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Zrealizowano przy współudziale
finansowym Gminy Olsztyn

Z życia organizacji
Kalendarium spotkań
stowarzyszeń w Olsztyńskim
Centrum Organizacji Pozarządowych w miesiącu czerwcu:

Olsztyńskie Stowarzyszenie
Głuchych
sobota 11 czerwca, 11.00- 15.00
Samopomocowa Grupa Rodziców
i Opiekunów Osób z Autyzmem
i Zespołem Aspergera
sobota 11 czerwca, 11:00 – 14:00
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Esperantystów w Olsztynie
wtorek 14 czerwca, 16:30 – 18:0
Stowarzyszenie Komitet Obrony
Demokracji - dyżur
środa 15 czerwca, 16:00 – 17:
Światowy Związek Żołnierzy
AK – Okręg w-m - dyżur
poniedziałek 20 czerwca,
10:00 – 12:00
Stowarzyszenie Pasjonatów Militariów „Militarny Olsztyn”
wtorek 21 czerwca, 16:00 – 18:00
Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Poszkodowanych w mieszkalnictwie „POMOC WZAJEMNA”
wtorek 21 czerwca, 11:00 – 13:00
Olsztyńskie Stowarzyszenie
Głuchych
wtorek 21 czerwca, 16:30 – 18:30
Stowarzyszenie Komitet Obrony
Demokracji – dyżur
środa 22 czerwca, 16:00 – 17:00
Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Poszkodowanych w mieszkalnictwie „POMOC WZAJEMNA”
wtorek 28 czerwca, 11:00 – 13:0
Stowarzyszenie Komitet Obrony
Demokracji – dyżur
środa 29 czerwca, 16:00 – 17:00
Konferencja z okazji Światowego
Dnia Praw Osób Starszych
Wojewódzka konferencja z okazji
Światowego Dnia Praw Osób
Starszych „Prawo osób starszych do
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Godni naśladowania po raz trzynasty
6 czerwca w ERANOVA – Miejscu Kreatywnej Aktywności w Olsztynie, odbyła się Konferencja Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko- Mazurskiego, podczas której nastąpiło rozstrzygnięcie XIII edycji Konkursu „Godni Naśladowania”.
Konkurs realizowany był pod
honorowym patronatem Marszałka
Województwa Warmińsko- Mazurskiego – Gustawa Brzezina oraz
Wojewody Warmińsko- Mazurskiego – Artura Chojeckiego.
Ideą Konkursu jest promowanie
najlepszych inicjatyw społecznych
organizacji pozarządowych, animatorów, ciał dialogu, samorządów
w zakresie współpracy z III
sektorem. Nagrody finansowe w
konkursie zasilają działalność statutową wyróżnionych organizacji.
Nagrody i wyróżnienia przyznano
w wybranych kategoriach:
Fot. JJP

Stowarzyszenie Pasjonatów
Militariów „Militarny Olsztyn”
sobota 11 czerwca, 09:00 – 15:00

Laureaci XIII edycji konkursu
„Godni naśladowania”:
Kategoria: NAJLEPSZA INICJATYWA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:
Pierwsze nagrody:
– Stowarzyszenie na rzecz Osób
Niepełnosprawnych Powiatu
Iławskiego PROMYK za inicjatywę budowy Ośrodka Wsparcia.
Nagrodę z rąk Marszałka odebrali:
Lech Żendarski – prezes Stowarzyszenia, Krystyna Szafryna- Żęgota
– inicjator projektu oraz Jolanta
Szalkowska- wiceprezes.
– Stowarzyszenie Twórców
i Orędowników Kultury ANIMA
z Kobyłochy k/Szczytna za inicjatywę „Mazurskie wędrówki teatralne”.
Wyróżnienia:
– Forum Prorodzinne Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych w Olsztynie za inicjatywę
„Orszak Trzech Króli”.
– Fundacja Żółty Szalik z Gminy
Braniewo za inicjatywę „Fundusz
stypendialny wraz ze wsparciem
towarzyszącym”.
Wyróżnienia za całokształt pracy:
– Elbląskie Towarzystwo Kulturalne.

