Z życia organizacji

Powracamy!

Po trzymiesięcznej przerwie wznawiamy wydawanie „Donosiciela”.
Nasi sympatycy
i nieprzyjaciele ucieszą się pospołu
– pierwsi z tego, że dzięki gminie
Olsztyn znalazły się fundusze na
cały rok, drudzy – że potem znów
będzie zapaść. Tak, czy owak, do
dzieła! Piszcie do nas o wszystkim
– wszak to Wasze pismo!
Redaktor

Kobieto – ucz się wendo

FIKA oraz Szkoła Chińskich
Sztuk Walki „Shaolin” zapraszają
mieszkanki Olsztyna na lipcowe
(11-12, sobota-niedziela godz. 1016) zajęcia wendo, które przeprowadzi Joanna Piotrowska. Zajęcia
(częściowo odpłatne) w ramach
projektu „Uwolnij siebie w ruchu,
czyli upowszechnianie nawyku
podejmowania regularnych form
aktywności ruchowych”.
Wendo jest metodą przeciwdziałania
przemocy wobec kobiet. Uczy, jak
w każdej sytuacji – w miejscu publicznym, na ulicy, w pracy,
w domu – przestać czuć się bezradną
i bezbronną. Uczy także, jak reagować na przemoc. Pomaga rozwiązywać konflikty, przełamać stereotypy
i obawy, poczucie winy i wstyd.
Joanna Piotrowska kieruje fundacją
Feminoteka. Jest trenerką antydyskryminacyjną. Autorka publikacji
„Niemożliwe jest możliwe – jak
możesz stawić czoła trudnościom”
przygotowanej dla Stowarzyszenia
OPTA. Szczegóły na www.fika.pl.
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Niech nasza droga będzie wspólna

