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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 powstało 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.
Od 2011 roku jesteśmy członkami Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok

SIEDZIBA I ADRES
ul. Modlińska 6 lok. U3
15-066 Białystok
Tel 85 675 21 58.
biuro@owop.org.pl

WPIS DO KRS
DATA: 02.04.2002r. NUMER: 0000101086

DANE DOTYCZĄCE CZŁONKÓW I ORGANÓW WŁADZY
Prezeska Zarządu:
Katarzyna Łotowska
Członkowie Zarządu:
Krzysztof Leończuk
Karolina Poczykowska
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Iwona Mariola Zaborowska
Agnieszka Olender
Komisja Rewizyjna:
Agnieszka Maszkowska
Małgorzata Kijak
Andrzej Rybus-Tołłoczko
Stowarzyszenie posiada 23 członków.

KADRA
W 2017 roku Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych zatrudniał:
na umowę o pracę - 15 osób
na umowę cywilnoprawną - 12 osób

POSIADANE WPISY I CERTYFIKATY
1.

Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Białymstoku pod nr 2.20/00017/2004
Data wpisu: 13.12.2004
Rejestru Przedsiębiorców, pod nr 000010186
Data wpisu: 10.04.2009
Akredytacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej - na prowadzenie OWES w województwie
podlaskim, nr 38/15
Data przyznania: 01.10.2015
Akredytacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Zarządzenie z dnia 18 kwietnia 2016) przyznanie Statutu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości
Data przyznania: 18.03.2016

2.
3.

4.

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,
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promocja i organizacja wolontariatu,
wspieranie i rozwój ekonomii społecznej i społecznej odpowiedzialności biznesu,
wspieranie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,
wzmocnienie integracji i reintegracji społecznej, zawodowej i edukacyjnej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:













nawiązywanie współpracy i współdziałanie
z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami sektora publicznego i biznesu ,
włączanie się w proces legislacyjny dotyczący ważnych kwestii społecznych,
prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,
prowadzenie działań edukacyjnych,
prowadzenie wielokierunkowego poradnictwa, doradztwa i konsultacji,
nawiązanie współpracy z organizacjami i instytucjami zagranicznymi i międzynarodowymi,
organizowanie imprez kulturalnych,
promowanie inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych,
działalność charytatywną,
prowadzenie własnej działalności gospodarczej, uczestnictwo w spółkach z osobami
krajowymi i zagranicznymi oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
prowadzenie działań na rzecz wspólnych celów organizacji pozarządowych.
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FINANSE
1.
2.
3.

Przychód z działalności statutowej, gospodarczej oraz pozostałe przychody operacyjne
i finansowe za rok 2017: 2187699,46 PLN
Koszty: 2106953,32 PLN
Wynik finansowy ogółem: 80746,14 PLN

Informacja o strukturze przychodów:
Przychody statutowe ogółem: 1807892,05 PLN
Składki członkowskie: 400,00 PLN
 Dotacje z programów: 1798462,05 PLN
 Przychody finansowe: 0,03 PLN
 Pozostałe przychody operacyjne: 524,91 PLN
 Przychody z darowizn pieniężnych: 9000,00 PLN
Przychody z działalności gospodarczej: 379282,47 PLN
 Szkolenia, warsztaty: 47578,89 PLN
 Rewitalizacje: 294896,64 PLN
 Biuro rachunkowe : 31115,83 PLN
 Badania: 5691,06
 Pozostałe przychody operacyjne i finansowe: 0,05 PLN
Informacje o strukturze kosztów:
Koszty realizacji zadań statutowych: 1779098,08 PLN
Koszty wytworzenia sprzedanych usług: 317961,16 PLN
Pozostałe koszty operacyjne i finansowe: 9894,08 PLN
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CZŁONKOSTWO W
SIECIACH/ZESPOŁACH
1. SIEĆ 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 15
organizacji zwanych Ośrodkami Wspierania. Zrzesza ponad 200 ekspertów, doradców, trenerów w
całej Polsce. OWOP dołączył do SPLOT-u w kwietniu 2000 r.
Misją Sieci SPLOT jest wspieranie budowy społeczeństwa obywatelskiego. 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.
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, Elblągu,
Ełku, Gdańsku, Jeleniej Górze, Koszalinie, Lesznie, Lublinie, Łęczycy, Łodzi, Olsztynie, Opolu,
Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu, Rybniku, Słupsku, Skierniewicach, Toruniu, Wałbrzychu,
Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze.
Przedstawicielami OWOP w sieci jest Katarzyna Łotowska (również członkini zarządu) i Agnieszka
Olender. Do maja 2017 Krzysztof Leończuk był członkiem Komisji Standaryzacyjnej SPLOT, obecnie
jest nim Karolina Poczykowska.
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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,
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, Mołdawii, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii,
Ukrainy i Węgier oraz 2 partnerów indywidualnych z Macedonii i Rosji (w sumie z 19 państw regionu).
Biuro Sieci znajduje się na Słowacji, w Bańskiej Bystrzycy. Dyrektorem Sieci jest Chuck Hirt.

3. PODLASKA SIEĆ POZARZĄDOWA

Podlaska Sieć Pozarządowa jest reprezentacją organizacji pozarządowych z 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.
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Sieć powstała z inicjatywy Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, w ramach
projektu „Podlaska Sieć Pozarządowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Po raz pierwszy jej skład ukonstytuował się w październiku
2011 roku. OWOP jest od 2011 roku członkiem wspierającym, który zgodnie z regulaminem Sieci
stanowi jej zaplecze logistyczne i prowadzi Sekretariat Sieci. Obecnie jest 35 osobową reprezentacją
organizacji pozarządowych z 16 powiatów województwa podlaskiego.
W 2013 roku Podlaska Sieć Pozarządowa przyjęła 4-letnią strategię, określając misje Sieci i kluczowe
cele.
Misją Sieci jest wzmocnienie roli i znaczenia organizacji pozarządowych województwa podlaskiego
dla budowania społeczeństwa obywatelskiego. Celami strategicznymi Sieci są:




Zbudowanie silnej i kompetentnej reprezentacji podlaskich organizacji pozarządowych.
Rozwijanie współpracy podlaskich organizacji pozarządowych między sobą i z otoczeniem.
Poprawa kontaktów/relacji między podlaskimi organizacjami pozarządowymi a otoczeniem:
społeczeństwem, samorządem, biznesem, mediami.

Członkiem Prezydium Sieci, a zarazem Sekretarzem Sieci jest Ewa Jasińska

4. FEDERACJA
BIAŁYSTOK

ORGANIZACJI

POZARZĄDOWYCH

MIASTA

Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białegostoku, której członkiem jest OWOP, została
powołana w październiku 2011 roku z inicjatywy OWOP w ramach projektu "Podlaska Sieć
Pozarządowa" (EFS) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, aby pozwolić organizacjom
wymieniać się zasobami i mówić wspólnym głosem.
Obecnie w skład Federacji wchodzi prawie 50 organizacji pozarządowych naszego miasta. Formuła
Federacji jest otwarta i nadal mogą do niej włączać się kolejne organizacje.
Motto Federacji brzmi: "WSPÓLNY GŁOS TRZECIEGO SEKTORA SZANSĄ NA ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ". Celem Federacji jest budowanie jedności, kształtowanie świadomości oraz rzecznictwo
dobra wspólnego w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w szczególności:




wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji;
zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w kształtowaniu i realizacji polityk
publicznych;
reprezentowanie interesów trzeciego sektora;
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integracja środowiska i konsolidacja wokół problemów ważnych społecznie;
budowanie pozytywnego wizerunku organizacji pozarządowych;
animowanie i rozwijanie aktywności obywatelskiej.

Przedstawicielami OWOP w Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok jest Agnieszka
Olender.

5. WOJEWÓDZKA RADA RYNKU PRACY
Wojewódzka Rada Rynku Pracy to organ opiniodawczo-doradczy Marszałka Województwa
Podlaskiego. Rada ma za zadanie opiniować i doradzać w sprawach związanych z promocją
zatrudnienia i instytucji runku pracy. Główne zadania Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy to:













Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w
województwie;
Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
Opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego
realizacji;
Opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych
danego województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i
finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez
wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w
dyspozycji samorządu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania;
Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia,
szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie;
Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności wojewódzkich urzędów pracy oraz
przedstawianie Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach
zatrudnienia;
Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na
stanowisko dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy;
Opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy;
Opiniowanie wojewódzkich kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców;
Współpraca z wojewódzkimi komisjami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie
inicjowania programów partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy.

W jej skład wchodzą osoby powołane przez marszałka województwa, spośród działających na terenie
województwa, wojewódzkich struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców
reprezentowanych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i
wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym
związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych, organizacji pozarządowych
zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy, marszałek województwa może powołać w
skład rady trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o
szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.
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W 2016 roku odbyły się 4 posiedzenia WRRP w odstępie kwartalnym.
Przedstawicielem OWOP, członkiem Rady jest Sylwestra Borowczyk.

6. POWIATOWA RADA RYNKU PRACY DLA POWIATU BIELSKIEGO
Powiatowa Rada Rynku Pracy to organ opiniodawczy, którego członkami są przedstawiciele
działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej oraz organizacji
pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji, społecznozawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb
rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.
Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należą zadania przypisane Wojewódzkiej Radzie
Rynku Pracy, związane z opracowywanymi dokumentami strategicznymi i realizowanymi działaniami
na obszarze powiatu.
Powiatowe Rady Rynku Pracy opiniują także:
a) celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
 liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
 zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową
i zatrudnieniową,
 koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;
b) proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych;
c) celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy o
promocji (…), biorąc pod uwagę w szczególności:
 kryteria doboru bezrobotnych,
 zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.
Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy dla powiatu bielskiego odbyło się w dniu 08
grudnia 2016 roku.
Przedstawicielem OWOP, członkiem Rady jest Iwona Mariola Zaborowska.

