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Z życia organizacji

Publikacja dystrybuowana jest bezpłatnie.  
Zrealizowano przy współudziale  
finansowym Gminy Olsztyn
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Wymyśl hasło
Regionalne Centrum Wolontariatu  
w Elblągu zaprasza konkursu na naj-
ciekawsze hasło promujące wolontariat 
na Warmii i Mazurach. Każdy może 
stworzyć wyjątkowe hasło. Kapituła 
konkursu złożona z 5 osób nagrodzi 
3 najbardziej kreatywne hasła pro-
mujące wolontariat. Na najciekawsze 
hasła czekają nagrody. Termin zgłoszeń 
upływa 17 listopada. Propozycje hasła 
należy nadsyłać na adres: Regionalne 
Centrum Wolontariatu w Elblągu, ul. 
Związku Jaszczurczego 17/26, e-mail:
elbląg@wolontariat.org.pl z dopi-
skiem „Konkurs na hasło”.

Żołnierskie Pokolenia
Zarząd Wojewódzki Związku Żoł-
nierzy Wojska Polskiego w Olsztynie  
planuje zorganizować 6 grudnia 
kolejne  „Spotkanie Żołnierskich 
Pokoleń”. Odbędzie się w godz.10-14  
w Osiedlowym Klubie Kultury „Al-
ternatywa” OSM przy ul. Profesor-
skiej 15 w Olsztynie. (koszt udziału 
jednej osoby 30 zł). W spotkaniu 
wezmą udział także przedstawiciele 
władz miasta i województwa oraz 
prezes  ZG ZŻWP w Warszawie gen. 
dyw. Franciszek Puchała. 
Przewidziano wręczenie wyróżnień  
i spotkanie integracyjne. Zgłoszenia 
od kół przyjmuje Maciej Sasin, skarb-
nik ZW ZŻWP w Olsztynie. Kontakt 
tel.:  89/542-15-37(ZW, środy, czwart-
ki, godz.10-13), kom. 669-917-691.

Nowa fundacja
Powstała fundacja „Wyłom”, której 
celem jest promowanie olsztyńskich 
plastyków, przede wszystkim studen-
tów i absolwentów Wydziału Sztuki 
UWM. Pomysłodawcą fundacji jest 
jej prezes – dr Violeta Kulikowska-
-Parkasiewicz, adiunkt Instytutu Sztuk 
Pięknych Wydziału Sztuki UWM. 
Wśród fundatorów są jej współpra-
cownic: Maja Baranowska, Joanna 
Bentkowska-Hlebowicz, Izydor Borys, 
Anna Drońska, Zygmunt Droński, 
Ewa Gładkowska, Wioletta Jaskólska, 
Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska, Gra-
żyna Kobrzeniecka Sikorska, Janusz 
Połom, Zbigniew Urbalewicz i Renata 
Zimnicka-Prabucka. 
Fundacja zaczęła od wystawy wła-
snych prac plastycznych oraz prac 
wykonanych przez aktualnych i byłych 
studentów Instytutu Sztuki UWM  
w Koszarach Dragonów. 

Szwedzi szukają współpracy
 Szwedzka gmina Östra Göinge 
ma problem z rosnącymi kosztami 
wsparcia dla gospodarstw domowych 
mieszkańców (wśród nich aż 60 z 
zagranicy, większość w wieku 55+ i 
osoby niepełnosprawne).  W ramach 

Ważnym punktem forum OPMO 
(24 października) było podpisa-
nie listu intencyjnego w sprawie 
powołania Akademickiego Ośrodka 
Wspierania Organizacji Pozarządo-
wych, zapewne pierwszej tego typu 
placówki naukowej w Polsce.
Swoje podpisy pod tym dokumen-
tem złożyli: w imieniu Chorągwi 
Warmińsko-Mazurskiej ZHP  
– harcmistrz dr Halina Płocha  
i skarbnik – hm dr Jakub Zięty,  
w imieniu władz UWM – prorektor 
prof. dr hab. Jaroszewski i prodzie-
kan Wydziału Prawa i Administra-
cji prof. dr hab. Piotr Majer,  
a w imieniu Związku Stowarzyszeń 
„Razem w Olsztynie”  – Monika 
Falej, dyrektorka OCOP, przewod-
nicząca Rady Organizacji Poza-
rządowych Miasta Olsztyna. Lista 
sygnatariuszy nie jest zamknięta, 
więc  do tworzenia AOWOP mogą 
przystąpić kolejne instytucje  
i organizacje.
Monika Falej zaznaczyła, że będzie 
to miejsce, gdzie wydziały UWM 
będą pracować na rzecz wspierania 
organizacji pozarządowych. Orga-
nizacjom łatwiej będzie korzystać 
z badań UWM oraz dotrzeć do 
studentów z ideami społeczeń-
stwa obywatelskiego. Partnerzy 
deklarują m.in. utworzenie studiów 
podyplomowych nt. III sektora dla 
liderów organizacji i pracowników 
instytucji publicznych, prowa-
dzenie badań i doradztwa dla OP, 
współpracę z ROPMO i OCOP 
oraz samorządami województwa, 
poszukiwanie źródeł finansowania 
inicjatyw OP. 
Utworzenie ośrodka – ma cechy 
innowacji – jest pokłosiem współ-
pracy ZS „Razem w Olsztynie”  
z pracownikami naukowymi kilku 

Olsztyn pierwszy w Polsce?

