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NR 22/2018
Olsztyn, 27.07.2018
w „Serwisie informacyjnym” znajdziecie Państwo informacje dotyczące
konkursów, szkoleń
oraz wydarzeń istotnych dla organizacji pozarządowych.
Chcielibyśmy, aby pojawiały się tu też informacje dotyczące działań
podejmowanych przez Państwa organizacje. Zamieścimy je w naszym
newsleterze oraz w biuletynie „Donosiciel Pozarządowy”
Dlatego serdecznie zapraszamy do kontaktu i przesyłania informacji
o swoich ciekawych planowanych i zrealizowanych inicjatywach na adres
ocop.olsztyn@gmail.com
CZEKAMY NA PAŃSTWA INFORMACJE !
SPIS TREŚCI:
1. Apel Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego w
sprawie naboru na wolne stanowiska sędziowskie w Sądzie Najwyższym
2. Postulaty organizacji pozarządowych przedmiotem posiedzenia Komitetu
do spraw Pożytku Publicznego (relacja)
3. Dobroczynność w okularach VR (infografika)
4. Nowa ustawa o fundacjach. Rozmowa bez fundacji.
5. PROO przyjęty przez rząd. Mamy kształt Programu i raport z konsultacji
6. Z Rysów do Bałtyku dla Niepodległej. "Sztafeta Niepodległości"
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7. Warszawa. Szkolenie "Google Analytics dla NGOs"
8. Nabór kandydatów ze strony pozarządowej na członków Rady
Działalności Pożytku Publicznego
9. Fundacja FIKA - bezpłatne porady prawne i mediacje
10. Bezpłatne doradztwo dla NGO
11. Olsztyńskie Centrum Wolontariatu SPINACZ
12. Wypożyczanie sprzętu i rezerwacja sal w OCOP
13. Biblioteka OCOP

Apel Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im.
Stefana Batorego w sprawie naboru na wolne
stanowiska sędziowskie w Sądzie Najwyższym
W nawiązaniu do naszego Stanowiska z 20 lipca 2018 r. w sprawie obecnej
sytuacji prawnej sędziów Sądu Najwyższego i Pierwszego Prezesa tego Sądu,
w związku z opublikowaniem obwieszczenia Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej o wolnych stanowiskach sędziowskich w Sądzie Najwyższym, Zespół
Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego podkreśla, że:
1. Najwyższym prawem w Polsce jest Konstytucja, zgodnie z którą sędziowie
są nieusuwalni. Działania ustawodawcy zmierzające do przeniesienia w stan
spoczynku grupy sędziów Sądu Najwyższego (a także sędziów Naczelnego
Sądu Administracyjnego), w tym Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, są
sprzeczne z Konstytucją. Pod pozorem zmiany wieku emerytalnego naruszają
zasadę nieusuwalności sędziów (art. 180 ust. 1 Konstytucji), zasadę
niezależności sądów (art. 173 Konstytucji) oraz zasadę podziału i równowagi
władz (art. 10 Konstytucji).
2. Obwieszczenie Prezydenta o wolnych stanowiskach sędziowskich jest
dotknięte wadą konstytucyjną, która przesądza o jego nieważności. Zgodnie z
art. 144 ust. 2 Konstytucji, akty urzędowe Prezydenta wymagają dla swojej
ważności podpisu Prezesa Rady Ministrów (kontrasygnata). Wspomniane
obwieszczenie zostało opublikowane bez kontrasygnaty i w związku z tym jest
nieważne, podobnie jak wszelkie czynności podjęte na jego podstawie.
Czytaj więcej
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Postulaty organizacji pozarządowych przedmiotem
posiedzenia Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
[relacja]
Zagrożenia dla budżetu obywatelskiego, ochrona prawna wolontariuszy i
dostęp organizacji do udziału w pracach komisji wyborczych – wokół tych
zagadnień toczyło się lipcowe posiedzenie Komitetu do spraw Pożytku
Publicznego.
2 lipca br. odbyło się posiedzenie Komitetu do spraw Pożytku Publicznego,
który jest organem administracji rządowej właściwym w sprawach pożytku
publicznego i wolontariatu. W związku z tym, iż na ręce Przewodniczącego
Komitetu spływają liczne postulaty i wnioski w sprawach istotnych dla
środowiska organizacji pozarządowych oraz szeroko pojmowanego
społeczeństwa obywatelskiego, na posiedzeniu Komitetu odbyła się dyskusja
dotycząca między innymi trzech kwestii, które wielu reprezentantów środowiska
pozarządowego i samorządów uznaje za ograniczające i utrudniające
działalność organizacji.
Czytaj więcej

