Z życia organizacji
Tadeusz Milewski
Człowiekiem Roku!

Tadeusz Milewski, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Okręgu Polskiego Związku Niewidomych
w Olsztynie, został uznany za
Człowieka Roku 2010 w środowisku niewidomych. Dyplom i statuetkę im. Włodzimierza Kopydłowskiego odebrał 15 października podczas centralnych obchodów
Międzynarodowego Dnia Niewidomych. Gratulujemy!

Kolejne forum

W dniu 6 listopada odbędzie się
doroczne Forum Organizacji Pozarządowych Olsztyna. Spotkamy się w sali sesyjnej olsztyńskiego ratusza. Żelaznym punktem będzie ogłoszenie dwóch
konkursów: na najlepsza inicjatywę i dziennikarskiego (piszemy o nich na 3 stronie).
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Pomóżmy powodzianom!
Fundacja Nowa Kultura na Warmii przygotowała z wielkim rozmachem aukcję dzieł sztuki na rzecz powodzian z okolic Sandomierza. Od 77 darczyńców: artystów, sportowców i miłośników sztuki uzyskano prawie dwie setki eksponatów o wartości wywoławczej 20 tysięcy złotych. Hasło było szczytne:
„Warmia i Mazury powodzianom – błogosławieni miłosierni”.

Olsztyński Bank Żywności istnieje
10 lat. Z tej okazji w urzędzie wojewódzkim odbyła się konferencja
pod hasłem „Nie marnując żywności dbamy o środowisko i walczymy z niedożywieniem”. Natomiast
jubileusz obchodzono w olsztyńskim zamku. Bank powołały do
życia organizacje pozarządowe:
Stowarzyszenie Dzieciom Wiejskim w gm. Jonkowo, Olsztyńskie
Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego, Stowarzyszenie Centrum
Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka i Stowarzyszenie Propagowania
Trzeźwości „Krokus” w Korszach.
W ciągu 10 lat działalności BŻ zebrał ponad 21 tys. ton żywności,
o wartości około 70 mln zł. Przekazano ją 100 tys. mieszkańców
województwa.
Olsztyński bank nie tylko zbiera żywność dla potrzebujących, ale
organizuje różne akcje społeczne.
Jednym z nich był Strajk Żywności.
Wojewodzie wręczono 15 października petycję dotyczącą zniesienia
podatku VAT na żywność przekazywaną organizacjom charytatywnym przez firmy handlowe.

Fot. JJP

10 lat Banku Żywności

Nie przybyło, niestety, zbyt wielu
miłosiernych (i zasobnych w pieniądze) olsztynian. Zabrakło biznesmenów i polityków, ale przy
pomocy prezydenta Piotra Grzymowicza (honorowy patron imprezy), jego zastępcy Jerzego Szmita i prowadzącego licytację Cezarego Ilczyny (wylicytował obraz

pt. „Łąka”), udało się zebrać niemal 10 tysięcy złotych. Ja kupiłem
bursztynowe kolczyki, wiele cennych przedmiotów jednak pozostało. Są wśród nich głównie obrazy,
ale także rzeźby, unikatowa biżuteria i wyroby odzieżowe.
Prezes Fundacji Nowa Kultura na Warmii Zofia Szon zapowie-

działa jednak, że cenne przedmioty będą wystawiane w tym roku na
kolejnych aukcjach na rzecz powodzian – aż do skutku. Organizatorzy zapewniają, że pieniądze trafią
do konkretnych rodzin, najbardziej
poszkodowanych przez żywioł.
Atrakcją imprezy w Hotelu Park,
która trwała 9 października ponad
5 godzin, były występy m.in. zespołu „Trzeszcz”, Marty Andrzejczyk, Matyldy Stanejko, Marceliny
Jarmołowicz, ks. Zbigniewa Stępniaka i Chóru „Tęcza”. Licytujących częstowano gorącymi i zimnymi napojami oraz wypiekami.
Niezależnie od aukcji można wpłacać pieniądze na konto – Spółdzielczy Bank Ludowy, al. Warszawska 68/24, 10-084 Olsztyn, 02 8858
0001 2001 0100 5178 0002 – z dopiskiem „Warmia i Mazury powodzianom-błogosławieni miłosierni”. Więcej szczegółów można się
dowiedzieć za pośrednictwem mejla nowa.kultura09@wp.pl lub telefonicznie 508 824 292.
Jerzy Pantak

Głodującym
pomaga też PCK

Sto litrów grochówki, chleb i cukierki rozdali działacze PCK
w Olsztynie. W ten sposób przypomnieli mieszkańcom, że wielu ludzi głoduje. Akcja zorganizowana
została z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, który
jest obchodzony od 17 października od 1992 roku.