– Stowarzyszenie Miłośników Muzyki CANTATA w Elblągu.
Kategoria: SAMORZĄD PRZYJAZNY ORGANIZACJOM OBYWATELSKIM:
– Gmina Gietrzwałd.
Kategoria: NAJLEPSZA INICJATYWA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH W WOJEWÓDZTWIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIM:
Pierwsza nagroda:
– Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne MOZAIKA z Miłomłyna
za realizację projektów „Musical
na ludowo”, „Bo seniorem każdy
będzie jak…”.
Wyróżnienie:
– Towarzystwo Przyjaciół LO
w Pasłęku za inicjatywę „Turniej
muzyczny – Muzyka łączy pokolenia”
Kategoria: ANIMATOR
SPOŁECZNY:
Pierwsza nagroda:
–Joanna Żach wolontariuszka Hospicjum Domowego Caritas
w Olsztynie.

Wyróżnienia specjalne za całokształt pracy społecznej:
– Tadeusz Milewski prezes W-M
Sejmiku Osób Niepełnosprawnych
i Krzysztof Panfil wieloletni prezes
Stowarzyszenia „Przystań” z Iławy.
Kategoria: NAJLEPSZY PRODUKT
EKONOMII SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIM:
Pierwsza nagroda:
– EKO–Wymiatacze Spółdzielnia
Socjalna z Elbląga za specjalistyczne usługi sprzątające i znaczący
wkład w aktywizację zawodową
najbardziej potrzebujących.
Kategoria: NAJLEPSZA INICJATYWA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
O CHARAKTERZE MIĘDZYNARODOWYM:
Pierwsza nagroda:
– Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Aniołowo za inicjatywę
„Aniothelo” Aktywni we wspólnej
Europie.
Wyróżnienie:
– Stowarzyszenie Kulturalne VIVA
ART w Elblągu za inicjatywę Międzynarodowe Spotkania Artystyczne w Elblągu.
Kategoria: GRUPA MŁODZIEŻOWA Z WARMII I MAZUR
GODNA NAŚLADOWANIA.
Pierwsza nagroda:
– Enklawa Artystyczna Piecki.
Wyróżnienie:
– Grupa Nieformalna „Łowcy
sztuki” z Olsztyna.
Wszystkim nagrodzonym
i wyróżnionym
serdecznie gratulujemy.

Z życia organizacji
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przyjaznej przestrzeni publicznej,
aktywności społecznej oraz bezpieczeństwa” odbędzie się 15 czerwca
2016 roku w Hotelu Park
w Olsztynie (al. Warszawska 119).
Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są w Regionalnym Ośrodku
Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, do
13 czerwca 2016 roku, pod nr tel.:
(89) 512 55 27 lub adresem e-mail:
a.konecko@warmia.mazury.pl
Bezpłatne porady
w Urzędzie Miasta Olsztyna
Nieodpłatną pomoc prawną można
uzyskać również w Urzędzie Miasta
Olsztyna, ul. Wyzwolenia 30, pok.
19 tel. 527-31-11. Punkt bezpłatnej
pomocy prawnej prowadzony jest
przez Fundację „Inicjatywa Kobiet
Aktywnych” . Pomoc prawna
świadczona jest od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00-16.00.
Pomoc prawną mogą uzyskać
tylko osoby określone w ustawie
( ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej).
Zapraszamy.
Bezpłatne doradztwo dla NGO
Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych oferuje bezpłatną
pomoc przy przygotowaniu ofert
konkursowych. Organizacje zainteresowane tą ofertą proszone są
o kontakt: ocop.olsztyn@gmail.
com, lub tel. 503-680-500. Bezpłatne doradztwo można również uzyskać w zakresie.: rozliczania ofert
z realizacji zadań publicznych oraz
pisania i rozliczania projektów.
Osoby zajmujące się w organizacji
sprawami księgowymi i finansowymi zapraszamy do skorzystania
z bezpłatnego doradztwa we wtorki
godz. 17-18.
Doradztwo jest organizowane przez
Związek Stowarzyszeń „Razem
w Olsztynie” w ramach projektu
„Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych” realizowanego przy
współudziale finansowym Gminy
Olsztyn.
Bezpłatne porady Fundacji FIKA
Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych zaprasza do OCOP przy
ul. Tarasa Szewczenki 1 na bezpłatne porady prawne w środy
w godz.11-14 oraz w piątki w godz.
11-14 na porady prawne i mediacje.
Tel. 505- 344-605.
Z pomocy prawnej może skorzystać
każdy. Zapraszamy
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Nasze prezentacje – ludzie i inicjatywy

