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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. 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
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DATA: 08.09.1999r.
NUMER: 0000101086

DANE DOTYCZĄCE CZŁONKÓW ORGANÓW WŁADZY
Zarząd:
Katarzyna Łotowska – Prezeska Zarządu
Sylwestra Borowczyk – Członkini Zarządu
Karolina Poczykowska – Członkini Zarządu
Iwona Zaborowska – Członkini Zarządu
Krzysztof Leończuk - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
Barbara Szczerbińska
Agnieszka Maszkowska
Violetta Anna Olesiuk

KADRA
W 2013 roku Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych zatrudniał:
na umowę o pracę 17 osób w tym 5 doradców i 3 animatorów
na umowę cywilnoprawną 34 osoby.
W ciągu roku współpracowaliśmy z 1 stażystą (staż z Powiatowego Urzędu Pracy) i 2 praktykantkami.

OTRZYMANE WPISY I CERTYFIKATY
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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:


wspieranie inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych,



wspieranie organizacji społecznych (pozarządowych),



wspieranie współpracy organizacji pozarządowych z administracją rządową i samorządową,



wspieranie inicjatyw na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego,



promowanie działań samopomocowych,



tworzenie warunków współpracy różnych podmiotów.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez


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, książek,
broszur, ulotek, itp.,



Organizowanie szkoleń, kursów, sympozjów konferencji i zjazdów dla osób i organizacji
zainteresowanych szeroko pojętą problematyką działania społecznego,
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Prowadzenie wielokierunkowego poradnictwa dla osób i organizacji działających na rzecz
wszystkich potrzebujących oraz pomnożenia 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

FINANSE
1.

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

rok 2013: 7 796 352,644 PLN
2.

Koszty: 1 777 676,70 PLN

3.

Wynik finansowy ogółem: 18 675,94 PLN

Informacja o strukturze przychodów:
Przychody statutowe ogółem: 1 748 362,41 PLN
Składki członkowskie: 1 010,00 PLN


Dotacje z programów: 1 722 845,23 PLN



Przychody finansowe: 11,48 PLN



Pozostałe przychody operacyjne: 24 495,70 PLN

Przychody z działalności gospodarczej: 47 990,23 PLN


Przychody ze szkoleń: 47 988,73 PLN



Pozostałe przychody operacyjne i finansowe: 1,5 PLN

Informacje o strukturze kosztów:
Koszty realizacji zadań statutowych: 1 751 559,73 PLN
Koszty wytworzenia sprzedanych usług: 24 986,01 PLN
Pozostałe koszty operacyjne i finansowe: 1 118,96 PLN

CZŁONKOSTWO W SIECIACH/ZESPOŁACH
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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.

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 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.

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,
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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. 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).

4. Sieć

Regionalnych

Ośrodków

Europejskiego

Funduszu Społecznego (ROEFS)
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Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku należy do Sieci Regionalnych
Ośrodków EFS. Regionalne Ośrodki EFS to miejsca otwarte dla wszystkich, którzy dostrzegają szansę
rozwoju w możliwościach, 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 życia społecznego.
Ośrodki EFS spełniają kilka funkcji, pomagając nie tylko podmiotom (projektodawcom), które dopiero
chcą skorzystać z wsparcia EFS, ale także tym, którzy otrzymali już dotację.
W odpowiedzi na tak duże zapotrzebowanie rynku pojawił się pomysł utworzenia sieci Regionalnych
Ośrodków EFS, które:


promują wiedzę o możliwościach 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 budżetu, 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 także rozwój partnerstwa na szczeblu lokalnym i regionalnym



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

5.

Podkomitet monitorujący

Od października 2008 roku nasz przedstawiciel jest członkiem Podkomitetu Monitorującego POKL.

Sprawozdanie merytoryczne za 2013 rok

Strona 8

Do zadań Podkomitetu należy:


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 2013 roku przedstawiciele OWOP brali udział w spotkaniach Regionalnej Informacyjnej Grupy
Roboczej. Do zadań RIGR-u należy głównie rozpowszechnianie wiedzy na temat Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, a w szczególności czuwanie nad sprawnym funkcjonowaniem systemu 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.
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
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tam także 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 Pożytku Publicznego
MPiPS w Warszawie.
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
wdrażania 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
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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
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

13.

Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego

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

W 2013 r. odbyły się 2 spotkania Rady.
Członek: Katarzyna Łotowska.

