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Szanowni Państwo,
Przekazujemy Państwu ostatni już numer Kwartalnika dla/o organizacjach pozarządowych, publikowany w ramach realizacji projektu „Razem zrobimy więcej i lepiej”. W tym wydaniu znajdą Państwo relacje z dwóch imprez organizowanych przez
Centrum Organizacji Pozarządowych w Olecku, tj. z IV Seminarium informacyjnego
oraz Targów Organizacji Pozarządowych. Seminarium poświęcone było zagadnieniu
współpracy organizacji III sektora z samorządami oraz kwestii sposobu finansowania
COP po zakończeniu realizacji projektu, natomiast Targi były przede wszystkim okazją
do tego, aby organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z terenu powiatu oleckiego, uczestniczące w projekcie, mogły promować swoją działalność.
Ponadto w związku z tym, iż realizacja projektu „Razem zrobimy więcej i lepiej”
dobiega końca, zamieszczamy artykuł podsumowujący działalność Centrum. Głównym celem przedsięwzięcia było wsparcie potencjału Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” w zakresie wzmocnienia potencjału techniczno-organizacyjnego, poszerzenia oferty deficytowych usług
szkoleniowo-doradczych świadczonych na rzecz 24 organizacji pozarządowych
i 5 grup nieformalnych z terenu powiatu oleckiego w okresie do grudnia 2012 r.
Dzięki realizacji projektu Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej uzyskała status organizacji infrastrukturalnej, rozumianej jako prowadzenie działalności mającej na celu
wspieranie organizacji pozarządowych, a organizacje zakwalifikowane do udziału
w nim otrzymały wsparcie w swoich siedzibach przez „Mobilnego edukatora”, wsparcie techniczne, prawne i księgowe oraz brały udział w doradztwie stacjonarnym
i szkoleniach.
Andrzej Wojczulewicz
Prezes Zarządu Fundacji Ziemi Oleckiej
Kierownik Projektu „Razem zrobimy więcej i lepiej”
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Seminarium informacyjne
W dniu 23 października w oleckiej Restauracji „Astra” odbyło się
ostatnie, czwarte Seminarium Informacyjne w ramach projektu „Ra
zem zrobimy więcej i lepiej”.
Na spotkanie oprócz przedstawicieli organizacji pozarządowych
zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich pięciu samorządów
wchodzących w skład powiatu oleckiego.
Celem spotkania było wypracowanie sposobu finansowania
Centrum Organizacji Pozarządowych po zakończeniu realizacji pro
jektu „Razem zrobimy więcej i lepiej” czyli od 1 stycznia 2013 roku.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji, po wysłuchaniu opinii każ
dego z przedstawicieli obecnych samorządów i organizacji pozarzą
dowych, ustalono następujące kwestie:
1. Działalność Centrum Organizacji Pozarządowych będzie kon
tynuowana po zakończeniu projektu, począwszy od roku 2013.
2. Powiat olecki i każda z czterech Gmin wprowadzi zadanie pro
wadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych do Programu
Współpracy i przeznaczy w 2013 r. dotację w wysokości 5 000 zł
oraz ogłosi odrębny konkurs na to zadanie.
3. W Centrum Organizacji Pozarządowych będzie prowadzona na
stępująca nieodpłatna działalność na rzecz organizacji pozarzą
dowych, grup nieformalnych i grup inicjatywnych działających
w obszarze działalności pożytku publicznego :
		
– doradztwo podstawowe,
		
– doradztwo specjalistyczne,
		
– działania informacyjne i promocyjne,
		
– wsparcie techniczne.
Powyższe ustalenia mają charakter deklaratoryjny, ostateczny
kształt Programów Współpracy na 2013 rok, zostanie uchwalony
przez organy uchwałodawcze gmin i powiatu.
Aneta Milczarek