Wolontariusz to jest KTOŚ

Niedawno cieszyliśmy się z uruchomienia w Olsztynie Centrum Wolontariatu „Spinacz”. Przypomnijmy, że jego punkt informacyjny mieści się
w siedzibie OCOP przy ul. T. Szewczenki 1. Teraz
przyszedł czas na pozyskiwanie i szkolenie wolontariuszy. Jednym z nich było majowe seminarium nt.
systemu prawnego w wolontariacie, skierowane do
wszelkich placówek, które współpracują lub chcą
rozpocząć współpracę z wolontariuszami.
Seminarium, które prowadziła Marta Urban-Burdalska
otworzyli: wiceprezydent Jerzy Szmit, dyrektor Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie Błażej Gawroński, prezes Stowarzyszenia Centrum
Wolontariatu w Warszawie Dariusz Pietrowski, dyrektor wydziału nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Marta Urban-Burdalska i wolontariusz Janusz Dzięgielewski.
Oświaty w Olsztynie Barbara Antczak, przedstawicielka Wiceprezydent Jerzy Szmit zaznaczył, że nie zbudujemarszałka Ewa Sapko-Pawliczak oraz przewodnicząca my społeczeństwa obywatelskiego i odpowiedzialnego,
ROPMO i dyrektor OCOP w Olsztynie Monika Falej. jeśli nie otworzymy się na innych i nie wyjdziemy
Co było przyczyną
z ofertą pomocy potrzebuKim jest wolontariusz?
zorganizowania sejącym spoza tradycyjnego
minarium, któremu Wolontariusz, to ochotnik pracujący bez wynagrodzenia.
grona, rodziny przyjaciół,
przyświecało hasło Wolontariuszem może być osoba zdolna do pełnych czynności czyli do obcych. Podkreślił
„Niech nasza droga prawnych (a za zgodą rodziców może nim być młodzież powyżej znaczenie wolontariatu, bo
Lotna poradnia obywatelska będzie wspólna”? 13 roku życia, a w grupie pod wykwalifikowaną opieką, nawet „jest potrzeba i odpowiedź
Fundacja „Inicjatywa Kobiet
Na pewno maleją- młodsi uczniowie), nie karana, także osoby niepełnosprawne
na nią”.
Aktywnych” FIKA zaprasza do
ca liczba wolonta- (warunek: decyduje dopasowanie stanu zdrowia do zadania),
Barbara Antczak zaznaczyOśrodka Prawno-Mediacyjnego
riuszy oraz nikła bezrobotne (tylko na terenie kraju) i cudzoziemcy. Wolontariusz ła, że wolontariat jest już
na bezpłatne porady prawne, obywiedza na ten temat nie może świadczyć pomocy firmom zamiast ich pracowników. częścią programu wychowatelskie i mediacyjne. OCOP ul.
wśród działaczy or- Natomiast pracownik może być wolontariuszem w swoim miej- wawczego szkoły,
Tarasa Szewczenki 1.
ganizacji pozarzą- scu pracy, poza godzinami
a dyrektor Błażej Gawroński
Terminy: środy i piątki w godz. 11dowych oraz prastwierdził, że zapotrzebo13. Porady są udzielane w ramach
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dla siebie nawzajem,
telska” współfinansowanego przez
samorząd województwa warmińsko- zaledwie sześć lat), nieskrytalizowane. Zdaniem że widzi duże pole do działania zarówno dla młodzieży
Dariusza Pietrowskiego, dobrze się stało, że do or- jak i osób starszych. Gdyby nie około setka wolontariuszy,
mazurskiego oraz gminę Olsztyn.
ganizacji seminarium znaleźli się partnerzy w Ol- to 50 pracowników MZPiTU byłoby znacznie trudniej resztynie (przygotowano tylko trzy takie w Polsce). alizować swe zadania. Powiedział też, że wolontariuszom
Porady
nie wolno kierować się tylko emocjami: – Wolontariat
księgowo-finansowe
Osoby zajmujące się w OP spratrzeba mieć nie tylko w sercu, ale i w głowie, by pomagać
wami księgowymi i finansowymi
ludziom sprawnie, kompetentnie i skutecznie.
zapraszamy do skorzystania z bezMarta Urban-Burdalska twierdzi, że coraz bardziej
płatnego doradztwa w Olsztyńskim
popularny staje się wolontariat pracowniczy. PracowniCentrum Organizacji Pozarządocy zamiast wyjazdu na wycieczki i zbiorową rekreację
wych w ramach projektu „NGO
wykonują prace na rzecz otoczenia.
profesjonalnie” dofinansowanego
Dlatego organizatorzy, wywodzący się głównie z kręprzez Gminę Olsztyn.
gów MZPiTU, zaplanowali tematykę prawną – sześć
Tematy konsultacji: podstawy księpaneli tematycznych do wyboru: wolontariusze
gowości, plan kont, podatek dochow organizacjach pozarządowych, perspektywa prawna;
dowy od osób fizycznych, podatek
prawne aspekty wolontariatu w szkole; jak zgodnie
od towarów i usług VAT, wynagroz prawem korzystać z pomocy wolontariuszy w ośroddzenia i ZUS, sprawozdawczość
ku pomocy społecznej; prawne aspekty wolontariatu
finansowa. Terminy: wtorki g.17międzynarodowego; prawo w wolontariacie pracowni19. Miejsce: Olsztyńskie Centrum
Goście i moderatorzy seminarium: Katarzyna Sulik,
czym i ubezpieczenia a wolontariat.
Cd. na str. 2
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Dok. ze str. 1
Organizacji Pozarządowych, ul.
Tarasa Szewczenki 1, 10-274
Olsztyn. Partnerzy projektu:
Związek Stowarzyszeń „Razem
w Olsztynie”, Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA.

Niech nasza droga będzie wspólna

Wolontariusz to jest KTOŚ

Profesjonalne
doradztwo dla NGO

Zapraszamy też do korzystania
z profesjonalnego doradztwa dla
organizacji pozarządowych:
w siedzibie OCOP ul. Tarasa
Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
– po umówieniu terminu mejlem
ocop.olsztyn@gmail.com. Doradztwo jest organizowane w ramach
projektu „NGO profesjonalnie”,
dofinansowanego przez Gminę
Olsztyn. Partnerzy: Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
Fundacja „Inicjatywa Kobiet
Aktywnych” FIKA.
Festiwal głuchoniewidomych
Dnia 30 maja (sobota) w Salach
Kopernikowskich Muzeum Warmii
i Mazur odbędzie się
I Ogólnopolski Festiwal Twórczości Wszelakiej Osób Głuchoniewidomych. Organizuje go
Warmińsko-Mazurska Jednostka
Wojewódzka Towarzystwa Pomocy
Głuchoniewidomym działająca od
dwóch lat w ramach Towarzystwa
Pomocy. Festiwal jest efektem
terapii poprzez sztuki artystyczne,
na której koncentrowano się w ub.
roku, m.in. w ramach projektu „Jak
zobaczyć melodię, usłyszeć krok”
sfinansowanego przez urząd wojewódzki. Kontakt z organizatorem,
warmińsko-mazurskim pełnomocnikiem wojewódzkim TPG Sylwią
Magolan: tel. 0 791 759 637 ,
email: smagolan@tpg.org.pl,
www.tpg.org.pl.

