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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 I 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

Stowarzyszenie posiada 21 członków?.

KADRA
W 2014 roku Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych zatrudniał:
na umowę o pracę 15 osób w tym 5 doradców i 3 animatorów
na umowę cywilnoprawną 116 osoby.
W ciągu roku współpracowaliśmy z 1 stażystą (staż z Powiatowego Urzędu Pracy) i 12 wolontariuszami.

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 pozarządowych,



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



wspieranie inicjatyw na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego,



animowanie, wspieranie i promowanie działań samopomocowych i obywatelskich



tworzenie warunków współpracy międzysektorowej



promocja i organizacja wolontariatu,



wspieranie i rozwój ekonomii społecznej i społecznej odpowiedzialności biznesu



wspieranie

rozwoju

jednostek

samorządu

terytorialnego

i

ich

jednostek

organizacyjnych


wzmocnienie integracji i reintegracji społecznej, zawodowej i edukacyjnej

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez
•

nawiązywanie współpracy i współdziałanie

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

sektora publicznego i biznesu
•

włączanie się w proces legislacyjny dotyczący ważnych kwestii społecznych

•

prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej

•

prowadzenie działań edukacyjnych

•

prowadzenie wielokierunkowego poradnictwa, doradztwa i konsultacji

•

nawiązanie współpracy z organizacjami i instytucjami zagranicznymi i międzynarodowymi
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•

organizowanie imprez kulturalnych

•

promowanie inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych

•

działalność charytatywną

•

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

oraz

organizowanie

wspólnych

przedsięwzięć

gospodarczych

zgodnie

z

obowiązującymi przepisami
•

prowadzenie działań na rzecz wspólnych celów organizacji pozarządowych

FINANSE
1.

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

rok 2014: 1 620 974,36 PLN
2.

Koszty: 1 618 622,20 PLN

3.

Wynik finansowy ogółem: 2 352,16 PLN

Informacja o strukturze przychodów:
Przychody statutowe ogółem: 1 748 362,41 PLN
Składki członkowskie: 1 300,00 PLN


Dotacje z programów: 1 576 707,38 PLN



Przychody finansowe: 323,92 PLN



Pozostałe przychody operacyjne: 94,00 PLN



Przychody z darowizn pieniężnych: 20 877,00 PLN

Przychody z działalności gospodarczej: 21 672,06 PLN


Przychody ze szkoleń: 21 662,84 PLN



Pozostałe przychody operacyjne i finansowe: 9,22 PLN

Informacje o strukturze kosztów:
Koszty realizacji zadań statutowych: 1 596 863,60 PLN
Koszty wytworzenia sprzedanych usług: 19 961,02 PLN
Pozostałe koszty operacyjne i finansowe: 1 797,58 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.

Przedstawicielami OWOP w sieci jest Katarzyna Łotowska i Agnieszka Olender, a Krzysztof Leończuk
jest członkiem Komisji standaryzacyjnej SPLOT.

Działania SPLOT-u opierają się na udzielaniu wsparcia poprzez edukację, tworzenie systemowych
rozwiązań i inicjowanie zmian społecznych. Sieć działa w oparciu o wspólnie wypracowane standardy
świadczonych usług, dbając o ich wysoką jakość. Z różnymi partnerami działają na rzecz aktywnego i
samoorganizującego się społeczeństwa. Ośrodki Sieci SPLOT znajdują się w Białymstoku, Gdańsku,
Elblągu, Koszalinie, Krakowie, Lesznie, Łodzi, Opolu, Rybniku, Słupsku, Toruniu, Warszawie,
Wrocławiu.

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

Sieć została utworzona w celu umożliwienia oddolnym obywatelskim inicjatywom społeczeństw
regionu

Europy

Środkowej

i

Wschodniej

działania,

wymiany

pomysłów

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

Główne cele Sieci to:


podniesienie świadomości publicznej, poprzez Sieć, na temat potencjału i wpływu
obywatelskich inicjatyw,
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podniesienie umiejętności i wiedzy obywateli w celu efektywniejszego i pełniejszego
uczestnictwa w rozwoju lokalnym i narodowym,



promowanie uczestnictwa i zaangażowania obywatelskiego w regionie Sieci.

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

województwa podlaskiego. Główną ideą pracy Sieci jest

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

Zbudowanie silnej i kompetentnej reprezentacji podlaskich NGOs

2)

Rozwijanie współpracy podlaskich organizacji pozarządowych między sobą i z otoczeniem

3)

Poprawa

kontaktów-relacji

między

podlaskimi

organizacjami

pozarządowymi

a

otoczeniem: społeczeństwem, samorządem, biznesem, mediami
OWOP jest od 2011 roku członkiem wspierającym, który zgodnie z regulaminem Sieci stanowi jej
zaplecze logistyczne i prowadzi Sekretariat Sieci.
członek: Ewa Jasińska

4. Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok
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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).

