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Godziny otwarcia OCOP
Olsztyńskie Centrum Organizacji 
Pozarządowych czynne jest w dni 
powszednie od godz. 9 do 17, we 
wtorki do 19. Ponadto w każdą dru-
gą sobotę miesiąca od 9 do 15.  
W tym czasie organizacje mogą ko-
rzystać z sal na swoje zebrania sta-
tutowe. Szczegółowe zasady korzy-
stania z usług OCOP znajdziecie  
w internecie na www.ocop.olsz-
tyn.pl.

30-lecie żołnierskiego związku
Związek Żołnierzy Wojska Pol-
skiego (uprzednio Związek By-
łych Żołnierzy Zawodowych i 
Oficerów Rezerwy Wojska Pol-
skiego, nazwę zmieniono w ub. r.) 
obchodzi w tym roku 30-lecie ist-
nienia. We wszystkich ogniwach 
związku  trwają przygotowania 
do jubileuszowych uroczystości, 
które odbędą się w maju i czerw-
cu. W naszym województwie jest 
28 kół podległych trzem niezależ-
nym od siebie instancjom  ZŻWP: 
Zarządowi Wojewódzkiemu   
w Olsztynie i zarządom rejono-
wym w Elblągu i Giżycku. Sku-
piają ok. 800 żołnierzy: czynnych 
zawodowo, przeniesionych w stan 
spoczynku i rezerwistów.

Kobiety Sukcesu 2011
Z okazji Międzynarodowego Świę-
ta Kobiet w Olsztynie odbędzie się 
4 marca XIII edycja Gali Kobiet 
Sukcesu w różnych dziedzinach:  
w kulturze, polityce, biznesie i 
działalności społecznej. Zgłoszenia 
kandydatek do tytułu Kobiety Suk-
cesu Warmii i Mazur 2011 mogą 
składać przedstawiciele regional-
nych mediów, organizacji społecz-
nych i samorządów. Złotą Dziesiąt-
kę i spośród niej Kobietę Sukcesu 
2011, jak co roku, wyłoni kapitu-
ła. Więcej o dorocznych Wyborach 
Kobiety Sukcesu Warmii i Mazur 
na stronie www.kobietysukcesu.eu. 

Konkursy z zakresu 
kultury fizycznej
Prezydent Olsztyna ogłosił cztery 
konkursy ofert na realizację zada-
nia publicznego w zakresie kultu-
ry fizycznej wraz z udzieleniem do-
tacji. Terminy składania ofert upły-
wają 1 lutego. Przewidziano dofi-
nansowanie następujących zadań: 
300 tys. zł na „Przez ruch po zdro-
wie” – upowszechnianie różnorod-
nych form aktywności fizycznej 
wśród dzieci i młodzieży, osób do-

Do kogo adresowany jest projekt?
– Projekt kierowany jest do organi-
zacji pozarządowych, którym ofe-
rujemy szkolenia, doradztwo, in-
formację z zakresu funkcjonowania 
organizacji, współpracy z samorzą-
dem, tworzenia i zarządzania pro-
jektami w celu ich profesjonalizacji 
oraz sprawniejszego działania.

I w tym celu chcecie stworzyć 
sieć centrów organizacji 
pozarządowych (COP)?
– W województwie warmińsko-
mazurskim jest prawie 3700 or-
ganizacji. Wiele z nich od same-
go początku boryka się z kłopo-
tami organizacyjnymi, ale przede 
wszystkim finansowymi. Zarzą-
dom organizacji często braku-
je wiedzy, jak profesjonalnie zre-
alizować szczytne założenia sta-
tutowe i w jaki sposób zdobywać 
pieniądze na działalność. Mają 
niski budżet, głównie ze skła-
dek, nie zatrudniają pracowni-
ków, ani nie prowadzą działal-
ności gospodarczej, bo nie wie-
dzą, jak to zrobić. Z badań Sto-
warzyszenia Klon/Jawor wynika, 
że tylko 27 procent organizacji 

