Publikacja dystrybuowana jest bezpłatnie.
Zrealizowano przy współudziale
finansowym Gminy Olsztyn

Z życia organizacji
Kalendarium spotkań
w Olsztyńskim Centrum
Organizacji Pozarządowych od 19
września do 5 października.

Zmień swoje otoczenie zagłosuj
-Olsztyński Budżet Obywatelski
Jeszcze do 18 września można oddać swój głos w OBO. Jednym
z punktów gdzie można oddać swój
głos jest Olsztyńskie Centrum
Organizacji Pozarządowych. Inne
punkty do głosowania znajdują się
w Ratuszu, w Urzędzie Stanu Cywilnego, Planetarium, Galerii Warmińskiej, bibliotekach, siedzibach
Cd. na str. 2
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Pomagamy
Jesteśmy młodym prężnie działającym zespołem, który nie boi się wyzwań. Przełamujemy swoje bariery
by pomóc bliźniemu. Zdajemy
sobie sprawę, że nie można pomóc
wszystkim, ale każdy może pomóc
komuś. Dla nas nie ma znaczenia
komu pomagamy, i co robimy. Pomagamy w każdej możliwej sytuacji
niezależnie jak ona wygląda. Może
to być opieka nad dzieckiem, osobą
niepełnosprawną, a nawet malowanie ścian. Uważamy, że każdy gest,
nawet najdrobniejszy… zmienia
świat… czyjś świat… Uśmiech na
twarzy dziecka, że może z kimś się
podzielić swoim problemem, osoba
niepełnosprawna, która może wyjść
z domu, bo ktoś zechciał jej towarzyszyć, człowiek bezdomny, który
otrzymał ciepłą zupę w zimie…
Wokół nas jest wiele osób, które
potrzebują wsparcia – odkryjmy
w sobie radość dzielenia się… bo
to naprawdę ogromna wartość!
W sierpniu wolontariuszki Olsztyńskiego Centrum Wolontariatu
„SPINACZ” pomagały w remoncie
Archidiecezjalnego Przedszkola
przy ulicy Sosnowej w Olsztynie.
Kim są osoby, które bez wahania
podjęły się tego wyzwania?

fot. Małgorzata Paprocka

Olsztyńskie Centrum Wolontariatu „Spinacz” powstało w 2009 r. Obecnie Olsztyńskie Centrum
Wolontariatu „SPINACZ” prowadzone jest przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
i działa w jego strukturach. Naszym celem jest promocja oraz rozwijanie wolontariatu w Olsztynie
i województwie warmińsko-mazurskim.

Fot. JJP

19 września:
Światowy Związek Żołnierzy AK
poniedziałek 10:00 – 12:00
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Esperantystów w Olsztynie
poniedziałek 15.30-17.00
20 września
Fundacja Chrześcijańska Służba
Charytatywna – ADRA
wtorek 17.30-19.00
21 września
Stowarzyszenie Komitet Obrony
Demokracji - dyżur
środa 15 czerwca, 16:00 – 17:00
26 września
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Esperantystów w Olsztynie
poniedziałek 15.30-17.00
27 września
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Poszkodowanych w mieszkalnictwie
„POMOC WZAJEMNA”
wtorek 11.00-13.00
Olsztyńskie Stowarzyszenie Głuchych
wtorek16.30-18.30
28 września
Stowarzyszenie Komitet Obrony
Demokracji - dyżur
środa16:00 – 17:00
3 października
Światowy Związek Żołnierzy AK
poniedziałek 10:00 – 12:00
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Esperantystów w Olsztynie
poniedziałek 15.30-17.00
4 października
Stowarzyszenie Diabetyków
wtorek 15.00-17.00
Fundacja Chrześcijańska Służba
Charytatywna – ADRA
wtorek 17.30-19.00
5 października
Stowarzyszenie Komitet Obrony
Demokracji - dyżur
środa 16:00 – 17:00