5. Sieć

Regionalnych

Ośrodków

Europejskiego

Funduszu Społecznego (ROEFS)

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
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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.

6.

Podkomitet monitorujący POKL

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


zatwierdzanie sprawozdań z realizacji Priorytetów,



rekomendowanie Instytucji Zarządzającej,



akceptacja Planów działania przygotowanych przez Instytucje Pośredniczące 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

7.

Regionalna Informacyjna Grupa Robocza (RIGR)

W 2014 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.
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8.

Zespół

Konsultacyjny

Organizacji

Pozarządowych

przy

Prezydencie

Miasta

Białegostoku

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

Członek: Katarzyna Łotowska

9.

Komisje oceny wniosków przy Urzędzie Miejskim w Białymstoku

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

10.

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

11.

Wojewódzka Rada Zatrudnienia/Wojewódzka Rada Rynku Pracy

Wojewódzka Rada Zatrudnienia to organ opiniodawczo-doradczy Marszałka Województwa Podlaskiego.
Jesienią zmieniła nazwę na Wojewódzką Radę Rynku Pracy. Rada ma za zadanie opiniować i doradzać w
sprawach związanych z promocją zatrudnienia i instytucji runku pracy.
W 2014 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 14/2014 z dnia 13 marca 2014 powołał Podlaską
Radę Działalności Pożytku Publicznego II kadencji. W jej skład weszło 2 przedstawicieli Sejmiku
Województwa, 4 przedstawicieli Marszałka Województwa Podlaskiego, przedstawiciel wojewody
podlaskiego i 11 przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym dwie osoby wskazane przez Podlaską
Sie Pozarządowej. Do udziału w spotkaniach zaproszeni są tez przedstawiciele Federacji organizacji
pozarządowych działających w woj. podlaskim.

w 2014 roku odbyły się 3 spotkania Rady.
Członek: Katarzyna Łotowska.

14. Komitet akredytacyjny
Komitet Akredytacyjny do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków
wsparcia ekonomii społecznej, jest organem pomocniczym Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Członek: Krzysztof Leończuk
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Działalność
PORADNICTWO
W ciągu całego roku 2014 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.

SERWIS ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
www.podlaskie.ngo.pl
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Jesteśmy administratorem serwisu internetowego, będącego lokalną częścią portalu ngo.pl

PROJEKTY, PROGRAMY, AKCJE, INICJATYWY

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 2014 roku z usług RO EFS skorzystało 192 uczestników z 109 instytucji: szkół, ośrodków pomocy
społecznej organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.
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I Działania informacyjne
a) prowadzenie punktu informacyjnego o Europejskim Funduszu Społecznym
b) organizacja seminariów informacyjnych: 4 seminaria dla 76 uczestników
c) prowadzenie profilu na facebook oraz strony internetowej www.bialystok.roefs.pl
d) wysyłka biuletynu – 12 numerów do ponad 300 odbiorców każdy
II Doradztwo
W 2014 roku przeprowadzono 644 godziny doradcze. Doradztwo dotyczyło przygotowania projektu i
opracowania wniosku do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, bądź też wsparcia beneficjenta w
realizowanym projekcie. W 2014 roku przeprowadzono także 21 wizyt wspierających na miejscu realizacji
projektów.
III Animacja
W ramach działań animacyjnych wpierano 4 partnerstwa nas rzecz rozwoju, w tym partnerstwo na rzecz
aktywizacji społecznej i zawodowej osób opuszczających zakłady karne oraz partnerstwo na rzecz
rozwoju edukacji.

Tytuł projektu: „Węzeł wsparcia- tworzenie sieci organizacji wspierających NGO’s na
Podlasiu”
Partnerstwo: Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok i Stowarzyszenie
Centrum Aktywności Społecznych PRYZMAT z Suwałk
Okres realizacji 01.09.2014 – 30.06.2015
Wartość całego projektu: 341 006, 50 zł
(bud żet OWOP 146 620 zł)

Cele projektu:
Stworzenie sieci organizacji wspierających NGO’s na Podlasiu.
W ramach projektu organizacje, które zadeklarowały chęć udziału w sieci otrzymują profesjonalne
przygotowanie merytoryczne do świadczenia takich usług oraz środki na odpowiednią promocję takich
działań. Wszyscy członkowie tworzonej struktury zostaną przeszkoleni z zakresu finansów w organizacji,
zarządzania projektami, współpracy z mediami oraz podstaw prawa. Utworzony zostanie także portal
internetowy wsparciengo.pl na łamach którego organizacje zrzeszone w sieci będą promować swoje
działania, usługi oraz zachęcać do oddolnego samoorganizowania się.