Spinacz szkoli

Olsztyńskie Centrum Wolontariatu
„Spinacz” działające przy Związku Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” zaprasza przedstawicieli orCd. na str. 2

Z okazji 10-lecia Banku Żywności w Olsztynie
Jego twórcom i działaczom życzymy
nasycenia wszystkich głodnych
Redakcja DP
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ganizacji pozarządowych, placówek publicznych i ośrodków pomocy społecznej, na dwudniowy
bezpłatny warsztat pt. „Jak zdobyć
i zatrzymać wolontariusza”. Zajęcia odbędą się 27-28 października
w godz. 9-15 w OCOP przy ul.
T. Szewczenki 1 w Olsztynie.
Warsztat poprowadzi Monika Bełdowska, ekspert z Centrum Wolontariatu w Warszawie, trenerka STOP. Będzie jej towarzyszyć Marta Urban-Burdalska, psycholog i trener PTP, koordynator
ds. merytorycznych OCW „Spinacz”. Więcej informacji: www.
ocop.olsztyn.pl/spinacz , Magdalena Sutko (koordynator ds. organizacyjnych OCW „Spinacz”), tel.
721 843 558, 89/533 58 22,
e-mail: mag.sutko@gmail.com,
olsztynwolontariat@gmail.com.

Stosunki Polska-Ukraina

Stowarzyszenie Swoboda organizuje 25 października, godz. 18,
debatę historyczną nt.: „Konflikty polsko-ukraińskie, jak im zapobiegać, jak budować wspólną przyszłość?” Budynek biblioteki uniwersyteckiej UWM.

Eko Akademia

W bibliotece multimedialnej Planeta 11 odbyło się 19 października
kolejne spotkanie olsztyńskiej Eko
Akademii. Gościem grupy Vege
act! przy Stowarzyszeniu Aktywności Społecznej Młyn był Jacek Bożek, lider Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego Klub Gaja. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie:
Czy jesteśmy skazani na ekologiczne życie? Czy możemy wybierać?
EkoAkademia jest realizowana od
sierpnia br. i oprócz wykładówi
obejmuje także:
księgozbiór udostępniony w Planecie 11, cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży, wydawnictwo
planowane na listopad, konkursy z nagrodami. Kontakt z organizatorami: Kamila Radzimińska:
696 153 685, Mirek Arczak: 507
617 656.

Księgowość w organizacji
pozarządowej

OCOP zaprasza do siebie na nieodpłatne szkolenie pt. „Księgowość
w organizacji pozarządowej", które poprowadzi Maria Ziółkowska.
Termin: 27 października (środa)
g. 16-19.30.
Szkolenie jest organizowane w ramach projektu „Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych"
dofinansowanego ze środków PO
FIO oraz gminę Olsztyn.
Partnerzy projektu: Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”,
Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób
Niepełnosprawnych i Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA.
Cd. na str. 3
Donosiciel Pozarządowy nr 26 – str. 2

Nasze prezentacje – ludzie i inicjatywy

Z czym NGO w drogę ruszy?
Organizacje pozarządowe z Olsztyna mogą wziąć udział w projekcie „Pozyskiwanie funduszy – z tym
NGO w drogę ruszy”, realizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju „Pionier”.
Celem projektu jest zwiększenie aktywności w zakresie pozyskiwania
funduszy zewnętrznych przez 64
członków olsztyńskich organizacji
pozarządowych poprzez realizację
specjalistycznego doradztwa prawnego oraz szkoleń dla organizacji
w okresie od 1 kwietnia 2010 r. do
31 grudnia 2010 r.
Doradztwo dotyczy: podstaw prawnych funkcjonowania organizacji
pozarządowych, porad dla grup inicjatywnych chcących założyć organizację (procedura rejestracji, koszty), doradztwa z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych
w obrocie prawnym, doradztwa dla
organizacji w rozwiązywaniu poszczególnych problemów oraz tworzenia wniosków o dofinansowanie
przez organizacje i budowania koncepcji projektów.
Dyżury doradcy prawnego odbywają się w każdy czwartek w godz.16
– 20 i potrwają do 9 grudnia br.
Dwudniowe szkolenia z zakresu po-