Anna Piórkowska
Czym jest dla Ani wolontariat?
Drogą do bycia lepszym człowiekiem.
Wolontariat stał się dla Ani pasją
i sposobem na życie. Chce rozwijać
się w tym kierunku podejmując się
coraz to trudniejszych wyzwań.
W czasie wolnym lubi oglądać filmy,
w przyszłości chciałaby podróżować.
Najmłodsza wolontariuszka Olsztyń-

skiego Centrum Wolontariatu „Spinacz” uczennica LO 3 w Olsztynie.
Beata Ślędak
Beata jest osobą pozytywnie nastawioną do świata. Uważa, że nie ma
rzeczy niemożliwych, a niemoc wynika tylko z naszego sposobu myślenia.
Wolontariat daje jej siłę do dalszego
działania, tutaj poznaje nowych
ludzi, spełnia swoje marzenia. Czuje,
że jest na właściwym miejscu.
Anna Fidurska
Dla Ani wolontariat jest sposobem
na życie, ucieczką od problemów,
pewnego rodzaju rozrywką

i spełnianiem marzeń o pomaganiu
innym. Wolontariat jest dla niej
niezwykłą przygodą, w której może
się realizować. Ania jest osobą pełną
energii, lubi jeździć na rowerze, czytać książki, interesuje się fotografią.
Katarzyna Arent
Swój czas wolny poświęciła również
Kasia studentka Uniwersytetu Warszawskiego. Zamiast odpoczywać po
nocy spędzonej w pracy dołączyła do
naszego zespołu. Jej zakres pomocy
to chęć pomocy osobom niepełnosprawnym, bezdomnym, starszym.

Z życia organizacji
Dok. ze str. 1

rad osiedli, Tartaku Raphaelsohnów. Zagłosuj elektronicznie lub
na karcie do głosowania. Wybierz
najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Możesz wybrać dwa projekty
– osiedlowy oraz zintegrowany.
Głosować może każdy mieszkaniec
Olsztyna, który ukończył 15 lat.
Wyniki 30 września.
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.1114 oraz w piątki w godz. 11-14 na
porady prawne i mediacje. Tel. 505344-605.
Z pomocy prawnej może skorzystać
każdy. Zapraszamy.
OCOP wypożycza sprzęt…
Zapraszamy organizacje pozarządowe z Olsztyna i powiatu olsztyńCd. na str. 3
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Nasze prezentacje – ludzie i inicjatywy

Lista Miejsc Przyjaznych
Seniorom w Olsztynie
Zakończyła się pierwsza edycja akcji, mającej na celu pomóc seniorom zebrać informacje
o miejscach, które oferują im specjalne przywileje. Tytuł „Miejsca Przyjazne Seniorom w Olsztynie” otrzymały 32 firmy, salony i przedsiębiorstwa. Oferują zniżki, talony, lub specjalne rabaty
i pokazują, że seniorzy mogą liczyć na wyjątkowe traktowanie.
W ramach konkursu ogłoszonego
w kwietniu br. przez Prezydenta Olsztyna przy współudziale
Rady Olsztyńskich Seniorów pn.
„Miejsce Przyjazne Seniorom”,
w Olsztynie powstała lista miejsc
przyjaznych osobom starszym.
Z inicjatywą stworzenia takiej listy
wyszła Rada Olsztyńskich Seniorów. Seniorzy nieposiadający zbyt
zasobnego portfela potrzebowali
zbiorczej informacji o miejscach
do których warto się wybrać by
zaoszczędzić parę groszy.
Głównym celem konkursu jest
promowanie miejsc przyjaznych
seniorom oraz działań instytucji
i organizacji, które poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań
architektonicznych oraz oferowanie
odpowiednich produktów, usług
i zniżek, przyczyniają się do tego,
żeby osoby starsze (60+) traktowane były w naszym mieście w sposób
godny, by czuły się potrzebne oraz
dowartościowane.
Lista „Miejsc Przyjaznych
Seniorom w Olsztynie”:
1) Restauracja „Zakątki Europy”, ul.
Żołnierska 13A – promocje i zniżki
2) Piekarnia Tyrolska ul. Targ Rybny 11/1 – talony
3) Premium Dental Group ul. Barczewskiego 1 – zniżki dla seniorów
10%
4) Salony Elżbieta E. Jakubiak i D.
Jakubiak ul. Burskiego 1 – zniżki
dla seniorów 10%
5) Gabinet kosmetyczny „Violetta”
ul. Kołobrzeska 18 – 15% zniżki dla
seniorów
6) Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe „Woal” Celina Madanecka, ul Żeromskiego 24H – zniżki
i promocje dla seniorów
7) OSiR w Olsztynie – Centrum
Rekreacyjno – Sportowe „Ukiel”
ul. Kapitańska 23 – zniżki oraz
promocje dla seniorów
8) OSiR w Olsztynie – Zespół
Krytych Obiektów Sportowych II
ul. Mariańska 1 – zniżki i promocje
dla seniorów
9) WCRS „Aquasfera” Galeria War-