Akademicki Ośrodek Wspierania OP
Po raz 11. odbyło się Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna. Złożyły się na nie 
rozstrzygnięcia dorocznych konkursów NIOP, targi organizacji „NGO na TOPie” i pracy wolonta-
riackiej, debata akademicka o wolontariacie międzynarodowym i warsztaty nt. kontraktacji usług 
społecznych.

wydziałów UWM, zwłaszcza Prawa 
i Administracji, Nauk Społecz-
nych i Humanistycznego. Oni 
też są głównymi współtwórcami 
i referentami w ogólnopolskich 
konferencjach nt. funkcjonowania 
OP w kraju i na świecie, jakie od 
dwóch lat odbywają się w Olsztynie 
(relacja z II konferencji na str. 3-4). 
Ośrodek będzie cennym partne-
rem dla sieci administracyjnych 
centrów wspierania organizacji 
pozarządowych, jakie istnieją już 
od lat w Polsce. 
Podczas forum wykład  pt. „Sektor 
pozarządowy jako pracodaw-
ca i miejsce budowania kariery 
zawodowej” wygłosił Jerzy Boczoń, 
dyrektor Fundacji Regionalne 
Centrum Informacji i Wspoma-

gania Organizacji Pozarządowych 
w Gdańsku. Z jego wypowiedzi 
wynika, że nadal 45 proc. orga-
nizacji bazuje na wolontariacie 
swych członków. Jednak organi-
zacje i fundacje, a także podmioty 
ekonomii społecznej mogą być 
ważnym pracodawcą, sprzyjającym 
rozwojowi karier zawodowych w 
ulubionych profesjach. Tak jest już 
w 19 proc. OP, które mają etato-
wych pracowników, a kolejna co 
piąta płaci doraźnie za wykonaną 
specjalistyczną pracę. O profesjona-
lizacji pracy w organizacji J. Boczoń 
mówił też podczas warsztatów nt. 
kontraktacji usług społecznych.

 (JJP)

Podpisy pod listem intencyjnym w sprawie utworzenia innowacyjnej placówki 
– Akademickiego Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych, złożyli 
(od lewej): dr Krystyna Płocha (ZHP i UWM), prof. dr hab. Piotr Majer (UWM) i 
mgr Monika Falej (ZS „Razem w Olsztynie”). 
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długoterminowego projektu Szwedzi 
chcą zbadać, jak można poprawić 
współpracę między odpowiednimi 
agencjami rządowymi, organizacjami 
pozarządowymi, gminami i innymi 
instytucjami, by wspomóc osobom 
wybrnąć z trudnej sytuacji. Dlatego 
poszukują do współpracy gminy  
i inne organizacje, które mają podob-
ne problemy i doświadczenia. Kon-
takt: Tomas Carvonen, menadżer ds. 
planowania w Gminie Östra Göinge, 
e-mail: Tomas.Carvonen@ostragoin-
ge.se, + 46 (0) 44 775 6020 lub Sara 
Wanther, koordynator UE, Biuro UE 
Skania Nordost, sara.wanther@skane-
nordost.se, +46 (0) 734-253745. Link 
do fiszki projektu: http://www.kiw-
-pokl.org.pl/index.php?option=com_
sobipro&pid=148&sid=1436:Goinge-
Forward&Itemid=201&lang=pl

Skandynawskie wnioski 
Jest możliwość ubiegania się o dotacje 
służące nawiązaniu i wzmacnianiu 
współpracy dwustronnej z organi-
zacjami i instytucjami z Norwegii, 
Islandii i Liechtensteinu. Dotacje 
mogą być przeznaczone m.in. na 
wymianę i transfer wiedzy, techno-
logii oraz doświadczenia,  także na 
promowanie dobrych praktyk (np. 
szkolenia, staże, publikacje, konfe-
rencje, wizyty studyjne). Wnioski 
przyjmowane są do pierwszego dnia 
każdego miesiąca i oceniane na bieżą-
co. Wnioskodawcami mogą być tylko 
polskie organizacje pozarządowe, 
które otrzymały dotacje na realizację 
projektu tematycznego bądź systemo-
wego w ramach programu Obywatele 
dla Demokracji. Kontakt telefoniczny 
bądź mailowy: Justyna Frydrych 
tel. 22/536-02-67, e-mail: jfrydrych@
batory.org.p, http://www.ngofund.
org.pl/stosunki-dwustronne/.

Konkurs  turystyczny
Departament Turystyki Ministerstwa 
Sportu i Turystyki zaprasza do składa-
nia ofert na realizację zadań publicz-
nych z zakresu turystyki na rok 2015. 
Termin upływa 24 listopada br. 
Oferty należy składać w Kancelarii 
Ogólnej Ministerstwa Sportu i Tury-
styki ul. Senatorska 14 Warszawa lub 
przesyłać na adres Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki Departament Turystyki 
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa 
(liczy się data stempla). Kontakt tel. 
22/244-73-08 lub 22/ 244-31-97,  
www.msport.gov.pl.