zyskiwania funduszy zewnętrznych
i budowania koncepcji projektu odbywają się na dwóch poziomach:
podstawowym i zaawansowanym.
Podstawowe rozpoczęły się 16 października, następne: 23-24 października, 6-7 i 27-28 listopada, natomiast zaawansowane: 6-7 i 20-21
listopada oraz 4-5 i 11-12 grudnia.
Poziom podstawowy obejmuje pisanie wniosków o dofinansowanie do
instytucji grantodawczych, budowanie koncepcji projektów, rozliczanie
dotacji. Poziom zaawansowany zaś:
omówienie założeń i osi priorytetowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przygotowanie wniosków o dofinansowanie do PO KL,
realizowanie projektów współfinansowanych przez UE w ramach EFS,
rozliczenie projektów.
Szkolenia są prowadzone w formie warsztatowej, przy aktywnym
udziale uczestników. Są jeszcze po
cztery wolne miejsca: na poziom
podstawowy 27-28 listopada oraz

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
i budowanie koncepcji projektów
Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju "PIONIER" zaprasza
organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne do udziału w bezpłatnych,
dwupoziomowych szkoleniach z zakresu pozyskiwania funduszy
zewnętrznych i budowania koncpecji projektu.
poziom podstawowy: 16-17.10, 23-24.10. 6-7.11, 27-28.11.2010r.
poziom zaawansowany: 6-7.11, 20-21.11, 4-5.12, 11-12.2010r.
miasteczko studenckie Kortowo (DS1 sala 049)
Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie

www.eserpionier.eu

Szkolenia realizowane są w ramach projektu
współfinansowanego przez Gminę Olsztyn

pt. "Pozyskiwanie funduszy - z tym NGO w drogę ruszy!".

na poziom zaawansowany 11-12
grudnia.
Projekt współfinansowany jest
przez gminę Olsztyn. Więcej informacji na www.eserpionier.eu.
(K.W.)

Święto Niepodległości rekreacyjnie
Rady Osiedli Likusy, Gutkowo, Redykajny, Kościuszki, Nagórki, Kormoran, Pieczewo oraz księża salezjanie zapraszają wszystkich chętnych do rekreacyjnego spędzenia czasu podczas XI
Niepodległościowego Biegu Przełajowego.
W programie biegi w ośmiu kategoriach wiekowych, pieczenie kiełbasek na ognisku, grochówka oraz pokaz lotów modeli samolotów zdalnie
sterowanych, zorganizowany przez
olsztyńskich modelarzy, przejażdżka
konno pod opieką amazonek.
Zbiórka amatorów biegania na pętli autobusu nr 1 w Redykajnach 11
listopada (czwartek) o godz. 11.20.
Stąd wozy warmińskie zawiozą
uczestników biegu i kibiców na start
biegu, tj. do gospodarstwa agroturystycznego Janusza Kojrysa w Redykajnach. Można również dojechać
samochodem i pozostawić pojazd na
parkingu obok trasy biegu.
Około godz. 12 uroczyste otwarcie
festynu. Zapisy zawodników przed
rozpoczęciem biegów. Jako pierwsi
pobiegną najmłodsi (kat. do 6 lat),
którzy zostaną nagrodzeni bezpośrednio po biegu.
Zwycięzcy otrzymają medale i okolicznościowe czapki. Dodatkowo najmłodszy i najstarszy uczest-

nik oraz najmłodsza zawodniczka
otrzymają nagrody rzeczowe.
Gościem honorowym i sędzią będzie pani Bronisława DoborzyńskaLudwichowska, siedmiokrotna mistrzyni Polski w biegach przełajowych oraz przełajowa wicemistrzyni świata na dystansie 4 km z 1975
roku w Rabacie, obecnie trener lekkiej atletyki w AZS UWM Olsztyn. Zakończenie biegu i odwiezienie uczestników wozami warmińskimi do pętli autobusu nr 1 nastąpi
ok. godz. 15.10.
***
Celem biegu jest uczczenie 92. rocznicy uzyskania niepodległości przez
Polskę, co stało się 11 listopada
1918 roku, po 123 latach niewoli.
Pierwszy Niepodległościowy Bieg
Przełajowy odbył się w 1999 roku
z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii w Likusach, ks. Tadeusza Pawluka. Liczba organizatorów, jak i uczestników świętowania