Dyżury w „Spinaczu”

Koordynatorki „Spinacza”, Magdalena Sutko, Jolanta Jabłońska, Anna
Kaliczyńska i Jadwiga Jelińska
dyżurują w OCOP w poniedziałki w
godz. 14-17.30, czwartki – godz. 1418 i piątki – godz. 9-13. Tel. 721 843
558, e-mail: olsztynwolontariat@
gmail.com. Oferują pośrednictwo
pracy wolontariackiej dla wolontariuszy i instytucji, zapisują na
szkolenia, udzielają porad. Trwają
zapisy na szkolenia wolontariuszy
w czerwcu (8 i 9, godz. 15-19):
„Dlaczego warto zostać wolontariuszem”. Ponadto na 21 października
(Poznajmy się) i 28 października
(Praca z trudną młodzieżą) oraz 18
listopada (Rozmowa kwalifikacyjna). Natomiast dla koordynatorów
przewidziano jesienne szkolenie
( 22-23 września) „Jak zdobyć i
zatrzymać wolontariusza – zarządzanie pracą wolontariuszy w organizacjach pozarządowych i instytucjach
publicznych”.
Cd. na str. 3
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Dariusz Pietrowski

Katarzyna Sulik

Błażej Gawroński

Dok. ze str. 1
Uczestnicy panelu pod kierunkiem
Moniki Falej „Wolontariusze
w organizacjach pozarządowych
- perspektywa prawna” dowiedzieli się między innymi: jaki rodzaj
umowy podpisać z wolontariuszem, czy można być jednocześnie
pracownikiem i wolontariuszem
w jednej organizacji (nie), jakie są
różnice i podobieństwa w statusie
wolontariusza i członka stowarzyszenia oraz czy wolontariusz może
zarabiać pieniądze dzięki umowom
cywilnoprawnym (nie).
W prawne aspekty wolontariatu
w szkole pracowników szkół
wprowadzała Katarzyna Braun ze
Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Lublinie. Zapoznała ich z
istotnymi aspektami wolontariatu
w szkole, z prawnymi regulowaniami pracy niepełnoletnich
wolontariuszy (może nim być już
13-latek, za zgodą rodziców lub
opiekunów). Mówiła o tym, czy
można prowadzić w szkole np.
zbiórki pieniędzy i jak organizować akcje wolontariackie.

Przedstawiła m.in. przykładowe
zakresy obowiązków koordynatorów wolontariuszy i uczyła, jak
określać kwalifikacje potrzebne do
wykonywania określonych zadań
wolontariackich (potrzebne są udokumentowane kompetencje).

lub instytucji, jakie zawierać
porozumienia z ochotnikami oraz
w jaki sposób rozwiązywać kwestie formalne związane z pobytem
wolontariuszy w Polsce.

Z kolei o tym, jak zgodnie z
prawem korzystać z pomocy
wolontariuszy w ośrodku pomocy
społecznej, mówiła Katarzyna
Sulik z Ośrodka Pomocy Społecznej na Bielanach w Warszawie.

Na jakiej podstawie zostaje się
wolontariuszem?
Aby zostać ‘legalnym’ wolontariuszem i mieć z tego tytułu uprawnienia do ubezpieczenia i pokrycia
niektórych kosztów, trzeba mieć
(najlepiej pisemne) porozumienie
dotyczące zakresu świadczeń,
podpisane z korzystającym z naszej
pomocy. Ma ono charakter cywilnoprawny. Porozumienie może
być ustne, gdy okres świadczeń
jest krótszy niż 30 dni, a musi być
pisemne, gdy okres współpracy
jest dłuższy. Umowy nie trzeba
nigdzie zgłaszać, chyba że dotyczy
bezrobotnego.
O prawnych aspektach wolontariatu międzynarodowego, czyli
przepisach regulujących współpracę wolontariuszy zagranicznych,
mówiła Kamelia Kurowska
z Fundacji „Borussia”.
Uczestnicy panelu mieli okazję dowiedzieć się, jak zgodnie z prawem
organizować wolontariat międzynarodowy we własnej organizacji

