜyński, czyli:
-

m. ŁomŜa,

-

powiat łomŜyński,

-

powiat grajewski,

-

powiat kolneński,

-

powiat moniecki,

-

powiat wysokomazowiecki,

-

powiat zambrowski.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:
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•

Usługi prawne, księgowe, marketingowe podmiotów ekonomii społecznej (PES).

•

Doradztwo dla osób fizycznych i podmiotów ekonomii społecznej (PES).

•

Szkolenia, w tym Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej, Szkoła dla organizacji pozarządowych.

•

Usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego, w tym Klaster ES.

•

Promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ES.

•

Doradztwo biznesowe.

•

Wsparcie szkoleniowe oraz przyznanie środków finansowych na załoŜenie, przystąpienie lub

zatrudnienie w spółdzielni socjalnej.
•

Poszukiwanie długookresowych źródeł finansowania.

Dzięki finansowemu wsparciu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego udział uczestników w projekcie jest BEZPŁATNY. W 2012 r.

zrealizowano następujące

szkolenia:
- Gospodarka społeczna i III sektor (16 h)
- Wprowadzenie do tematyki klastrowej (16 h)
- Obsługa klienta w Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych (16 h).
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Zespół

Sprawozdanie merytoryczne za 2012 rok

Strona 33

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010

SKŁAD ZESPOŁU
Imię i nazwisko

Funkcja

Zakres odpowiedzialności

Katarzyna Łotowska

Prezes Stowarzyszenia, dyrektor

Poradnictwo dot. NGO (rejestracja, pisanie statutu,

biura, konsultant, trener II st.

zarządzanie), prowadzenie szkoleń, zarządzanie

STOP, ekspert CAL.

zespołem, sprawy stowarzyszeniowe, pisanie, obsługa i
zarząd nad projektami, reprezentowanie stowarzyszenia
na zewnątrz.

Ewa Jasińska

Animator wojewódzkiej sieci

Koordynacja pracy wojewódzkiej sieci organizacji

organizacji pozarządowych, trener pozarządowych, poradnictwo, prowadzenie szkoleń,

Sylwia Borowczyk

III stopnia – superwizor STOP,

pisanie i obsługa projektów, ekspert ds. rozwoju

konsultant, doradca zawodowy,

społeczności lokalnych i tworzenia partnerstw, superwizja

ekspert CAL.

pracy trenerskiej, współpraca z CAL.

Członek Zarządu, koordynator

Prowadzenie szkoleń, współpraca z administracją,

projektu, animator, konsultant,

poradnictwo, pisanie, koordynacja i obsługa projektów,

trener II st. STOP, ekspert CAL.

poradnictwo i szkolenia w zakresie przedsiębiorczości i
ekonomii społecznej, animacja i rozwój lokalny.

GraŜyna Wyszkowska

Główna księgowa, doradca

Poradnictwo, księgowość stowarzyszenia, rozliczanie

finansowo-księgowy.

projektów, prowadzenie dokumentacji finansowej
stowarzyszenia, rozliczanie działalności gospodarczej i
statutowej odpłatnej.

Krzysztof Leończuk

Animator, konsultant, trener I st. Poradnictwo w zakresie tworzenia i funkcjonowania PES,
STOP, specjalista ds. ekonomii

poradnictwo i szkolenia w zakresie przedsiębiorczości

społecznej i ewaluacji.

oraz ekonomii społecznej i rozwoju lokalnego, tworzenie
partnerstw, poradnictwo w zakresie wdraŜania Ustawy o
Działalności PoŜytku Publicznego i o Wolontariacie,
pisanie, obsługa i koordynacja projektów.

Karolina Poczykowska

Kierownik RO EFS, koordynator

Prowadzenie szkoleń, pisanie i koordynacja projektów,

projektu, konsultant, specjalista

pozyskiwanie funduszy, obsługa administracyjna

ds. monitoringu i ewaluacji, trener projektów, ekspert ds. równości szans kobiet i męŜczyzn

Katarzyna Karpowicz

I st. STOP.

oraz współpracy z administracją publiczną.

Specjalista ds. informacji i

Udzielanie informacji na temat EFS, promocja EFS,

promocji w RO EFS, animator,

rekrutacja i logistyka szkoleń, obsługa projektów,

organizator działalności

poradnictwo statutowe OWOP, działalność gospodarcza

gospodarczej.

OWOP, organizacja zaopatrzenia i dokumentacja biura.
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Piotr Sędziak

Członek Zarządu, doradca

Doradztwo kluczowe EFS, informacja i promocja EFS,

kluczowy EFS, specjalista ds.

obsługa Punktu Informacyjnego, organizacja szkoleń,

informacji i promocji w RO EFS,

obsługa strony internetowej RO EFS i OWOP, współpraca

konsultant, animator CAL.

z CAL, współpraca z partnerami zagranicznymi w zakresie
projektów Life-long learning.

Iwona Zaborowska

Doradca kluczowy EFS, trener i

Prowadzenie szkoleń i doradztwa w zakresie EFS, ekspert

ekspert w zakresie rozwoju

w zakresie pośrednictwa pracy i rozwoju lokalnego,

lokalnego, rynku pracy i

doradca zawodowy.

definiowania projektów, trener II
st. STOP, superwizor.
Katarzyna Sokół

Księgowa, kadrowa.

Rozliczanie projektów, sporządzanie części finansowej we
wnioskach o płatność, prowadzenie kadr stowarzyszenia.

