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Z życia organizacji

Doradztwo dla NGO z gminy
Barczewo
Od marca do grudnia 2015 roku
odbywa się w OCOP stałe doradztwo indywidualne dla organizacji
pozarządowych z gminy Barczewo,
adekwatne do zdiagnozowanych
problemów w ramach projektu
„W kierunku profesjonalizacji NGO”
współfinansowanego ze środków
otrzymanych z Gminy Barczewo.
Kontakt: sekretariat.ocop@gmail.
com, tel. 515-501-369 lub 503-680500. Zachęcamy także barczewskie
organizacje do korzystania z pomieszczeń OCOP, biblioteczki oraz
wypożyczani sprzętu (np.: namiot,
rzutnik, krzesła, ekran, sztalugi,
skarbony do kwestowania).
Działania realizowane przez Związek
Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
w ramach projektu „W kierunku
profesjonalizacji” przy współudziale
finansowym Gminy Barczewo.
Doradztwo specjalistyczne
w RODM
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oferuje doradztwo
specjalistyczne dla przedsiębiorców
oraz przedstawicieli NGO. Więcej na
stronie http://rodm-olsztyn.pl/nasze-dzialania/doradztwo-stale/.
Fundacja FIKA też radzi bezpłatnie
Bezpłatne porady prawne prowadzi
Fundacja FIKA w środy i piątki
(dodatkowo mediacje) w godzinach
11-14. Miejsce: OCOP, ul. Tarasa
Szewczenki 1, tel. 505-344-605.
„Na dobry początek” w 2016 roku
Ruszyła kolejna edycja programu
grantowego „Na dobry początek!”,
Cd. na str. 2
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Olsztyńska Kawiarenka Obywatelska – dyskusje na Tarasie

Petycje: wyzwanie

dla samorządów i organizacji
Szóstego września wchodzi w życie ustawa o petycjach, uchwalona w 2014 roku. O tym, czym jest
petycja i jakie wymogi nakłada ustawa na obywateli składających petycję i na samorządy w zakresie jej rozpatrzenia będzie mowa 28 lipca w trakcie Olsztyńskiej Kawiarenki Obywatelskiej.
Petycje mogą składać obywatele,
a także osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, w tym organizacje
pozarządowe. Adresatami petycji
mogą być wszelkie organy publiczne, w tym samorządy terytorialne
i ich jednostki (np. ośrodki pomocy
społecznej) oraz organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zadań
publicznych.
Zapoznanie się z nową ustawą
umożliwi spotkanie w ramach
OKO, prezentujące w przystępnej
formie najważniejsze postanowienia ustawy o petycjach oraz
wskazówki dotyczące tego, jak się
przygotować do ich stosowania.
Kawiarenka odbędzie się 28 lipca
o godz. 16.30 w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych,
Fot. JJP

Bezpłatne doradztwo dla NGO
Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych oferuje bezpłatną
pomoc przy przygotowaniu ofert
konkursowych. Organizacje zainteresowane ofertą proszone są o kontakt:
ocop.olsztyn@gmail.com,
tel. 503-680-500.
Bezpłatne doradztwo uzyskać można
również w zakresie m.in.: rozliczania
ofert z realizacji zadań publicznych
oraz pisania i rozliczania projektów.
Osoby zajmujące się w organizacji
sprawami księgowymi i finansowymi
mogą skorzystać z bezpłatnego doradztwa w OCOP we wtorki g. 17-18,
ul. Tarasa Szewczenki 1.
Doradztwo jest organizowane przez
Związek Stowarzyszeń „Razem
w Olsztynie” w ramach projektu
„Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych” realizowanego przy
współudziale finansowym Gminy
Olsztyn.