Działalność
SZKOLENIA
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W 2013 roku OWOP zaproponował organizacjom i instytucjom z województwa podlaskiego szkolenia:
Liczba

Tytuł

godzin

Szkolenia kluczowe: Wytyczne dot. PO KL, m.in. przygotowywania wniosków o dofinansowanie, 120
realizacji projektów, zarządzania, rozliczania projektów.
Szkolenia specjalistyczne procedury EFS: Księgowość w projektach PO KL, ochrona danych 48
osobowych, Pomoc Publiczna
Właściwe funkcjonowanie organizacji pozarządowych

8

Standardy działania organizacji pozarzadowych

8

promocja i budowanie wizerunku przez organizacje pozarządowe

8

Praca metodą projektu w organizacji pozarządowej

8

ABC prowadzenia rachunkowości i księgowości w organizacji

8

Sprawozdawczośc w organizacji pozarządowej

8

Przygotowanie ofert na realizacje zadań własnych gminy

8

Szkoła koordynatorów projektów

8

Model współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi – wprowadzenie.

8

Lokalny Index Jakości Współpracy wprowadzenie do narzędzia
Reprezentowanie Urzędu w kontakcie z mediami, współpraca z mediami dla upowszechnienia

8

systemu konsultacji, promocja dorobku III sektora
Kierowanie organizacja pozarządowa w zakresie zarządzania róznorodnoscią

4

Organizacja i prowadzenie spotkań/ zebrań

4

Idea i istota konsultacji społecznych

8

Aspekty prawne konsultacji społecznych

16

Planowanie procesu konsultacji

8

Metody i narzędzia konsultacji społecznych

8

Szkoła dla Organizacji Pozarządowych

112

Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej

48

Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego, a działalność gospodarcza

8

Zarządzanie finansami w organizacji pozarządowej

8

Strategia współpracy lokalnych organizacji pozarządowych – wzmacnianie ich potencjału

8

Praca metodą projektów w społecznościach lokalnych

8

Konsultacje społeczne

32

Kurs na instruktora rekreacji ruchowej - narciarstwo

250

Kurs na instruktora rekreacji ruchowej - pływanie

250

Kurs na ratownika wodnego

170
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Kurs Animatora Sportu

40

Cykl szkoleń inicjatyw klastrowych

64

Praca zarządu i komisji rewizyjnej

8

Zlecanie zadań publicznych

8

Zarządzanie zespołem

8

Współpraca i komunikacja z otoczeniem

8

Sprawozdawczość organizacji pozarządowej i obowiązki organów nadzoru

8

Kształtowanie relacji otoczeniem-komunikacja, informacja, promocja w NGO’s

8

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

8

Zarządzanie finansami i polityka rachunkowości w organizacji

8

Procedura zatrudniania pracowników w organizacjach

8

Blok zajęć z przedsiębiorczości

5

Szkolenia z zakresu animacji środowisk lokalnych i pracy metodą projektów w społecznościach 48
lokalnych w ramach Wojewódzkiej Olimpiady Aktywności Wiejskiej

Liczba osób przeszkolonych

1160

PORADNICTWO
W ciągu całego roku 2013 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

PROJEKTY, PROGRAMY, AKCJE, INICJATYWY

Tytuł projektu: Podlaska sieć pozarządowa
Okres realizacji - 01.06.2011 – 31.07.2013
Wartość całego projektu: 1 087 440,00
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Cele projektu:
Stworzenie reprezentacji podlaskiego środowiska organizacji pozarządowych poprzez utworzenie sieci
wojewódzkiej i federacji organizacji w Białymstoku.
Wsparcie prawno- merytoryczne dla obu sieci (ekspertyzy prawne, warsztaty edukacyjne,

wyjazdy

studyjne, promocja).
Wypracowanie wspólnych stanowisk w

istotnych kwestiach związanych ze współpracą

organizacji z

jednostkami samorządu lokalnego.
Organizacja Forum Organizacji Pozarządowych.
Stworzenie i promocja Karty Etycznej organizacji pozarządowych.

Uczestnicy : Przedstawiele organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej – 2013 roku ok. 100
osób.

W 2013 roku kontynuowano działania animacyjne i szkoleniowe dla utworzonych Federacji Organizacji
Pozarządowych

Miasta

Białystok,

Wojewódzkiej

Sieci

Organizacji

Pozarządowych

oraz

Forum

Pełnomocników.
Spotkania w powiatach w celu przeprowadzenia wyborów do kolejnej kadencji sieci wojewódzkiej były
realizowane w okresie 06.05 - 15.06.2013 roku. W 9 powiatach, zgodnie z regulaminem Sieci, odbyły się
też zbiórki wyborcze kandydatów do PSP. W składzie PSP zmianie uległo 13 delegatów. Razem w
spotkaniach wzięło udział: 347 osób, w podziale na powiaty: m. Suwałki- 20 osób, m. Łomża -16 osób,
m. Białystok- 40 osób, powiat sokólski- 21 osób, powiat białostocki-24 osoby, powiat grajewski- 14 osób,
powiat siemiatycki- 18 osób, powiat augustowski- 26 osób, powiat kolneński- 17 osób, powiat sejneński15 osób, powiat wysokomazowiecki- 25 osób, powiat łomzyńki-13 osób, powiat bielski- 25 osób, powiat
moniecki- 9 osób, powiat zambrowski- 15 osób, powiat hajnowski- 36 osób, powiat suwalski-13 osób. 11
czerwca odbyła się konferencja „Współpraca administracji publicznej z III sektorem w planowaniu i
realizacji polityk publicznych” pod honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Wzięło w
niej udział 61 przedstawicieli