Chęć udziału w sieci zadeklarowało dwanaście organizacji z całego województwa. Są to następujące
podmioty z poszczególnych miejscowości: Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach, Stowarzyszenie
„Centrum na Wschodzie” z Dziadkowic, Fundacja „Obywatele Grajewa”, Fundusz Lokalny na Rzecz
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Rozwoju Społecznego z Bielska Podlaskiego, Fundacja Biebrzańska z Suchowoli, Stowarzyszenie „TUTOR”
z Ciechanowca, Fundacja „Czas Lokalny” działająca w Łomży, Fundacja Edukacyjno-Kulturalna
„LEONARDO” również z Łomży, Stowarzyszenie „ANAWOJ” z Michałowa, Stowarzyszenie Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Sokółce, Fundacja „Sztuki i Dialogu” istniejąca w Jedwabnym oraz Stowarzyszenie
Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska Hajnówki.

Działania w 2014:
•

Przeprowadzono rekrutację do projektu.

•

Odbyły się cztery spotkania z zarządami organizacji planujących udział w sieci.

•

25.09.2014 –odbyło się spotkanie promocyjne w ramach projektu – z udziałem przedstawicieli
Podlaskiej Sieci Pozarządowej. W spotkaniu wzięło udział 28
uczestników z organizacji pozarządowych w tym 21 kobiet i 7
mężczyzn. Celem spotkania była promocja projektu oraz
metodologia

tworzenia

sieci.

Spotkanie

odbyło

się

w

Białymstoku w kawiarni „W starym kinie”.
•

24-25.10.2014 – odbyło się spotkanie inauguracyjne w
Białymstoku w hotelu Podlasie. Łącznie wzięło w nim udział
20 uczestników (17 kobiet i 3 mężczyzn) z 10 organizacji.
Spotkanie dotyczyło diagnozy potrzeb i potencjału organizacji oraz określania zadań sieci organizacji
wspierających inne organizacje pozarządowe. W trakcie spotkania wyłoniono także przedstawicieli
grupy roboczej ds. standardów i katalogu usług w ramach sieci.

•

Rozpoczęto tworzenie biblioteczek organizacji pozarządowych w organizacjach skupionych w
sieci. Zostały zakupione pierwsze pozycje książkowe.

•

Zostały przeprowadzone 2 autoewaluacje w organizacjach pozarządowych (Fundacja Sztuk i
Dialogu oraz Fundacja Czas Lokalny). Zostały stworzone dwa plany rozwoju organizacji.

•

Odbyło się dwudniowe spotkanie grupy roboczej w dniach 12-13 grudnia 2014 r. Na spotkaniu
grupa pracowała nad celami sieci, określeniem misji i wizji oraz wskazania zakresu usług i standardu
minimum, które musi spełniać organizacja, aby mogła zostać organizacją wspierająca.

Tytuł projektu: Podlaskie Otwarte
Partnerstwo: Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego
Okres realizacji 1.03.2014r – 31.10.2015
Wartość całego projektu: 277 200 zł
(bud żet OWOP 266 200 zł)
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Cele projektu:
Projekt dot. partycypacji rozumianej jako możliwość współdecydowania mieszkańców o realizacji polityk
publicznych włączając jak najszersze grupy obywateli w proces dialogu społecznego. W trakcie projektu
zostanie partycypacyjnie wypracowany program „Podlaskie otwarte” jako uszczegółowienie zapisów
Strategii Rozwoju Woj. Podlaskiego do roku 2020. Otwartość jest elementem wizji (Podlaskie: zielone,
otwarte, dostępne i przedsiębiorcze). Otwartość jest odpowiedzią na peryferyjne położenie. Jako walor
rozwojowy odnosi się do wielokulturowości, współpracy i kontaktów transgranicznych. Umożliwi to
mieszkańcom m.in lepsze poznanie nowo przyjętej Strategii. Zadanie będzie realizowane poprzez
konsultacje, animację (np. biblioteki żywych książek), szkolenia, konkursy oraz narzędzia internetowe.
Chcemy zwiększyć udział mieszkańców, w tym liderów, w życiu publicznym i pokazać im, że można mieć
realny wpływ na kreację i realizację wizji rozwoju województwa.
Działania w 2014:

•
•

Partycypacyjne wypracowanie Programu „Podlaskie otwarte”
Spotkania Grupy Sterującej: Ma ona charakter ekspercki oraz opiniodawczo-doradczy. W jej
skład weszło 14 przedstawicieli, reprezentujących różne sektory: grupa spotkała się pięciokrotnie:
Pracę grupy moderuje Eliza Szadkowska, która została wyznaczona na jej sekretarza.