ul. Tarasa Szewczenki 1. Spotkanie
poprowadzą eksperci Kancelarii Senatu i Instytutu Spraw Publicznych.
Uczestnicy otrzymają broszury
informacyjne i gadżety promujące
petycje. Spotkanie jest adresowane
przede wszystkim do samorządów
terytorialnych, które będą jednym
z głównych adresatów petycji oraz
do organizacji pozarządowych,
które mogą pomagać obywatelom
przygotowywać i składać petycje.
Organizatorem wydarzenia jest
Związek Stowarzyszeń „Razem
w Olsztynie” we współpracy
z Instytutem Spraw Publicznych.
Spotkanie jest organizowane w ramach kampanii „PETYCJA – TWOJE PRAWO” prowadzonej przez
Kancelarię Senatu RP wspólnie

z Instytutem Spraw Publicznych i Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.
Zainteresowani powinni się zgłosić
za pomocą specjalnego formularza
(jest na stronie OCOP-u), najpóźniej do 25 lipca, e-mailem na adres:
sekretariat.ocop@gmail.com.
Więcej informacji: tel. 503-68-05-00,
e-mail sekretariat.ocop@gmail.com.
Spotkanie jest współfinansowane ze
środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu Instytutu Spraw Publicznych
„Upowszechnienie wiedzy na temat
petycji, jako instrumentu zwiększającego wpływ obywateli na decyzje
podejmowane przez administrację
publiczną”
(mf)

Olsztyńska Rada Seniorów już w sierpniu?
Urząd Miasta ogłosił nabór członków do Rady Olsztyńskich Seniorów i Komisji Wyborczej oraz
podał termin Walnego Zebrania, na którym ta rada zostanie wybrana.
Kandydaci muszą mieć skończone
60 lat, powinni też uzyskać poparcie instytucji albo organizacji działających na rzecz osób starszych
lub co najmniej 20-osobowej grupy
seniorów. Zgłoszenia kandydatów
na właściwych formularzach przyjmowane są w Wydziale Zdrowia

i Polityki Społecznej Urzędu Miasta
Olsztyna, ul. Knosały 3/5 p. 15 lub
w Kancelarii Ogólnej UM, pl. Jana
Pawła II 1. Można je też przesłać
pocztą na powyższe adresy.
Kandydatów do ROS i do Komisji Wyborczej zgłaszamy do 31 lipca do godz.
15; kandydatów na Walne Zebranie

– do 10 sierpnia do godz. 15. Wybory
odbędą 20 sierpnia o godz. 16.
Szczegółowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu 89/535-32-10 w. 70 lub 89/52149-00. Formularze zgłoszeniowe
dostępne są na stronie
www.olsztyn.eu.
(red.)

Dok. ze str. 1

którego organizatorem jest Fundacja
BGK. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
wiejskich i z małych miejscowości.
O dotacje mogą ubiegać się fundacje,
stowarzyszenia, ośrodki kultury
i biblioteki publiczne z siedzibą na
terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.
Dofinansowanie w wysokości od 3
do 10 tys. zł można przeznaczyć na
przygotowanie i prowadzenie zajęć
dla dzieci w wieku 2-8 lat, porady
specjalistyczne dla dzieci i warsztaty
dla rodziców. Autorzy nagrodzonych
projektów zostaną przeszkoleni w
zakresie nowatorskich metod pracy
z dziećmi. Wniosek należy złożyć do
10 września (do godz.12) w wersji
elektronicznej poprzez formularz
wniosków online. Wyniki zostaną
ogłoszone do 31 października br.,
a realizacja nagrodzonych w konkursie projektów nastąpi od stycznia do
czerwca 2016 roku.
Informacje szczegółowe:
www.fundacjabgk.pl/Strona_g%C5%82%C3%B3wna/484-Na_dobry_pocz%C4%85tek_-_
nab%C3%B3r_wniosk%C3%B3w_w_8._edycji_konkursu.html
Wiedza Edukacja Rozwój
– konkurs MPiPS
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs na realizację
projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.6 Wysoka
jakość polityki na rzecz włączenia
społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Wnioski o dofinansowanie projektu będą przyjmowane
od 4 do 17 sierpnia. Szczegółowe
informacje, regulamin konkursu oraz
niezbędne do przygotowania wniosku
dokumenty znajdują się na stronie
fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1648464.html
Agrafka Agory dla studentów
„Agrafka Agory” to partnerski
Program Fundacji Agory i Akademii
Rozwoju Filantropii w Polsce. Główne cele Programu to wyrównywanie
szans edukacyjnych oraz motywowanie studentów do dalszego rozwoju
i pracy, a także popularyzacja idei
stypendiów edukacyjnych w Polsce.
O dofinansowanie mogą się ubiegać
lokalne organizacje pozarządowe,
które mogą prowadzić programy
stypendialne. Preferowane są organizacje mające siedzibę na terenie wsi
i miast do około 100 tys. mieszkańców. Minimalna dotacja wynosi 6840
zł, maksymalna –13680 zł. Zgłoszenia można nadsyłać do 27 lipca na
adres: Akademia Rozwoju Filantropii
w Polsce, ul. Marszałkowska 6/6, 00590 Warszawa. Więcej informacji na
Cd. na str. 3
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Nasze prezentacje – ludzie i inicjatywy