Targi Organizacji Pozarządowych
24 listopada br. w sobotę, w restauracji „Mazurski Dwór” odbyły
się Targi Organizacji Pozarządowych zorganizowane przez Fundację
Rozwoju Ziemi Oleckiej i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Lider w EGO” w ramach projektu „Razem zrobimy więcej i lepiej”.
Impreza ta była swego rodzaju podsumowaniem realizacji niniejsze
go projektu. Pani Aneta Milczarek – zastępca kierownika projektu,
opowiedziała skąd wzięła się idea jego realizacji, a Pani Alicja Mie
szuk – ewaluator projektu, przedstawiła jego założenia i rezultaty.
Ponadto podczas swego wystąpienia Pan Wacław Olszewski wypo
wiedział się na temat roli samorządów w budowaniu społeczeństwa
obywatelskiego.
Jednak Targi były przede wszystkim okazją do tego, aby przed
stawiciele organizacji III sektora i grup nieformalnych z terenu po
wiatu oleckiego, biorący udział realizacji projektu, mogli promować
swoją działalność. Siedem z tych organizacji promowało się na stoi
skach wystawienniczych bądź podczas panelu przeznaczonego dla
organizacji na zaprezentowanie się. Były to:
• Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im.
św. Łukasza wraz z członkiniami Klubu Seniora „WRZOS”, pro
wadzonego przez tę organizację, prezentowało prace rękodziel
nicze wykonywane w Klubie. Ponadto Pani Emilia Urbanowicz
– Prezes Stowarzyszenia
podczas panelu dla orga
nizacji III sektora opowie
działa o realizowanych
projektach, działalności
gospodarczej prowadzo
nej przez Stowarzyszenie
(sklep medyczny) i Klubie
Seniora „WRZOS”.
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• O rezultatach realiza
cji projektu „Sporto
we Olecko” opowia
dał Pan Bartosz Cie
śluk przedstawiciel
Międzyszkolnego
Ludowego
Klubu
Sportowego CZAR
NI Olecko.

• Stowarzyszenie Ko
ło Giżowskich Bab
połączyło siły ze Sto
warzyszeniem Agro
turystycznym „Ma
zurska
Kraina”,
z którym na co dzień
blisko współpracuje
i zaprezentowało na
jednym stoisku prace
rękodzielnicze, wyko
nane przez członkinie
obydwu stowarzyszeń.
• Prezes Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej „Podaruj Ra
dość” przy stoisku promował działalność swojej organizacji.
Podczas panelu przedstawił prezentację nt. działalności prowa
dzonej przez Fundację i potrzeb osieroconych dzieci.
• Do zapoznania się efektami swojej działalności zachęcało rów
nież Stowarzyszenie „Wspólny Cel – Gmina Wieliczki”, pro
mując się przy stoisku wystawienniczym i podczas panelu, kie
dy to wolontariuszka Stowarzyszenia przedstawiła prezentację
nt. działalności tej organizacji.
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• Członkinie zarządu Stowarzyszenia
„Pomocna dłoń” - Pani Beata Dubi
cka i Pani Halina Matuszewska, pre
zentowały przy stoisku wystawien
niczym prace rękodzielnicze wyko
nane przez mieszkańców Domu Po
mocy Społecznej „Zacisze” z Kowali
Oleckich, przy którym działa Stowa
rzyszenie.

• Działalność swojej orga
nizacji promowały również
przedstawicielki Lokalnej
Organizacji Turystycznej
Ziemi Oleckiej.