Sieć COP-ów Warmii i Mazur 

We wrześniu ubiegłego roku Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Sieć 
HEROLD rozpoczęły realizację projektu „COPy Warmii i Mazur. Sieć Centrów Organizacji Pozarządo-
wych Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Działania zostały zaplanowane na dwadzieścia mie-
sięcy. O idei sieci i jej realizacji rozmawiamy z koordynatorem projektu Maciejem BIELAWSKIM.

opiera swą działalność na środ-
kach publicznych, a zaledwie  je-
den procent prowadzi działalność 
gospodarczą. Podstawową bo-

lączką jest np. brak własnego lo-
kalu i telefonu. Jednym ze sposo-
bów udzielania im pomocy są lo-
kalne (powiatowe) profesjonalne 
Centra Organizacji Pozarządo-
wych. W województwie jest ich 
już siedem. Ponadto funkcjonu-
je Regionalny Ośrodek Wspiera-
nia Organizacji Pozarządowych 
(ROWOP), który wspiera mery-
torycznie istniejące COP-y oraz 
przygotowuje wybrane organi-
zacje w pozostałych powiatach 
do pełnienia funkcji organizacji 
wsparcia sektora pozarządowego. 
Pierwsze doświadczenia wskazu-
ją, że COP-y to pożyteczne pod-
mioty/instytucje, dlatego chce-
my je rozwijać i profesjonalizo-
wać oraz skoordynować ich dzia-
łania. Stąd pomysł na sieć, któ-
ra będzie pracowała na takich sa-
mych standardach. Inicjatorom 
wspierającym organizacje i gru-
py nieformalne da to możliwość 
podpatrywania sprawdzonych 
wzorców, wypracowania własne-
go standardu i pobudzania oby-
watelskiej aktywności. Kluczo-
wym zadaniem naszego pro-

Na Warmii i Mazurach istnieją COP-y w Elblągu, Olsztynie, ponadto w powiatach: ełckim, braniewskim, ostródzkim, 
iławskim i gołdapskim. Każdy prowadzony jest przez organizacje należące do Sieci Wspierania Rozwoju Lokalnego 
HEROLD, która skupia niemal 50 organizacji (www.herold.org.pl). COP-y mogą prowadzić w partnerstwie dwie or-
ganizacje (Elbląg), może prowadzić związek stowarzyszeń (Olsztyn). Finansuje je jeden samorząd (Elbląg, Olsztyn) 
lub kilka (powiat braniewski).
Centra prowadzone są przez: Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie" (Olsztyn), Stowarzyszenie Elbląg 
Europa i Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Elbląg), Stowarzyszenie Aktywnych 
STOPA (Ełk), Stowarzyszenie Kulturowe Sasinia (Ostróda), Stowarzyszenie „Przystań” (Iława), Stowarzysze-
nie na Rzecz Rozwoju Gminy Wilczęta (Braniewo), Gołdapski Fundusz Lokalny (Gołdap).

Maciej Bielawski, koordynator projektu 
„COP-y Warmii i Mazur”, na co 
dzień wicedyrektor ESWIP, przewodni-
czący Sieci HEROLD oraz Forum 
Animatorów Społecznych Warmii i Ma-
zur, ekspert z zakresu tworzenia, 
zarządzania i ewaluacji projektów oraz 
rozwoju organizacji pozarządowych.

Z wiedzą łatwiej

Publikacja dystrybuowana jest bezpłatnie. 
Wydanie współfinansowane jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.
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rosłych, niepełnosprawnych; 100 
tys. zł na organizację imprez spor-
towo-rekreacyjnych; 
200 tys. zł na organizację krajo-
wych i międzynarodowych imprez 
sportowych oraz 183.450 złotych 
na organizację współzawodnictwa 
sportowego uczniów.