Godni Naśladowania
po raz dwunasty
Ruszyła kolejna, dwunasta już, edycja konkursu „Godni Naśladowania” pod patronatem honorowym marszałka województwa. To okazja, aby pochwalić się swoimi osiągnięciami lub zgłosić do
konkursu innych społeczników i inicjatywy, które podziwiamy.
Ideą „Godnych Naśladowania”
jest promowanie najlepszych
inicjatyw społecznych organizacji pozarządowych, animatorów,
uczestników dialogu, samorządów w zakresie współpracy z III
sektorem.
Konkurs organizowany jest we
współpracy z wieloma partnerami: samorządem województwa,
Federacją FOSa, Forum Animatorów Społecznych, Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw
Ekonomii Społecznej w Elblągu,
Siecią HEROLD oraz – po raz
pierwszy w tym roku – z Siecią
Organizacji Młodzieżowych
Warmii i Mazur „ATOMY”. A
to za sprawą nowej kategorii
VIII: Grupa młodzieżowa z
Warmii
i Mazur godna naśladowania.
XII edycja konkursu obejmuje
osiem kategorii:
Kategoria I – najlepsza inicjatywa organizacji pozarządowych
województwa
warmińsko-mazurskiego;
Kategoria II – najlepsza inicjatywa samorządu lokalnego województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie współpracy
z organizacjami
pozarządowymi;

Kategoria III – najlepiej
działający podmiot dialogu społecznego i obywatelskiego województwa
warmińsko-mazurskiego;
Kategoria IV – najlepsza
inicjatywa na rzecz osób
starszych w województwie
warmińsko-mazurskim;
Kategoria V – animator
społeczny;
Kategoria VI – najlepszy produkt ekonomii społecznej;
Kategoria VII – najlepsza
inicjatywa organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego o charakterze
międzynarodowym;
Kategoria VIII – grupa młodzieżowa z Warmii i Mazur
godna naśladowania
Konkurs ma również nowe logo.
Rozstrzygnięcie konkursu
nastąpi w Olsztynie na Gali
konkursu 16 września.
Zgłoszenia należy przesyłać
pocztą do 4 września (decyduje
data wpływu wniosku, NIE data
stempla pocztowego) na adres
Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Marka
Kotańskiego 1, 10-167 Olsztyn
lub w wersji elektronicznej na

adres godninasladowania@
gmail.com.
Szczegóły konkursu, regulaminy oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie Rady
Organizacji Pozarządowych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego: www.ropwwm.org.pl.
Na stronie można również zapoznać się z publikacją podsumowującą 10 lat konkursu.
Szczegółowe informacje: tel.
89/523-73-45.
Patronat honorowy nad konkursem „Godni Naśladowania”,
organizowanym od 12 lat przez
Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego objął w tym
roku marszałek województwa
Gustaw Marek Brzezin.
Fot. MP

Z życia organizacji

Agnieszka Sójka

Konsultacje programu Ministerstwa Sprawiedliwości
Departament Strategii i Funduszy
Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości zaprasza do udziału
w procesie konsultacji publicznych projektu „Programu
Współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.”