Agnieszka Czarkowska Członek Zarządu, animator

Koordynacja pracy Federacji Organizacji Pozarządowych

Federacji Organizacji

m. Białystok, organizacja ‘kawiarenek obywatelskich”,

Pozarządowych Miasta Białystok,

doradca i trener w programach edukacyjnych –dot.

trener I st. STOP, ekspert i trener współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi,

Maciej Olender

Małgorzata Bobryk

„Modelu współpracy”.

ekspert ds. rozwoju społeczności lokalnej

Koordynator projektu, asystent

Koordynacja i obsługa projektów aktywizacji społecznej i

kierownika RO EFS, trener

edukacji, trener programu edukacyjnego dot.

„Modelu współpracy”.

współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Koordynator projektu, doradca

Koordynacja i obsługa projektu innowacyjnego,

kluczowy EFS.

ewaluacja, udzielanie informacji z zakresu ES,
współpraca z samorządem, doradztwo EFS.

Helena Wróblewska

Koordynator projektu, koordynator Koordynowanie procesu szkoleniowego w Ośrodku
szkoleń.

Wsparcia Ekonomii Społecznej w ŁomŜy oraz
koordynowanie projektu z zakresu doskonalenia
umiejętności zawodowych, udzielanie informacji nt. ES,
animowanie wojewódzkiego konkursu, którego celem jest
aktywizacja społeczności wiejskich.

TRENERZY OWOP
OWOP posiada stały zespół trenerski. WciąŜ podnosimy swoje kwalifikacje.
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Barbara Szczerbińska - planowanie pracy, budowanie partnerstwa, zdobywanie funduszy na
działalność, budowanie grupy. Trener od 1993 roku. Absolwent szkoły i członek stowarzyszenia STOP –
Superwizor.
Ewa Jasińska - komunikacja społeczna, organizacja czasu, badanie potrzeb społeczności lokalnych,
planowanie strategiczne, zarządzanie organizacją. Trener od 1983. Absolwent szkoły i członek
stowarzyszenia STOP – Superwizor.
Katarzyna Łotowska - komunikacja społeczna, badanie potrzeb społeczności lokalnych, pozyskiwanie
funduszy na działalność, planowanie pracy. Trener od 1995. Absolwent szkoły i członek stowarzyszenia
STOP (Certyfikat II stopnia).
Sylwestra Borowczyk - organizacja pracy społeczności lokalnej, programy aktywizacji w zakresie
bezpieczeństwa i pracy samorządu. Trener od 1996. Absolwent szkoły i członek stowarzyszenia STOP
(Certyfikat II stopnia).
Krystyna Łukaszuk – akredytowany trener KOSZEFS, pozyskiwanie funduszy, specyfikacja POKL,
pisanie i realizacja projektów z EFS, pomoc publiczna.
Agnieszka Czarkowska – doradca i trener w programach edukacyjnych dot. współpracy samorządu z
organizacjami pozarządowymi, ekspert ds. rozwoju społeczności lokalnej, certyfikowany trener STOP
(Certyfikat I stopnia).
Iwona Zaborowska – aktywizacja środowisk lokalnych, komunikacja społeczna, szacowanie zasobów
lokalnych, pośrednictwo pracy. Absolwentka szkoły i członek stowarzyszenia STOP (certyfikat II stopnia)
– Superwizor.
Agnieszka Maszkowska – partycypacja obywatelska, konsultacje społeczne, zarządzanie projektami
POKL, kompetencje społeczne oraz rozwój osobisty. Absolwentka szkoły trenerskiej BAZA w Krakowie
oraz kursu stowarzyszenia STOP.
Krzysztof Leończuk – formalno-prawne zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych, budowanie
partnerstw, pisanie projektów, ekonomia społeczna. Trener od 2007 r. Absolwent szkoły i członek
stowarzyszenia STOP.
Karolina Poczykowska – pisanie projektów, pozyskiwanie funduszy (EFS i inne), wypełnianie
wniosków. Trener od 2007 r. Absolwentka szkoły i członek stowarzyszenia STOP - certyfikat I stopnia.
Piotr Sędziak – pisanie projektów, PCM, pozyskiwanie środków na działalność, przedsiębiorczość osób
młodych, promocja EFS, projekty partnerskie. Absolwent szkoły Akademia Rozwoju Umiejętności
Trenerskich 2011/2012 zakończonej superwizją.
Katarzyna Karpowicz – pisanie projektów, promocja EFS, działalność NGO, działalność gospodarcza.
Absolwentka szkoły Akademia Rozwoju Umiejętności Trenerskich 2011/2012 zakończonej superwizją.
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W 2012 ROKU WSPÓŁPRACOWALIŚMY Z:
Miastem Białystok
Marszałkiem Województwa Podlaskiego
Wojewodą Podlaskim
Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych w Białymstoku
Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku
Starostwem Powiatowym w ŁomŜy
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łapach
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sokółce
Gminą Supraśl
Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku
Kolegium Nauczycielskim w Białymstoku
Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Białymstoku
Szkołą Narciarską „Strefa” w Augustowie
Stowarzyszeniem Edukacji Kulturalnej „WIDOK”
Central and Eastern European Citizens Network (Słowacja)
Organizacjami naleŜącymi do Sieci „SPLOT”
Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Warszawie
Akademią Plus 50 w Białymstoku

Na terenie miasta i województwa utrzymujemy systematyczny kontakt z ponad 450 organizacjami.

DOTACJI UDZIELILI NAM:
Europejski Fundusz Społeczny
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

www.owop.org.pl
biuro@owop.org.pl
Jesteśmy teŜ na
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