Przeczytaj i DOnieś dalej

na świeżym powietrzu zwiększała się co roku. W organizację biegu włączali się kolejno: 10 lat temu
– oo. Salezjanie, 8 lat temu – Rada
Osiedla Likusy, 6 lat temu – rady
osiedli Gutkowo i Redykajny, dwa
lata temu – Rada Osiedla Kościuszki, a w ubiegłym roku – rady osiedli Nagórki, Kormoran i Pieczewo. Bronisława Ludwichowska po
raz ósmy pomaga w przeprowadzenie biegu.
W ubiegłym roku wystartowało
118 biegaczy spragnionych sportowej rywalizacji, dopingowało ich prawie 250 kibiców. W biegu brali udział mieszkańcy prawie
wszystkich dzielnic naszego Olsztyna. Jednak najliczniejszą grupę stanowili mieszkańcy Gutkowa, Redykajn, Likus oraz Jarot. Pozostali uczestnicy przyjechali z Łupsztychu, Dajtek, Zatorza, Nagórek, Pojezierza i Kormorana. Liczymy, że
tak będzie też w tym roku.
Dariusz Stecki
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Nasze prezentacje – ludzie i inicjatywy
Jak ten czas leci! W listopadzie, podczas kolejnego forum olsztyńskich organizacji pozarządowych, poznamy laureatów szóstej już edycji dwóch konkursów ogłoszonych przez Radę Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna.
Obu patronuje prezydent, fundując nagrody po pięć tysięcy złotych. Od ubiegłego roku nagrodę dla organizacji stanowią też statuetki NIOP.

Konkursy ROPMO po raz szósty
Przypomnijmy laureatów poprzednich edycji. W 2005 roku
w konkursie „Na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowej”
nagrodzono olsztyńskie Towarzystwo Amazonki i Fundację Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA.
W 2006 roku główna nagroda
przypadła Stowarzyszeniu Wspomagania Rozwoju Dzieci
w Olsztynie, II miejsce zajął WM
Oddział Regionalny Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci, a III – WM
Region Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów i Menedżerów Pomocy Społecznej
i Ochrony Zdrowia.
W 2007 roku wygrało SSK „Pojezierze”, II miejsce zdobyła FIKA,
a III: oddział SDP w Olsztynie
i WM Oddział Regionalny TPD.
W 2008 roku nagrodzono WM
Stowarzyszenie „Bajka”, Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół
Dzieci Uzależnionych „Powrót
z U”, WM Oddział Polskiego
Związku Chórów i Orkiestr oraz
Oddział SDP w Olsztynie. W
2009 roku I miejsce i przyznaną
po raz pierwszy statuetkę NIOP
zdobyło Stowarzyszenie „Jestem.
Pomagam. Wspieram”, II miejsce
otrzymało Stowarzyszenie Wolna
Grupa Twórcza, a III – Stowarzyszenie Centrum Turystyki Aktywnej KOŁODROM.
Pierwszym laureatem konkursu
„Trzeci sektor w mediach”
w 2005 roku został Jerzy Pantak
z „Nowego Życia Olsztyna”, kolejne miejsca zajęli – portal www.
olsztynonline.pl i Anna Szapiel
z „Gazety Olsztyńskiej”. W 2006
roku I miejsce przyznano Joannie
Wojciechowskiej z „Gazety Wyborczej”, II – Elżbiecie Rutkowskiej z TVP S.A. w Olsztynie, III
– Zbigniewowi Wytrążkowi
z „Bez Wierszówki”. Marek Książek został wyróżniony nagrodą
rzeczową za reportaż w miesięczniku „Na Tropie”.
W 2007 roku jedyne wyróżnienie zdobył Zbigniew Wytrążek
(„Bez Wierszówki”, „Extra Sukces”). W 2008 roku Jerzy Pantak
(„Nowe Życie Olsztyna”) podzielił się nagrodą z radiowcem Jackiem Panasem, natomiast w 2009

roku dwie równorzędne drugie
nagrody zdobyli: Wacław Brudek z portalu Olsztyn24 i Andrzej
Zbigniew Brzozowski z „Nowego
Życia Olsztyna”.