Projekt Programu powstał
w wyniku prac Zespołu ds. Programu
Współpracy, w skład którego weszli,
w równej liczbie, przedstawiciele
Ministerstwa Sprawiedliwości oraz
organizacji pozarządowych. Program
stanowić ma fundament określający
ramy współpracy, z określeniem podstawowych zobowiązań obu stron,
które zmierzać będą do usprawnienia

procesu współdziałania. Przygotowana została wizualizacja najważniejszych elementów Programu
Współpracy, z którą można zapoznać
się po kliknięciu w link: https://prezi.
com/3jdacld_tdxt/program-wspopracy-2016/.
Uwagi można zgłaszać do 17 sierpnia na adres poczty elektronicznej
marek.solon@ms.gov.pl.
(red.)

Nasze prezentacje – ludzie i inicjatywy
Nowelizacja ustawy o rachunkowości

Nowy artykuł, który ma znaleźć się
w ustawie o działalności pożytku
„Art. 10a. 1. Organizacje pozarządowe, z wyłączeniem spółek
kapitałowych, oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2
prowadzą uproszczoną ewidencję
przychodów i kosztów, w przypadku gdy:
1) działają w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1,

Fot. Maciej Pantak

Sejm uchwalił 12 czerwca zmiany w ustawie o rachunkowości. Nowelizacja wprowadza ułatwienia
dla małych organizacji, będące próbą odpowiedzi na formułowane przez III sektor apele
o uproszczoną księgowość. Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych
ustaw wprowadza też zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dodaje
art. 10a opisujący krąg organizacji uprawnionych do stosowania prostszych przepisów.
2) nie prowadzą działalności
gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej,
3) nie posiadają statusu organizacji
pożytku publicznego,
4) osiągają przychody wyłącznie z
tytułu:
a) działalności nieodpłatnej pożytku publicznego (składki członkowskie, darowizny, zapisy, spadki,
dotacje, subwencje, przychody pochodzące z ofiarności publicznej),
b) działalności odpłatnej pożytku
publicznego (sprzedaż towarów i
usług),
c) sprzedaży, najmu lub dzierżawy
składników majątkowych,
d) odsetek od środków pieniężnych
na rachunkach rozliczeniowych, o
których mowa w przepisach prawa
bankowego, lub rachunkach w
spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną
działalnością, w tym także odsetek
od lokat terminowych oraz innych
form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych
na tych rachunkach,
5) w roku poprzedzającym rok
wyboru prowadzenia uproszczonej
ewidencji przychodów i kosztów
osiągnęły przychody wyłącznie
z tytułów, o których mowa w pkt 4,
w wysokości nieprzekraczającej
100 000 zł
– jeżeli decyzję w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji
przychodów i kosztów podejmie
organ zatwierdzający w rozumieniu
przepisów o rachunkowości.
2. Przepisu ust. 1 pkt 5 w zakresie
wielkości przychodów nie stosuje
się w roku, w którym jednostka
rozpoczęła działalność.

Dok. ze str. 2

stronie www.filantropia.org.pl oraz
pod tel.: 22/622-01-22 w.16

Ułatwienia
dla organizacji
Los ustawy zależy jeszcze od Senatu, który ma 30 dni na ustosunkowanie się do propozycji. Jest duże
prawdopodobieństwo, że ustawa
zostanie podpisana i opublikowana
na przełomie lipca i sierpnia. Jednak jej przepisy nabiorą znaczenia
dopiero od 2016 roku.
Ułatwienia nie obejmą organizacji
mających status pożytku publicznego, a także organizacji prowadzących działalność gospodarczą.
Pozostałe organizacje zdecydują
jaką wybrać księgowość – zależeć to
będzie od ich przychodów. Uproszczoną ewidencję przychodów
i kosztów będą mogły stosować
organizacje, których przychody
z roku poprzedzającego rok zastosowania uproszczonej księgowości
nie przekroczą 100 tys. zł. O decyzji
organizacja musi poinformować
swój urząd skarbowy w pierwszym
miesiącu roku.
Jednak dopiero rozporządzenie ministra określi sposób prowadzenia
uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, warunki, jakim
powinna odpowiadać ta ewidencja
w celu prawidłowego określenia
zobowiązań podatkowych, mając
na uwadze zakres oraz cel działania podmiotów prowadzących
ewidencję.