Z prawem w wolontariacie
pracowniczym i ubezpieczeniami
wolontariuszy zapoznał uczestników Piotr Komosa z Kancelarii
Radców Prawnych i Adwokata
Spółki Partnerskiej w Warszawie.
(O wolontariacie pracowniczym
można też poczytać na stronie:
http://www.wolontariat.biz.pl/ )
Seminarium „System prawny
wolontariatu w Polsce” zrealizowano w ramach projektu „Strategia dla wolontariatu. Stworzenie
mechanizmu wsparcia i rozwoju
wolontariatu w Polsce”, przy
wsparciu udzielonym przez
Islandię, Lichtenstein i Norwegię
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego oraz
budżetu Rzeczypospolitej Polskiej
w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Ponieważ tematyka ta jest
bardzo aktualna, a jej zakres
zmienia się, będziemy do niej
powracać na łamach „Donosiciela Pozarządowego”.
Tekst i zdjęcia
Jerzy Pantak

Katarzyna Braun

Nasze prezentacje – ludzie i inicjatywy
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Rodzina bliżej siebie

Uwolnij siebie
w ruchu

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA
w partnerstwie ze Szkołą Chińskich Sztuk Walki
„Shaolin” zorganizowała w maju cykl bezpłatnych zajęć w ramach projektu „Uwolnij siebie w ruchu, czyli
upowszechnianie nawyku podejmowania regularnych
form aktywności ruchowych”, dofinansowanego przez
gminę Olsztyn.
Ćwiczono w rytm flamenco i bollydance, gimnastykowano się i uczono samoobrony. Nasz fotoreporter podpatrywał jedno z zajęć, które prowadziła Anna Chalecka.
(jjp)

20 lat Stowarzyszenia
Absolwentów UWM

Nauka flamenco
i tańca celtyckiego

O przygotowaniach do zjazdu sprawozdawczo-wyborczego 3 czerwca, planie pracy i budżecie na
2009 rok dyskutował Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów UWM.
Stowarzyszenie czeka w tym roku
wiele pracy, gdyż obchodzi 20.
rocznicę działalności, 15. – wydawania kwartalnika „5 plus X”
i 10 lat UWM. Z kolei 18 lat liczy
powołana przez Stowarzyszenie
Fundacja im. Michała Oczapowskiego.
Z tej racji SAUWM przygotowuje
się także do zjazdu jubileuszowego
we wrześniu oraz wydania „Hymnu
absolwenta” i książki ze wspomnieniami absolwentów olsztyńskich
uczelni: WSR, ART, WSP, WT
i UWM. Zamierza też zorganizować wystawę fotograficzną i
wernisaż obrazów oraz uczcić
absolwentów specjalnymi statuetkami okolicznościowymi, aleją oraz
tablicą pamiątkową.
W planach jest pozyskiwanie
nowych członków spośrod absolwentów najmłodszych wydziałów
UWM, poszerzenie współpracy
z innymi uczelnianymi i olsztyńskimi organizacjami pozarządowymi.
Stowarzyszenie Absolwentów
UWM skupia ponad 500 członków.
W ustępującym zarządzie pracowali: prof. Zbigniew Śmietana

– prezes, prof. Andrzej Faruga,
mgr inż. Jerzy Józefiak i dr inż.
Tadeusz Płodzień – wiceprezesi,
mgr inż. Kazimierz Rodek (prezes
Fundacji) – skarbnik, mgr inż.
Jan Sztwiertnia – sekretarz oraz
członkowie: mgr inżynierowie
– Bolesław Krzywda, Jerzy Pantak,
Jan Szałaj, Jan Sobiecki, Zdzisław

W kwietniu ruszyła grupa wsparcia
dla kobiet, które chcą nauczyć się
rozpoznawania własnych sygnałów
ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe,
nabyć nowe umiejętności służące
rozwiązywaniu konfliktów, sporów
w codziennym życiu i rodzinie;
nauczyć się partnerskiego układania
stosunków w codziennym życiu
i rodzinie oraz konstruktywnego
wyrażania uczuć i korzystania
z pomocy i wsparcia innych, a także
wychowania dzieci bez przemocy.
Spotkania grupowe: środy g. 17-20.
Konsultacje indywidualne: środy
g. 16-17. Miejsce: świetlica przy
ul. Mochnackiego 37 w Olsztynie
( budynek przedszkola, wejście od
strony podjazdu dla osób niepełnosprawnych).Kontakt i zapisy:
Tomasz Adaszyński tel. 089/527
97 99 (w godzinach 7.30-12)
Teresa Pokora-Wierzbicka tel. 512
558 360. Partnerzy projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA. Projekt dofinansowany przez gminę Olsztyn.