mińska, OSiR w Olsztynie
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 69b
– promocje i zniżki dla seniorów
10) Restauracja ukraińska „Dumka”
ul. Limanowskiego 13/12 – zniżki
dla seniorów 20%
11) Salon strzyżenia i pielęgnacji
psów „Luna” ul. Zientary Malewskiej 16 – 10 zł rabatu na każdy
zabieg
12) Salon „Uroda i Zdrowie”
ul. Limanowskiego 4/11 – zniżki
i promocje dla seniorów
13) Salon fryzjerski Aldona Zaciek
ul. Witosa 25 – zniżki dla seniorów
15%
14) Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J.
Rusieckiego ul. Bydgoska 33
– różnorodne zniżki oraz promocje
dla seniorów
15) Zajazd „Eljan” ul. Lubelska
47a/5 – zniżki i promocje dla
seniorów
16) Warmińsko-Mazurska Filharmonia ul. Głowackiego – zniżki,
a także promocje dla seniorów
17) Zespół Szkół Chemicznych
i Ogólnokształcących im. Śniadeckiego ul. Kołobrzeska 29
18) Zepter Biuro Regionalne Olsztyn ul. Orkana 11 – promocje
i zniżki dla seniorów
19) Usługi szewskie „U Waldka”
ul. Kołobrzeska 24 – zniżki dla
seniorów 10%
20) Teatr im. Stefana Jaracza
w Olsztynie ul. 1 maja 4 – zniżki

i promocje dla seniorów
21) Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Rodziewiczówny 2 – promocje
oraz zniżki dla seniorów
22) Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSA ul. Kotańskiego 1 – promocje dla seniorów
23) Stowarzyszenie Edukacyjne
„Młodzież Przyszłością Regionu”
ul. Kołobrzeska 9 – promocje dla
seniorów
24) Foto Strzelec ul. Pana Tadeusza
6, 10-461 Olsztyn – zniżki oraz
promocje dla seniorów
25) Miejski Ośrodek Kultury
w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków
3, 10-538 Olsztyn – promocje dla
seniorów
26) „Horyzonty” ul. Pieniężnego
17/12, 10-006 Olsztyn
– 10 % zniżki dla seniorów
27) Optyka-Okulistyka Aleksander Tracewicz, ul. Kopernika 46a,
ul. Tuwima 26 – 10% zniżki dla
seniorów
28) Studio Kosmetologii i Wizażu
– Aleksandra Sobol ul. Osińskiego
12/13, Hotel Astronom – zniżki dla
seniorów 15%
29) Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Olsztynie ul. 1 Maja
5, 10-117 Olsztyn – promocje dla
seniorów
30) Hurtownia drobiu „Oldrob”
ul. Bałtycka 10, 10-150 Olsztyn –
3% zniżki dla seniorów
31) Pracownia cukiernicza „Słodycz” ul. Kołłątaja 23, 10-034 Olsztyn – 10 % zniżki dla seniorów
32) Fabryka okularów – salony
optyczne „Doktor Marchewka”
ul. Krasickiego 1B, 11-041 Olsztyn
– rozmaite zniżki oraz promocje
dla seniorów
Zwieńczeniem akcji będzie gala
finałowa podczas której laureaci
otrzymają certyfikaty „Miejsce
przyjazne seniorom”. Kolejna
edycja odbędzie się na początku
przyszłego roku.