Podsumowaniem Targów było wręczenie nagród organizacjom,
które wzięły udział w konkursie na najbardziej aktywną organizację
z terenu naszego powiatu. Nagrody otrzymały następujące organi
zacje: Stowarzyszenie „Pomocna dłoń”, MLKS CZARNI Olecko, Stowa
rzyszenie Kultury Fizycznej i Rekreacji KOWALAK, Fundacja „Podaruj
Radość” oraz Stowarzyszenie Olecka Strefa Inspiracji. Nagrodami
w konkursie były 2 kamery cyfrowe i 3 aparaty cyfrowe.
Monika Chmielewska-Sujata
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Podsumowanie realizacji projektu
„Razem zrobimy więcej i lepiej”
Projekt „Razem zrobimy więcej i lepiej” realizowany jest
od 1 października 2010 r., a z dniem 31 grudnia 2012 r. jego realizacja
dobiegnie końca. Celem głównym projektu było wsparcie potencja
łu Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej i Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Lider w EGO” w zakresie wzmocnienia potencjału tech
niczno-organizacyjnego, poszerzenia oferty deficytowych usług
szkoleniowo-doradczych świadczonych na rzecz 24 organizacji po
zarządowych i 5 grup nieformalnych z terenu powiatu oleckiego
w okresie do grudnia 2012 r.
Jak wynika z wyżej opisanego celu projektu, wsparcie projekto
we kierowano do organizacji III sektora i grup nieformalnych z tere
nu powiatu oleckiego. Ostatecznie do udziału w projekcie zakwali
fikowano 24 organizacje pozarządowe, w tym 1 fundacja i 23 sto
warzyszenia oraz 5 grup nieformalnych. Ogółem w projekcie wzięło
udział 70 przedstawicieli organizacji i grup nieformalnych, w tym 56
kobiet i 14 mężczyzn. Są to osoby będące członkami tych organiza
cji, w tym przedstawiciele organów zarządczych oraz ich pracowni
cy i wolontariusze.
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Wsparcie projektowe rozpoczęto od zorganizowania i przepro
wadzenia szkoleń (pierwsze szkolenia odbyły się w grudniu 2010 r.)
i prowadzenia konsultacji prawnych. Powstał także Inkubator NGO
w ramach, którego na rzecz 5 organizacji świadczone są usługi księ
gowe oraz udzielane jest im wsparcie techniczne w postaci udo
stępnienia pomieszczenia biurowego. Ponadto w ramach Inkubato
ra swoje usługi świadczy radca prawny.
Od stycznia 2011 r. ruszyły konsultacje księgowe oraz doradz
two stacjonarne – świadczone w Punkcie Informacyjnym i doradz
two wyjazdowe, tzw. Mobilny Edukator – świadczone w siedzibach
wspieranych organizacji bądź urzędach gmin.
Szkolenia. W ramach projektu zorganizowano i przeprowadzo
no 39 szkoleń, w tym 24 dwudniowe i 15 jednodniowych. Ostatnie
szkolenie odbyło się 17 listopada br. Zakres tematyczny szkoleń usta
lany był na podstawie zidentyfikowanych potrzeb szkoleniowych
organizacji pozarządowych. Tematyka dotyczyła tych zagadnień
z zakresu funkcjonowania organizacji III sektora, z którymi ich człon
kowie i pracownicy mieli największe trudności. Tematyka szkoleń
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dotyczyła przede wszystkim: pozyskiwania środków na działalność
statutową organizacji pozarządowych, sprawozdawczości w NGO,
rozwijania umiejętności interpersonalnych, budowania zespołu,
prawidłowego rozliczania projektów.
Konsultacje księgowe
udzielane w Punkcie In
formacyjnym (w siedzibie
COP). Księgowa wspierała
organizacje m.in. w spo
rządzaniu budżetów, kosz
torysów do projektów,
przy rozliczaniu projektów,
w momencie sporządzania
sprawozdań finansowych
z działalności organizacji
oraz w kwestiach związa
nych z zatrudnianiem per
sonelu. Konsultantką księgową była Katarzyna Radzewicz.
Konsultacje prawne i pora
dy prawne. Konsultacje prawne
udzielane były w Punkcie Infor
macyjnym przez prawnika Pana
Adama Paliwodę, a porady praw
ne w Inkubatorze NGO – świad
czył je mec. Marcin Adamczyk.
Zadaniem prawników było m.in.
udzielanie pomocy grupom
nieformalnym w zarejestrowa
niu się, wspieranie organizacji
w kwestiach związanych z za
trudnianiem personelu, pomoc
w przygotowaniu dokumentów
związanych z funkcjonowaniem organizacji, pomoc w dokonywa
niu zmian w statutach organizacji itp.
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Doradztwo. Doradztwo
prowadzone było dwutoro
wo; tj. jako stały dyżur dorad
cy w Punkcie Informacyjnym
oraz w formie „Mobilnego
Edukatora” jako usługa wy
jazdowa prowadzona w sie
dzibach wspieranych orga
nizacji. Doradcy pracowali
z organizacjami i grupami
nieformalnymi w następu
jącym zakresie tematycz
nym: zakładanie i rejestracja
organizacji, pozyskiwanie
środków finansowych, zarzą
dzanie zasobami ludzkimi,
finansami organizacji oraz
projektami, monitoring i ewaluacja. Doradcami były Pani Celina
Górska i Pani Małgorzata Marszelewska.
Seminaria. W ramach projektu zorganizowane zostały cztery se
minaria informacyjne. Dwa pierwsze prowadził Pan Tomasz Andru
kiewicz – prezydent Miasta Ełku i aktywny działacz III sektora – jed
no dotyczyło znaczenia
źródeł finansowania dla
działalności statutowej
organizacji pozarządo
wych, a drugie systemu
współpracy samorzą
dów z organizacjami
pozarządowymi. Trze
cie seminarium również
zostało
poświęcone
współpracy organizacji
III sektora z samorząda
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mi oraz omówione zostały zasady realizacji projektów partnerskich.
Prowadziła je Pani Celina Górska. Podczas ostatniego, czwartego
seminarium, podsumowana została działalność COP oraz omówio
na została rola samorządów w budowaniu społeczeństwa obywa
telskiego. Prowadzącymi byli Pani Celina Górska i Pan Mieczysław
Michniewicz.
Targi Organizacji Pozarządowych były jednym z ostatnich
działań realizowanych w ramach projektu „Razem zrobimy więcej
i lepiej”. Targi były swoistym podsumowaniem realizacji projektu,
ich celem była promocja organizacji pozarządowych z powiatu ole
ckiego oraz różnych przejawów aktywności społecznej, w tym pro
mocja dobrych praktyk, a także integracja sektora pozarządowego
z powiatu oleckiego. W dniu Targów odbyły się ciekawe prezentacje
i wydarzenia m.in.: wystąpienie Pana Wacława Olszewskiego na te
mat roli samorządów w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego,
organizacje pozarządowe zaprezentowały rezultaty i oddziaływanie
projektów realizowanych na obszarze powiatu oleckiego, stoiska
wystawiennicze organizacji pozarządowych z powiatu oleckiego.