samorządów oraz 42 przedstawicieli ngo. Łącznie 103 osoby. 17 lipca

2013r. - Kawiarenka Obywatelska Miasto Kobiet – 54 osoby - spotkanie z aktywnymi białostoczankami,
które tworzą, organizują i prowadzą różne działania skierowane do kobiet w naszym mieście. Była okazja
by dowiedzieć się, co Białystok oferuje kobietom, poznać organizacje i osoby, które kryją się za tymi
działaniami, zobaczyć jaką siłę mają kobiece inicjatywy. Po kawiarence utworzony został profil na
facebooku „Białystok Miasto Kobiet”. Utworzone w ramach projektu struktury – Federacja skupiająca
ponad 50 organizacji oraz sieć skupiająca 29 organizacji ze wszystkich powiatów województwa działają
aktywnie także po zakończeniu realizacji projektu.
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Tytuł projektu: Regionalny Ośrodek EFS w
Białymstoku
Okres realizacji od 01.10.2008 do 31.12.2014
Wartość całego projektu: 396 500 zł

Cele projektu:
Celem ogólnym Regionalnego Ośrodka EFS w Białymstoku jest wspieranie rozwoju lokalnego i kapitału
społecznego w społecznościach lokalnych poprzez przygotowanie potencjalnych projektodawców do
aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.

W 2013 roku z usług RO EFS skorzystało 378 uczestników z 215 instytucji: szkół, ośrodków pomocy
społecznej organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

I Działania informacyjne
a) prowadzenie punktu informacyjnego o Europejskim Funduszu Społecznym: 367 udzielonych informacji
(kontakt osobisty, telefoniczny i mailowy)
b) organizacja seminariów informacyjnych: 4 seminaria dla 83 uczestników
c) prowadzenie profilu na facebook oraz strony internetowej www.bialystok.roefs.pl
d) wysyłka biuletynu – 12 numerów do ponad 300 odbiorców każdy
e) zorganizowanie galerii zdjęć dobrych praktyk projektów współfinansowanych ze środków EFS
II Doradztwo
W 2013 roku przeprowadzono 653 godziny doradcze. Doradztwo dotyczyło przygotowania projektu i
opracowania wniosku do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, bądź też wsparcia beneficjenta w
realizowanym projekcie. W 2013 roku przeprowadzono także 12 wizyt wspierających na miejscu realizacji
projektów.
III Szkolenia
W 16 szkoleniach organizowanych przez RO EFS w Białymstoku w 2013 roku wzięły udziały 362 osoby.
Szkolenia dotyczyły różnych aspektów przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze
środków EFS.
IV Animacja
W ramach działań animacyjnych powstały dwa nowe partnerstwa na rzecz rozwoju w tym partnerstwo na
rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób opuszczających zakłady karne oraz partnerstwo na rzecz
rozwoju edukacji. Animator kontynuował także pracę z już istniejącymi partnerstwami.
W 2013 roku w wyniku Procesu certyfikacji Regionalny Ośrodek EFS zdobył srebrny certyfikat.
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Tytuł projektu: Wspólnym głosem
Partnerstwo: Miasto Białystok i Federacja
Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok
Okres realizacji 01.08.2013 – 30.09.2014
Wartość całego projektu: 246 645,10 zł
(bud żet OWOP 198 323,10 zł

Cele projektu:
Wzmocnienie i usprawnienie procesu konsultacji społecznych w Mieście Białystok poprzez zwiększenie
liczby organizacji i osób biorących udział w konsultacjach oraz wprowadzenie nowych narzędzi
konsultacji.
70 uczestników: w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych, urzędnicy Urzędu Miejskiego w
Białymstoku oraz radni Miasta Białystok.
Działania:
- stworzenie platformy internetowej do konsultacji społecznych dostępnej dla mieszkańców miasta –
www.opinie.bialystok.pl, założenie profilu na portalu społecznościowym – Facebook
- szkolenia i doradztwo dla pracowników Urzędu Miejskiego, radnych oraz przedstawicieli organizacji
pozarządowych na temat form, narzędzi i metod konsultacji społecznych.

Tematyka szkoleń:
„Idea i istota konsultacji społecznych”
„Aspekty prawne konsultacji społecznych”
„Planowanie procesu konsultacji”
„Metody i narzędzia konsultacji społecznych”
Łącznie w 2013 w 5 szkoleniach wzięło udział 80 uczestników.