Jak tworzyć treści atrakcyjne
dla odbiorców NGO?
„Jak cię widzą tak cię piszą” – to stare przysłowie nie traci na aktualności. Każda organizacja powinna dbać o własny wizerunek i o jakość informacji, którą kieruje na zewnątrz. Dlatego warto się
zastanowić, czy działania, które realizujemy, budzą zainteresowanie, czy udaje nam się realizować
założone cele i, co najważniejsze, czy nasza organizacja i osoby z nią związane cieszą się zaufaniem społecznym.
Od tego jak jesteśmy postrzegani
zależy wsparcie, na które możemy
liczyć. Każdy, kto promuje organizację i jej działania czy zajmuje się
kontaktami z mediami, zdaje sobie
sprawę z tego, jak trudno zainteresować odbiorców własnymi inicjatywami i, co więcej, utrzymać ich
uwagę. Szczególnym problemem,
często wskazywanym przez organizacje, bywa brak lub ograniczone

środki finansowe, które organizacja
mogłaby przeznaczyć na promocję.
Tożsamość organizacji to cele, treść
i formy działania, które organizacja
pragnie przekazać oraz utrwalić
w otoczeniu. Tożsamość tworzy
informację o obszarze działania
organizacji, potrzebach na jakie
odpowiada, pozwala na dialog
z otoczeniem, prezentuje zmiany
i nowe inicjatywy. Ponadto wyróż-

nia daną organizację od innych,
buduje jej wizerunek oraz kształtuje
jej „markę”. Tożsamość jest sztuką
komunikacji i prezentacji.
Poniżej prezentujemy materiały prasowe wypracowane przez
uczestników podczas szkolenia „
Jak tworzyć treści atrakcyjne dla
odbiorców NGO?”

Europejskie Stowarzyszenie
Edukacji i Rozwoju ,,PIONIER”
Stowarzyszenie jest stosunkowo młodą olsztyńską organizacją pozarządową. Za główne cele
stawia sobie m.in. popularyzowanie edukacji nieformalnej, wolontariatu, wspieranie mobilności
młodych ludzi.
Nadzoruje program wolontariatu
studenckiego ,,PROJEKTOR”,
w ramach którego studenci z
Olsztyna i okolic biorą udział w projektach edukacyjnych realizowanych
głównie w małych miejscowościach.
W tym roku PROJEKTOR zorganizował Festiwal Nauki w Nidzicy,
w którym uczestniczyło blisko 300
uczniów mających okazję sprawdzić
swoją wiedzę m.in. z kryminalistyki,
ratownictwa medycznego. Wszystko
to w formie zabawy ułatwiającej
naukę. Co więcej, do zespołu ESER-owego na początku roku dołączyły
kolejne dwie wolontariuszki EVS
(European Voluntary Service),
które w przyszłością zorganizują
spotkania na temat różnych kultur.
Stowarzyszenie stara się zachęcać do
podejmowania aktywności w formie

wolontariatu nie tylko studentów,
ale także seniorów proponując im
uczestnictwo w projekcie ,,Seniorada”. To jedynie przykłady działań

ESER-owych. Im wszystkim przyświeca cel, by pokazywać ,,Nowy
wymiar edukacji”.