Ponadto w ramach pracy Punktu Informacyjnego wydawane
były dwie publikacje dla organizacji pozarządowych, tj.:
• Kwartalnik, w którym publikowano artkuły dotyczące funkcjono
wania organizacji III sektora oraz artykuły nt. działalności i inicjatyw
podejmowanych przez organizacje i grupy nieformalne, biorące
udział w realizacji projektu,
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• Informator o organizacjach pozarządowych (wydawany raz na pół
roku), na łamach którego publikowane były artykuły promujące
działalność organizacji pozarządowych z terenu powiatu oleckiego,
oraz prowadzony jest portal internetowy www.cop.fundacja.
olecko.pl, na którym zamieszczane są informacje o aktualnie prowa
dzonych konkursach dla organizacji III sektora oraz bieżące informa
cje dotyczące działań podejmowanych w projekcie.
Działalność Centrum Organizacji Pozarządowych w Olecku przez
27 ostatnich miesięcy była finansowana ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013. Projekt kończy się 31 grudnia 2012 roku.
Dzięki zaangażowaniu wszystkich samorządów powiatu oleckie
go zakończenie realizacji projektu nie oznacza zakończenia działal
ności Centrum.
Z ogromną satysfakcją informujemy, iż prowadzenie Centrum
jako zadanie własne samorządów zostało wprowadzone do Progra
mów Współpracy na 2013 rok. Możliwość taka wynika wprost z usta
wy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwiet
nia 2003 r. (Dz. U.Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) W nowelizacji usta
wy, która została uchwalona przez parlament, centrum wsparcia
pojawiło się jako jedno z zadań publicznych (Organ administracji
publicznej może po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tworzyć jednostki orga
nizacyjne, których celem jest wspieranie aktywności obywatelskiej
w sferze zadań publicznych określonych w art. 4. Jednostkę organi
zacyjną może prowadzić organizacja pozarządowa).
Zespół Centrum Organizacji Pozarządowych w Olecku składa
wszystkim osobom i organizacjom, zaangażowanym w realizację
projektu „Razem zrobimy więcej i lepiej” serdeczne podziękowania za współpracę oraz życzy wielu sukcesów w dalszej działalności.
Aneta Milczarek
Monika Chmielewska-Sujata
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Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
przepełnionych spokojem, miłością i rodzinnym ciepłem
oraz nadziei i radości w każdym dniuNowego 2013 Roku
życzy Zespół
Centrum Organizacji Pozarządowych
w Olecku

Boże Narodzenie AD 2012
projekt kartki wykonała Natalia Gorlewska, SP nr 1 w Olecku
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Wydawca:
Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej
pl. Wolności 2, 19-400 Olecko
tel./fax 87 520 21 59, e-mail: fundacja.olecko@tlen.pl
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”
pl. Wolności 2, 19-400 Olecko
tel./fax 87 610 11 83, e-mail: biuro@liderwego.pl

Wykonawca:
Libra Olecko
ul. Akacjowa 9, 19-400 Olecko
tel. 87 520 25 65, fax. 87 739 08 67

www.cop.fundacja.olecko.pl

publikacja bezpłatna