Przeprowadzono także 20 godzin doradztwa dla Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w
Białymstoku w obszarze tworzenia rocznego i wieloletniego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz uchwały o inicjatywie lokalnej.
c) powołanie Komisji Dialogu Społecznego ds. konsultacji społecznych składającej się z dyrektorów
departamentów UM, radnych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.
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d) działania promujące konsultacje społeczne oraz zwiększające zaangażowanie mieszkańców miasta w
planowanie i realizację polityk publicznych (kawiarenki obywatelskie). W 2013 roku odbyły się 2
kawiarenki obywatelskie, które cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Były organizowane w
formie debat oksfordzkich i poruszały następujące tematy: "Białystok jest miastem obywateli", "Białystok
jest miastem dbającym o seniorów". Obie kawiarenki zgromadziły ponad 50 uczestników.

Tytuł projektu: Instruktorska droga zawodowa
Okres realizacji 01.04.2012 – 30.06.2013
Wartość całego projektu: 373 150,00 zł

Cele projektu:
Głównych celem projektu był rozwój kwalifikacji zawodowych 60 osób z województwa podlaskiego (min.
50% z obszarów gmin wiejskich lub wiejsko-miejskich) poprzez specjalistyczne szkolenia instruktora
ruchowej, specjalność narciarstwo zjazdowe.

W ramach projektu przeprowadzone zostały kursy: instruktora rekreacji ruchowej, specjalność: pływanie,
instruktora rekreacji ruchowej, specjalność narciarstwo zjazdowe oraz kurs ratownika WOPR z KPP.

Ponadto każdy uczestnik wziął udział w szkoleniu z zakresu animatora sportu, dostarczającym wiedzy i
umiejętności zawodowych cenionych na lokalnym rynku pracy.
W styczniu 2013r. zakończył się kurs instruktorów pływania, a lutym 2013r. kurs instruktora rekreacji
ruchowej, specjalność narciarstwo zjazdowe.
Dodatkowo w czerwcu zrealizowaliśmy szkolenia podnoszące kwalifikacje przeszkolonych wcześniej
ratowników, dzięki temu zyskali oni wyższe uprawnienia Ratowników WOPR (zw. ze zmianą w
prawodawstwie).
W maju i czerwcu uczestnicy wszystkich trzech kursów zostali przeszkoleni z zakresu animatora sportu.
Wykonawcami kursów byli:
Kolegium Nauczycielskie w Białymstoku – Kurs IRR, specjalność pływanie
Szkoła Narciarska „Strefa” Jerzy Zębala – Kurs IRR, specjalność narciarstwo zjazdowe
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Białymstoku – Kurs Ratownika WOPR
acji ruchowej, ratownika WOPR, animatora sportu.
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20 osób ukończyło kurs instruktora rekreacji ruchowej, specjalność narciarstwo zjazdowe
20 osób ukończyło kurs instruktora rekreacji ruchowej, specjalność pływanie
7 osób wzięło udział w dodatkowych szkoleniu i podwyższyło uprawnienia Ratownika WOPR.

Tytuł projektu: Jakość, która staje się normą
Partnerstwo: Sieć Wspierania Organizacji
Pozarządowych SPLOT
Okres realizacji 01.05.2012 – 30.04.2014
Wartość całego projektu: 680 725 zł
(budżet OWOP: 564 700 zł)

Cele projektu:
Podniesienie potencjału organizacji, jakości realizacji zadań publicznych i współpracy z administracją
samorządową poprzez wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardów działania trzeciego
sektora w co najmniej 30 organizacjach w ciągu 2 lat


Wypracowanie i upowszechnienie standardów zarządzania organizacją



Upowszechnienie standardów formalno - organizacyjnych i etycznych oraz uświadomienie ich
znaczenia



Wprowadzenie narzędzia autoewaluacji



Upowszechnienie standardów współpracy między administracją samorządową a organizacjami
pozarządowymi

Uczestnicy


przedstawiciele administracji i organizacji pozarządowych - 100 osób (przekroczony wskaźnik- na
dzień dzisiejszy już ponad 160 osób)



organizacje pozarządowe w których zostało wdrożone narzędzie autoewaluacji - 28



organizacje pozarządowe, które przeszły proces certyfikacji - 10

Działania zrealizowane w roku 2013:


Zakończyła się praca nad standardami organizacji pozarządowych. Standardy działania organizacji
pozarządowych zostały opracowane przez 13 osobową komisję złożoną z przedstawicieli
organizacji pozarządowych reprezentujących różne obszary pożytku publicznego. Komisja
opracowała i opisała pięć standardów zarządzania organizacją: zarządzanie personelem, praca z
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wolontariuszami, kultura komunikacji, zarządzanie różnorodnością, współpraca z mediami i
biznesem.