•

Cykl 7 subregionalnych, moderowanych spotkań roboczych w różnych miejscach województwa.
Byliśmy w: Białymstoku, Grajewie, Bielsku Podlaskim, Augustowie, Suwałkach i Łomży. W
spotkaniach wzięło udział w sumie 100 osób.

•

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

•

Biblioteki „żywych” książek: Gramy w otwarte (szacujemy, że ok. 80 osób w jednej

Opisane w projekcie Biblioteki żywych książek, w wyniku dyskusji i spotkań z osobami, które
zaproponowały projektodawcom pomoc w realizacji zadania (animatorzy ze Stowarzyszenia na
rzecz Kultury i Dialogu 9/12, doświadczeni w organizowaniu żywych bibliotek) ewaluowały do
formuły gry edukacyjnej o nazwie „Gramy w otwarte”.
• Szkolenia - grudzień 2014r. w Hajnówce „partycypacji publicznej oraz konsultacji społecznych.

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)
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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 w 2014:
•

konsultacje

dokumentów

na

platformie

internetowej

do

konsultacji

społecznych www.opinie.bialystok.pl, (platforma została dostosowana do
potrzeb

osób

niedowidzących),

prowadzenie

profilu

na

portalu

społecznościowym – Facebook
•

kampania promująca portal – plakaty w autobusach miejskich

• szkolenia i doradztwo dla pracowników Urzędu Miejskiego, radnych oraz
przedstawicieli organizacji pozarządowych na temat form, narzędzi i metod
konsultacji społecznych.
• seminarium nt. „Ewaluacja procesów partycypacyjnych i konsultacji społecznych” oraz wydanie
publikacji o tym samym tytule
• Komisja Dialogu Społecznego ds. konsultacji społecznych składająca się z dyrektorów departamentów
UM, radnych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych wypracowała projekt regulaminu
konsultacji społecznych w mieście Białystok – projekt przekazano Prezydentowi Miasta.
• działania promujące konsultacje społeczne oraz zwiększające zaangażowanie mieszkańców miasta w
planowanie i realizację polityk publicznych (kawiarenki obywatelskie). W 2014 roku odbyły się 3
kawiarenki obywatelskie, które cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców i poruszały
następujące tematy: „Białostoczanie jako odbiorcy kultury”, "Twoje zdanie jest ważne", "Białystok to
dobre miejsce do życia dla osób z niepełnosprawnością”. W każdej kawiarence wzięło udział ponad 50
osób.
• na Rynku Miejskim odbył się Hyde Park – przestrzeń swobodnej wypowiedzi
• odbyły się konsultacje z wykorzystaniem nowej formy Future City Game. Pod okiem mistrza gry 25
mieszkańców

osiedla

Dziesięciny,

przedstawicieli

instytucji,

dzielnicowych zastanawiali się w jaki sposób poprawić jakość życia
na osiedlu. Po raz pierwszy w Białymstoku odbył się także sąd
obywatelski – nowa forma konsultacji społecznych nt. „Zespół
Konsultacyjny ds. organizacji pozarządowych czy rada działalności
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pożytku publicznego”

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

Działania zrealizowane w roku 2014:


komisja certyfikacyjna przyznała certyfikat jakości kolejnym dwóm organizacjom pozarządowym.



odbyły się 2 szkolenia upowszechniające standardy formalno-prawne i etyczne w organizacjach
pozarządowych: Polityka bezpieczeństwa a informacja publiczna, Fundraising i marketing w
organizacjach pozarządowych - w sumie 31 osób



odbyło się seminarium dla organizacji z całej Polski. W trakcie seminarium upowszechniono
podlaskie praktyki w obszarze wspólnego tworzenia polityk publicznych i zlecania zadań przez
samorząd i organizacje pozarządowe. W seminarium wzięło udział 34 osoby. Jeden z paneli był
okazją do rozmowy o roli standardów we współpracy z administracja i rozdania certyfikatów
jakości. W tej części dodatkowo uczestniczyły 24 osoby oraz specjalni goście: Wojewoda Podlaski,
pełnomocnik Marszałka ds.ngo, pełnomocnik Prezydenta Miasta ds.ngo.



proces autoewaluacji przy użyciu narzędzia zarządzania rozwojem organizacji przeszło 11
organizacji

Sprawozdanie merytoryczne za 2013 rok

Strona 18

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 miał 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
konsultacji w Łomży, dotyczy istoty konsultacji, aktywności mieszkańców, roli NGO i rad osiedli w rozwoju
miasta, potrzeby współdecydowania.