7. GRUPA ROBOCZA DS. KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH –
WOJ. PODLASKIE
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Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, działająca zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020, zapewnia kontynuację działań sieci, utworzonej w ramach PROW na lata 2007-2013 i
realizację jej nowych celów. Cele Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (zgodne z PROW 2014-2020) to:






Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich;
Podniesienie jakości wdrażania PROW;
Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów
wiejskich i możliwościach finansowania;
Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich,
Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów
wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie
podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich. Udział partnerów w Sieci zapewnia jednostka
centralna (na poziomie krajowym) oraz jednostki regionalne, wojewódzkie grupy robocze i Grupa
Robocza ds. KSOW na poziomie krajowym. Do zadań Grupy Roboczej ds. KSOW należy w
szczególności:





akceptacja planu działania oraz dwuletnich planów operacyjnych i ich zmian;
opiniowanie dwuletnich sprawozdań z realizacji planu działania oraz półrocznych informacji i
dwuletnich sprawozdań z realizacji dwuletnich planów operacyjnych w ramach okresowego
przeglądu realizacji planów, w tym wydawanie rekomendacji w sprawie ich zmian ;
zapewnienie wymiany wiedzy tematycznej i analitycznej oraz ułatwianie współpracy
pomiędzy partnerami Sieci poprzez możliwość tworzenia grup tematycznych na poziomie
krajowym.

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.
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Członkiem Grupy jest Krzysztof Leończuk.

8. KOMITET AKREDYTACYJNY DO SPRAW SYSTEMU AKREDYTACJI
ORAZ STANDARDÓW USŁUG I DZIAŁANIA OŚRODKÓW
WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ „AKSES" PRZY MINISTRZE
RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Komitet Akredytacyjny jest organem pomocniczym Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Do zadań Komitetu należy w szczególności:








Określanie zasad i warunków realizacji procedury akredytacji oraz zakresu standardów usług i
działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej;
Monitoring zasad funkcjonowania procedury akredytacji oraz standardów usług i działania
ośrodków wsparcia ekonomii społecznej;
Proponowanie tematyki badań i ekspertyz związanych z realizacją zadań Komitetu;
Inicjowanie zewnętrznych konsultacji zasad i warunków realizacji procedury akredytacji oraz
zakresu standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej;
Udział w planowaniu działań promocyjnych oraz informacyjnych związanych z procedurą
akredytacji oraz standardami usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej;
Analizowanie i opiniowanie rocznych sprawozdań z realizacji systemu akredytacji;
Przedkładanie Ministrowi propozycji zmian w procedurze oraz w treści standardów w celu
aktualizacji funkcjonowania systemu akredytacji.

Do zadań Komitetu należy także analiza raportów z audytów przeprowadzanych w instytucjach
wsparcia ekonomii społecznej w ramach procesu akredytacji i przedkładanie na tej podstawie
Ministrowi rekomendacji dotyczących potwierdzenia spełnienia standardów w poszczególnych
przypadkach.
Członkiem Komisji Akredytacyjnej jest Krzysztof Leończuk.

9. REGIONALNY PANEL EKSPERTÓW OCENIAJĄCYCH WNIOSKI
Na potrzeby oceny wniosków o dofinansowanie powoływani mogą być eksperci. Są to osoby
posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinach, których dotyczy przewidziane w programie
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wsparcie. Ich zadaniem jest uczestnictwo w weryfikacji projektów i zapewnienie rzetelnej i
bezstronnej oceny.
Decyzję o tym, czy w ocenie projektów będą brać udział eksperci podejmuje właściwa instytucja
[Instytucja Zarządzająca / Instytucja Pośrednicząca]. Powodem ich zaangażowania może być na
przykład:






stopień specjalizacji dziedziny, której projekt dotyczy,
wartość projektu,
liczba podmiotów zaangażowanych w realizację projektu,
czas trwania projektu,
znaczne rozbieżności w ocenie merytorycznej projektu lub inne kryteria.

Ekspertka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020: Iwona Mariola Zaborowska (dziedzina: Edukacja Przedszkolna i Kształcenie Ogólne (EFS),
Kształcenie Ustawiczne (EFS), Szkolnictwo Zawodowe (EFS), Aktywizacja Społeczno - Zawodowa osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie oraz rozwój
ekonomii społecznej (EFS)).
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DZIAŁALNOŚĆ
DORADZTWO
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wspólnie z Fundacją Inicjatyw Rozwojowych jako
akredytowane partnerstwo przez MPiPS w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług OWES
świadczy kompleksowe usługi na rzecz wzmocnienia znaczenia i potencjału Podmiotów Ekonomii
Społecznej (PES) i Przedsiębiorstw Społecznych (PS) w środowisku lokalnym i gospodarce społecznej.
W naszej siedzibie prowadzimy punkt konsultacyjny, gdzie można skorzystać z profesjonalnych i
kompleksowych usług w zakresie doradztwa indywidualnego i grupowego dla podmiotów ekonomii
społecznej i ich przedstawicieli. Zainteresowani mogą umówić się na dogodny termin spotkania
poprzez drogę telefoniczną i mailową.
W ciągu całego roku 2017 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.

EWALUACJA
Wzbogaciliśmy naszą ofertę o badania społeczne i ewaluacyjne oraz monitoring i ewaluację strategii i
programów rozwoju. Oferujemy szeroki wachlarz usług w zakresie badań społecznych i
ewaluacyjnych kierowanych do: jednostek samorządu terytorialnego i instytucji realizujących zadania
samorządów, placówek oświatowych ośrodków pomocy społecznej organizacji pozarządowych
realizatorów projektów
Zapewniamy wsparcie na każdym etapie realizacji badania – przy opracowywaniu planu ewaluacji, na
etapie przygotowania projektu poprzez dobór odpowiednich metod i technik badawczych, dobór
próby i realizację badania, aż po pogłębioną analizę rezultatów i opracowanie raportu z badań.
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Metody zbierania danych w ewaluacji: Analiza dokumentów, wywiady, kwestionariusze, obserwacja,
dane z systemu monitoringu, studium przypadku, grupy fokusowe, opinie ekspertów i inne.
W 2017 roku zrealizowaliśmy na zlecenie Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański,
badanie ewaluacyjne tj. "Badanie satysfakcji wnioskodawców LGD – Fundusz Biebrzański". Miało
ono na celu określenie poziomu satysfakcji wnioskodawców LGD dot. świadczonej pomocy na etapie
przygotowania, wdrażania i rozliczania projektów oraz uzyskanie informacji zwrotnej nt. oceny
jakości świadczonej pomocy.
Adresatami byli wnioskodawcy w poszczególnych zakresach operacji LGD – podmioty gospodarcze,
osoby fizyczne, instytucje sektora publicznego i społecznego (organizacje pozarządowe, parafie).
Łącznie w okresie objętym badaniem tj. 17.05.2016 - 31.10.2017, z usług LGD – Fundusz Biebrzański
skorzystało 69 podmiotów, które w konkursach ogłaszanych przez LGD złożyły łącznie 97 wniosków o
dofinansowanie.
Satysfakcję klientów badano w następujących obszarach:








komunikacja z LGD, w tym czytelność strony internetowej
dostępność pracowników
dostępność usług doradczych
satysfakcja z doradztwa
dostępność usług informacyjnych
satysfakcja z otrzymywanej informacji
ocena procedur wybory projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju w tym kryteria i tryb
wyboru.

SZKOLENIA
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku prowadzi usługi w zakresie
utworzonego Centrum Edukacji i Rozwoju. Celem działalności Centrum jest między innymi edukacja
w zakresie rozwoju lokalnego, aktywizacji rynku pracy, animacji działań środowiskowych. Wspieramy
jednostki samorządu lokalnego, szkoły, ośrodki pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe w
realizacji ich działań statutowych.
Oferta obejmuje następujące szkolenia komercyjne: (istnieje możliwość modyfikacji programów
szkoleń oraz dopasowanie długości szkoleń oraz liczebności grupy szkoleniowej)

1) Dla pracowników administracji samorządowej
I.

W obszarze nowelizacji aktów prawnych:
 Ochrona danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego
 Konsultacje społeczne zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie
 Cele, zadania oraz kompetencje gminnych i powiatowych Rad Pożytku Publicznego
zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
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II.

III.

Organizacja otwartych konkursów ofert zgodnie z Ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
Zmiany w ustawie o Dostępie do Informacji Publicznej
Kodeks Postępowania Administracyjnego

Podwyższające kompetencje społeczne:
 Obsługa klienta w jednostce samorządowej
 Praca w zespole
 Zarządzanie czasem
 Komunikacja społeczna
 Rozwiązywanie konfliktów
 Negocjacje i mediacje w administracji
 Etykieta urzędnicza
 Organizacja konsultacji społecznych
W obszarze rozwoju lokalnego:
 Planowanie strategiczne
 Praca metodą projektów
 Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym
 Pozyskiwanie funduszy inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego
 Budowa i realizacja biznes planów

Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców, pracowników uczelni wyższych,
certyfikowanych trenerów, coachów i superwizorów oraz praktyków z doświadczeniem pracy w
administracji publicznej oraz w organizacjach pozarządowych.

2) Dla pracowników ośrodków pomocy społecznej, domów kultury, szkół
IV.

W obszarze środowiskowej pracy socjalnej:
Ramowy model środowiskowej pracy socjalnej Program aktywności lokalnej Mobilizowanie
ludzi do działania Budowanie i animacja partnerstw lokalnych na rzecz rozwiązywania
problemów społecznych Praca metodą projektów Definiowanie mapy zasobów i potrzeb
społecznych.