Truszkowski; doktorzy – Bolesław Pilarek (redaktor „5 plus X”),
Saturnin Brzezicki i Tadeusz Fiszbach oraz prof. Stefan Smoczyński.
W Gdańsku działa Regionalny
Klub SAUWM „Pomorze”, któremu prezesuje Janusz Krzyczyński.
Jerzy Pantak

FIKA i Studio Animacji Ruchowej
RYTM zaprasza dzieci i młodzież
na naukę flamenco i tańca celtyckiego. Zajęcia będą się odbywać
przez dwa miesiące. Wyłonionej
w trakcie projektu grupie dzieci
i młodzieży zostanie zaproponowany udział w regularnych treningach
zespołów „Celticdance”(starsi)
oraz „Rytmik”(młodsi), aby mogły
kontynuować nowo poznane
umiejętności i pasje. Szczegóły na
stronach www.fika.pl oraz
www.studiorytm.com.pl.

Polecamy

Warto czytać Serwis FIKA na www:
http://www.ocop.olsztyn.pl i Kalendarz OCOP na http://www.google.
com/calendar/embed.
(ekg,jjp)

Posiedzenie zarządu w Klubie Absolwenta „Arton”.

„Donosiciel Pozarządowy. Biuletyn
olsztyńskich organizacji”.
Redaguje zespół, redaktor odpowiedzialny Jerzy Pantak. DTP: Paweł Lik.
Wydawca: Związek Stowarzyszeń
„Razem w Olsztynie”, Olsztyńskie
Centrum Organizacji Pozarządowych,
ul. Tarasa Szewczenki 1.
Projekt:„NGO profesjonalnie”, dofinansowany przez Gminę Olsztyn realizuje Związek Stowarzyszeń „Razem
w Olsztynie” i Fundacja „Inicjatywa
Kobiet Aktywnych” FIKA.
Donosiciel Pozarządowy nr 7– str. 3

Nasze prezentacje – ludzie i inicjatywy

Wierni ojczyźnie
W sobotę, 23 maja, obradował
w Olsztynie VIII Wojewódzki Zjazd
Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska
Polskiego. Prezesem został ponownie ppłk Romuald Jóźwiak.
W nowym 20-osobowym Zarządzie
Wojewódzkim powołano 9-osobowe
prezydium w składzie: Romuald
Jóźwiak – prezes, Ryszard Kudy,
Stanisław Wójcik i Wawrzyniec
Józefowski – wiceprezesi, Ryszard
Kędzior – sekretarz, Sylwester Matyja
– skarbnik oraz członkowie – Jadwiga
Mołdysz, Maciej Sasin i Stefan Gojło.
Przewodniczącym sądu koleżeńskiego
został Roman Chorąży, komisji rewizyjnej – Jan Danielewicz, a delegatami na zjazd krajowy we wrześniu:
Romuald Jóźwiak i Stefan Gojło.

w 14 kołach. (W województwie
istnieją jeszcze dwa niezależne rejony
Związku, w Elblągu i Giżycku)

Jak wynika ze sprawozdania ustępujących władz, ZBŻZiORWP ściśle
współpracuje z Wojskowym Biurem
Emerytalnym w Olsztynie oraz Fundacją Pomocy Emerytom i Rencistom
Wojskowym w Warszawie, opiekuje
się rodzinami po kolegach, pomaga
w trudnych sytuacjach, a także
organizuje wiele wycieczek, imprez
towarzyskich, sportowo-obronnych
i kulturalnych. W Olsztynie jest to np.
Międzynarodowy Festiwal Pieśni Patriotycznej, obchody Dnia Zwycięstwa
czy spotkanie „Trzy Pokolenia”.
Bardzo aktywną działalność prowadzi m.in. olsztyńskie Koło nr 21,
chwalone podczas zjazdu. Jego prezes
Zjazd podsumował czteroletnią kaden- Eugeniusz Grzybowski (na zdjęciu)
cję związku, która była trudnym okre- mówił o metodach działania koła.
sem dla emerytowanych wojskowych: W prezydium zjazdu zasiadali: honorowy
pozbawiono ich wielu przywilejów
prezes związku Wojciech Dębowski, preemerytalnych, wielu się pochorowało, zes ZW w Olsztynie Romuald Jóźwiak,
wielu zmarło, średnia wieku przekra- Jan Gazarkiewicz z ZG w Warszawie
cza już 50 lat. Nic dziwnego, że orga- i wiceprezes ZW Ryszard Kudy.
nizacja maleje: z ponad 700 członków
Jerzy Pantak
w 2005 roku zostało niespełna 500,

Danuta Zielonka, Zbigniew Stodolnik i Danuta Łowkiel w biurze SIO.