Wypracowany został regulamin certyfikacji, komisja certyfikacyjna przyznała certyfikat jakości 11
organizacjom pozarządowym.



Odbyło się 9 szkoleń upowszechniających standardy formalno-prawne i etyczne w organizacjach
pozarządowych: Praca zarządu i komisji rewizyjnej, Zlecanie zadań publicznych, Zarządzanie
zespołem, Współpraca i komunikacja z otoczeniem, Sprawozdawczość organizacji pozarządowej i
obowiązki wobec organów nadzoru, Kształtowanie relacji z otoczeniem - komunikacja, informacja,
promocja w organizacjach pozarządowych; Zarządzanie zasobami ludzkimi,

Zarządzanie

finansami i polityka rachunkowości w organizacji pozarządowej, Procedura zatrudniania
pracowników w organizacjach pozarządowych - w sumie 136 osób


Odbyła się Konferencji Etyczna „Porozmawiajmy o etyce”. Prowadzącym i głównym prelegentem
był Jakub Wygnański. Poruszaliśmy kwestię społecznej misji sektora i odpowiedzialności za
miejsce, w którym mieszkamy. W konferencji wzięło udział 78 osób.



przeszkolono 14 konsultantów narzędzia zarządzania rozwojem organizacji



rozpoczął się proces autoewaluacji przy użyciu narzędzia zarządzania rozwojem organizacji –
autoewaluowało się 17 organizacji



wyprodukowano i wyemitowano 2 programy telewizyjne dot. promocji Karty Etycznej, ukazały się
2 artykuły w gazecie i 2 audycje w Radio Białystok.

Tytuł projektu: KONSULTUJESZ? … czyli o
dialogu w Łomży
Partnerstwo: Urząd Miasta Łomża
Okres realizacji 01.08.2013 - 30.09.2014
Wartość całego projektu: 249 980,60 zł
(budżet OWOP: 193 976,40 zł)

Cele projektu:
Projekt ma na celu wzmocnienie kompetencji osób zaangażowanych w konsultowanie istotnych kwestii
społeczno-gospodarczych w Łomży – urzędników miejskich, radnych i przedstawicieli organizacji
pozarządowych oraz zwiększenie efektywności procesów konsultacyjnych przez włączenie mieszkańców,
zaangażowanie w realizację polityk publicznych. Projekt służy poprawie efektywności przeprowadzanych
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konsultacji w Łomży, dotyczy istoty konsultacji, aktywności mieszkańców, roli NGO i rad osiedli w rozwoju
miasta, potrzeby współdecydowania.

Uczestnicy: 15 przedstawicieli administracji publicznej, 15 przedstawicieli organizacji pozarządowych
uczestniczących w cyklu szkoleń dotyczących prowadzenia konsultacji społecznych oraz mieszkańcy
biorący udział w działaniach otwartych typu kawiarenka obywatelska - 36 osób

Projekt rozpoczął się wyjazdem studyjnym dla przedstawicieli administracji publicznej i organizacji
pozarządowych,

którzy zadeklarowali udział

w cyklu szkoleń. Poznali oni najlepsze

praktyki

przeprowadzonych konsultacji w Warszawie, Łodzi i Poznaniu. Ponadto uczestnicy wzięli udział w
pierwszym szkoleniu dotyczącym idei konsultacji społecznych. Uruchomiona została również platforma
konsultacyjna służąca przede wszystkim do konsultowania dokumentów publicznych. Sukcesywnie będą
na niej zamieszczane aktualne ogłoszenia o konsultacjach, ich wyniki, ostateczny kształt dokumentów,
harmonogramy konsultacji. Dzięki forom dyskusyjnym oraz formularzom konsultacyjnym platforma będzie
również miejscem wyrażania opinii, uwag i propozycji. W listopadzie odbyła się pierwsza Kawiarenka
Obywatelska, jej celem było zmierzenie się z istotnymi problemami życia miasta.

Ta forma sprzyja

integracji i budowaniu relacji różnych środowisk. „Jak aktywnie uczestniczyć w życiu miasta” to temat do
dyskusji któremu poświecona była

listopadowa kawiarenka. Podczas spotkania roboczego dokonano

wyboru pierwszego dokumentu, którego konsultacje zostaną przygotowane przez 2 grupy uczestniczące
w projekcie.