V.

W obszarze umiejętności społecznych niezbędnych w pracy z trudnym klientem:
 Zarządzanie czasem
 Kontrakt socjalny
 Praca z trudnym klientem
 Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów pomocy społecznej z wykorzystaniem
instrumentów ekonomii społecznej w tym spółdzielni socjalnych
 Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 Rozwiązywanie konfliktów
 Superwizja pracy środowiskowej
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Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców, pracowników uczelni wyższych,
certyfikowanych trenerów, coachów i superwizorów STOP, ekspertów CAL oraz praktyków z
doświadczeniem pracy w pomocy społecznej oraz w organizacjach pozarządowych.

3) Dla liderów i animatorów lokalnych
Oferta kierowana do jednostek samorządowych oraz lokalnych organizacji pozarządowych, Lokalnych
Grup Działania oraz innych podmiotów realizujących działania na rzecz rozwoju, pracujących z
lokalnymi liderami. Proponowane warsztaty bazują na wieloletnim doświadczeniu w pracy z liderami/
animatorami w tym: członkami organizacji pozarządowych, sołtysami i sołtyskami, radnymi oraz
mieszkańcami. Wykorzystują metodologię animowania środowiska lokalnego, szkoły liderów
społecznych.
Tematyka:












Mobilizowanie ludzi do działania
Diagnozowanie problemów lokalnych
Kompetencje lidera/ animatora
Praca metodą projektów
Pozyskiwanie środków na działania w społeczności lokalnej
Komunikacja społeczna
Praca w zespole
Rozwiązywanie konfliktów
Animowanie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju
Wystąpienia publiczne
Kreowanie wizerunku organizacji

Szkolenia prowadzone są przez certyfikowaną kadrę Stowarzyszenia Trenerów Organizacji
Pozarządowych, ekspertów CAL oraz doświadczonych animatorów lokalnych.
W dniu 5 grudnia 2017 na zlecenie LGD – Biebrzański Dar Natury, nasi eksperci prowadzili
panele w ramach "II Forum Organizacji Pozarządowych LGD – Biebrzański Dar Natury", w którym
wzięło udział ok. 50 przedstawicieli NGO i JST. Panele dotyczyły następujących tematów:
a) "W jaki sposób finansować działania i projekty stowarzyszeń; poradnik dla NGO" - Źródła
pochodzenia środków finansowych w organizacjach (składki, dotacje, darowizny, sponsoring,
1%, działalność odpłatna, działalność gospodarcza)
b) "Co należy wiedzieć pozyskując i wydatkując środki z różnych źródeł?"
c) Współpraca z samorządem - Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji
pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych
 diagnozowanie lokalnych problemów i wyzwań;
 wzajemne informowanie się samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o
planach, zamierzeniach i kierunkach działań;
 współtworzenie strategii i programów realizacji polityk publicznych oraz rozwiązań
instytucjonalnych;
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 konsultowanie założeń projektów i aktów normatywnych;
 wdrażanie i ocena polityk publicznych.
d) Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań
publicznych
 realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych;
 współpraca niefinansowa przy realizacji zadań publicznych;
 partnerstwo projektowe w realizacji zadań publicznych.
e) Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności
 system wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych;
 wspieranie procesów integracji sektora organizacji pozarządowych.

4) Warsztaty umiejętności społecznych kierowane do beneficjentów
pomocy społecznej
Dla Ośrodków Pomocy Społecznej oraz innych instytucji realizujących działania w obszarze aktywizacji
zawodowej i społecznej osób z kręgu wykluczenia społecznego:
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z
osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W swoich szkoleniach kładziemy nacisk na
motywowanie osób długotrwale pozostających bez zatrudnienia, aktywizację zawodową z
elementami doradztwa zawodowego oraz z praktycznymi umiejętnościami w zakresie powoływania
spółdzielni socjalnych oraz tworzenia biznesplanów działalności gospodarczych.
VI.






VII.




VIII.




W obszarze podwyższania umiejętności społecznych:
Komunikacja społeczna
Rozwiązywanie konfliktów
Warsztaty motywacyjne
Negocjacje
Praca w zespole
Zarządzanie czasem
W obszarze umiejętności niezbędnych na rynku pracy:
Aktywne metody poszukiwania pracy
Wykorzystanie Internetu w poszukiwaniu pracy
Rozmowy kwalifikacyjne
Tworzenie dokumentów aplikacyjnych (cv, list motywacyjny)
W obszarze ekonomii społecznej
Wprowadzenie do ekonomii społecznej
Spółdzielnie socjalne. Podstawy prawne, zasady tworzenia i funkcjonowania
Biznesplan w Przedsiębiorstwie Społecznym

Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców, pracowników uczelni wyższych,
certyfikowanych trenerów, coachów i superwizorów STOP, ekspertów CAL, doradców zawodowych
oraz praktyków z doświadczeniem pracy w pomocy społecznej oraz w organizacjach pozarządowych.

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017

Strona 19

W 2017 roku w terminie 10 październik – 20 grudzień zrealizowaliśmy, na zlecenie LGD –
Fundusz Biebrzański, cykl szkoleń kierowanych do osób młodych zagrożonych wykluczeniem
społecznym z obszaru LGD. Do zadań OWOP należało:
1. Rekrutacja grupy docelowej - 11 osób fizycznych zagrożonych wykluczeniem społecznym
do 35 roku życia zamieszkujący na terenie gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju LGD
Fundusz Biebrzański (Gminy Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Janów, Jaświły, Korycin,
Lipsk, Mońki, Suchowola, Sztabin, Trzcianne, Nowy Dwór). Podpisanie z uczestnikami
projektu niezbędnych dokumentów: umowa uczestnictwa w projekcie oraz formularz
danych do systemu SL, oświadczenie o danych osobowych.
2. Opracowanie programów, konspektów oraz przeprowadzenie 5 jednodniowych szkoleń
(8 x 45 min.) o następującej tematyce:
 Wzmocnienie poczucia własnej wartości, elementy autoprezentacji
 Przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych o pracę oraz przygotowywanie
dokumentów aplikacyjnych
 Nowoczesne narzędzia komunikacji internetowej
 Zakładanie i prowadzenie sklepów internetowych cz. 1
 Zakładanie i prowadzenie sklepów internetowych cz. 2
3. Zapewnienie uczestnikom szkolenia zwrotu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do
miejsca realizacji szkoleń i z powrotem transportem publicznym.
4. Zapewnienia uczestnikom szkolenia wyżywienia – przerwy kawowej oraz posiłku ciepłego
(obiadu, lunchu, w każdym dniu szkolenia)
5. Zapewnienia uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych.

5) Warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych
Oferta kierowana do organów prowadzących szkoły oraz dyrektorów szkół.
Proponowane warsztaty mają na celu uzupełnienie programów kształcenia o dodatkowe
umiejętności przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy. Warsztaty prowadzone na terenie
szkoły w formie zajęć pozalekcyjnych i wyjazdowych warsztatów.
IX.






W obszarze aktywizacji zawodowej
Zajęcia grupowe z zakresu określania predyspozycji zawodowych, planowania kariery
zawodowej obejmujące testy, symulacje, gry
Metody i formy aktywnego poszukiwania pracy w tym (źródła ofert pracy, redagowanie
dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna)
Specyfika rynku pracy, branże i zawody przyszłościowe
Elastyczne formy zatrudnienia i zarobkowania
Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości

X.
W obszarze umiejętności społecznych, warsztaty motywacyjne
Kompetencje lidera/ animatora działań środowiskowych


Mobilizowanie ludzi do działania
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Ścieżki finansowe wspierające inicjatywy młodzieżowe
Wprowadzenie do pracy metodą projektów
Warsztaty motywacyjne
Podstawowe fakty o działaniu organizacji pozarządowych
Wolontariat, czyli kto i jak może pomagać innym.

Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców, pracowników uczelni wyższych,
certyfikowanych trenerów, coachów i superwizorów STOP, ekspertów CAL, doradców zawodowych,
oraz praktyków z doświadczeniem pracy w pomocy społecznej oraz w organizacjach pozarządowych.

POZARZĄDOWE BIURO RACHUNKOWE
W związku z dużym zapotrzebowaniem NGO na pomoc w prowadzeniu księgowości organizacji,
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych stworzył pierwsze w Białymstoku Pozarządowe Biuro
Rachunkowe. Zapewniamy kompleksową obsługę księgową organizacji pozarządowych z woj.
podlaskiego, świadczoną na najwyższym poziomie. Zakres usług dostosowany jest do indywidualnych
potrzeb organizacji. Prowadzi je profesjonalna kadra, z wieloletnim doświadczeniem pracy w III
sektorze.
Każdy z klientów zostanie zaproszony na wstępne, indywidualne spotkanie z doradcą księgowym w
celu zdiagnozowania stanu dokumentacji i ustalenia zakresu usług.
Pakiety usług księgowych obejmują 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;
rozliczanie projektów, dotacji krajowych i zagranicznych.