Przetarg na kampanię 
o Europejskim 
Roku Wolontariatu 2011 
„Bądź wolontariuszem! Zrób róż-
nicę”,  tak brzmi hasło Europej-
skiego Roku Wolontariatu 2011. 
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
łecznej ogłosiło 14 stycznia  prze-
targ nieograniczony na „Przygo-
towanie oraz wdrożenie ogólno-
polskiej kampanii komunikacyjnej 
Europejskiego Roku Wolontaria-
tu 2011 w Polsce”. Oferty można 
składać do 2 lutego 2011. Szczegó-
ły na stronie WWW.mpips.gov.pl

Organizacja trzech osób?
Trwają prace nad nowelizacją usta-
wy o zrzeszeniach. Zachęcamy 
do udziału w konsultacjach doty-
czących senackiego projektu usta-
wy, która ma zastąpić obecną usta-
wę o stowarzyszeniach. Projekto-
wana ustawa przewiduje możliwość 
utworzenia zrzeszenia w jednej  
z czterech form: stowarzyszenia 
(posiadającego osobowość prawną), 
stowarzyszenia zwykłego (posiada-
jącego zdolność prawną), zrzesze-
nia nierejestrowego (umowa) i po-
rozumienia partnerskiego (umowa). 
Stowarzyszenie mogą założyć już 
trzy osoby (art.18 projektu)! Usta-
wę można znaleźć na stronie www.
senat.gov.pl. Opinie można zgła-
szać do 3 lutego (czwartek) na ad-
res: ku@nw.senat.gov.pl.

Szwajcarskie pieniądze
Wkrótce pojawi się możliwość po-
zyskania dofinansowania z Gran-
tu Blokowego dla Organizacji Poza-
rządowych i Polsko-Szwajcarskich 
Regionalnych Projektów Partner-
skich. Umowę w tej sprawie ze 
szwajcarskim Ministerstwem Spraw 
Zagranicznych  podpisało 8 grud-
nia 2010 r. Ministerstwo Rozwo-
ju Regionalnego. Umowa dotyczy: 
Funduszu dla Organizacji Pozarzą-
dowych i Funduszu Partnerskiego. 
Operatorem Grantu Blokowego  zo-
stała firma Ecorys Polska sp. z o.o. 
Uruchomienie Grantu Blokowego 
nastąpi w I kwartale 2011 r. 

FIO przesunęło termin
Departament Pożytku Publicznego 
MPiPS przedłużył termin składa-
nia ofert na najlepsze projekty do-

jektu jest więc rozwój systemu 
wsparcia sektora pozarządowe-
go. Dlatego chcemy doprowa-
dzić do tego, by w każdym po-
wiecie funkcjonowało Centrum 
Organizacji Pozarządowych.

Ambitny cel, ale czy realny? 
W jakiej perspektywie?
– Na pewno realny, choć rzeczy-
wiście nie od razu we wszyst-
kich powiatach. System będzie 
się rozwijał w oparciu o istnie-
jące COP-y i Regionalny Ośro-
dek Wspierania Organizacji Po-
zarządowych (ROWOP). Zaczę-
liśmy od poszerzenia działalno-
ści dwóch „miejskich” COP-ów 
– w Elblągu i Olsztynie – o ob-
szar przyległych powiatów ziem-
skich, elbląskiego i olsztyńskie-
go. W tej sytuacji wsparcie COP
-ów, funkcjonujących w oparciu 
o wspólny dla wszystkich stan-
dard działania, obejmuje 9 (na 
21) powiatów w województwie. 
A w perspektywie – we wszyst-
kich powiatach. 