NIOP

Konkurs „Najlepsza inicjatywa organizacji pozarządowych” (NIOP)
adresowany jest do organizacji z
Olsztyna. Objęte są nim wszelkie
zrealizowane inicjatywy (projekty)
organizacji pozarządowych, skierowane na rzecz pożytku publicznego.
Można zgłaszać inicjatywy biorące udział w poprzednich edycjach,
które nie były nagrodzone lub wyróżnione.
Zgłoszeń mogą dokonywać organizacje oraz osoby fizyczne,
osoby prawne, organy administracji publicznej oraz kościoły
i związki wyznaniowe. Zgłoszenie na formularzu, będącym załącznikiem do regulaminu, należy złożyć w sekretariacie ROPMO w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. T.
Szewczenki 1 do 26 października 2010 roku.
Kapituła konkursu (złożona z
przedstawicieli ROPMO) może
przyznać nagrody finansowe i honorowe (wyróżnienia). Nagrodę finansową może otrzymać organizacja, która została laureatem konkursu. Kapituła może też nie przyznać
nagrody finansowej, jeżeli uzna, że
żadna ze zgłoszonych inicjatyw nie
spełnia kryteriów regulaminu.
Ocena inicjatyw (projektów) przeprowadzana będzie w oparciu o następujące kryteria: społeczne znaczenie; wpływ na rozwój i konkurencyjność Olsztyna; umiejętność
pozyskiwania środków finansowych
i pozafinansowych przez organizację z różnych źródeł oraz efektywność i przejrzystość ich wykorzystywania; umiejętność zaangażowania wolontariuszy do realizacji projektu; innowacyjność; stabilność;
stosowanie przez organizację sposobów działania nie budzących wątpliwości etycznych; umiejętność
podejmowania przez organizację
współpracy z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi regionu.
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Trzeci sektor w mediach

Konkurs organizowany jest przez
ROPMO wspólnie z oddziałem
SDP w Olsztynie i ma charakter otwarty. Adresowany jest do
wszystkich dziennikarzy podejmujących problematykę organizacji
pozarządowych z Olsztyna.
Oceniany będzie całokształt pracy dziennikarskiej w danym roku.
Zgłoszenia odbywają się wyłącznie w formie pisemnej i zawierać powinny uzasadnienie wniosku. Wnioski o nagrodę mogą zgłaszać dziennikarze, redakcje, wszystkie istniejące stowarzyszenia dziennikarzy i członkowie jury.
Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie, prócz pisemnego zgłoszenia i uzasadnienia, także kilku najistotniejszych publikacji dziennikarza proponowanego do nagrody (w
3 egzemplarzach w przypadku materiału prasowego i w 1 egzemplarzu w przypadku materiałów radiowych i telewizyjnych oraz w wersji
elektronicznej na nośnikach CD).
Wszystkie egzemplarze powinny
być opisane i datowane. Nadesłane
teksty i CD nie podlegają zwrotowi.
Zgłoszenia wraz z materiałami należy nadesłać na adres: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Olsztynie, 10-162 Olsztyn,
ul. Nowowiejskiego 5.
Ocena nadesłanych materiałów odbywać się będzie na podstawie następujących kryteriów: znaczenie działalności dziennikarskiej na
rzecz społeczeństwa obywatelskiego; znaczenie twórczości dziennikarskiej dla rozwoju sektora pozarządowego miasta; promocja idei
dobra wspólnego; wartość informacyjna, obiektywizm, bezstronność
(równy dystans wobec stron sporu
lub konfliktu); rzetelność w zbieraniu materiału, niezależność sądów dziennikarskich; walory edukacyjne; atrakcyjność formy dziennikarskiej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie ROPMO
mieszczącym się w Olsztyńskim
Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. T. Szewczenki 1,
e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com.
(jjp)
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Mam prawo do prawa

Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych rozpoczyna realizację
projektu „Mam prawo do prawa”
w ramach Działania 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. Priorytet V Dobre rządzenie, POKL
2001-2013. Cel: wdrożenie programu z zakresu bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego
w województwie. W punkcie miejscowym i zamiejscowych udzielane będą specjalistyczne informacje
obywatelskie, konsultacje i porady
eksperckie, prawnicze dla osób w
trudnej sytuacji materialnej, osób
niepełnosprawnych, chorych i ich
rodzin. Przedstawiciele NGO mogą
zdobyć informacje
o tworzeniu i rejestracji organizacji, procedurach sądowych, uzyskiwaniu statusu OPP i sprawozdawczości, umów typowych dla NGO,
zasad ekonomii społecznej.
Odbędą się trzy edycje Akademii
Mediacji, szkolenia dla doradców
oraz przedstawicieli OP.

Klub Myśli
Społecznej Inicjatywy

Klub Myśli Społecznej Inicjatywy
zaprasza liderów i działaczy OP
z całej Polski do udziału w drugiej
edycji kursu szkoleniowego „Profesjonalny menedżer w NGO”.
Szczegóły na www.inicjatywy.org/
szkolenia/profesjonalny-menedzer-w-ngo.

Dawcy szpiku poszukiwani

Stowarzyszenie „Jestem.Pomagam.
Wspieram” organizuje Czwartą
Olsztyńską Akcję Rejestracji Dawców Szpiku. Mile widziane zdrowe
osoby w wieku 18-40 lat. Rejestracja odbędzie się 5 listopada
w OSW im. Józefa Rusieckiego.
(jjp, ekg)
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Nasze prezentacje – ludzie i inicjatywy

Przyjmijmy europejską kartę równości
Do obowiązków pełnomocniczki
należy m.in. podejmowanie działań
zmierzających do zapewnienia równego traktowania kobiet i mężczyzn,
a także ochrony przed dyskryminacją przede wszystkim ze względu na
płeć. Ma eliminować lub ograniczać
skutki już powstałe w wyniku naruszeń przez różne instytucje zasady
równego traktowania, monitorować
sytuację, promować, upowszechniać
i propagować problematykę równego traktowania.
Pełnomocnik ma działać niezależnie od urzędników, ale jednocześnie
współpracować
z wszelkimi jednostkami publicznymi i pozarządowymi, które uzna za
pomocne. Jako osoba zarządzająca
grupą zadaniową, powinna inicjować działania i zadania własne
i współpracujących jednostek, tworząc miejską politykę prorównościową (najlepiej z wykorzystaniem Europejskiej Karty Równości Kobiet
i Mężczyzn w Życiu Lokalnym).
Jej wsparciem jest rada, która może
wyrażać swe poglądy poprzez opinie i stanowiska wypracowane na
zasadzie konsensusu.
Podczas inauguracji swego „urzędowania” (jest to praca czysto społeczna) 5 października Monika Falej powiedziała: – Będzie mi zależało, jako pełnomocniczce, by równowaga była zachowana i by do niej
dochodzić w tych miejscach, w których naszym zdaniem będą elementy dyskryminacji, czy to ze względu na płeć, pochodzenie, czy niepełnosprawność. Stosowanie żeńskiego
rodzaju nazw zawodów i funkcji, to
też wyraz równego traktowania kobiet i mężczyzn. W wielu obszarach
obie płcie mogą być dyskryminowa-

Fot. JJP

Informowaliśmy już, że w Olsztynie powstała Rada ds. Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn, a pełnomocniczką prezydenta w tej
kwestii została Monika Falej, dyrektorka OCOP. Monika podjęła się pionierskiego zadania.