(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.
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PROJEKTY, PROGRAMY, AKCJE,
INICJATYWY
Tytuł projektu: Polityki publiczne europejskiej jakości

Partner Wiodący (Lider): Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
Partnerzy Krajowi: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Ośrodek Wspierania
Organizacji Pozarządowych, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Partnerzy Zagraniczni: European Youth4Media Network e.V. (Niemcy), Consorzio Solidarieta ‘ Oscar
Romero (Włochy), Associazione YEPP Italia (Włochy), Media TerraNea (Grecja), Hang-Kép Kulturális
Egyesület Sound - Picture Cultural Association (Węgry), Arsap Impresa Sociale (Włochy), Event
Service (Niemcy), ECOS Cooperativa De Educaçăo (Portugalia)
Okres realizacji: od 01.03.2016 do 31.10.2017
Wartość projektu: 4 555 880,59 zł (w tym: dofinansowanie projektu z UE - 4 411 266,19 zł, budżet
OWOP - 36 153,60 zł)







Biuro Sieci SPLOT z siedzibą w Warszawie - prowadził rekrutację uczestników/czek z obszaru
województw: łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie, podkarpackie
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą w Elblągu
prowadziło rekrutację uczestników/czek z obszaru województw: warmińsko – mazurskie,
pomorskie, zachodnio-pomorskie i kujawsko-pomorskie
Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu
prowadziło rekrutację uczestników/czek z obszaru województw: dolnośląskie, lubuskie,
opolskie, śląskie.
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Białymstoku prowadził
rekrutację uczestników/czek z obszaru województw: lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie,
małopolskie

Cele projektu:
Celem głównym projektu było zwiększenie kompetencji oraz jakości i efektywności działania
pracowników/czek instytucji odpowiedzialnych za kreowanie i/lub wdrażanie polityk publicznych na
szczeblu lokalnym w zakresie: współpracy administracji z NGO, wsparcia przedsiębiorczości
społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych. Dodatkowym celem projektu było wzajemne
uczenie się i wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami międzynarodowymi. Cel projektu
realizowany był poprzez Indywidualne Programy Mobilności Ponadnarodowej (IPMP).
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Projekt zakładał udział 560 uczestników - przedstawicieli trzech rodzajów instytucji z terenu całej
Rzeczpospolitej Polskiej:




organizacji pozarządowych (pracownik, członek, wolontariusz) – 248 uczestników;
jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych lub komunalnych
osób prawnych (pracownik) – 248 uczestników;
organizacji pracodawców/związków zawodowych (pracownik, członek) – 64 uczestników.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV „Innowacje
społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej”.
Działania zrealizowane przez OWOP w 2017:
W 2017 Eksperci ds. Diagnozy kontynuowali indywidualne diagnozy, u 60 uczestników projektu,
obejmujące analizę ich kompetencji zawodowych i osobistych. Kolejnym etapem realizacji wsparcia w
projekcie było opracowywanie Indywidualnych Programów Mobilności Ponadnarodowej (IPMP).
Eksperci ds. opracowywania programów wspólnie z uczestnikami, Instytucją Wysyłającą (IW) oraz
Instytucją Przyjmująca (IP), w oparciu o materiał z rekrutacji i zgromadzony w wyniku indywidualnych
diagnoz, opracowali 60 IPMP.
Czas pracy ekspertów indywidualnie na spotkaniach z uczestnikiem wynosił 5 godzin na osobę.
Ekspert był również w stałym kontakcie telefonicznym, Skype'owym oraz mail'owym z
przedstawicielami Partnerów Ponadnarodowych, aby opracowany program i zaplanowane
aktywności realizowały potrzeby uczestników, wzmacniając ich kompetencje oraz były użyteczne z
punktu widzenia Instytucji Wysyłającej. Po opracowaniu IPMP były tłumaczone na język stosowany w
Instytucji Przyjmującej tj. na język angielski.
Po stronie partnerów krajowych była logistyka i organizacja wyjazdów zagranicznych, w tym
rezerwacja biletów i noclegów. OWOP pracował w tym zakresie we współpracy z Biurem Podróży
Almatur Polska. Realizacja IPMP w 2017 odbywała się u 4 partnerów zagranicznych w 3 krajach Unii
Europejskiej tj. we Włoszech, Portugalii oraz Grecji.
 Do Consorzio Solidarieta ‘ Oscar Romero we Włoszech w 10 terminach wyjazdowych udało
się 67 osób.
 Do Associazione YEPP Italia we Włoszech w 6 terminach wyjazdowych udało się 13 osób.
 Do ECOS Cooperativa De Educaçăo w Portugalii w 4 terminach wyjazdowych udało się 12
osób.
 Do Media TerraNea w Grecji w 3 terminach wyjazdowych udały się 3 osoby.
Główne polityki publiczne jakich dotyczyły zrealizowane programy to: współpraca organizacji z
samorządem, konsultacje społeczne, ekonomia społeczna oraz konsultacje społeczne i polityki
edukacyjne. Każdemu uczestnikowi w trakcie wyjazdu została zapewniona minimum 15-sto godzinna
indywidualna opieka merytoryczna ekspertów. Zadania realizowane przez ekspertów były
uzależnione od indywidualnych potrzeb uczestników, w tym: prelekcje, wykłady, spotkania. Eksperci
zapewniali m.in.:
 wsparcie w korzystaniu z narzędzi stosowanych w IP
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wsparcie w obserwacji zadań wykonywanych na stanowisku pracy analogicznym do tego,
które zajmuje uczestnik projektu
prezentacja dobrych praktyk, analiza mocnych i słabych stron tych rozwiązań
wspólna praca nad rekomendacjami
analiza możliwości wykorzystania zaobserwowanych narzędzi w praktyce i ich zaadoptowanie
do realiów IW.

W październiku 2017 zakończono projekt Polityki Publiczne Europejskiej Jakości. W ramach projektu
OWOP przeprowadził 15 tur rekrutacji regionalnej (w tym: 5 w 2017) i zanalizował 153 formularzy
zgłoszeniowych (w tym: 44 w 2017). Na ich podstawie:




143 osoby w pełni zrealizowało ścieżkę projektową
eksperci przeprowadzili 146 diagnoz (w tym: 60 w 2017) oraz opracowali 145 IPMP (w tym:
60 w 2017)
zorganizowano 33 wyjazdy zagraniczne (w tym: 23 w 2017 dla 95 osób)

Uczestnicy reprezentowali 42 instytucje/organizacje/jednostki samorządu terytorialnego, 59
organizacji pozarządowych oraz 2 organizacje pracodawców.