Nasze prezentacje – ludzie i inicjatywy
Jak tworzyć treści atrakcyjne dla odbiorców NGO?

Z życia organizacji
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Szkoła Chińskich Sztuk
Walki „SHAOLIN”

skiego 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

Kung Fu to jedna z najstarszych i najpopularniejszych sztuk walki, znana i uprawiana na całym
świecie. Jej kolebką są Chiny. Kung Fu to sztuka walki, która może być uprawiana przez osoby
w każdym wieku i niezależnie od poziomu sprawności fizycznej jako samoobrona, sport wyczynowy,
rekreacja czy ciekawe spędzenie wolnego czasu.

…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.

W Olsztynie nauką i propagowaniem Kung Fu zajmuje się Szkoła
Chińskich Sztuk Walki „SHAOLIN”, która działa od 1990 roku.
Jest ona oficjalnym członkiem
Polskiego Związku Wushu, a jej
uczniowie regularnie zdobywają
medale na najważniejszych turniejach w kraju i na świecie. Dotychczasowy dorobek Szkoły to ponad
320 medali, w tym 132 złotych i 51
tytułów Mistrza Polski, a także medale z Mistrzostw Świata i Europy.
Szkoła Chińskich Sztuk Walki
„SHAOLIN” prowadzona jest przez
sifu Romana Lichacza (4 Duan)
oraz Beatę Engel (1 Duan). Kung
Fu to dla nich nie tylko sport, ale
i pasja życiowa. Oboje są również
utytułowanymi zawodnikami
i od lat członkami Kadry Polski.
W olsztyńskiej Szkole nauka prowadzona jest w 4 grupach:
Shaolin Kung Fu – jeden
z najbardziej popularnych stylów
Kung Fu wywodzący się z Klasztoru Shaolin. Wszystkie nauczane techniki służą walce
i samoobronie. A to, co wyróżnia
ten styl od innych sztuk walki
to różnorodność posługiwania
się tradycyjną chińską bronią,
min.: kij, szabla, miecz, włócznia,
halabarda. Oprócz technik walki
treningi zawierają także ćwiczenia oddechowo-medytacyjne
i zdrowotne.

Sanda (full contact) – to pełnokontaktowa walka sportowa.
Trening zwiera w sobie elementy
ogólnorozwojowe, technikę, taktykę
i psychologię walki oraz sparingi.
Nauczany materiał zawiera wszystkie najbardziej popularne techniki
ręczne i nożne używane również
w innych sportach „uderzanych”,
a także rzuty, podcięcia i obalenia
oraz elementy walki w parterze.
Kung Fu dla dzieci – zajęcia dla
dzieci dostosowane są do wieku
najmłodszych adeptów sztuk walki.
Na treningach obowiązują zasady
dyscypliny, które kształtują również
charakter i osobowość dzieci.
Najmłodsi mają także możliwość
udziału w zawodach sportowych.
Samoobrona dla kobiet i dziewcząt – program zajęć dostosowany
jest specjalnie do kobiet, które na

co dzień nie mają do czynienia
ze sztukami walki, a chcą czuć się
bezpiecznie i umieć reagować w
sytuacjach zagrożenia i napaści.
Zapraszamy na zajęcia – wrzesień to doskonały moment na
rozpoczęcie zajęć, gdyż zaczął się
właśnie kolejny sezon treningowy
2016/2017.
Na przełomie września i października odbędą się również bezpłatne
seminaria sportowe!

red.