Z życia organizacji

3. O wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów
i kosztów jednostka, w terminie do
końca pierwszego miesiąca roku
podatkowego, w którym rozpoczyna prowadzenie ewidencji,
a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność, w terminie 30
dni od dnia rozpoczęcia działalności, zawiadamia naczelnika urzędu
skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem
dochodowym.
4. Zawiadomienie, o którym mowa
w ust. 3, dotyczy także lat następnych, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Jednostka zawiadamia naczelnika
urzędu skarbowego właściwego
w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym w terminie 14
dni od końca ostatniego miesiąca
roku podatkowego, w którym
prowadzi uproszczoną ewidencję
przychodów i kosztów, o:
1) rezygnacji z prowadzenia tej
ewidencji;
2) niespełnianiu warunków,
o których mowa w ust. 1.
6. Minister właściwy do spraw
finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw zabezpieczenia społecznego,
określi, w drodze rozporządzenia,
sposób prowadzenia uproszczonej
ewidencji przychodów i kosztów,
warunki, jakim powinna odpowiadać ta ewidencja w celu prawidłowego określenia zobowiązań
podatkowych, mając na uwadze
zakres oraz cel działania podmiotów prowadzących ewidencję.”
(red.)

Wioska Teatralna
– (Nie)Widzialne Granice)
W Węgajtach trwa do 25 lipca cykl
ciekawych spotkań teatralnych –
festiwal (Nie)Widzialne Granice).
Tematyka: aktualna, nabrzmiała
sytuacja u granic Europy w pracach
twórców teatru, tańca, muzyki oraz
pedagogów teatralnych, animatorów
interkulturalnych projektów, terapeutów. Ponadto pytania: o granice
naszego pojmowania europejskości,
świadomości zagrożeń, konfliktów,
zjawisk wykluczania tego co „nie
nasze”; jak można sobie wyobrazić
praktyczną i stosowaną „sztukę niewykluczania” potrzebną w relacjach
z grupami dyskryminowanymi, oraz
w najprostszej relacji z drugą osobą?
Można też uczestniczyć w warsztatach festiwalowych (prócz warsztatu
Aluei). Chodzi w nich o szukanie
komunikacyjnej różnorodności.
Na festiwalu całe bogactwo formuł
artystycznych z pogranicza między
teatrem a terapią i socjoterapią.
Zakończenie w sobotę, 25 lipca, w
Ośrodku Węgajty: od godz. 11 do 21.
Olsztyńskie Dni Folkloru WARMIA
Natomiast w Olsztynie do 26
lipca obywają się Międzynarodowe
Olsztyńskie Dni Folkloru Warmia,
czyli pokazy tańców z całego świata!
Wystąpią zespoły m.in. z Białorusi,
Brazylii, Kostaryki, Meksyku, Serbii,
Słowacji, Szwajcarii, Tajlandii i
Polski!
Szczegółowy program: http://www.
warmia.art.pl/program_4.html
(mp, mf, jjp)
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Nasze prezentacje – ludzie i inicjatywy
Efektywna kontraktacja usług społecznych