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
(budżet OWOP: 968362,50 zł)

Cele projektu:
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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.
działaniach projektowych prowadzonych przez OWOP

Ogółem w

w 2013 r. uczestniczyło 90 PES i 107 ich

reprezentantów oraz 15 osób indywidualnych.
Działania zrealizowane w roku 2013:


Szkoła dla Organizacji Pozarządowych –to cykl szkoleń poświęconych zwiększeniu efektywności i
profesjonalizacji działalności organizacji pozarządowych w obszarze ekonomii społecznej,
zakończony wizytą studyjną z poznaniem praktyk w podmiotach ekonomii społecznej w Polsce
m.in. w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Bałt w Bałtowie, Pensjonat COGITO w
Krakowie, Spółdzielnia Socjalna

Osób Prawnych w Kluczach. W Szkole uczestniczyło 15

Podmiotów Ekonomii Społecznej.


Rozpoczęcie Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej – cyklu szkoleń adresowanych do 15
reprezentantów środowiska lokalnego mających na celu rozwój kompetencji liderskich, integrację
różnych środowisk na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz wdrażania jej nowych form.



Prowadzenie działań klastrowych poprzez budowanie sieci współpracy lokalnych podmiotów
ekonomii społecznej w celu stworzenia przewagi konkurencyjnej i wdrażania innowacyjnych
rozwiązań na rynku. Do klastra zaproszone zostały podmioty ekonomii społecznej (organizacje
pozarządowe, spółdzielnie socjalne, spółki z.o.o. non profit) oraz jednostki badawcze działające
na obszarze subregionu łomżyńskiego. Odbyły się cztery 16- to godzinne szkolenia, podpisane
zostało porozumienie klastrowe przez wszystkie podmioty uczestniczące w pracach klastra.



Utworzenie Paktu na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w Subregionie Łomżyńskim. Podczas 8
spotkań przedstawiciele samorządu, instytucji, spółdzielni socjalnych i organizacji pozarządowych
pracowali nad elementami Paktu. Udało się zdefiniować obszary i opracować diagnozę subregionu
oraz wstęp do preambuły Paktu. Spotkania są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.



Podmioty ekonomii społecznej miały okazję uczestniczenia w 4 jednodniowych szkoleniach
dotyczących tematyki związanej z funkcjonowaniem organizacji i podnoszeniem jakości działania.



W projekcie świadczone było także doradztwo służące zarówno pogłębieniu wiedzy dotyczącej
ekonomii społecznej jak też usprawnieniu funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. Dużą
popularnością cieszyły się także usługi prawne świadczone w odpowiedzi na konkretne
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zapotrzebowanie PES . W 2013 roku zrealizowano ogółem 170 godzin doradztwa oraz 80 usług
prawnych.

Tytuł projektu: Profesjonalny III sektor
Okres realizacji 1 maja 2013 - 31 grudnia 2013
Wartość całego projektu: 149 249,00 zł

Cel projektu:
Zwiększono wiedzę na temat finansowania działań (pozyskiwania środków, pracy

metodą projektów

rozliczanie, zarządzania finansami) wśród 40 małych, nowopowstałych organizacji . Zwiększono wiedzę na
temat zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych wśród etatowych i społecznych pracowników
trzeciego sektora oraz urzędników współpracujących z organizacjami. . Zwiększono kompetencje i wiedzę
16 pracowników i wolontariuszy OWOP na tematy związane z funkcjonowaniem ngo`s, przede wszystkim
w zakresie planowania kampanii informacyjno– promocyjnej.

Uczestnicy: W poszczególnych działaniach wzięło razem ponad 359 osób z organizacji pozarządowych i
jed.sam.terytor. Szkoleniami otwartymi objęto

252 osoby z

NGO’s i

24 osoby z jst.

koordynatorów projektów- objęła 16 osób, poradnictwem finansowym kolejne

Szkoła

12 osób z NGO’s, na

konferencji - 78 os.;

Działania zrealizowane w roku 2013:
Poradnictwo finansowe: Poradnictwem objęto 15 organizacji. Realizowane było w dwóch formach: stałe/
systematyczne, co miesiąc (liczba zrealizowanych godzin- 126 h) dla 6 organizacji , natomiast z
poradnictwa doraźnego skorzystało kolejne 9 organizacji (liczba godzin- 12h)
Szkoła Koordynatorów Projektów ( szkolenia i wizyta studyjna) Uczestnikami Szkoły było 16 osób pracowników, członków i wolontariuszy , w tym 9 organizacji spoza Białegostoku

i 7 białostockich

organizacji.
Szkolenia otwarte ; 16 szkoleń, razem 128 godzin szkoleniowych. Dzięki poszerzeniu liczby szkoleń (dzięki
zaoszczędzonym środkom, za zgodą grantodawcy) można było odpowiedzieć na potrzeby aż 9 powiatów
(Suwałki, Sejny, Augustów, Bielsk Podlaski, Siemiatycze, powiat Białystok, m. Białystok, Sokółka,
Grajewo). Współpraca z delegatami Podlaskiej Sieci Pozarządowej ułatwiła promocje i rekrutację.
Warsztaty z planowania kampanii promocyjnej i wizyta studyjna- dla pracowników i wolontariuszy OWOP.
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Konferencja „Porozmawiamy o etyce”, w dniu 8.10.2013r., upowszechnienie standardów formalnoprawnych i etycznych organizacji.