Szkoła Chińskich Sztuk Walki
„SHAOLIN”
www.shaolin.olsztyn.pl
Kom. 509 683 627
Treningi odbywają na sali sportowej LO I, ul. Mickiewicza 6

Znów wędrujemy....
Wolontariuszki z Olsztyńskiego Centrum Wolontariatu „Spinacz” wspólnie ze Związkiem Harcerstwa Rzeczpospolitej:
3 Wrocławską Drużyną Wędrowniczek „Meliorem”
z Wrocławia oraz Zastępem Starszym „ Roztoka” z Gdyni
wybrały się do Schroniska dla zwierząt w Olsztynie, by choć
na chwilę uprzyjemnić czas zwierzakom. Każde ręce gotowe
do pomocy i gorące serca mile widziane. Wszelkich szczegółów w sprawie wolontariatu dowiedzieć się można na miejscu
w Schronisku lub pod numerem telefonu 89 526-82-15.
Schronisko dla zwierząt w Olsztynie ul. Turystyczna 2

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

„Donosiciel Pozarządowy
– Biuletyn olsztyńskich organizacji”.
Redaguje zespół, redaktorka odpowiedzialna Małgorzata Paprocka olsztynwolontariat@gmail.com DTP: Lik.
Wydawca: Związek Stowarzyszeń
„Razem w Olsztynie”, prowadzący 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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Akcja Masz Głos!
– bezpłatne szkolenia wojewódzkie

Zapraszamy na szkolenia wojewódzkie wszystkie osoby, które chcą się
przyłączyć do akcji Masz Głos.
Już we wrześniu będzie można wymienić się doświadczeniami i poznać
narzędzia przydatne w działaniach obywatelskich oraz dowiedzieć się
dlaczego warto skorzystać ze wsparcia akcji Masz Głos!
W naszym województwie spotkanie odbędzie się 21 września (środa),
godz. 9.00 - 17.00 w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych,
ul. Tarasa Szewczenki 1.
Tematem spotkanie będzie: Budżet gminy – jak znaleźć pieniądze na
realizację swojego pomysłu?
Spotkanie poprowadzi Dariusz Kraszewski.
Podstawowe zasady:
– udział jest bezpłatny
– zapewniamy bezpłatne materiały edukacyjne i informacyjne
– liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
– można wziąć udział tylko w jednym spotkaniu
– wypełnienie formularza jest równoznaczne z zadeklarowaniem obecności na spotkaniu
spotkania odbędą się we wszystkich województwach i obejmą różnorodną
tematykę (od metod angażowania społeczności lokalnej, przez współdecydowanie o otoczeniu, po dostęp do informacji). Podczas spotkań będzie
można porozmawiać ze specjalistami i specjalistkami, a także poznać
innych uczestników akcji ze swojego regionu.
Organizatorem akcji Masz Głos jest Fundacja im. Stefana Batorego.
Partnerzy edycji 2016/2017: Fundacja Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszenie Homo Faber,
Stowarzyszenie POLITES.

Nowe wzory ofert,
umów, sprawozdań
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań, zostało opublikowane 19 sierpnia 2016 r.
w Dzienniku Ustaw (numer pozycji: 1300). Nowe rozporządzenie
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Opublikowane
zostało 19 sierpnia więc weszło w życie 3 września 2016 r. Opublikowane właśnie rozporządzenie zastąpiło dotychczasową regulację ze
wzorami wykorzystywanymi w konkursach, czyli rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie
wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.
U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
Stare rozporządzenie z 2010 r., na mocy przepisów przejściowych, przez
jakiś czas jest jeszcze ważne. Jego przepisy nadal mają zastosowanie:
do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem wejścia w życie
nowego rozporządzenia (przed 3 września 2016 r.), do ofert składanych
w innym trybie niż otwarty konkurs złożonych przed dniem wejścia
w życie nowego rozporządzenia (przed 3 września 2016 r.).
Rozporządzenie z 2010 r. będzie więc nadal stosowane np. przez organizacje pozarządowe sprawozdające się z realizacji zadań w konkursach
ogłoszonych w pierwszej połowie 2016 r. (i wcześniejszych).
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COACHING ZESPOŁOWY