Tytuł projektu: Krok do pracy! – kompleksowe wsparcie społecznozawodowe

Partnerzy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie, Ośrodek Pomocy Społecznej w
Rajgrodzie
Okres realizacji: od 01.08.2016 do 31.07.2018
Wartość projektu: 1 318 051,20 zł (w tym: z dotacji 1 246 051,20 zł, budżet OWOP - 1 085 730,80 zł)
Cele projektu:
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w partnerstwie z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rajgrodzie realizuje
projekt „Krok do pracy! – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś. priorytetowa VII.
POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, priorytet
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inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego
uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie.
Projekt obejmuje kompleksowe i zindywidualizowane
formy wsparcia mające na celu
wyprowadzenie osób z ubóstwa i wykluczenia społecznego – na podstawie prowadzonej ścieżki
udziału w projekcie, stworzonej indywidualnie dla każdej osoby z uwzględnieniem diagnozy sytuacji
problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb.
Celem projektu jest zwiększenie umiejętności społecznych i kompetencji zawodowych 50 osób w
okresie trwania projektu poprzez aktywizację społeczną, zawodową, zdrowotną, edukacyjną
wynikającą z indywidualnych ścieżek rozwoju oraz samodzielne świadczenie pracy przez 11 osób na
lokalnym rynku pracy i postęp w procesie aktywizacji społeczno zawodowej wśród 28 osób.
Grupą docelową byli uczestnicy z ośrodków pomocy społecznej w Grajewie i Rajgrodzie, w
szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym:
 korzystających ze świadczeń pomocy społecznej;
 doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z
powodu więcej niż jednej przesłanki;
 w wieku 15 – 64 lat;
 zakwalifikowanych do III profilu pomocy (kryterium dopuszczające szczegółowe);
 korzystających z programu dożywiania PO PŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa);
 osoby z niepełnosprawnością.
Jakie korzyści mogą osiągnąć pracodawcy w wyniku udziału w projekcie?
 Sfinansowanie przeszkolenia i przygotowania pracownika do pracy na stanowisku
odpowiadającym oczekiwaniom pracodawcy (specjalistyczne kursy zawodowe)
 Finansowanie 3 - miesięcznych stażów zawodowych odbywanych u pracodawcy
 Pokrycie kosztów związanych z organizacją stanowiska pracy
 Finansowanie badań lekarskich pracowników
 Finansowanie ubezpieczenia NNW pracowników
Działania zrealizowane w 2017:
Pracownicy socjalni GOPS Grajewo i OPS Rajgród na bieżąco monitorowali sytuację aktywności
społecznej oraz spotykali się z uczestnikami projektu. Utrzymując z nimi stały kontakt, informowali
ich o działaniach projektowych oraz motywowali do aktywnego uczestnictwa w proponowanych
formach wsparcia. Dokonywali analizy udzielonego wsparcia i motywowali do kontynuowania
rozpoczętych szkoleń i kursów oraz staży zawodowych. Zachęcali też do indywidualnych spotkań z
psychologiem w celu ustalenia potrzeb i predyspozycji do aktywizacji zawodowej. Uczestniczyli
również w spotkaniach z pracodawcami i podmiotami rynku pracy, przedstawicielami Powiatowego
Urzędu Pracy, kierownikiem GOPS, mentorami i brokerami, omawiając postępy rzeczowe w
projekcie oraz ustalając dalsze działania indywidualne.
Zarówno mentorzy jak i brokerzy OWOP na bieżąco pracowali nad indywidualnymi ścieżkami
wsparcia poszczególnych beneficjentów projektu, poprzez indywidualne spotkania z nimi, a także
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poprzez kontakt telefoniczny. Poradnictwo indywidualne dotyczyło realizacji potrzeb społecznych,
zdrowotnych i edukacyjnych. Brokerzy zanalizowali zapotrzebowanie beneficjentów na kursy
zawodowe i realizację ich oczekiwań. Mentorzy skontrolowali miejsca odbywania staży/pracy.
We współpracy z terapeutką psychologiczną, typowane są osoby do WSPARCIA TERAPEUTYCZNEGO.
Psycholog prowadzi rozmowy motywujące z wybranymi uczestnikami nt. podnoszenia poziomu
edukacyjnego, szczególnie z tymi którym brakuje zdanych egzaminów maturalnych.
 w okresie 11.2016-01.2017 - Kilku uczestników złożyło wniosek o dopuszczenie do matury
poprawkowej z takich przedmiotów, jak matematyka (4 osoby) oraz egzamin teoretyczny z
informatyki (1 osoba). Jedna z uczestniczek podjęła studia inżynierskie w trybie zaocznym na
kierunku: logistyka, studia I stopnia, 3,5-letnie na Politechnice Białostockiej.
Uruchomiono PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE w obydwu gminach, w okresie 11.201610.2017 rozliczono 100 h poradnictwa, z których skorzystało łącznie 52 osoby.
Zorganizowano 4 ZOGNISKOWANE WYWIADY GRUPOWE (FOCUSY) i przygotowano raporty z
przeprowadzonych badań:
 5 lipca dla 13 uczestników projektu w Grajewie oraz 7 uczestników projektu w Rajgrodzie
 12 września dla 12 uczestników projektu w Grajewie oraz 7 uczestników projektu w
Rajgrodzie
SZKOLENIA /WARSZTATY
W 2017 przeprowadzono łącznie 12 warsztatów 8 godzinnych = 96h warsztatów.
a) Prowadzone przez Agnieszkę Olender oraz Iwonę Zaborowską. Zakres tematyczny warsztatów
obejmował m.in. kategorie postrzegania (znaczenie stereotypu), zainteresowania i pasje a rozwój
zawodowy (definiowanie potencjału osobistego, identyfikacja skłonności zawodowych), zadania
edukacyjne i zawodowe.
 10.01.2017 dla I i II grupy Grajewo - 25 uczestników
 13.01.2017 dla I i II grupy Rajgród - 25 uczestników
b) Prowadzone przez Annę Czerniakiewicz w Rajgrodzie oraz Joannę Żbikowską w Grajewie.
Warsztaty rozwijały umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne na rynku pracy. Ich celem
było nabycie umiejętności z zakresu aktywnego poszukiwania pracy.
 14.03.2017 dla I grupy Rajgród - 12 uczestników
 15.03.2017 dla I grupy Grajewo - 12 uczestników
 16 03.2017 dla II grupy Grajewo -13 uczestników
 22.03.2017 dla II grupy Rajgród - 13 uczestników
 04.04.2017 dla I grupy Rajgród - 12 uczestników
 11.04.2017 dla II grupy Rajgród -13 uczestników
 20.04.2017 dla I grupy Grajewo - 12 uczestników
 21.04.2017 dla II grupy Grajewo -11 uczestników
c) W dniach 18-19 październik 2017 zorganizowano 2 dodatkowe szkolenia (warsztaty) w
Grajewskim Centrum Kultury, z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - 15
uczestników.
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W 2017 odbyły się również 3 większe SPOTKANIA Z PODMIOTAMI Z OTOCZENIA SPOŁECZNOGOSPODARCZEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I PODMIOTÓW RYNKU PRACY. Na spotkaniu zostały
omówione szczegóły wsparcia dla pracowników i pracodawców w ramach projektu
 16.11.2017 w Grajewie - 31 osób
 24.01.2017 w Grajewie i Rajgrodzie - odpowiednio: 28 i 31 osób.
KURSY ZAWODOWE
W 2017 ruszyło i zakończyło się 17 kursów zawodowych: prawo jazdy kategorii B (2 edycje), prawo
jazdy kategorii C (2 edycje), kwalifikacja wstępna przyspieszona kategorii C1, C1+E, C (2 edycje),
operator koparko-ładowarki klasa III wszystkie typy, operator wózków widłowych/jezdniowych,
obsługa kasy fiskalnej, Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, kucharz przygotowujący
do egzaminu czeladniczego (2 edycje), drwal - operator pilarki, urządzenia instalacje i sieci
elektromagnetyczne do 1kV, stylizacja paznokci, księgowość wspomagana komputerem oraz
opiekunka osób starszych z uprawnieniami autoklaw. W kursach wzięło udział 48 uczestników
projektu. Wszyscy otrzymali zaświadczenia/certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności
zawodowe.
STAŻE ZAWODOWE
W grudniu 2016 brokerzy zaktualizowali bazę teleadresową przedsiębiorców - potencjalnych
pracodawców przyjmujących uczestników projektu na staże. Na jej podstawie przeprowadzali
telefoniczne wywiady dotyczące zapotrzebowania na rynku określonych zawodów, pod kątem
planowanych kursów i staży zawodowych. W 2017 umawiali się na spotkania z tymi przedsiębiorcami,
celem nawiązania współpracy.
W 2017 ustalono warunki odbywania stażu i podpisano umowy na 3-miesięczne staże dla 19
uczestników projektu, z 15 przedsiębiorstwami - restauracjami, sklepami spożywczymi i
przemysłowymi, zakładami usługowymi i produkcyjnymi - m.in. Piecuch Cafe, "Zajazd pod
Świerkiem", Ośrodek Wypoczynkowy "Łoś", MLEKPOL, UNIDROG, AgroCentrum, "Darlas" - Usługi
Leśne, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, CUPPER.
PRACA
Od początku projektu do końca 2017 zatrudnienie uzyskało 22 uczestników projektu:
 18 osób uzyskało umowę pracę, w tym:
o 2 osoby uzyskały umowę o pracę na czas nieokreślony
o 12 osób uzyskało umowę o pracę na czas określony
o 4 osoby zostały przyjęte na okres próbny i 2 z nich po odbytym okresie, przedłużyły
umowę na czas określony
o 11 osób otrzymało pracę w pełny etacie
o 7 osób otrzymało pracę na 1/2 etatu
 3 osoby zawarły umowę zlecenie
1 osoba zawarła umowę o dzieło, przerywając jednocześnie udział w projekcie.
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Tytuł projektu: Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Partnerzy: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych
Instytucja zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Okres realizacji: od 01.12.2016 do 30.11.2019
Wartość projektu: 6 695 625,33 zł (w tym: z dotacji: 6 468 321,33 zł, budżet OWOP - 4 145 904,15 zł)
Cele projektu:
Projekt „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" zakłada kompleksowy rozwój ekonomii
społecznej na terenie Miasta Białystok oraz powiatu białostockiego. Realizowany jest przez
partnerstwo organizacji pozarządowych w składzie: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
oraz Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych – Akredytacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.
Odbiorcy działań projektu to: osoby i instytucje zainteresowane tworzeniem przedsiębiorstw
społecznych w tym osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym oraz osoby
niepełnosprawne, podmioty ekonomii społecznej (PES), przedsiębiorstwa społeczne (PS).
Celem jest wspieranie, tworzenie i wzmacnianie potencjału PES i PS oraz tworzenie przyjaznego
otoczenia prawnego i społecznego ukierunkowanych na realizację działań i projektów z zakresu ES.
Projekt ma za zadanie zwiększenie znaczenia i wpływu tychże podmiotów w rozwoju społeczno –
gospodarczym subregionu białostockiego (Miasto Białystok i Powiat białostocki) poprzez:
 Wzrost zatrudnienia w sektorze o 134 miejsca pracy
 Wsparcie 15 środowisk inicjujących działania na rzecz ES
 Podniesienie efektywności gospodarczej 111 PES
 Aktywizacja zawodowa 567 osób zagrożonych ubóstwem/ wykluczeniem społecznym
 Ekonomizację 9 NGO
 Animowanie współpracy z instytucjami pracy i polityki społecznej
W ramach projektu planowane są spotkania informacyjne, które będą odbywać się w każdej z gmin:
Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo,
Poświętne, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady. Spotkania będą
zaplanowane i umówione wcześniej, a informacja o nich będzie dostępna w PUP, OPS, PCPR,
urzędach gmin i na stronie projektu.
Ponadto do usług świadczonych przez OWES w Białymstoku należy:
 Informacja - prowadzenie punktu informacyjno – diagnozującego w Białymstoku oraz
mobilnych punktów informacyjnych w gminach powiatu białostockiego
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Biblioteczka - udostępnienie biblioteczki Ekonomii Społecznej w biurze projektu
Edukacja - organizacja warsztatów, szkoleń, cykli edukacyjnych
Animacja - inspirowanie i mobilizowanie do działania, wspieranie tworzenia i rozwoju
inicjatyw na rzecz ES
Doradztwo – indywidualne i grupowe; udzielanie doradztwa podstawowego i
specjalistycznego z zakresu: prawa, księgowości, biznesu, marketingu itp. w formie spotkań
bezpośrednich i konsultacji mailowych
Dotacje – udzielanie wsparcia finansowego na założenie i rozwój PS w kwocie do 20 tys. zł
dotacji na każdą uprawnioną osobę oraz wsparcie pomostowe w okresie pierwszych 12 m-cy
funkcjonowania PS do wysokości 1000 zł w pierwszych 6 – ściu miesiącach funkcjonowania
oraz do 600 zł w kolejnych 6–ściu miesiącach działalności
„Anioł biznesu” - służenie pomocą opiekuna biznesowego, ukierunkowaną na rozwój
nowopowstałych i istniejących spółdzielni socjalnych.