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 grudniu 2013 odbyła się 4 dniowa wizyta przygotowawcza. Przedstawiciele OWOP spotkali się z
Partnerami z Finlandii w celu zaplanowania dalszych działań w projekcie

EVENTY, KONKURSY, AKCJE

Citizens Participation University

Już po raz kolejny w drugim tygodniu lipca (8-13) odbył się Citizens Participation University organizowany
na Węgrzech przez Central and Eastern European Citizens Network. Uczestniczyło w nim ponad 70 osób z
różnych krajów środkowej i wschodniej Europy, m.in. Polski, Białorusi, Słowacji, Czech, Rumunii, Węgier,
Bułgarii, Słowenii, a także liczna reprezentacja ze Stanów Zjednoczonych.
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CPU w 2013 roku przebiegał pod nazwą „YEAR(S) OF CITIZENS”, a jego przewodnimi tematami były:
transformacja społeczna i gospodarcza, partnerstwo wschodnie – pomoc na rzecz rozwoju i współpracy,
perspektywy uczestnictwa młodzieży w życiu społecznym, plany współpracy i tworzenia sieci.

Reprezentantka OWOP Helena Wróblewska prowadziła warsztat w bloku „Zrównoważony rozwój i
gospodarka społeczna”.

Citizen Participation Week

Po raz kolejny w kilkunastu krajach Europy Środkowo-Wschodniej członkowie Central and Eastern
European Citizen Network obchodzili Tydzień Partycypacji Obywatelskiej (Citizen Participation Week).
Zawsze odbywa się on w ostatnim tygodniu września. Od 23 do 29 obywatele i lokalne społeczności są
najważniejsze.
W ramach tygodnia zaproponowaliśmy m.in.: kawiarenkę obywatelską w ramach projektu „Be a part!”
zatytułowaną „Być częścią miasta”, konferencję dotyczącą etyki w organizacjach pozarządowych oraz dni
otwarte w OWOP.

Projekt „Be a part!”

Projekt dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach projektu "Working Together for
Development", realizowanego przez Association of Local Democracy Agencies we współpracy z Central
and Eastern European Citizens Network.
Kwota dofinansowania: 522 €
okres realizacji lipiec-wrzesień 2013r.
W ramach „Be a part!” zorganizowaliśmy konkurs fotograficzny dotyczący znaczenia słów „Być częścią
miasta to…” oraz kawiarenkę obywatelską.
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Kawiarenka oraz wernisaż nadesłanych prac odbyły się 30.09.2013r. w Galerii Arsenał, która była
partnerem wydarzeń.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w kwietniu 2009 roku zarejestrowało
działalność gospodarczą, której przedmiotem jest edukacja pozaszkolna oraz działalność wspomagająca
edukację, a także doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. W 2013
roku Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych prowadził działalność gospodarczą, osiągając
przychód w wysokości 47988,73 zł.

Realizowane usługi dotyczyły m.in. organizacji konkursu „Olimpiada Aktywności Wiejskiej” na zlecenie
Urzędu Marszałkowskiego Województw Podlaskiego, a także doradztwa z zakresie funkcjonowania
organizacji pozarządowych dla organizacji z powiatu siemiatyckiego na zlecenie Powiatu Siemiatyckiego.
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Prowadzone także były różnego typu formy szkoleniowe:


Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla beneficjentów OPS



Warsztaty - Budowanie partnerstw lokalnych



Warsztaty – Poszukiwanie pomysłów na spółdzielnię socjalną



Organizacja konferencji regionalnej – Sieć SPLOT



Warsztaty – budowanie zespołu

Podmioty, na rzecz których zrealizowaliśmy usługi:


Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego



Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku



Stowarzyszenie Adelfi



Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT



Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce



Powiat Siemiatycki

Zespół
Imię i nazwisko

Funkcja
Prezes Stowarzyszenia,

Katarzyna Łotowska

dyrektor biura, konsultant,
trener II st. STOP, ekspert CAL.

Zakres odpowiedzialności
Poradnictwo dot. NGO (rejestracja, pisanie statutu,
zarządzanie), prowadzenie szkoleń, zarządzanie zespołem,
sprawy stowarzyszeniowe, pisanie, obsługa i zarząd nad
projektami, reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz.
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Ewa Jasińska

Animator wojewódzkiej sieci

Koordynacja pracy wojewódzkiej sieci organizacji

organizacji pozarządowych,

pozarządowych, poradnictwo, prowadzenie szkoleń, pisanie i

trener III stopnia – superwizor

obsługa projektów, ekspert ds. rozwoju społeczności

STOP, konsultant, doradca

lokalnych i tworzenia partnerstw, superwizja pracy

zawodowy, ekspert CAL.

trenerskiej, współpraca z CAL.