Szkolenie w Hotelu Omega
W ostatni weekend czerwca odbyło się w Hotelu „Omega” szkolenie pt. „Efektywna kontraktacja usług społecznych”, skierowane
do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej z terenu
województwa warmińsko-mazurskiego.
Celem szkolenia było zapoznanie uczestników/
czek z innowacyjnymi rozwiązaniami w zlecaniu
zadań organizacjom pozarządowym na podstawie wypracowanego już Modelu Efektywnej
Kontraktacji Usług Społecznych w ramach projektu innowacyjnego „Razem w kierunku profesjonalizacji działań” (o efektach tego projektu w
naszym województwie pisaliśmy także
w poprzednim numerze).
Model Efektywnej Kontraktacji Usług Społecznych to model umożliwiający przeprowadzenie
procesu wprowadzenia zadania publicznego do
wieloletniego kontraktowania przez samorządy
(JST). Jest dostosowany do trzech rodzajów jednostek samorządu terytorialnego i upowszechniany jest w całej Polsce.
Uczestnicy szkoleń mieli możliwość zapoznania się z praktycznymi przykładami i efektami
stosowania proponowanych typów współpracy
samorządów z organizacjami pozarządowymi. Moderatorką szkolenia była Małgorzata
Niemkiewicz. W programie były następujące
zagadnienia: wstęp do współpracy – urzędnik
kontra pozarządowiec; wspólne problemy
– wspólne cele, czyli elementy dobrej diagnozy;
program współpracy; tryby zlecania zadań;
zasady współpracy; standaryzacja.
Dodajmy, że instrukcja wdrażania modelu
w wersji PDF znajduje się na stronie projektu
www.razemprofesjonalnie.pl. Jest tam przewodnik „Efektywne zlecanie zadań publicznych.
Przewodnik realizacji modelu efektywnej
kontraktacji usług społecznych przez jednostki
samorządu terytorialnego”. Zawiera on wyjaśnienie pojęcia kontraktacji usług społecznych,
wyjaśnienie pojęcia efektywności w procesie
kontraktowania usług społecznych,
opis modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych, informacje o możliwościach wdrażania modelu.
Przygotowano też trzy odrębne podręczniki:
1. „Efektywne zlecanie zadań publicznych. Podręcznik realizacji modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych w gminach wiejskich,
miejskich i miejsko-wiejskich”
2. „Efektywne zlecanie zadań publicznych. Podręcznik realizacji modelu efektywnej kontraktacji usług
społecznych w miastach na prawach powiatu”
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3. „Efektywne zlecanie zadań publicznych. Podręcznik realizacji modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych w powiatach”
Cechami wyróżniającymi poszczególne modele
opisane w podręcznikach są:
zadania własne JST, skala działań podejmowanych przez poszczególne rodzaje samorządów,
zasoby JST, w tym szczególnie środki finansowe,

aktywność, zasoby i skala oddziaływania organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii
społecznej, ilość potencjalnych odbiorców
(mieszkańców), otoczenie organizacyjno-prawne, czas niezbędny na przygotowanie i wdrożenie kontraktacji usług społecznych.
Podręczniki zawierają konspekty zajęć dotyczących: spotkania wprowadzającego,
diagnozy problemu/potrzeby społecznej, wyboru i opisu standardu usługi (inicjatywy społecznej/zadania własnego gminy), opracowania
programu współpracy gminy z organizacjami
pozarządowymi (rocznego i wieloletniego), sposobów kontraktacji (różnych form przekazywania przez gminę) usług społecznych, sprawozdania z realizacji zadania i programu współpracy,
w tym podsumowania (bilansu jakościowego)
wykonanej pracy.
Są też w nich propozycje scenariuszy spotkań
z udziałem przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych oraz mieszkańców, jako
beneficjentów kontraktowanych zadań. Spotkania może prowadzić zewnętrzny moderator
lub rolę moderatora może pełnić ochotniczo
przedstawiciel/przedstawicielka samorządu
bądź organizacji pozarządowej. Poszczególne
scenariusze są uzupełnione rekomendacjami –
informacjami o możliwych rozwiązaniach oraz
załącznikami, które są przykładami dokumentów wdrażanych przez samorządy, ilustrującymi
poszczególne elementy procesu kontraktacji
usług społecznych. Podręczniki są dedykowane moderatorom/moderatorkom, liderom/
liderkom lokalnym i innym osobom chcącym
przeprowadzić w swoich samorządach zmiany
związane z zarządzaniem procesem kontraktacji
usług społecznych.
Projekt innowacyjny „Razem w kierunku
profesjonalizacji działań” realizowany jest przez
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
w partnerstwie z gminą Olsztyn i Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet V Dobre rządzenie. Działanie 5.4
Rozwój potencjału trzeciego sektora. Poddziałanie
5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.
(red.)