Jakie zadania stawiacie przed  
takim centrum?
– Centra będą oferować działania 
szkoleniowe, doradcze i informa-
cyjne. Ich zadaniem będzie two-
rzenie miejsca, w którym i organi-
zacja i przeciętny Kowalski będą 
mogli znaleźć komplet narzędzi 
służących rozwojowi ich aktyw-
ności i zaangażowania w życiu lo-
kalnej społeczności. Podstawowy-
mi usługami świadczonymi przez 
centrum są: informacja, doradz-
two, szkolenia, animacja, udostęp-
nianie pomieszczeń i sprzętu biu-
rowego. Centra mają stwarzać wa-
runki do rozwijania zaintereso-
wań, wolontariatu, działań spo-
łecznych, czyli wszystkiego, co 
prowadzi do pobudzenia aktywno-
ści. Projekt umożliwia zatrudnie-
nie po dwóch pracowników  
w każdym centrum oraz zwięk-
szenie ich wiedzy i umiejętności 
dzięki udziałowi w Szkole Anima-
torów/Doradców, Szkole Mene-
dżerów NGOs, Laboratorium Ani-
macji Społecznej (LAS), szkole-
niach specjalistycznych i wizycie 
studyjnej. Ich wiedza będzie pod-
legała ocenie, co w przyszłości 
posłuży do certyfikacji kadry. Pra-
cownikami centrum powinny być 
osoby właściwie przygotowane: 
muszą posiadać dużą wiedzę na 
temat organizacji pozarządowych, 
muszą dobrze znać sytuację spo-

łeczną w powiecie, potrafić zarzą-
dzać informacją, doradzać, kon-
sultować projekty i sposób ich re-
alizacji. Powinny być dobrymi 
animatorami i trenerami.

A co z powiatami, gdzie nie ma 
COP-u? Na co mogą liczyć tam-
tejsze organizacje?
Z myślą o nich uruchomione zo-
stały tzw. „mobilne COP-y”, czy-
li eksperci Regionalnego Ośrodka 
Wspierania Organizacji Pozarządo-
wych w Olsztynie, którzy dociera-
ją do pozostałych 12 powiatów. Już 
teraz świadczą usługi szkolenio-
we i doradcze. W efekcie długofa-
lowego wsparcia wspólnie wypra-
cują indywidualne plany rozwoju, 
jako pierwszy krok ku stworzeniu 
nowych centrów.

Ale na funkcjonowanie COP-u 
potrzebne są pieniądze…
– Oczywiście. Istniejące CO-
P-y, prowadzone przez organi-
zacje pozarządowe, finansowa-
ne są z kilku źródeł, w tym z bu-
dżetów samorządów lokalnych, 
na ich zlecenie. Nasz projekt ma 
doprowadzić do rozwoju partner-
skiej, międzysektorowej współ-
pracy, która sprawi, że centra 
przy wsparciu instytucji samo-
rządowych będą odpowiadać na 
potrzeby lokalnych organizacji. 
Efekty tej współpracy mają prze-
konać samorządy do celowości 
działania COP-ów i przejmowa-
nia ciężaru ich finansowania.

Wierzycie, że urzędnicy 
Wam w tym pomogą?
– Oczywiście, bo mamy pozy-
tywne przykłady. Łącznikami  
w tej kwestii będą pełnomocnicy 

starostów i prezydentów, i to do 
nich jest także kierowana nasza 
oferta. Przy ich pomocy chcemy 
pozyskać do współpracy gminne 
centra informacji, urzędy gmin 
wiejskich, gminne ośrodki kultu-
ry, szkoły, świetlice i biblioteki, 
sołectwa. Modelowe inicjatywy 
partnerskie i międzysektorowe 
będziemy im pokazywać pod-
czas wizyt studyjnych, a teorię 
przekażemy im podczas szkoleń. 
Zresztą, cały projekt jest nasta-
wiony na inwestycje w ludzi.