Działania zrealizowane w roku 2014:
•

szkolenia dla organizacji pozarządowych i przedstawicieli jednostki samorządu terytorialnego

•

platforma do konsultacji

•

kawiarenki obywatelskie „Co ze starówka w Łomży”, „Łomża młodych”

•

debata i warsztaty przyszłościowe dotyczące zagospodarowania Hali Targowej na Starym Rynku

•

Word cafe dotyczące strategii

•

mural – konkurs i malowanie

•

akcja promocyjna „Malowanki łomżyńskie”

•

doradztwo dla administracji publicznej w zakresie procesów konusltacyjnych

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

Ośrodek

Wspierania

Organizacji

Pozarządowych

w

Białymstoku

(w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku)
Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych 'TŁOK'
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Okres realizacji 01.02.2014 – 30.06.2015
Wartość całego projektu: 2 015 270,25 zł
(bud żet OWOP 504 388,50 zł)
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Budujemy potencjał rad działalności pożytku publicznego dla zwiększenia instytucjonalizacji dialogu
społecznego.
Cele projektu:
1. Opracowanie i wdrożenie standardów pracy RDPP
2. Zwiększenie przepływu informacji pomiędzy RDPP
3. Podniesienie wiedzy nt. dialogu obywatelskiego, konsultacji społecznych i RDPP
Działania w 2014:
•

badania indeksem samooceny każdej istniejącej RDPP

•

praca Grupy Roboczej ds. Standardów

•

wymiana dobrych praktyk, dyskusje i refleksje w ramach Forów ( Dwa Fora wojewódzkie w
2014r., udział 10 osobowych reprezentacji województw w dwóch Forach Regionalnych w 2015 r.
i 1 krajowym w 2014r.)

•

konsultacje wypracowanych standardów ze środowiskami (poziom wojewódzki- spotkanie
konsultacyjne jesienią dla wszystkich zainteresowanych z RDPP/ poziom krajowy dla reprezentacji
środowisk)

•

korzystanie z uruchomionego w ramach projektu portalu

•

seminaria upowszechniające standardy RDPP dla organizacji pozarządowych i JST

•

szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych utworzeniem RDPP

Tytuł projektu: „Otwórz Oczy”
Partnerstwo: Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK
Okres Realizacji: 1.10.2014 – 31.10.2015
Wartość całego projektu: 278 000 zł

Celem tego projektu jest lepsze poznanie wielokulturowego Podlasia oraz otwarcie się na zrozumienie
potrzeb osób innych narodowości, kultur, religii. Uczestnicy przygotują w zespołach, projekty na rzecz
swoich rówieśników (w szkole, na osiedlu, w nieformalnej grupie), „otwierające oczy” na różne aspekty
braku tolerancji, czy niezrozumienia zasad równości oraz nakręcą krótkie materiały filmowe ze swoich
działań.
Działania w 2014:
•

rekrutacja uczestników projektu

•

1 wyjazdowe, dwudniowe warsztaty
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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:
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. Ogółem w
działaniach projektowych prowadzonych przez OWOP w 2014 r. uczestniczyło 38 PES (od początku
projektu 128) i 85 ich reprezentantów (od początku projektu 192) oraz 14 osób indywidualnych.
Działania zrealizowane w roku 2014:


Bieżącą działalność prowadzi 5 Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych (PIK) w powiatach
subregionu łomżyńskiego (zambrowski, kolneński, grajewski, wysokomazowiecki, moniecki)



Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej – cykl 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

zakończony

wizytą

studyjną

z

poznaniem praktyk w podmiotach ekonomii społecznej
woj. warmińsko- mazurskiego na terenie Bartoszyc,
Elbląga (wioski tematyczne), Nidzicy.


Kontynuacja działań klastrowych poprzez budowanie sieci współpracy lokalnych podmiotów
ekonomii
przewagi

społecznej

w

celu

konkurencyjnej
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innowacyjnych rozwiązań na rynku. W klastrze funkcjonują 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.
Zarejestrowane zostało i Funkcjonuje Stowarzyszenie „Łomżyński Klaster ekonomii Społecznej” .


Wydanie katalogu produktów „Łomżyńskiego Klastra Ekonomii Społecznej” w nakładzie 1000
egzemplarzy, w którym zaprezentowane zostały wszystkie podmioty wchodzące w skład klastra.