Czym jest
AIESEC to globalna organizacja prowadzona przez
młodych ludzi, która od ponad 67 lat realizuje
program praktyk i wolontariatów, docierając do
126 krajów i terytoriów. W Polsce jesteśmy obecni
w 16 największych ośrodkach akademickich, gdzie
poprzez realizowane projekty i pracę zespołową

umożliwiamy studentom rozwój osobisty i profesjonalny.
Kształtujemy wśród nich postawę przedsiębiorczości
oraz umiejętności komunikacyjne. Rozwijamy przyszłych
liderów, którzy w odpowiedzialny sposób będą wpływali
na swoje lokalne otoczenie.

Nasze prezentacje – ludzie i inicjatywy

Stowarzyszenie Wędkarskie
Jeziora Linowskiego w Łęgajnach
Stowarzyszenie zostało założone przez grupę „fanatyków” wędkarstwa i ekologii. Zrzesza wszystkich, którym nieobca jest idea ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem ochrony jeziora
Linowskiego. Głównym celem działania stowarzyszenia jest przywrócenie środowisku zaniedbanego i zdegradowanego przez szkodliwą działalność człowieka jeziora.
Chcemy jezioru Linowskiem przywrócić blask na jaki niewątpliwie
zasługuje. W tym celu podejmujemy
szereg działań, począwszy od dobrowolnych prac naszych Członków
na rzecz Stowarzyszenia, poprzez
kompleksową rekultywację jeziora
oraz zagospodarowania przyległego
terenu nawiązując współpracę
z UWM w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa
Rolniczego, Lokalną Grupą Rybacką
Pojezierza Olsztyńskiego, władzami
samorządowymi, a nawet partiami
politycznymi. Jednym słowem z
wszystkimi, którzy chcieliby nam
pomóc.
Drugim ważnym celem, który
postawili sobie członkowie zakładając stowarzyszenie, to integracja
społeczności lokalnej, która była
bardzo skonfliktowana, apatyczna i
niechętna do jakichkolwiek inicjatyw. Patrząc z perspektywy trzech
lat działalności zakładane cele
realizowane są na tyle skutecznie,

ze widać efekty ciężkiej pracy stowarzyszenia. W działalność społeczną
angażuje się coraz więcej mieszkańców. Jezioro jest sukcesywnie
zarybiane. Wokół niego utworzona
został 2 km ścieżka spacerowa –
edukacyjna, powstaje Społeczne
centrum rekreacji i wypoczynku nad
jeziorem Linowskim ze stanowiskami biesiadnymi, kompleksem sportowym, sceną koncertową, placem
zabaw dla dzieci, plażą i parkingiem
dla pojazdów. Z obiektów tych mogą
korzystać wszyscy mieszkańcy

i turyści odwiedzający naszą uroczą
miejscowość. Znacznie poprawiła
się estetyka i funkcjonalność Łęgajn. Wieś wydaje „Łęgajniaka”
– Biuletyn informacyjny aktywistów, który redagują młodzi
mieszkańcy. Za swoją działalność
Stowarzyszenie Wędkarskie Jeziora
Linowskigo zostało w 2015 r. wyróżnione przez społeczność Miasta
i gminy Barczewo Honorowym
Dyplomem w dziedzinie „Rolnictwa, agroturystyki i ekologii”.