Działalność centrów polega 
m.in. na informowaniu społe-
czeństwa. W projekcie wyzna-
czyliście też takie zadnia dla 
„Donosiciela Pozarządowego”, 
który jest narzędziem OCOP
-u w Olsztynie. Co jeszcze za-
planowaliście?
– Pakiet informacyjno-edukacyj-
ny dostępny ludziom korzysta-
jącym z usług COP-u wzboga-
ci się m.in. o filmy instruktażo-
we, bazę danych NGOs w regio-
nie (Wojewódzki Informator Po-
zarządowy) oraz o pisma poświę-
cone tematyce COP-ów (w tym 
wydawany przez ESWIP „Poza-
rządowiec” i  olsztyński „Dono-
siciel”). Dbałość o bieżący prze-
pływ informacji, dotyczący dzia-
łalności wszystkich centrów ob-
jętych projektem, zapewni strona 
internetowa herold.org.pl. A na 
potrzeby projektu wydajemy in-
ternetowy newsletter. Wypraco-
wane partnerstwa, ciekawe meto-
dy pracy COP-ów staną się tema-
tem przewodnim targów i warsz-
tatów podczas Forum Aktywno-
ści Lokalnej (FAL).

Jeden z panelów dyskusyjnych konferencji, w którym udział wzięli 
eksperci z różnych części Polski. Od lewej: Marek Borowski, Monika 
Michniewicz, Bartłomiej Głuszak, Marta Makuch, Zbigniew Wejman. 
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„Donosiciel Pozarządowy. Biuletyn 
olsztyńskich organizacji”. 
Redaguje zespół, redaktor odpowie-
dzialny Jerzy Pantak (jpantak@wp.pl). 
DTP: Paweł Lik. 
Wydawca: Związek Stowarzyszeń 
„Razem w Olsztynie”, Olsztyńskie 
Centrum Organizacji Pozarządowych, 
ul. Tarasa Szewczenki 1.
Projekt OCOP, dofinansowany przez 
Gminę Olsztyn i Samorząd Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego realizuje 
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsz-
tynie” i Fundacja „Inicjatywa Kobiet 
Aktywnych FIKA”.

finansowywane w 2011 r. ze środ-
ków PO Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich. Nabór trwa do 15 lute-
go 2011 r., do godz. 23.59 (decy-
duje data stempla pocztowego).

EUROLIDER 2011  
Ruszyła III edycja konkursu o Na-
grodę Ministra Rozwoju Regional-
nego EUROLIDER. Celem kon-
kursu jest wyróżnienie osób, któ-
re sięgając po fundusze europej-
skie zmieniają na lepsze otaczającą  
rzeczywistość. 
Do konkursu mogą być zgłaszane 
wyłącznie osoby, które przyczyni-
ły się do powstania i realizacji projek-
tu/projektów służących lokalnej spo-
łeczności i rozwojowi lokalnemu, pod 
warunkiem, że projekty te uzyska-
ły dofinansowanie z funduszy euro-
pejskich (np. w ramach Narodowego 
Planu Rozwoju 2004-2006 lub Naro-
dowej Strategii Spójności 2007-2013 
albo Norweskiego Mechanizmu Fi-
nansowego i Mechanizmu Finanso-
wego EOG bądź Szwajcarsko-Pol-
skiego Programu Współpracy).
Kandydata mogą zgłosić wspólnie 
minimum dwie osoby fizyczne lub 
dwie instytucje/organizacje za po-
średnictwem swoich przedstawicie-
li/pracowników. Kandydat zostaje 
zgłoszony na podstawie formularza 
zgłoszeniowego, do którego można 
załączyć prezentację multimedial-
ną. Termin: 18 lutego. Formularz 
zgłoszeniowy należy przesłać na 
adres: Ministerstwo Rozwoju Re-
gionalnego, Departament Informa-
cji, Promocji i Szkoleń ul. Wspólna 
2/4, 00-926 Warszawa, z dopiskiem 
„Konkurs EUROLIDER 2011”. In-
formacje można uzyskać e-mailem: 
eurolider@mrr.gov.pl lub pod nu-
merem tel.: 22 461 35 74.