Trwają prace nad Utworzeniem Paktu na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w Subregionie
Łomżyńskim. Podczas 9 spotkań przedstawiciele samorządu, instytucji, spółdzielni socjalnych i
organizacji pozarządowych opracowują poszczególne elementy Paktu. Spotkania są otwarte dla
wszystkich zainteresowanych.



Podmioty ekonomii społecznej miały okazję uczestniczenia w 8 jednodniowych szkoleniach
dotyczących tematyki związanej z funkcjonowaniem organizacji i podnoszeniem jakości działania.

 Ważnym aspektem projektu jest 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 zapotrzebowanie PES. W
2014 roku zrealizowano ogółem 249 godzin doradztwa oraz 70 godzin usług prawnych.

Tytuł: Klucz przedsiębiorczości
Realizatorzy: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku i Fundacja na
Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego w Mońkach.
Czas trwania: 01.10.2013 – 31.05.2014 r.
CEL PROJEKTU: Projekt miał na celu podniesienie umiejętności, kompetencji i wiedzy młodzieży (30 osób:
20 K i 10 M) ze szkół w gminie i mieście Mońki w zakresie poruszania się po rynku pracy poprzez metody
i formy aktywnego poszukiwania pracy w okresie do końca trwania projektu.
GŁÓWNE DZIAŁANIA:
Cykl warsztatów i spotkań:
- warsztaty stacjonarne „Aktywność Społeczno-Zawodowa” dla 16 uczniów Gimnazjum w Mońkach,
- warsztaty wyjazdowe „Lokalny Rynek Pracy” dla 16 uczniów Gimnazjum w Mońkach,
- warsztaty stacjonarne „Przedsiębiorczość” dla 16 uczniów Gimnazjum w Mońkach,
- warsztaty stacjonarne „Aktywność Społeczno-Zawodowa” dla 14 uczniów ZSOiZ w Mońkach,
- warsztaty wyjazdowe „Lokalny Rynek Pracy” dla 14 uczniów ZSOiZ w Mońkach,
- warsztaty stacjonarne „Przedsiębiorczość” dla 14 uczniów ZSOiZ w Mońkach
- 4 spotkania otwarte z ciekawymi ludźmi – przedsiębiorcami w ramach „Mojej ścieżki kariery”.
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Tytuł projektu: RE³ REmember, REvive, REuse
Okres realizacji sierpień 2013 - lipiec 2015
Wartość całego projektu: 54 030,08

Cel projektu:
Wymiana doświadczeń i praktyk dotyczących aktywizacji mieszkańców naszych miejscowości.

REMEMBER pamiętamy o zapomnianych rzemiosłach i metodach, umiejętnościach, produktach i
teksturach fabryki włókienniczej
REVIVE ożywiamy je do nowych rozwiązań
REUSE używamy starych tradycji, rzemiosła i materiałów pozostawionych w byłych zakładach do
produkcji nowych wyrobów włókienniczych

W kwietniu 2014 odbyła się 4 dniowa wizyta w Apoldzie (Turyngia, Niemcy). Przedstawiciele OWOP i
Muzeum w Bielsku Podlaskim mieli okazję zobaczyć, jak można wykorzystać tradycje dziewiarskie do
tworzenia zupełnie nowego i nowoczesnego przemysłu - małych zakładów dziewiarskich, pracowni
projektowych, modowych, wzorniczych, organizacji wystaw, odtwarzania starych wzorów, prowadzenia
szerokiej edukacji dla dzieci, prowadzenia centrum seniora itp. Wzięliśmy tez udział w pokazie mody,
który był efektem konkursu dla młodych projektantów z całej Europy.
W sierpniu odwiedziliśmy miasto Forssa w Finlandii, w którym, na bazie zamkniętej od lat
osiemdziesiątych XIX wiecznej fabryki włókienniczej, tworzy się obecnie warunki do prowadzenia małych
firm związanych z wzornictwem przemysłowym, projektowaniem, szyciem, edukacją itp. dzięki czemu
miasto znów przezywa okres rozwoju.

EVENTY, KONKURSY, AKCJE, PATRONATY

Citizens Participation University
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Już po raz kolejny w drugim tygodniu lipca (7-11) 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.

CPU w 2014 roku przebiegał pod nazwą „Speak up for democracy”, gośćmi z Polski byli m.in. J.
Wygnański, Michnik, E. Kulik z Fundacji Batorego. OWOP reprezentowała Małgorzata Kijak.