Członek Zarządu, koordynator
Sylwia Borowczyk

projektu, animator, konsultant,
trener II st. STOP, ekspert CAL.

Prowadzenie szkoleń, współpraca z administracją,
poradnictwo, pisanie, koordynacja i obsługa projektów,
poradnictwo i szkolenia w zakresie przedsiębiorczości i
ekonomii społecznej, animacja i rozwój lokalny.
Poradnictwo, księgowość stowarzyszenia, rozliczanie

Grażyna Wyszkowska

Główna księgowa, doradca

projektów, prowadzenie dokumentacji finansowej

finansowo-księgowy.

stowarzyszenia, rozliczanie działalności gospodarczej i
statutowej odpłatnej.
Poradnictwo w zakresie tworzenia i funkcjonowania PES,

Animator, konsultant, trener I
Krzysztof Leończuk

st. STOP, specjalista ds.
ekonomii społecznej i ewaluacji.

poradnictwo i szkolenia w zakresie przedsiębiorczości oraz
ekonomii społecznej i rozwoju lokalnego, tworzenie
partnerstw, poradnictwo w zakresie wdrażania Ustawy o
Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie, pisanie,
obsługa i koordynacja projektów.

Kierownik RO EFS, koordynator
Karolina Poczykowska

Katarzyna Karpowicz

projektu, konsultant, specjalista pozyskiwanie funduszy, obsługa administracyjna projektów,
ds. monitoringu i ewaluacji,

ekspert ds. równości szans kobiet i mężczyzn oraz

trener I st. STOP.

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.

Członek Zarządu, doradca
Piotr Sędziak

Prowadzenie szkoleń, pisanie i koordynacja projektów,

kluczowy EFS, specjalista ds.
informacji i promocji w RO EFS,
konsultant, animator CAL.

Doradztwo kluczowe EFS, informacja i promocja EFS,
obsługa Punktu Informacyjnego, organizacja szkoleń,
obsługa strony internetowej RO EFS i OWOP, współpraca z
CAL, współpraca z partnerami zagranicznymi w zakresie
projektów Life-long learning.
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Doradca kluczowy EFS, trener i

Iwona Zaborowska

ekspert w zakresie rozwoju

Prowadzenie szkoleń i doradztwa w zakresie EFS, ekspert w

lokalnego, rynku pracy i

zakresie pośrednictwa pracy i rozwoju lokalnego, doradca

definiowania projektów, trener

zawodowy.

II st. STOP, superwizor.
Katarzyna Sokół

Księgowa, kadrowa.
Członek Zarządu, animator
Federacji Organizacji

Agnieszka Czarkowska

Pozarządowych Miasta
Białystok, trener I st. STOP,
ekspert i trener „Modelu
współpracy”.

Maciej Olender

Małgorzata Bobryk

Rozliczanie projektów, sporządzanie części finansowej we
wnioskach o płatność, prowadzenie kadr stowarzyszenia.
Koordynacja pracy Federacji Organizacji Pozarządowych m.
Białystok, organizacja ‘kawiarenek obywatelskich”, doradca
i trener w programach edukacyjnych –dot. współpracy
samorządu z organizacjami pozarządowymi, ekspert ds.
rozwoju społeczności lokalnej

Koordynator projektu, asystent

Koordynacja i obsługa projektów aktywizacji społecznej i

kierownika RO EFS, trener

edukacji, trener programu edukacyjnego dot. współpracy

„Modelu współpracy”.

samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Koordynator projektu, doradca
kluczowy EFS.

Koordynacja i obsługa projektu innowacyjnego, ewaluacja,
udzielanie informacji z zakresu ES, współpraca z
samorządem, doradztwo EFS.
Koordynowanie procesu szkoleniowego w Ośrodku Wsparcia
Ekonomii Społecznej w Łomży oraz koordynowanie projektu

Helena Wróblewska

Koordynator projektu,

z zakresu doskonalenia umiejętności zawodowych,

koordynator szkoleń.

udzielanie informacji nt. ES, animowanie wojewódzkiego
konkursu, którego celem jest aktywizacja społeczności
wiejskich.

TRENERZY OWOP
OWOP posiada stały zespół trenerski. Wciąż podnosimy swoje kwalifikacje.
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.
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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 st.).
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 st.).
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 st.) –
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 NGO, budowanie partnerstw, pisanie
projektów, ekonomia społeczna. Trener od 2007 r. Absolwent szkoły i członek stowarzyszenia STOP.
Karolina Poczykowska – pisanie projektów, pozyskiwanie funduszy, 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.

W 2013 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 Łomży
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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 należącymi 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.
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