Dobroczynność w okularach VR [infografika]
Organizacje charytatywne muszą być bardziej kreatywne niż tradycyjne firmy.
Niełatwo jest wzbudzić zainteresowanie odbiorców, otworzyć ich serca, jak i
portfele. Wirtualna rzeczywistość to doskonała metoda, aby w ciekawy sposób
pokazać, czym dana organizacja się zajmuje i dlaczego jest to istotne. W
zabieganym świecie nie każdy ma czas, aby zainteresować się danym
problemem społecznym. Gogle VR pozwalają odciąć się na chwilę od
codzienności i przyjąć zupełnie inny punkt widzenia.
Technologia wirtualnej rzeczywistości, mimo iż jest znana już od dobrych kilku
dekad, dopiero w ostatnich latach nabrała prawdziwego rozpędu. Lepszej
jakości ekrany, sensory wykrywające ruchy głową, jak i dokładne kontrolery,
które pozwalają nam się poruszać w cyfrowym świecie – wszystko to pozwoliło
tym urządzeniom dostać się na masowy rynek. Z każdym rokiem technologia
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VR staje się coraz tańsza, dzięki czemu coraz więcej osób może w zaciszu
swojego domostwa przenieść się do rzeczywistości stworzonej za pomocą
komputerów.
Czytaj więcej

Nowa ustawa o fundacjach? Rozmowa bez
fundacji
W środowisku dużych polskich firm i zamożnych rodów trwają prace nad
zmianami w prawie fundacyjnym. Póki co bez udziału organizacji i bez
oglądania się na ich obawy. Czy to się zmieni?
Informacja o debacie organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą pod
tytułem „Prawo fundacyjne w Polsce – czas na zmiany” zaskoczyła
przedstawicieli organizacji pozarządowych w Polsce. Dyskusja o potrzebie
niewielkich zmian w Ustawie co jakiś czas powraca, jednak dotąd rzadko
padały propozycje napisania jej zupełnie od nowa. Dziwił ponadto dobór
uczestników spotkania – pomijając nawet brak w ostatecznym składzie choćby
jednej kobiety. Wśród zaproszonych gości – obok prezesa KIG oraz szefów
trzech, mało reprezentatywnych dla środowiska organizacji w Polsce, fundacji –
znalazło się miejsce dla jednego przedstawiciela kancelarii prawnej oraz
jednego naukowca, również prawnika. Ponadto zaproszeni zostali – choć
ostatecznie nie przyszli – Małgorzata Wassermann z Prawa i Sprawiedliwości,
Marcin

Warchoł,

wiceminister

sprawiedliwości

oraz

Stanisław

Tyszka,

wicemarszałek Sejmu z ramienia Kukiz’15.
Organizatorzy nie zadbali więc nie tylko o różnorodność pod względem płci, ale
również o pluralizm polityczny. Nie zaprosili również żadnego przedstawiciela
lub przedstawicielki czy to organizacji infrastrukturalnych i sieciujących (jak
Forum Darczyńców czy Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych),
czy też badaczy sektora obywatelskiego. Forum Darczyńców, po otrzymaniu
informacji o planowanym spotkaniu, zapytało nawet o możliwość dołączenia do
panelu, jednak organizatorzy odpowiedzieli, że lista dyskutantów została
zamknięta.
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Czytaj więcej

PROO przyjęty przez rząd. Mamy kształt
Programu i raport z konsultacji

Podczas posiedzenia 24 lipca 2018 roku Rada Ministrów przyjęła Program Rozwoju
Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Znamy już również raport z
konsultacji.
PROO to jeden z trzech programów stworzonych w ostatnich miesiącach przez rząd
przy walnym udziale Narodowego Instytutu Wolności. Wśród celów wymienianych
przez jego twórców, znajdziemy między innymi wzrost zaangażowania obywateli i
organizacji obywatelskich w życie publiczne, wzmocnienie organizacji obywatelskich
w wymiarze strategicznym czy poprawę stabilności finansowej organizacji
obywatelskich. Szczególnym wsparciem otoczone mają być organizacje strażnicze,
think tanki i media obywatelskie.
PROO zakłada między innymi wspieranie działalności statutowej organizacji,
tworzenia kapitałów żelaznych, a także wsparcie doraźne. Nie określa jednak, na
jakich zasadach i według jakich kryteriów wybierane będą organizacje otrzymujące
dofinansowanie. Operator programu, Narodowy Instytut Wolności, zakłada, że w
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okresie realizacji Programu (czyli przez 12 lat) bezpośrednie wsparcie uzyska ponad
11 tysięcy organizacji obywatelskich.
PROO został przedstawiony do konsultacji społecznych. Program spotkał się z
generalnie pozytywnymi reakcjami (niekiedy wręcz entuzjastycznymi), choć w
ramach konsultacji oraz debaty wewnątrz sektora organizacje (także te pozytywnie
opiniujące program) zgłosiły również rozmaite uwagi dotyczące między innymi:
trafności diagnozy przedstawionej w Programie, jego realności oraz niejasnych
procedur.
Raport z konsultacji wraz z wykazem (skądinąd niepełnym) zgłoszonych uwag
znaleźć można stronach Pełnomocnika Rządu do spraw Społeczeństwa
Obywatelskiego.