Rozwój i promocja na Warmii i Mazurach

wolontariatu osób starszych
W imieniu Związku Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” prowadzącego Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, Fundacji BORUSSIA oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
i Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli serdecznie zapraszamy
współpracowników Państwa organizacji do udziału w spotkaniu roboczym „Rozwój i promocja na
Warmii i Mazurach wolontariatu osób starszych”, które odbędzie się 15 czerwca 2016 r. (środa)
w Centrum Dialogu Międzykulturowego DOM MENDELSOHNA (ul. Zyndrama z Maszkowic 2, Olsztyn) w godz. 16.00 – 17.30. Spotkanie będzie się odbywać w języku polskim i angielskim (zapewniamy tłumaczenie symultaniczne).
Do udziału w nim zapraszamy
przedstawicieli organizacji
i instytucji działających na rzecz
osób starszych oraz zajmujących się
wolontariatem.
W spotkaniu wezmą udział
eksperci z Brukseli: Pan Maciej
Kucharczyk – Dyrektor Wykonawczy, Europejska Platforma
Seniorów – AGE Platform Europe
Pani Ophélie Durand – koordynatorka projektu AFE – INNOV-NET
Europejska Sieć Innowacyjności

na rzecz starzenia się w dobrym
zdrowiu. Europejska Platforma
Seniorów – AGE Platform Europe,
wspólnie z którymi chcemy przedyskutować możliwości zainicjowania w naszym regionie szeroko
zakrojonych działań, które będą
służyły rozwojowi aktywności społecznej osób starszych, zapoznać
się z dobrymi praktykami działań
w tym obszarze w innych krajach,
dowiedzieć się, jakie są możliwości
wsparcia na poziomie regionalnym

i międzynarodowym. Spotkanie robocze będzie służyło wypracowaniu
propozycji programowych i przygotowaniu konferencji poświęconej
tej tematyce, która planowana jest
w 2. połowie roku.
Osoby zainteresowane prosimy
o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 13.06. mailem: ocop.
olsztyn@gmail.com lub telefonicznie pod numerem: 503 680 500.

Z życia organizacji
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OCOP wypożycza sprzęt…
Zapraszamy organizacje pozarządowe z Olsztyna i powiatu olsztyńskiego do wypożyczania w naszym
Centrum: namiotów, rzutnika,
ekranu, krzeseł, sztalug, skarbon
do kwestowania, podgrzewaczy
do wody itp. Kontakt: e- mail:
sekretariat.ocop@ gmail.com; tel.
503 680 500
…i książki
Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych prowadzi bibliotekę, której zasoby dostępne są
dla osób odwiedzających OCOP
w godzinach otwarcia. Można
też wypożyczyć książki do domu.
Zachęcamy do korzystania z naszego księgozbioru. Staramy się
go uzupełniać w miarę potrzeb
i możliwości finansowych. Jesteśmy otwarci na sugestie dotyczące jego rozszerzania.
Zapraszamy
do współredagowania DP
Redakcja „Donosiciela Pozarządowego” wydawanego m.in. przez
„Związek Razem w Olsztynie”
dzięki dofinansowaniu z gminy
Olsztyn zachęca działaczy olsztyńskich organizacji do współredagowania biuletynu. Informujcie
i piszcie o swoich inicjatywach
i nurtujących was sprawach. Mile
widziani wszędobylscy reporterzy
oraz dowcipni rysownicy. Kontakt: Małgorzata Paprocka,
tel. 503-680-500.
red.

„Donosiciel Pozarządowy.
Biuletyn olsztyńskich organizacji”. Redaguje zespół, redaktorka odpowiedzialna
Małgorzata Paprocka olsztynwolontariat@gmail.com DTP: Lik.
Wydawca: Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”, Olsztyńskie Centrum
Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa
Szewczenki 1.
Donosiciel Pozarządowy jest wydawany w ramach projektu „Olsztyńskie
Centrum Organizacji Pozarządowych”.
Zrealizowano przy współudziale finansowym Gminy Olsztyn.
Znajdziecie nas w postaci PDF na
stronie www.ocop.olsztyn.pl
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Wolontariat