Rodzinny Piknik na Dziesięcinach
W ramach małych grantów FIO, OWOP był patronem działania grupy nieformalnej w priorytecie: Małe
Inicjatwy, Aktywne społeczeństwo; Kierunek działania: Zwiększanie roli inicjatyw nieformalnych,
Aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych

Grupa nieformalna animowana przez członka OWOP zainicjowała organizacje Pikniku Osiedlowego, w
nieformalnym partnerstwie ze szkoła podstawową, klubem osiedlowym administracją osiedla i biblioteką.
W trakcie Pikniku odbyły się
•

gry i zabawy dla dzieci:
- w stylu zawodów folkowych i

zabaw ludowych: zawody ruchowe lina, wyścigi w workach,

gliniane ozdoby i koraliki, malowanie twarzy, robienie stempli z ziemniaka, zabawy ruchowe ze
śpiewem)
-kreatywne gry i zabawy przygotowane przez pedagogów ze Szkoły Podstawowej nr 47 im. J.K.
Branickiego - animacje z chustą, gry rodzinne w rozmiarze XXL , kreatywny recykling wykorzystanie pudełek kartonowych do zabawy
- dmuchane zjeżdżalnie
•

rodzinna gra terenowa (drużyny złożone z rodzin, przyjaciół, zadania będą wymagały aktywności
wszystkich członków zespołów, będą dostosowane do wielopokoleniowości drużyn - od
niemowlaka po seniora) – nagrodami będą bilety do kina

•

pokaz/warsztaty zumby na trawie dla dorosłych i dzieci oraz taniec brzucha

•

miniArchikids – wymaluj osiedle Dziesięciny – rodzinne mini warsztaty architektoniczne w formie
krótkiej zabawy polegające na namalowaniu na wcześniej przygotowanej ścianie panoramy
idealnego projektu osiedla Dziesięciny

Aktywne Dziesięciny
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W ramach małych grantów FIO, OWOP był patronem działania grupy nieformalnej w priorytecie: Małe
Inicjatywy, Aktywne społeczeństwo; kierunek działania: Zwiększanie roli inicjatyw nieformalnych,
wspieranie aktywnych form integracji społecznej

Pomysł zorganizowania na osiedlu Dziesięciny warsztatów został wypracowany podczas konsultacji
społecznych w kwietniu tego roku zorganizowanych przez OWOP. Udało się na osiedlu postrzeganym
jako betonowe, smutne i niebezpieczne, znaleźć pomysł na to, co zrobić by na Dziesięcinach żyło się
lepiej. Warsztaty były odpowiedzią na problemy związane z brakiem czasu, poczuciem presji, która
często owocuje niskim zaangażowaniem w życie lokalnej społeczności, nadwyrężeniem więzi rodzinnych,
a szczególnie nienawiązywaniu stosunków dobrosąsiedzkich. Warsztaty były również okazją do ukazania
ważnych historyczne miejsca związane z osiedlem Dziesięciny oraz kształtowania poczucia estetycznego
wśród dzieci i młodzieży. Odbyły się:
1. Warsztaty bębniarskie - zapoznanie się z instrumentami i rytmami Dodatkową atrakcją będą: udział w
tworzeniu kompozycji muzycznych przy pomocy dyrygentury instruktora, poznanie sposobów tworzenia i
zapisywania własnych aranżacji rytmicznych, poznanie rytmów świata.
2. Warsztaty samopoznania dla kobiet: Arteterapeutyczne „ Kim jest ta Kobieta” oraz „ Ja i Kobiety z
mojej rodziny”
3. Warsztaty - miniARCHIKIDS Białystok. Zajęcia przybliżą dzieciom najważniejsze zagadnienia związane z
architekturą, projektowaniem i odczuwaniem przestrzeni. W każdym z etapów uczestnicy wcielą się w rolę
architekta i poznają prawdziwy proces projektowy. Głównym celem zajęć będzie uwrażliwienie dzieci na
otaczającą je architekturę, przestrzeń miejską i jej estetykę oraz wyzwolenie inicjatyw twórczych.
4. „Stabilność i równowaga – jak zastąpić nimi stres” skierowane do osób dorosłych – pracujących,
bezrobotnych, zajmujących sie dziećmi – tych wszystkich, którzy stawiają czoła codziennym wyzwaniom i
problemom.
5. Fotograficzny spacer po Dziesięcinach- znajomość swej małej ojczyzny jest niezwykle ważna w życiu
młodego człowieka. Dom, blok, osiedle, jest przystanią, z której wyrusza się w świat. Jak ten zmieniający
się świat zatrzymać? Pomoże w tym aparat fotograficzny, tablet, telefon oraz historyk.
6. „Cudze chwalicie swego nie znacie” Poznanie ciekawych i nieznanych dla młodego człowieka
tradycyjnych wzorów podlaskich. Połączenie tradycji ze współczesnością. Malowanie tradycyjnych wzorów
na torbach bawełnianych. Warsztaty dla młodzieży mające pomóc w nawiązaniu głębszych relacji z
rówieśnikami.