Monika Falej i Joanna Ostrouch-Kamińska podczas obrad Rady ds. Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn.

ne. Będziemy się starali, wspólnie z
Radą ds. Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn, te obszary identyfikować.
Jednym z głównych zadań, jakie stawia sobie Monika, jest doprowadzenie do przyjęcia przez olsztyński samorząd Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Cóż to za dokument?
Europejska Karta Równości Kobiet
i Mężczyzn adresowana jest do samorządów
lokalnych i regionalnych w Europie. Ogłoszono ją w maju 2006 roku
w Innsbrucku, podczas Zgromadzenia Ogólnego Rady Gmin i Regionów Europy.
Jednym z europejskich sygnatariuszy karty jest Związek Miast Polskich, do którego należy też Olsztyn, dlatego próba jej rozpropagowania przez Olsztyńską Koalicję na
rzecz powołania pełnomocniczki

(złożoną z organizacji głównie kobiecych), zasługuje na uznanie.
W Polsce przyjął ją dotychczas tylko samorząd Nysy.
Tu dygresja. Może olsztyńska inicjatywa, to znak historycznych
związków z tym miastem, wszak biskup warmiński Eberhard z Nysy
był współtwórcą osadnictwa na
Warmii w okolicach późniejszego
miasta Olsztyna? A bez kobiet osadnictwo by się nie udało.
Propagatorzy karty uważają, że jej
podpisanie przez władze lokalne będzie formalnym wyrazem ich zaangażowania w realizację zasady równości kobiet i mężczyzn w każdej
sytuacji, a także deklaracją wdrażania na własnym terenie wynikających z niej zobowiązań.
Karta przeciwstawia się stereotypom i uprzedzeniom wobec płci, podaje definicje i przykłady nierównego traktowania i dyskryminacji płci

we wszystkich dziedzinach życia.
O jego treści „mówią” już tytuły rozdziałów i podrozdziałów, np.:
Demokratyczna
odpowiedzialność, Rola polityczna,
Rola pracodawcy, Rola dostawcy
usług, Mieszkalnictwo, Sport, kultura
i czas wolny, Zrównoważony rozwój,
Mobilność i transport, Planowanie
miejskie, Środowisko, Samorząd
terytorialny jako moderator.
W szczegółowych artykułach opisane są sposoby realizacji równości,
począwszy od zdrowia poprzez rodzinę, prawo do mieszkania, kulturę
i sport, bezpieczeństwo, pomoc społeczną, opiekę, handel ludźmi, zwalczanie przemocy, po zrównoważony rozwój gospodarczy, planowanie
miejskie i współpracę międzynarodową na każdym szczeblu.
Dodam, że jest to także przedmiot
troski Parlamentu Europejskiego,
który w 2009 roku przyjął rezolucję
w sprawie równości kobiet i mężczyzn. Będzie to prawdopodobnie
jedno z głównych zadań polskiej
prezydencji w UE, ponieważ europosłowie wezwali niedawno Komisją Europejską do zarządzenia
w ciągu najbliższych pięciu lat europejskiego roku walki z przemocą
wobec kobiet. Pod oświadczeniem
podpisało się 369 posłów. Powodem są alarmujące dane o przemocy fizycznej wobec kobiet. W dorosłym życiu doświadcza jej od 20 do
25 proc. kobiet, a ponad 10 proc.
pada ofiarą przemocy seksualnej.
Przemoc wobec kobiet jest główną przeszkodą dla równości kobiet i mężczyzn, a także najbardziej
powszechnym naruszeniem praw
człowieka.
Jerzy Pantak

Mocni dzięki rodzinie
Na VII Wojewódzki Konkurs
Plastyczny i Grafiki Komputerowej pod hasłem „Dzięki rodzinie
nigdy się nie poddaję” nadesłano
aż 436 prac. Komisja konkursowa wyłoniła 48 laureatów.
Konkurs był częścią programu
XII Warmińsko-Mazurskich Dni

Rodziny i adresowany do różnych
grup wiekowych: przedszkolaków, uczniów szkół wszystkich
typów i dorosłych. Różnorodne
techniki, wykorzystane w nadesłanych pracach, podkreśliły znaczenie silnej i aktywnej rodziny,
która stanowiła temat przewodni
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tegorocznych Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.
Koordynatorem konkursu jest Teresa Antczak – wiceprezes Forum
Prorodzinnego, Stowarzyszenia
Działań Prorodzinnych, współorganizatora tego przedsięwzięcia.
Wystawę nagrodzonych prac po-

kazano 21 października w urzędzie wojewódzkim podczas spotkania podsumowującego Dni Rodziny. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody.
Teresa Antczak, Martyna Seroka
(Forum Prorodzinne)
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