Wolontariat to świetny sposób na zagospodarowanie czasu wolnego i dzielenie się swoimi pasjami i umiejętnościami poprzez dobrowolne i nieodpłatne działanie na rzecz innych. Za hasłem „wolontariat” kryć się może wiele różnych działań.
To od Ciebie zależy, w co się
zaangażujesz ? Czy w działalność
zupełnie dla Ciebie nową, czy w aktywność związaną z Twoim hobby
lub cennym doświadczeniem zdobytym w trakcie pracy zawodowej.
W ramach wolontariatu można
na przykład pomagać w nauce
podopiecznym świetlicy środowiskowej, prowadzić księgowość
lokalnego stowarzyszenia, pomagać
w drobnych naprawach w domu
kultury, uczyć młodzież gotowania na warsztatach kulinarnych,
pomagać w opiece nad chorymi
w hospicjum, udzielać porad w telefonie zaufania… Możliwości jest
nieskończenie wiele. Warto dodać,
że wolontariat nie wymaga od Ciebie ponoszenia żadnych kosztów,
jest zaś wspaniałą okazją do rozwoju i poznawania nowych ludzi.

Ranking aktywności społecznej samorządów
– Olsztyn na II miejscu
W opublikowanym rankingu samorządów najbardziej aktywnych społecznie nasze miasto zajęło II miejsce w kraju wśród miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców.
W rankingu wzięto pod uwagę
cztery wymiary aktywności społecznej - aktywność obywatelską
(mierzoną frekwencją w wyborach samorządowych w 2014 r.,
parlamentarnych i prezydenckich
w 2015 r.); obszar zinstytucjonalizowanej aktywności mieszkańców
(liczba fundacji i stowarzyszeń
według stanu na koniec 2015 r.
w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców); wsparcie udzielane przez
administrację samorządową organizacjom społecznym
(w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców) oraz aktywność przejawiającą
się w akcjach społecznych
i nieformalnych inicjatywach (liczba zbiórek publicznych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców).
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Ranking przeprowadzono w pięciu
kategoriach gmin: wiejskich, miejsko-wiejskich, małych miast (do 50
tys. mieszkańców), średnich miast
(50–100 tys.) oraz dużych miast
(powyżej 100 tys.).
Wyniki rankingu
Tytuł najbardziej aktywnej społecznie gminy wiejskiej otrzymuje
Mielno. Gmina zdobyła łącznie
64/100 punktów.
W kategorii gmin miejsko-wiejskich zwycięża Nowe Warpno
(70/100 punktów). Jego najmocniejszą stroną jest dobrze rozwinięty sektor pozarządowy.
Z kolei tytuł najbardziej aktywnego
małego miasta otrzymuje Sopot, który
zdobył łącznie 84 punkty. Sopot stwa-

rza bardzo dobre warunki do działania organizacjom pozarządowym.
Wśród miast średniej wielkości
najwięcej punktów zgromadził Nowy
Sącz – łącznie 82. Miasto było najsilniejsze w kategorii frekwencja wyborcza (maksymalna liczba punktów).
Wśród dużych miast zdecydowanym zwycięzcą jest Warszawa
(88/100 punktów), która otrzymała
maksymalną liczbę punktów za
frekwencję wyborczą i silny sektor
pozarządowy. Na podium znalazły
się również Olsztyn oraz Kraków
(po 73/100 punktów). Oba miasta
uzyskały wysoką punktację w kategorii wspierający samorząd – odpowiednio 13 i 14 punktów. Podobną
liczbę punktów zgromadziły za
oddolne inicjatywy (Olsztyn 10/15,

Kraków 9/15), frekwencję wyborczą (Olsztyn 23/35, Kraków 26/35)
oraz silny sektor pozarządowy
(Olsztyn 27/35, Kraków 24/35).
Pierwszy w Polsce ranking samorządów najbardziej aktywnych
społecznie przygotowało Pismo
Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” oraz stowarzyszenie „Klon /
Jawor”. Autorami opracowania są
Agata Miazga - koordynatorka programu Moja Polis i Piotr Teisseyre autor opracowań w ramach serwisu
Moja Polis.
Ranking dostępny jest na stronie:
http://www.wspolnota.org.pl/
fileadmin/user_upload/Ranking_-_
Aktywnosc_spoleczna.pdf