Z Rysów do Bałtyku dla Niepodległej. „Sztafeta
Niepodległości”
25 lipca o świcie ruszyła „Sztafeta Niepodległości”! Projekt jest jedną z wielu
form świętowania 100-lecia odzyskania Niepodległości. Wydarzenie polega na
przemierzeniu Ojczyzny wzdłuż – z gór do morza! Sztafeta zaczyna się na
najwyższym szczycie Polski - trasa biegnie przez Zakopane, Wadowice,
Kraków, Sandomierz, Jedlnię-Letnisko, Warszawę, Toruń, tak by u kresu
wędrówki zanurzyć biało-czerwoną z gór w słonej wodzie Bałtyku.
Całość trasy podzieliliśmy na pięć etapów, z różnymi dyscyplinami:
wspinaczkowy, kolarski, biegowy, pieszy i żeglarski. Każdy ma szansę
świętować tak jak chce!
Poprzez Sztafetę Niepodległości chcemy ukazać piękno Niepodległej w
najczystszej, aczkolwiek coraz rzadziej docenianej postaci – na łonie natury.
Pragniemy

uwiecznić

“biało-czerwoną”

w

najpiękniejszych

możliwych

okolicznościach przyrody – w pięknych Tatrach, pośród złocistych zbóż, o
wschodzie słońca nad Wisłą, czy o zachodzie nad Bałtykiem.
Ważnym wymiarem Sztafety Niepodległości jest podkreślenie motywu walki,
przypomnienie że niepodległość nie przychodzi bez trudów. Każdy z etapów
jest na swój sposób etapem wyczynowym. Trasa w Tatrach jest trudna i
wymagająca, biegnie przez Rysy i Orlą Perć. Etap kolarski to dwa dni po 180
km po wymagającym górzystym i pagórkowatym terenie. Wreszcie przychodzi
https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=117355
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kolej na etap biegowy o symbolicznej długości 123 km, którą biegacze
przebędą na przełomie dwóch dni. Następny etap to wędrówka piesza,
inspirowana tradycyjną harcerską sprawnością „Dromader” czyli 100km w 24
godziny. Po wyczerpującym marszu przyjdzie kolej na żeglarzy, którzy przez
blisko 2 tygodnie pokonywać będą niełatwą rzekę, jaką jest Wisła by po
licznych mieliznach dotrzeć do Gdańska i tam oficjalnie zakończyć Sztafetę.
100 uczestników!
Ponad 1100km napędzanych siłą własnych mięśni i polskiego wiatru!
Tysiące zdjęć i fotorelacji! / 37 milionów Polaków żyjących w Wolnej i
Niepodległej!
Bądźcie z nami!
Wszelkie informacje można znaleźć na Facebooku:
facebook.com/sztafetaniepodleglosci/
Dawid Alberski Koordynator Projektu
Sztafeta Niepodległości
e-mail: aktywniekreatywni@gmail.com
Tel. 733422202
Organizatorem jest Fundacja Aktywnie Kreatywni **Projekt współfinansowany
w ramach promocji gminy Jedlnia - Letnisko

Warszawa. Szkolenie "Google Analytics dla
NGO"
DLA KOGO?
Szkolenie Google Analytics jest przeznaczone dla osób, które chcą wiedzieć
jak zachowują się użytkownicy na ich stronie i czy ich strona osiąga zakładane
cele:
właścicielom fundacji,
osobom zarządzającym stroną internetową fundacji,
osobom zajmującym się w fundacji marketingiem, PR,
https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=117355
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osobom, które zlecają działania marketingowe agencjom i innym
zewnętrznym podmiotom i chcą wiedzieć, czy te działania przynoszą
efekty.
CZEGO SIĘ DOWIESZ NA SZKOLENIU?
czy Twój Analyics jest poprawnie zainstalowany i skonfigurowany,
czy poprawnie zbierasz dane,
w jaki sposób możesz śledzić użytkowników,
skąd przychodzą Twoi potencjalni klienci,
czy źródło pozyskiwania użytkowników przynosi efekty,
jak użytkownicy zachowują się na Twojej stronie,
na jakim etapie użytkownicy opuszczają Twoją stronę,
jak uniezależnić się od programistów, dzięki obsłudze narzędzia do
instalacji kodów Google Tag Manager.
Czytaj więcej