(jjp, ekg, mf)– ESWIP w partnerstwie z Sie-
cią Wspierania Rozwoju Lokalne-
go Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego HEROLD i Forum Pełno-
mocników opracował standard dzia-
łania powiatowego centrum organi-
zacji pozarządowych, skierowany 
przede wszystkim na wspieranie ob-
szarów wiejskich (jest na stronie) . 
Standard określa podstawy prawne 
funkcjonowania centrum, jego mi-
sję, cele, zadania i usługi, teren pra-
cy, kompetencje zatrudnionych osób, 
wielkość lokalu i jego wyposażenie, 
koszt funkcjonowania itp. Np. rocz-
ny koszt funkcjonowania COP w El-
blągu wynosi 60-100 tys. zł, ale jest 
finansowany przez miasto w wyso-
kości 70 tys. zł w ramach trzyletnie-
go kontraktu. Standard określił ją na 
ok. 120 tys. zł – tyle otrzymało w 
roku 2009 Centrum w Olsztynie pro-

Jaki standard, taki COP
wadzone przez Związek Stowarzy-
szeń „Razem w Olsztynie” – mówił 
na listopadowym seminarium Ar-
kadiusz Jachimowicz.  (Olsztyn ma 
taki standard od 2005 roku i na jego 
podstawie została podpisana umowa 
z prezydentem miasta).
Ale standard współpracy to ledwie 
szablon, który każdy COP powinien 
dostosować do potrzeb swojego po-
wiatu. O tym, jak się do tego za-
brać,  będzie mowa podczas szkole-
nia w lutym. 
Tematyka spotkania obejmie dwa 
podstawowe zagadnienia związane 
ze standardem: diagnozę potrzeb  
i ewaluację działań. Trener zaprezen-
tuje, w jaki sposób COP-y powinny 
badać potrzeby organizacji ze swo-
jego terenu oraz jak dostosowywać 
do nich ofertę wsparcia. Pracowni-
cy COP-ów dowiedzą się również, w 

jaki sposób oceniać jakość realizo-
wanych działań (ewaluacja), co do-
tychczas sprawiało im kłopoty. Na 
szkolenie zaproszono przedstawicie-
li siedmiu centrów objętych regio-
nalnym projektem wspierającym ich 
rozwój oraz przedstawicieliorganiza-
cji, które przygotowują się do pełnie-
nia funkcji COP-u.
Szkolenie organizowane jest w ra-
mach projektu „COP-y Warmii i Ma-
zur. Sieć Centrów Organizacji Po-
zarządowych Województwa War-
mińsko-Mazurskiego” realizowane-
go przez Elbląskie Stowarzyszenie 
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 
w partnerstwie z Siecią Wspierania 
Rozwoju Lokalnego HEROLD. Pro-
jekt jest współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego.

Opr. JJP

Macie za sobą seminaria wpro-
wadzające (odbyły się w listopa-
dzie) podczas konferencji „Cen-
tra organizacji pozarządowych 
Warmii i Mazur w systemie 
wsparcia sektora pozarządowego 
i aktywności obywatelskiej”. 
Jakie są pierwsze wnioski? 
– W gronie prawie stu osób oceni-
liśmy stan istniejący. Jest nieźle. 
Oprócz 7 COP-ów mamy 3 Re-
gionalne Ośrodki Europejskiego 
Funduszu Społecznego, 4 ośrod-
ki wpierania ekonomii społecznej, 
liczne Lokalne Grupy Działania, 
Rady Organizacji Pozarządowych: 
wojewódzką i w powiatach, Sieć 
Wspierania Rozwoju Lokalnego 
HEROLD, Federację Organizacji 
Socjalnych Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego FOSa. Rzecz  
w tym, by mnogość tworzonych 
sieci, federacji czy związków sto-
warzyszeń nie prowadziła do po-
wielania działań, wydatkowania 
pieniędzy na to samo, a w konse-
kwencji – niezdrowej konkurencji. 
Podczas seminarium przedstawi-
ciele kilku z tych podmiotów do-
szli do wspólnego wniosku: po-
trzebne jest spotkanie wszystkich 
zainteresowanych i opracowanie 
takiego systemu współpracy, by 
pojedyncza osoba, organizacja czy 
nieformalna grupa – bez względu 
na stopień swojego wdrożenia  
w działania w ramach sekto-
ra – mogła bez problemu podążać 
swoją ścieżką rozwoju.