Wojewódzka Olimpiada Aktywności Wiejskiej
Organizator Olimpiady: Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Koordynator: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku
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Czas trwania: maj 2014 – maj 2015

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

Konkurs prowadzony jest w 3 kategoriach definiujących zasięg działań:
a. Działania skierowane do społeczności jednej, bądź dwóch wsi;
b. Działania skierowane do kliku wsi, gminy (zasięg działań obejmuje więcej niż dwie wsie, jednak nie
wychodzi poza obręb gminy);
c. Działania skierowane poza obręb gminy (specyfika prowadzonych działań powoduje wyjście poza
obszar jednej gminy).
Odbyły się 4 seminaria informacyjne: w Sokółce, Suwałkach, Łomży i Siemiatyczach.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w kwietniu 2009 roku zarejestrowało
działalność gospodarczą, której przedmiotem jest edukacja oraz działalność wspomagająca edukację, a
także doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. W 2014 roku Ośrodek
Wspierania Organizacji Pozarządowych prowadził działalność gospodarczą, osiągając przychód w
wysokości 21 672,06 zł.

Pozarządowe biuro rachunkowe
Rozpoczęło działalność Pozarządowe biuro rachunkowe. Oferuje różnorodne pakiety usług księgowych
m.in.:
• pomoc w tworzeniu polityki rachunkowości
• opracowywania plantów kont
• prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów
• sporządzania sprawozdań finansowych
• organizacja obiegu dokumentów
• kontrola rozrachunków
• deklaracje podatkowe i sprawozdawcze w tym dostarczanie do odpowiednich urzędów
• przygotowywaniu i załatwianiu spraw związanych z aktualizacją danych w Urzędzie Skarbowym
• środki trwałe i wyposażenia
• obsługa księgowa organizacji pozarządowych z działalnością gospodarczą
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ZUS I PŁACE
• sporządzanie listy płac ze wszystkimi jej składnikami (zwolnienia lekarskie, zasiłki itp.)
• przygotowywanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS łącznie z dostarczaniem ich do
urzędów
ROZLICZANIE PROJEKTÓW, DOTACJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH
DORADZTWO KSIĘGOWO-FINANSOWE
W 2014 biuro rachunkowe prowadziło obsługę księgową 3 organizacji, pomogło także w przygotowaniu
dokumentacji do pożyczki dla jednej spółdzielni socjalnej.

Pozostałe usługi realizowane w ramach działalności gospodarczej:

•

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



szkolenia z zakresu planowania strategicznego



diagnoza społeczna obszaru LGD Fundacja Biebrzańska

Zespół
Imię i nazwisko

Funkcja

Prezes Stowarzyszenia,
Katarzyna Łotowska

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

Ewa Jasińska

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.

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.
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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
kluczowy EFS, specjalista ds.

Piotr Sędziak

Prowadzenie szkoleń, pisanie i koordynacja projektów,

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.

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.

Rozliczanie projektów, sporządzanie części finansowej we
wnioskach o płatność, prowadzenie kadr stowarzyszenia.
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Członek Zarządu, animator
Federacji Organizacji
Agnieszka Olender

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

Maciej Olender

Małgorzata Bobryk

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.
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.).
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Krystyna Łukaszuk – akredytowany trener KOSZEFS, pozyskiwanie funduszy, specyfikacja POKL,
pisanie i realizacja projektów z EFS, pomoc publiczna.
Agnieszka Olender – 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.
Małgorzata Kijak – trenerka STOP, ukończyła Akademię Menadżerów III Sektora w Collegium Civitas
oraz Szkołę Trenerów Modelu Współpracy, doświadczona w zakładaniu, prowadzeniu i zarządzaniu
organizacją pozarządową, koordynatorka projektów, animatorka społeczna. Prezeska Stowarzyszenia
Kobieteria.
Małgorzata Bobryk – ekonomia społeczna, przedsiębiorczość społeczna, praca metodą projektów,
zarządzanie w projektach, diagnoza potrzeb lokalnych, budowanie partnerstw, biznes plan, pomoc
publiczna. Certyfikat Trenera Biznesu na poziomie Europejskich Ram Kwalifikacyjnych (5EQF) 2012-2013.
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