Nabór kandydatów ze strony pozarządowej na
członków Rady Działalności Pożytku
Publicznego
Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego zaprasza organizacje
pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do zgłaszania kandydatów, którzy
mają poparcie co najmniej 20 organizacji pozarządowych lub uprawnionych
podmiotów. Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa 31 lipca 2018 r.
Na podstawie § 2 oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku
Publicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1706) ogłasza się informację o
przystąpieniu do procedury naboru kandydatów na członków VI kadencji Rady
Działalności Pożytku Publicznego ze strony pozarządowej, o której mowa
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn.zm.), zwaną dalej „ustawą”.
Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego zaprasza organizacje
pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz
https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=117355
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podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do zgłaszania kandydatów, którzy
mają poparcie co najmniej 20 organizacji pozarządowych lub podmiotów
określonych w art. 3 ust. 3, lub co najmniej 3 związków stowarzyszeń
zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3.
Czytaj więcej

Fundacja FIKA - bezpłatne porady prawne i
mediacje
Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" zaprasza na bezpłatne porady prawne
do Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki
1, tel. 505 344 605 zapraszamy w środę godzinach 11.00 - 14.00 - porady
prawne oraz piątki w godzinach 11.00-14.00 - porady prawne i mediacje.

Bezpłatne doradztwo dla NGO
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych oferuje bezpłatną pomoc przy
przygotowaniu ofert konkursowych. Organizacje zainteresowane ofertą OCOP
proszone są o kontakt:
ocop.olsztyn@gmail.com, Tel. 503 680 500.
Bezpłatne doradztwo uzyskać można również w zakresie między innymi:
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. 17.00-18.00 w OCOP, ul. Tarasa
Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn mapa >>
Doradztwo jest organizowane przez Związek Stowarzyszeń „Razem w
Olsztynie” w ramach projektu
„Olsztyńskie Centrum Organizacji

Pozarządowych”

realizowanego

przy

współudziale finansowym Gminy Olsztyn.
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Olsztyńskie Centrum Wolontariatu SPINACZ
OCW SPINACZ prowadzone jest przez Związek Stowarzyszeń "Razem w
Olsztynie" i działa w jego strukturach. Naszym celem jest promocja i rozwijanie
wolontariatu w Olsztynie i województwie warmińsko-mazurskim. Prowadzimy
biuro pośrednictwa pracy wolontaryjnej.
Szczegóły OCW SPINACZ

Wypożyczanie sprzętu i rezerwacja sal w OCOP
Zapraszamy organizacje pozarządowe z Olsztyna do wypożyczania w naszym
Centrum: namiotów, rzutnika, ekranu, krzeseł, sztalug, skarbon do kwestowania
itp. oraz korzystania z sal szkoleniowych, które udostępniane są nieodpłatnie
organizacjom do realizacji ich celów statutowych. Ponadto istnieje możliwość
użyczania lokalu Centrum osobom fizycznym i grupom nieformalnym na
przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym i miastotwórczym.
Kontakt: e – mail: sekretariat.ocop@gmail.com; tel. 503 680 500

Biblioteka OCOP
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzi bibliotekę, której
zasoby dostępne są dla osób odwiedzających OCOP w godzinach otwarcia,
istnienie również możliwość wypożyczenia poszczególnych pozycji. Zachęcamy
do korzystania z naszego księgozbioru. Staramy się go uzupełniać w miarę
potrzeb i możliwości finansowych.

DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY CO TYDZIEŃ DO NASZEJ LEKTURY
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Serwis Informacyjny OCOP redaguje: Zespół OCOP, ocop.olsztyn@gmail.com
Zapraszamy do współtworzenia biuletynu i udziałów w naszych przedsięwzięciach.
Serwis www: ocop.olsztyn.pl
Tel: +48 503 680 500
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie"
ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
NIP: 7393542485, Regon: 280092551
Kalendarz OCOP >> Zamów
newsletter >>
Wiadomość ta została wysłana z bazy OCOP oraz Olsztyńskiego Banku Informacji
o Organizacjach Pozarządowych.
Aby się wypisać, prześlij zwrotnego maila z adnotacją "odmawiam" na adres ocop.olsztyn@gmail.com
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