W programie pierwszego dnia konferencji znalazło się miejsce na oficjalne wrę-
czenie tablic pracownikom COP-ów, objętych regionalnym projektem. 

Jednym z przejawów aktywno-
ści obywatelskiej i angażowa-
nia mieszkańców w życie oto-
czenia może być organizacja ka-
wiarenek obywatelskich i two-
rzenie mediów obywatelskich. 
Dobre przykłady już są. Od po-
nad 10 lat wydawane jest pismo 
„Pozarządowiec” (Elbląskie Sto-
warzyszenie Wspierania Inicja-
tyw Pozarządowych), od trzech 
lat – „Donosiciel pozarządowy” 
(Olsztyńskie Centrum Organiza-
cji Pozarządowych), miesięcznik 
o tematyce niepełnosprawności 
„Razem z Tobą” (Elbląska Rada 
Konsultacyjna Osób Niepełno-
sprawnych), a także Telewizja 
Obywatelska (www.telewizja-

obywatelska.org.pl). W Ostró-
dzie dobrze zaowocowała współ-
praca międzysektorowa przy 
tworzeniu Centrum Użyteczno-
ści Publicznej. Projekt moder-
nizacji obiektu powojskowego 
o wartości ok. 9 mln zł, złożony 
do RPO Warmia i Mazury  
(z wkładem własnym samorzą-
du w wysokości ponad 2 mln zł), 
ziści się w 2012 roku. 
Organizacje prowadzące centra po-
winny zatem wiele uwagi poświęcać 
dobrej współpracy z samorządem 
czy innymi ośrodkami wsparcia.

Dziękuję za rozmowę 
 Jerzy Pantak

Dok. ze str. 2
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Nasze prezentacje – ludzie i inicjatywy
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Przewidziano wystąpienia: prezy-
denta Olsztyna Piotra Grzymowi-
cza, pełnomocników ds. współ-
pracy z organizacjami pozarządo-
wymi: marszałka województwa 
–  Joanny Glezman i prezydenta 
Olsztyna – Moniki Michniewicz 
(przedstawią program obchodów 
ERW 2011 w Olsztynie i woje-
wództwie), radcy prawnego An-
drzeja Dramińskiego (wielolet-

Prawne aspekty wolontariatu 
Trwa Europejski Rok Wolontariatu w Polsce. Z tej okazji Fundacja FIKA zaprasza 8 lutego  
w godz. 12-13.30 do olsztyńskiego ratusza (pl. Jana Pawła II 1, sala sesyjna) na otwarte 
spotkanie „Prawne aspekty wolontariatu”. 

niego wolontariusza Telefonu Za-
ufania i publicysty „Nowego Ży-
cia Olsztyna”) i eksperta organi-
zacji pozarządowych Moniki Fa-
lej, dyrektorki OCOP w Osztynie. 
Prezentowane będą konkursowe 
prace na opracowanie komiksu 
„Prawa i obowiązki wolontariu-
sza” (pod patronatem prezyden-
ta Olsztyna). Patronat medialny 
nad projektem objęła TVP OLSZ-

Wolontariuszami „Uniwersytetu 
Dzieci” mogą zostać osoby, którym 
leży na sercu rozwój nowoczesnej 
edukacji w Polsce, jak również roz-
wój osobisty i swoich kompetencji: 
pedagogicznych, animacyjnych, or-
ganizatorskich i redakcyjnych.  
Wolontariat polega na dbaniu o pra-
widłowy przebieg programu edu-
kacyjnego podczas realizacji zajęć, 
głównie w soboty. 

Uniwersytet Dzieci poszukuje wolontariuszy 
W Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i Olsztynie  działa Uniwersytet Dzieci. Jego studentem może zostać każde dziecko w wielu 6-14 lat. 
Ale żeby  uczelnia działała sprawnie, potrzebni są wolontariusze. 