Naśladownictwo
wskazane
W sobotę, 23 maja, zakończył się
VIII Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego Barczewo 2009. Wzięło
w nim udział 11 chórów, w tym dwa
z Rosji i jeden z Litwy – ponad 300
uczestników i setki gości. W Olsztynie i różnych miejscowościach regionu zorganizowano aż 27 koncertów.
Najbardziej frapujące jest to, że organizatorem tak ogromnej imprezy jest od
lat Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie pod przewodnictwem Danuty Zielonki. Najwięcej
pomagali jej Zbigniew Stodolnik, Danuta Łowkiel, Alina Jakończuk, Jerzy
Bujnowski, Lech Krawczyk, Katarzyna Matyjas i Włodzimierz Zdaniuk.
Wspierani są oni oczywiście przez
władze miasta, powiatu i województwa, ale przygotowanie logistyczne,
plakaty, banery, eleganckie zaproszenia
i staranny katalog – zrobione siłami
prawie społecznymi – to ewenement
w skali województwa. Podobne zadania gdzie indziej realizują profesjonalne firmy – wcale nie lepiej.
Pieśń towarzyszy nam w każdej sytuacji
życiowej, świadczy o polskiej tożsamości
narodowej, a taką podtrzymywał

w zaborze pruskim najlepszy syn Warmii,
kompozytor europejskiej sławy, Feliks
Nowowiejski. Inni sławni mieszkańcy
regionu, rodzili się gdzie indziej, a Nowowiejski jest „cały nasz”: tu się urodził
i pracował wiele lat. Dlatego SIO chce
zachować najlepsze wzorce dziedzictwa
kulturowego, upowszechniać szlachetną
muzykę i promować region.
***
W 2000 roku grupa inicjatorów założyła
barczewski Oddział Stowarzyszenia
Inicjatyw Obywatelskich w Olsztynie.
W styczniu 2004 roku postanowiono
powołać samodzielne Stowarzyszenie
Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie.
Zostało zarejestrowane w sądzie trzy
miesiące później. Wybrano zarząd
w składzie: Danuta Zielonka, Krzysztof
Marzewski, Zbigniew Stodolnik, Lech
Krawczyk, Adolf Bocheński, Katarzyna
Matyjas. Dotychczas zorganizował on
wiele przedsięwzięć kulturalnych. 25osobowe SIO było inicjatorem Forum OP
Miasta i Gminy Barczewo, współpracuje
też z organizacjami olsztyńskimi: Bankiem Żywności, Ośrodkiem EFS, siecią
„Herold”, a ostatnio z OCOP.
Jerzy Pantak

Podstawy pisania projektów
W Hotelu „Copernicus” w Tomaszkowie odbyło się w połowie maja nieodpłatne szkolenie pt.: „Podstawy pisania projektów”.
Przeprowadziła je przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna Monika Falej, trenerka STOP.
Szkolenie skierowane było do
przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, grup nieformalnych oraz do
mieszkańców miasta Olsztyn, szczególnie do osób, które nie posiadają
doświadczenia ani umiejętności
w pisaniu projektów.
Kilkunastu uczestników szkolenia
zdobywało wiedzę niezbędną do
samodzielnego przygotowywania
i realizacji projektów kierowanych
do samorządu, m.in. z zakresu
planowania projektów, praktycznych umiejętności opracowania
dokumentacji projektowej. PoznaDonosiciel Pozarządowy nr 7 – str. 4

wali zasady budowania spójnych
projektów i ubiegania się o wsparcie
Urzędu Miasta w Olsztynie zgodnie
z wymogami ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz „Zasadami współpracy
Olsztyna z organizacjami pozarządowymi”. Uczestnicy otrzymali
materiały szkoleniowe.
Realizatorzy projektu „NGO profesjonalnie”, dofinansowanego przez
Gminę Olsztyn: Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” i Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”
FIKA.
(jjp)