– budowanie efektywnego zespołu
w organizacji pozarządowej
Jeżeli Wasza Organizacja potrzebuje inspiracji, zmiany perspektywy,
dookreślenia celów (wizji i misji), motywacji, zwiększenia efektywności,
wsparcia w zakresie diagnozy trudności i ich źródeł. Zapraszamy!
Organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja) jako zespół spotyka
się z naturalnymi procesami zachodzącymi na różnych etapach jej działań.
Zachodzące procesy/etapy przebiegają bardzo różnie i każdy członek
zespołu inaczej na nie reaguje, pojawiają się trudności oraz różne reakcje
członków zespołu, a relacje pomiędzy członkami mają ogromny wpływ
na efektywność podejmowanych przez nich działań oraz poczucie spełnienia i zadowolenia z pracy. O jakie obszary pracy zespołowej warto zadbać,
by nasza organizacja osiągała zamierzone efekty?
Propozycje do wspólnej pracy
Podnoszenie efektywności zespołu organizacji:
I. Z poziomu zadań: diagnozowanie, etapy rozwoju, techniki stymulujące
wzrost efektywności;
II. Z poziomu relacji: źródła i rodzaje trudności, techniki pracy z relacjami w zespole, dysfunkcje zespołowe.
Oferowane doradztwo zakłada zwiększenie efektywności zespołów na poziomie relacyjnym i zadaniowym oraz wdrożenie mechanizmów skutecznego przeciwdziałania dysfunkcji zespołu.
Dysfunkcje zespołu: – Brak zaufania. – Obawa przed konfliktem. – Brak
zaangażowania. – Unikanie odpowiedzialności. Brak dbałości o wyniki.
Cztery kroki do efektywności pracy zespołowej w organizacji
– Analiza potencjału zespołów. – Budowanie zaufania i poprawa relacji
w zespole. – Doskonalenie metod pracy zespołu. – Zespół w działaniu
Kto może wziąć udział:
W doradztwie mogą wziąć udział organizacje, które mają za sobą minimum 1 rok działalności.
Z organizacji mogą być wytypowane tylko te osoby (minimum 5), które
zobowiązują się do uczestnictwa we wszystkich spotkaniach w ramach
coachingu.
Osoby biorące udział powinny bezpośrednio być zaangażowane w pracę
organizacji (stowarzyszenia, fundacji).
Przewidywana ilość spotkań:
– Liczba spotkań oraz czas trwania zostanie określone po ustaleniu potrzeb zespołu na pierwszym spotkaniu. – W ramach doradztwa - coachingu zespołowego przewidujemy od 3 do 5 spotkań.
Korzyści z udziału w projekcie:
– wzmacnianie identyfikacji organizacji i podążanie według wspólnie
ustalonych celów i wartości;
– zabezpieczenie organizacji przed powstawaniem dysfunkcji zespołu;
– lepsze zrozumienie innych oraz wykorzystanie różnic w zespole postrzeganych jako korzyści;
– poprawa relacji w zespole;
– zwiększenie efektywności podejmowanych działań przez organizację.
Agnieszka Lisikiewicz
– Trenerka/Coach/Konsultantka kompetencji społecznych.
Doradztwo jest nieodpłatne
i skierowane jest do organizacji pozarządowych z Olsztyna.
Miejsce doradztwa:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Tarasa Szewczenki 1
Informacje na temat doradztwa:
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”; ul. Tarasa Szewczenki 1;
10-274 Olsztyn
tel. 503 680 500, e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com