– Weźmiesz udział w przygotowa-
niu wszelkich imprez organizowa-
nych przez zespół Uniwersytetu 
Dzieci. Podczas wszystkich działań 
rozwiniesz swoje umiejętności pra-
cy w grupie, rozwiązywania trud-
nych sytuacji oraz zarządzania cza-
sem. Poznasz nowych ludzi i zdo-
będziesz referencje do dalszej pra-
cy – zachęca koordynatorka wolon-
tariuszy Agnieszka Światłowska.

Przypominamy, że w tym roku 
uproszczono procedurę przeka-
zywania. Wypełnienie wniosku  
o przekazanie 1 proc. polega wy-
łącznie na podaniu w PIT nume-
ru OPP w Krajowym Rejestrze 
Sądowym oraz wysokości obli-
czonej kwoty. Podatnicy nie mu-
szą już przytaczać pełnej nazwy 
wybranej OPP, ale mogą ją po-
dać w rubryce dotyczącej dodat-
kowych informacji (uszczegóło-
wienie przeznaczenia wpłaty). 

Przypomnijmy, że liczba dar-
czyńców systematycznie się 
zwiększała, do ponad 51 tysię-
cy w ubiegłym roku. Wzrosła też 
hojność olsztynian, z podatku za 
2009 rok przekazali OPP aż 3,15 
mln zł.  Z tego 2,3 mln zł trafi-
ło do 79 organizacji z siedzibą 
w Olsztynie, a 850 tys. zł do in-
nych w Polsce. Spróbujmy pobić 
ten rekord, zwłaszcza że urząd 
skarbowy prześle OPP pieniądze 
wcześniej niż w ub. roku.

Wykazy organizacji z danego 
terenu są publikowane na stro-
nach ministerstwa pracy i po-
lityki spolecznej, samorządów 
oraz na stronach organizacji  
(w naszym przypadku np. na 
www.ocop.olsztyn.pl i www.
ngo.olsztyn.eu). Niestety, wiele 
organizacji przegapiło formal-
ności (nie złożyły w porę rocz-
nych sprawozdań w minister-
stwie pracy!) i nie znalazło się 
w wykazie OPP uprawnionych 

Podatnicy mogą już wybrać organizację o statusie pożytku publicznego, której chcą przekazać 1 proc. swego podatku. Pamiętajmy o tym 
przy składaniu PIT za 2010 r., apeluje prezydium Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna.

Akcja ROPMO – zostaw swój podatek w Olsztynie 

Pamiętajmy o procencie! 
w tym roku do darowizny 1 pro-
centa naszego podatku. Wśród 
nich – co należy stwierdzić ze 
smutkiem – znalazły się m.in. 
Warmińsko-Mazurski Sejmik 
Osób Niepełnosprawnych,  od-
dział Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków, Katolickie Stowa-
rzyszenie Opieki nad Dzieckiem 
i Rodziną im. św. Brata Alberta, 
Fundacja Rozwoju Michelin. 

(jjp)

Letni semestr zajęć na Uniwersyte-
cie Dzieci w Olsztynie zaczyna się 
12 lutego, dlatego spotkanie orga-
nizacyjne dla wolontariuszy odbę-
dzie się na początku lutego. Osoby 
zainteresowane prosimy o kontakt 
na adres: wolontariat_olsztyn@
ud.edu.pl, tel.: 664 821 314. 
 Więcej na: www.uniwersytetdzieci.pl. 
www.ocop.olsztyn.pl/spinacz/    (JJP)

TYN. Więcej informacji na stro-
nie www.mamprawo.fika.pl i pod 
tel.505 344 605 lub mailem mam-
prawo.fika@gmail.com.
Spotkanie odbywa się w ramach 
projektu „Mam prawo do prawa  
– poradnictwo prawne i obywa-
telskie dla mieszkańców Warmii  
i Mazur na lata 2010-2013” oraz 
z okazji Europejskiego Roku  
Wolontariatu 2011.               (ekg) 