Działania zrealizowane w 2017:
Od grudnia 2016 roku pracę rozpoczął PUNKT INFORMACYJNO – DIAGNOZUJĄCY:
 w stacjonarnym punkcie informacyjno-diagnozującym OWOP udzielono informacji dot. oferty
OWES oraz zagadnień związanych z ES: grudzień - luty 17 osobom, marzec-maj 25 osobom,
czerwiec-sierpień 23 osobom, wrzesień-listopad 13 osobom, grudzień 6 osobom
 w punktach mobilnych informacyjno-diagnozujących odbyło się 41 spotkań zrealizowanych
przez personel OWOP, w których udzielono informacji 107 osobom. Specjalista ds. informacji
FIR odbył ok. 39 spotkań wyjazdowych m.in. z przedstawicielami stowarzyszeń, fundacji,
GOPS, MOPS, Regionalnego Ośrodka TWK, a także osobami fizycznymi zainteresowanymi ES,
przedstawiając ofertę OWES i dokonując diagnozy potencjalnych klientów.
DORADZTWO:
 W 2017 udzielono 106 godzin doradztwa kluczowego i doradztwa ad hoc. Skorzystało z niego
45 osób, w tym 17 instytucji;
 Doradztwo kluczowe dla grup inicjatywnych z zakresu przygotowania dokumentów
rejestracyjnych, statutu SS oraz biznesplanu:
1. SS Artystów Białostockich ARTEJON – 20 h + 3 h opieki "anioła biznesu"
2. SS VEKTOR – 12 h + 3 h opieki "anioła biznesu"
3. SS Centrum Integracji Społecznej i Gospodarczej– 9 h + 3h opieki "anioła biznesu".
3 grupy inicjatywne: Spółdzielnia Socjalna Artystów Białostockich Artejon, Spółdzielnia Socjalna
Vektor, Spółdzielnia Socjalna Centrum Integracji Społecznej i Gospodarczej złożyły wnioski o
przyznanie dotacji. Do ścieżki dotacyjnej wpłynął też 1 wniosek na przekształcenie Fundacji Legion
Wschodni w PS i utworzenie 5 miejsc pracy dla osób wykluczonych.
Zorganizowano 3 CYKLE SZKOLENIOWE dla 4 grup inicjatywnych, w których łącznie wzięło udział 21
osób. Tematyka szkoleń były m.in. aspekty formalno-prawne zakładania spółdzielni socjalnych,
rejestracja przedsiębiorstw społecznych w KRS, statut przedsiębiorstwa społecznego, sporządzanie
biznesplanu, zasady komunikacji, pracy i zarządzania w zespole.
 22-24.08. dla SS Artystów Białostockich ARTEJON oraz SS VECTOR (10osób)
 8-10.11. dla Centrum Integracji Społecznej i Gospodarczej SS (5 osób)
 12,13,18.12. dla SS Legion Wschodni (6 osób)
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Zorganizowano 6 SZKOLEŃ PODSTAWOWYCH OWES:
 02.06. (18 uczestników) i 04.07. (12 uczestników) w Białymstoku nt. "Spółdzielnie socjalne"
 30.08. (14 uczestników) w Białymstoku nt. "Zasady pozyskiwania dotacji i wsparcia
pomostowego w ramach Białostockiego OWES"
 30.09. (15 uczestników) w Białymstoku nt. "Zasady zakładania i prowadzenia podmiotów
ekonomii społecznej"
 07.12. (7 uczestników) w Białymstoku nt. "Działalność gospodarcza w organizacjach
pozarządowych"
 16.12. (14 uczestników) w Barszczewie gmina Choroszcz nt. "Zakładanie podmiotów
ekonomii społecznej".
W dniu 1.03.2017 OWES nawiązał współpracę z Towarzystwem Inwestycji Społeczno –
Ekonomicznych SA w Warszawie (TISE) jako reprezentantem na woj. podlaskie w zakresie
instrumentów zwrotnych dedykowanych PES i PS, w szczególności pozyskiwania preferencyjnych
pożyczek w ramach „ES Funduszu”.
Zorganizowano 15 SEMINARIÓW INFORMACYJNYCH, w których łącznie wzięły udział 204 osoby:
 28 lutego 2017 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie odbyło się pierwsze
seminarium informacyjne o Ekonomii Społecznej nt: „Czym jest ekonomia społeczna, dla
kogo, jak działa? Zasady funkcjonowania OWES, możliwość pozyskania dotacji na założenie
spółdzielni socjalnej”.
 W okresie 3-11. 2017: 4 seminaria w Białymstoku (w tym: 1 we współpracy z BGK i TISE przy
wsparciu UMWP nt. "Finansowania Podmiotów Ekonomii Społecznej"), po 2 seminaria w
Łapach i Zabłudowie oraz po 1 seminarium w Choroszczy, Dobrowodzie gm. Turośń
Kościelna, Dobrzyniewie Dużym, Poświętne, Surażu i Tykocinie.
Zrealizowano szereg SPOTKAŃ ANIMACYJNYCH w regionie. W spotkaniach brały udział osoby
fizyczne chcące powołać nowy PES, PS oraz SS, przedstawiciele PES planujących przekształcenie w PS,
przedsiębiorcy zainteresowani zatrudnieniem i wsparciem osób wykluczonych, a także
przedstawiciele różnych grup społecznych, w tym OPS, MOPS, GOPS. W 2017 odbyło się łącznie ok.
183 spotkań: animatorzy OWOP przeprowadzili 95 spotkań animacyjnych zad 1 oraz 51 spotkań
animacyjnych zad 2, natomiast animatorzy FIR przeprowadzili 37 spotkań animacyjnych zad 2.
Odbyły sie także SPOTKANIA Z PRZEDSTAWICIELAMI JST (w tym z burmistrzami), które dotyczyły
diagnozy środowiska lokalnego i możliwości wsparcia w ramach projektu.
 Przyczyniły się one do budowania partnerstw rozwojowych na terenie poszczególnych gmin.
Podpisano porozumienia o współpracy z 9 gminami: Choroszcz, Czarna Białostocka, Gródek,
Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zawady, a także z miastem i powiatem
Białystok.
 Efektem zrealizowanych spotkań było też zaplanowanie inicjatyw na rzecz ES i rozpoczęcie
współpracy z białostockim MOPR i PUP.
W 2017 prowadzono aktywną promocję medialną i internetową:
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Uruchomiona została strona projektu www.owes.bialystok.pl z informacjami na temat
ekonomii społecznej oraz informacjami na temat dostępnego wsparcia dla osób i podmiotów
planujących założenie PS lub podmiotu ekonomii społecznej – strona dostępna dla osób
niedowidzących
 Opublikowano 9 artykułów poświęconych ES: 1 na portalu bialystokonline.pl (07.06.), 2 na
stronie wrotapodlasia.pl (13.07.), 1 na stronie owes.bialystok.pl (30.08.), 1 na stronie
gazeta.moakwasilkow.pl (29.09.), oraz 1 w "Gazeta w Choroszczy" (28.09.), 1 w "Nasze
miasto" (05.10.), 1 w "Gazeta Michałowa" (nr 10/2017), 1 w "Rozmaitości – Magazyn gminy
Czarna Białostocka" (nr 10/2017)
 Przedstawiciele OWES byli gośćmi Radia Białystok (23.06.), Animator OWES był gościem
"Radia I" (1.06.) oraz programu Obiektyw (05.08. godz. 18.30.)
Ponadto prowadzona była akcja informacyjna w formie plakatów i ulotek w PUP, MOPR, OPS, JST, jak
również ogółem na terenie miasta Białystok i powiatu białostockiego.
OWES uczestniczył w Podlaskich Targach Pracy ES 4.06.2017 oraz Targach Pracy dla Osób
Niepełnosprawnych 29.11.2017 w Białymstoku, a także w I Ogólnopolskim Forum Ekonomii
Społecznej i Solidarnej w Warszawie w dn. 15-16.11.2017.

Tytuł projektu: Włoskie inspiracje w systemie obsługi podmiotów
Ekonomii Społecznej

Partner Zagraniczny: SPES Trento (Włochy)
Okres realizacji: od 01.04.2017 do 31.03.2018
Wartość projektu: 169 975,00 zł (w tym: dofinansowanie projektu z UE - 164 831,02 zł, budżet
OWOP? - 5 143,98 zł)
Cele projektu:
Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału projektodawcy i jego sieci współpracy, w
zakresie dostosowania usług do potrzeb podmiotów ekonomii społecznej. Nastąpi to poprzez:
transfer, dostosowanie i wdrożenie komputerowego Systemu Zarządzania Obsługą Klientów ES
(SZOKES) w Ośrodku Wspierania Organizacji Pozarządowych. System Zarządzania Obsługą Klientów
ES to narzędzie IT, stosowane we włoskiej spółdzielni SPES Trento. Projekt polega na stworzeniu
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analogicznego narzędzia w Polsce, które będzie mogło być stosowane w każdym ośrodku wsparcia
ekonomii społecznej w kraju.
Założenia projektu:
 poprawa jakości obsługi klientów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
 poprawa efektywności działania OWES
 wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami (w tym wizyta studyjna we Włoszech)
 powstanie pakietu dokumentów – instrukcja i rekomendacje do wdrożenia systemu.
Z efektów projektu skorzysta zarówno kadra OWES jak i jego grupa docelowa, a więc osoby fizyczne i
instytucje działające w obszarze ekonomii społecznej.
Działania zrealizowane w 2017:
Pod koniec czerwca 2017r, odbyła się wizyta studyjna do Partnera włoskiego, która trwała 6 dni.
Wzięło w niej udział: 6 osób. Celem wizyty było dokładne poznanie funkcjonalności narzędzia oraz
praca nad przeniesieniem rozwiązania na grunt polski i zastosowania go w Ośrodku Wspierania
Organizacji Pozarządowych.
Przebieg wizyty obejmował odwiedzenie kilku włoskich spółdzielni socjalnych o różnym charakterze
działalności m.in. gastronomiczną czy spółdzielnię pracującą na rzecz migrantów oraz uchodźców.
Odbyły się spotkania z założycielami tychże spółdzielni, ich pracownikami, a także klientami. Dzięki
wizycie uczestnicy:
 opracowali zakres funkcji narzędzia w kontekście katalogu usług
 poznali zasady współpracy pomiędzy lokalnymi włoskimi spółdzielniami socjalnymi, metody
ich wzajemnego informowania się o przedsięwzięciach oraz narzędzia ich wspólnej promocji
 poznali metody i narzędzia zbierania i przetwarzania informacji oraz zasady planowania
działań w obrębie doliny Gaverina Terme (w tym działań dla mieszkańców oraz dla osób
przyjezdnych)
 poznali nowoczesne rozwiązania w świadczeniu usług (narzędzie informatyczne zbierające i
przetwarzające wszelkie dane związane z funkcjonowaniem spółdzielni)
Po zakończeniu wizyty studyjnej utrzymywany jest stały kontakt mailowy i telefoniczny z Partnerem
Zagranicznym.
Od lipca 2017 sukcesywnie trwa opracowywanie i tworzenie narzędzia, które zostało zlecone
zewnętrznemu wykonawcy posiadającemu doświadczenie w realizacji podobnych zamówień. Oprócz
narzędzia wykonawca stworzy także techniczną instrukcję użytkowania i przeprowadzi szkolenie
wewnętrzne na stanowiskach pracy.
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Zadanie publiczne: Akcja Edukacja

Zleceniodawca: Miasto Białystok
Okres realizacji: od 27.11.2017 do 20.12.2017
Wartość zadania: 6 135,00 zł (w tym z dotacji: 5 235,00 zł)
Cele projektu:
 podniesienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pozyskiwania środków finansowych na
realizację zadań publicznych
 zwiększenie wiedzy w obszarze ochrony danych osobowych
 podniesienie poziomu bezpieczeństwa finansowanego w białostockich organizacjach.
Działania zrealizowane:
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych przeprowadził dla przedstawicieli białostockich
organizacji pozarządowych 3 szkolenia:
1. "Finanse w organizacji pozarządowej"
Szkolenie odbyło się 9 grudnia 2017r. w Ośrodku Wspierania Organizacji Pozarządowych w
Białymstoku. Szkolenie prowadzone było przez doświadczoną księgową Katarzynę Kobosko.
Pomogło ono uczestnikom zweryfikować i uporządkować kwestie finansów, a także zdobyć nową
wiedzę dotyczącą rozliczeń finansowych w organizacji.
2. "Ochrona danych osobowych"
Szkolenie odbyło się 12 grudnia 2017r w Kawiarni "W Starym Kinie" w Białymstoku. Szkolenie
prowadzone było przez wykwalifikowanego w kwestiach prawnych Andrzeja Rybusa-Tołłoczko.
Podczas szkolenia omówione zostały:
 obowiązki organizacji pozarządowej wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych
 oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
 wdrażanie polityki bezpieczeństwa informacji
 obowiązek zgłoszeń do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zbiorów
danych osobowych
 powoływanie administratora bezpieczeństwa informacji
 obowiązek corocznego przeprowadzenia sprawdzenia zbioru/zbiorów danych
osobowych.
3. "Pisanie wniosków o realizację zadania publicznego"
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Szkolenie odbyło się 14 grudnia 2017r. w Ośrodku Wspierania Organizacji Pozarządowych w
Białymstoku. Szkolenie prowadzone było przez specjalistkę ds. monitoringu i ewaluacji Karolinę
Poczykowską. Szkolenie miało na celu podniesienie umiejętności przygotowania oferty,
właściwego formułowania celów, określania i opisywania rezultatów, konstrukcji budżetu,
poprawnego przygotowania wniosku oraz pracy metodą projektową.
W ramach Akcji Edukacji można też było skorzystać z indywidualnego wsparcia doradczego w
zakresie wymienionych wyżej tematów. Skorzystało z niego: 16 osób.

Zadanie publiczne: Dbamy o drzewa - miejskie inicjatywy społeczne

Zleceniodawca: Zarząd Województwa Podlaskiego
Okres realizacji: od 01.03.2017 do 31.12.2017
Wartość zadania: 17 000,00 zł (w tym z dotacji: 15 000,00 zł)
Cele projektu:
Głównym celem zadania była ochrona wartości przyrodniczych i walorów krajobrazowych regionu
województwa podlaskiego oraz edukacja ekologiczna.
Zadanie polegało na ogłoszeniu konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych, na projekty,
które przyczynią się do realizacji ww. celu oraz ich finansowe wsparcie. Jednocześnie dla
zainteresowanych (liderom lokalnym, animatorom społecznym) stworzono specjalną ścieżkę
wsparcia animacyjnego i edukacyjnego, pomagająca w określeniu i doprecyzowaniu zakresu działań
projektowych.
Działania zrealizowane:
W ramach zadania wyłoniono i zrealizowano 10 projektów, które:
 dotyczyły zagadnień związanych z rolą drzew, krzewów i terenów zieleni w przestrzeni
miejskiej z uwzględnieniem warunków społecznych, kulturowych i gospodarczych;
 wskazywały znaczenie i sposoby ochrony zadrzewień, a zwłaszcza właściwe prowadzenie
zabiegów pielęgnacyjnych;
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obejmowały działania związane z monitoringiem, inwentaryzacją i ochroną zadrzewień, w
szczególności przed negatywnymi skutkami intensywnego ruchu drogowego i presji
inwestycyjnej, w miastach z terenu województwa podlaskiego;
prezentowały bogactwo środowiska naturalnego województwa oraz wpływały na promocję
województwa, poprzez budowanie i utrwalanie świadomości oraz zasobów wiedzy o
walorach środowiskowych regionu
aktywizowały i inicjowały, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, działania w zakresie ochrony
zasobów środowiskowych woj. podlaskiego.

Projekty te to:
1. "Suwalskie drzewa" Stowarzyszenia Kulturalnego Kostroma, przebiegający w dn. 01.06.30.11.2017 (wartość projektu: 4 500 zł, w tym z dotacji: 1 500 zł)
2. "Zieleń w mieście. Wczoraj, dziś i jutro" Fundacji Miasto Be, przebiegający w dn. 01.07.28.09.2017 (wartość projektu: 1 350 zł, w tym z dotacji: 1 080 zł)
3. "Na zielonym ekranie - pokaz filmowy" Stowarzyszenia Kreatywne Podlasie, przebiegający w
dn. 01.07.-28.09.2017 (wartość projektu: 1 500 zł, w tym z dotacji: 1 200 zł)
4. "Rowerzyści dla drzew. Zielona masa krytyczna" Stowarzyszenia Rowerowy Białystok,
przebiegający w dn. 01.07.-28.09.2017 (wartość projektu: 1 350 zł, w tym z dotacji: 1 080 zł)
5. "Szkolenie pt. Pielęgnacja i prawna ochrona drzew w miastach" Fundacji Instytut Działań
Miejskich, przebiegający w dn. 01.07.-28.09.2017 (wartość projektu: 1 500 zł, w tym z dotacji:
1 200 zł)
6. "Dbamy o drzewa - miejskie inicjatywy społeczne" Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny,
przebiegający w dn. 01.09.-29.11.2017 (wartość projektu: 2 100 zł, w tym z dotacji: 1 500 zł)
7. "O czym szumią drzewa" Fundacji Gra w Klasy, przebiegający w dn. 01.07.-10.09.2017
(wartość projektu: 720 zł, w tym z dotacji: 600 zł)
8. "Zieloni w temacie. Chronimy drzewa w naszym mieście" Białostockiej Przestrzeni Publicznej,
przebiegający w dn. 01.07.-28.09.2017 (wartość projektu: 1 500 zł, w tym z dotacji: 1 200 zł)
9. "Matko Drzewo" Kobieterii - Stowarzyszenia Inicjatyw Kobiecych, przebiegający w dn. 01.07.15.09.2017 (wartość projektu: 720 zł, w tym z dotacji: 600 zł)
10. "Drzewa wokół nas" Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce, przebiegający
w dn. 15.09.-15.11.2017 (wartość projektu: 1 560 zł, w tym z dotacji: 1 300 zł)
Osiągnięte rezultaty:
 Zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w realizację oddolnych
inicjatyw w środowisku lokalnym, mających na celu ochronę wartości przyrodniczych i
walorów krajobrazowych województwa podlaskiego oraz edukację ekologiczną.
 Wzrost liczby obywateli angażujących się w życie społeczne (także w formie wolontariatu).
 Zmiana postaw społecznych i konsumenckich.
 Zwiększenie umiejętności i wiedzy grantobiorców w zakresie zasad składania ofert oraz
pisania wniosków o realizację zadań publicznych.
 Zwiększenie świadomości o roli drzew, krzewów i terenów zieleni w przestrzeni miejskiej
przez realizację projektów.
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Zwiększenie wiedzy o znaczeniu i sposobach ochrony zadrzewień, w szczególności
właściwych zabiegach pielęgnacyjnych.

Zadanie publiczne: Realizacja działań w zakresie integracji społecznej
w ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowanego
przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim w 2017r
Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim
Okres realizacji: od 01.09.2017 do 30.11.2017r.
Wartość zadania: 13 000,00zł (w tym z dotacji: 11 200,00zł)
Cel projektu:
Przeciwdziałanie
pogłębieniu
się
zagrożenia
wykluczeniem
społecznym
u
20
uczestników/uczestniczek Programu Aktywizacja i Integracja realizowanego przez Powiatowy Urząd
Pracy w Bielsku Podlaskim, poprzez wypracowanie u nich aktywnej postawy społecznej i zawodowej.
W ramach zadania odbyły się dwa 80-godzinne cykle warsztatów (16 spotkań po 5 godzina dla każdej
z 2 grup po 10 osób). Zajęcia odbywały się na terenie Bielska Podlaskiego dwa razy w tygodniu.
Ukończyło je 16 z 20 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Tematyka warsztatów:
1. Diagnoza potrzeb, oczekiwań, potencjałów
2. Kompetencje komunikacyjne
3. Otwarty Rynek Pracy- jak i gdzie szukać informacji
4. Kompetencje życiowe i społeczne
5. Rynek pracy z perspektywy przedsiębiorcy
6. Podmioty Ekonomii Społecznej alternatywą dla tradycyjnego zatrudnienia
7. Umiejętność budowania dobrego pierwszego wrażenia
8. Ścieżka rozwoju osobistego
Po zakończeniu działań dla każdego uczestnika/czki opracowano Bilans- będący rekomendacją
do dalszej pracy z daną osobą przez instytucje rynku pracy i integracji społecznej.
Osiągnięte rezultaty:
Lepsza integracja i reintegracja społeczna 16 osób, które zakończyły udział w Programie Aktywizacja
i Integracja realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim w 2017r.
Dzięki podjętym działaniom nastąpiły pożądane zmiany w postawach, wiedzy i umiejętnościach
16 uczestników/uczestniczek:




wzrost umiejętności i kompetencji społecznych (87% ankietowanych),
wzrost kompetencji życiowych (87% ankietowanych),
wyższy poziom umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych
ankietowanych),
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lepsze umiejętności pokonywania własnych barier i ograniczeń (94% ankietowanych),
wyższy poziom wiedzy na temat obierania kierunku rozwoju zawodowego (81%
ankietowanych),
wyższy poziom świadomości w zakresie własnego rozwoju zawodowego (81%
ankietowanych),
wyższa samoocena (87% ankietowanych).
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ZESPÓŁ
Imię i nazwisko

Funkcja

Katarzyna
Łotowska

Prezeska Stowarzyszenia, dyrektorka biura,
konsultantka, trenerka II st. STOP, ekspertka
CAL

Małgorzata
Bobryk

Koordynatorka projektów, doradczyni kluczowa
EFS, członkini Zarządu

Sylwestra
Borowczyk

Koordynatorka projektu, animatorka,
konsultantka, trenerka II st. STOP, ekspertka
CAL, członkini Zarządu

Ewa Jasińska

Animatorka wojewódzkiej sieci organizacji
pozarządowych, trenerka III st. – superwizorka
STOP/CAL, konsultantka, doradczyni zawodowa,
ekspertka CAL

Katarzyna
Kobosko

Główna księgowa

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.
Koordynacja i obsługa
projektów, ewaluacja,
udzielanie informacji z zakresu
ES, współpraca z samorządem,
szkolenia i doradztwo EFS.
Prowadzenie szkoleń,
współpraca z administracją,
poradnictwo, pisanie,
koordynacja i obsługa
projektów, poradnictwo i
szkolenia w zakresie
przedsiębiorczości i ekonomii
społecznej, animacja i rozwój
lokalny.
Koordynacja pracy
wojewódzkiej sieci organizacji
pozarządowych, poradnictwo,
prowadzenie szkoleń, pisanie i
obsługa projektów, ekspertka
ds. rozwoju społeczności
lokalnych i tworzenia
partnerstw, superwizja pracy
trenerskiej, współpraca z CAL.
Obsługa księgowa projektów,
prowadzenie ksiąg
rachunkowych stowarzyszenia,
wsparcie merytoryczne pracy
biura rachunkowego ,
doradztwo dla PES w zakresie
księgowości, finansów i
ubiegania się o
dofinansowanie zwrotne
(pożyczki)
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Krzysztof
Leończuk

Animator, konsultant, trener I st. STOP,
specjalista ds. ekonomii społecznej i ewaluacji,
członek Zarządu

Agnieszka
Olender

Animatorka Federacji Organizacji
Pozarządowych Miasta Białystok, trenerka I st.
STOP, ekspertka i trenerka „Modelu
współpracy”

Maciej Olender

Koordynator projektów, trener „Modelu
współpracy”

Karolina
Poczykowska

Członkini Zarządu, koordynatorka OWES,
konsultantka, specjalistka ds. monitoringu i
ewaluacji, trenerka I st. STOP

Katarzyna
Potoniec

Animatorka ds. rozwoju ekonomii społecznej w
ramach OWES

Poradnictwo w zakresie
tworzenia i funkcjonowania
PES, 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.
Koordynacja pracy Federacji
Organizacji Pozarządowych m.
Białystok, organizacja
"kawiarenek obywatelskich”,
doradczyni i trenerka w
programach edukacyjnych –
dot. współpracy samorządu z
organizacjami pozarządowymi,
ekspertka ds. rozwoju
społeczności lokalnej.
Koordynacja i obsługa
projektów aktywizacji
społecznej i edukacji, trener
programu edukacyjnego dot.
współpracy samorządu z
organizacjami pozarządowymi.
Prowadzenie szkoleń, pisanie i
koordynacja projektów,
pozyskiwanie funduszy,
obsługa administracyjna
projektów, ekspertka ds.
równości szans kobiet i
mężczyzn oraz współpracy z
administracją publiczną.
Animacja współpracy
powstających PS z JST i
otoczeniem lokalnym, pomoc
w zaistnieniu PS w
społeczności lokalnej, w
rozwiązywaniu potencjalnych
konfliktów pomiędzy
członkami PS, motywacja i
mobilizacja do działania itp.
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Katarzyna
Sokół

Specjalistka ds. finansowych i kadrowych

Barbara
Szczerbińska

Specjalistka d.s. opracowania Indywidualnych
Programów Mobilności Ponadnarodowej,
Specjalistka d.s. dotacji i wsparcia
pomostowego w OWES

Iwona Mariola
Zaborowska

Trenerka i ekspertka w zakresie rozwoju
lokalnego, rynku pracy definiowania i
koordynowania projektów, doradczyni
zawodowa, trenerka II st. STOP, członkini
Zarządu

Rozliczanie projektów,
sporządzanie części finansowej
we wnioskach o płatność,
prowadzenie kadr
stowarzyszenia, koordynacja
działalności gospodarczej.
Opracowanie Indywidualnych
Programów Mobilności
Ponadnarodowej uczestników
projektów ponadnarodowych;
weryfikacja dokumentacji
związanej z dotacjami
w OWES, monitoring dotacji
i pomocy publicznej
Koordynacja projektów,
prowadzenie szkoleń i
doradztwa, ekspertka w
zakresie edukacji i rozwoju
lokalnego, doradczyni
zawodowa.

OWOP posiada stały zespół trenerski. Wciąż podnosimy swoje kwalifikacje.
Małgorzata Bobryk – ekonomia społeczna, przedsiębiorczość społeczna, praca metodą projektów,
zarządzanie w projektach, diagnoza potrzeb lokalnych, budowanie partnerstw, biznes plan, pomoc
publiczna (Certyfikat Trenerki biznesu).
Sylwestra Borowczyk - organizacja pracy społeczności lokalnej, programy aktywizacji w zakresie
bezpieczeństwa i pracy samorządu, ekonomia społeczna. Trenerka od 1996. Absolwent szkoły i
członkini stowarzyszenia STOP (Certyfikat trenerski II stopnia).
Ewa Jasińska - komunikacja społeczna, organizacja czasu, badanie potrzeb społeczności lokalnych,
planowanie strategiczne, rewitalizacja społeczna, zarządzanie organizacją, modele współpracy
samorząd - organizacje pozarządowe, metodologia edukacji dorosłych. Trenerka od 1983.
Absolwentka szkoły i członkini stowarzyszenia STOP – Superwizorka. Członkini Komisji
Certyfikacyjnej STOP (Certyfikat trenerski III stopnia).
Krzysztof Leończuk – formalno-prawne zasady funkcjonowania NGO, budowanie partnerstw, pisanie
projektów, ekonomia społeczna. Trener od 2007 r. Absolwent szkoły i członek stowarzyszenia STOP
(Certyfikat trenerski I stopnia).
Katarzyna Łotowska - komunikacja społeczna, badanie potrzeb społeczności lokalnych, pozyskiwanie
funduszy na działalność, planowanie pracy, organizacja społeczności lokalnej, rewitalizacja społeczna.
Trenerka od 1995. Członkini Stowarzyszenia STOP (Certyfikat trenerski II stopnia).
Krystyna Łukaszuk – akredytowana trenerka KOEFS, pozyskiwanie funduszy, specyfikacja
POKL/POWER, pisanie i realizacja projektów z EFS, pomoc publiczna.
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Agnieszka Maszkowska – partycypacja obywatelska, konsultacje społeczne, zarządzanie projektami
POKL, kompetencje społeczne oraz rozwój osobisty. Absolwentka szkoły trenerskiej BAZA w Krakowie
oraz Stowarzyszenia STOP.
Agnieszka Olender – doradczyni i trenerka w programach edukacyjnych dot. współpracy samorządu z
organizacjami pozarządowymi, rewitalizacji społecznej, planowanie strategii, ekspertka ds. rozwoju
społeczności lokalnej, certyfikowana trenerka STOP (Certyfikat trenerski I stopnia).
Karolina Poczykowska – planowanie strategiczne, rewitalizacja, pisanie projektów, pozyskiwanie
funduszy, wypełnianie wniosków, ewaluacja, Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Trenerka
od 2007 r. Absolwentka szkoły i członek stowarzyszenia STOP (Certyfikat trenerski I stopnia).
Barbara Szczerbińska - planowanie strategiczne, monitoring, ewaluacja, budowanie partnerstwa,
praca metodą projektów, zdobywanie funduszy na działalność, budowanie grupy. Trenerka od 1993
roku. Członkini Stowarzyszenia STOP – Superwizorka (Certyfikat trenerski III stopnia).
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