Zintegrowani Niepełnosprawni 
W dniach 26-27 listopada w Hotelu 
Miłomłyn Zdrój WMSON organizuje 
doroczne spotkanie przedstawicieli or-
ganizacji zrzeszonych w oraz współpra-
cujących.  Warunkiem udziału  
w konferencji jest opłacenie przez orga-
nizację składek członkowskich  
w Sejmiku (łącznie z rokiem 2014) na 
dzień zgłoszenia.

Regionalny Ośrodek Debaty 
Międzynarodowej w Olsztynie za-
prezentowały Katarzyna Wilichow-
ska i Aneta Rzędkowska, następnie 
Gabriela Zimirowska, wiceprezes 
Regionalnego Centrum Wolonta-
riatu w Elblągu wygłosiła referat pt. 
„Wolontariat krajowy wstępem do 
wolontariatu międzynarodowego”
 O wyzwaniach wolontariatu 
międzynarodowego – korzyściach 
i przykłady programów mówiła 
Kornelia Kurowska, prezes Zarządu 
Fundacji „BORUSSIA” w Olsztynie. 
Następnie swoje przygody  
z wolontariatem międzynarodo-
wym opowiadali wolontariusze 
AISEC z kilku krajów, m. in.: Kamil 
Poździał, przewodniczący Komitetu 
Lokalnego AIESEC Olsztyn,  Kata-
rzyna Tunkiewicz, członek zarządu 
ds. wymiany przychodzącej AISEC 
oraz  Valeria Vega, przewodniczą-

Barbara Baturo-Warszawska,   
w imieniu jury konkursu „Najlepsza 
Inicjatywa Organizacji Pozarządo-
wej” (NIOP), ogłosiła że pierwszą 
nagrodę zdobyło Warmińsko-Ma-
zurskie Stowarzyszenie Rodzin  
i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa 
„Strzał w 10” za inicjatywę utworze-
nia niepublicznego przedszkola z 
oddziałami integracyjnymi „Dzie-
cięce Marzenia” (2,5 tys. zł). Drugą 
nagrodę przyznano Stowarzyszeniu 
Wspierania Działań Prorodzinnych 
„Forum Prorodzinne” za zorganizo-
wanie „Orszaku Trzech Króli”  
(1,5 tys.zł), a trzecią – Stowarzyszeniu 
„Wyjątkowe Serce” za „Wyjątkowe 
obchody miesiąca wiedzy na temat 
autyzmu” (1 tys. zł). Wyróżnienia 
honorowe pzdobyli: Stowarzyszenie 
Edukacji i Rozwoju „Pionier” za 
projekt edukacyjny osób starszych 
„Dojrzały konsument”; WM Oddział 
PTTK za cykliczne spotkania tury-
stów „Tramp” i Akcja Katolicka Ar-
chidiecezji Warmińskiej za coroczną 
Wentę Dobroczynną. Nagrody ufun-
dował i wręczył prezydent Olsztyna 
Piotr Grzymowicz, który w swym 
wystąpieniu podczas forum podkre-
ślił, że organizacje są niezawodnymi 
sojusznikami samorządu.

Nagrody NIOP i III Sektor w Mediach
W trakcie forum wręczono nagrody (statuetki oraz pieniądze) w dwóch konkursach: NIOP, organi-
zowanego przez ROPMO i „Trzeci Sektor w Mediach” organizowanego we współpracy ze Stowarzy-
szeniem Dziennikarzy Polskich.

Wiceprezes Warmińsko-Mazur-
skiego Oddziału Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich Andrzej 
Dramiński przedstawił laure-
atkę konkursu „Trzeci Sektor w 
Mediach”. Nagrodę główną (5 
tys. zł) jury przyznało red. Annie 
Minkiewicz-Zarębie za cykl audycji 
o ośmiu organizacjach pt. „Obok 
nas”, emitowanych w Radiu Olsztyn 
w każdy poniedziałek  
o godzinie 21.15.                      (JJP)

Nagrodzone organizacje i organizatorzy konkursów.

Red. Anna Minkiewicz-Zaremba odbiera 
gratulacje od Andrzeja Dramińskiego.

Debata o wolontariacie międzynarodowym 
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie zorganizował podczas 11. Forum OPMO re-
gionalną debatę pt. „Wolontariat międzynarodowy. Narzędzie budowania doświadczenia zawodowego”

ca Komitetu Lokalnego AIESEC 
UNAM (Meksyk). Dyskusji uczest-
ników przyświecała teza: „Wolonta-
riat międzynarodowy stanowi
bardzo dobre narzędzie do podno-
szenia własnej wartości rynkowej”. 
Regionalny Ośrodek Debaty Między-
narodowej mieści się od kwietnia br. 
w OCOP, ul. Tarasa Szewczenki 1, 
10-274 Olsztyn. Kontakt: tel. kom.: 
786 964 775, faks 89/542-52-34, e-
-mail: rodm@rodm-olsztyn.pl. Godz. 
otwarcia: pn-pt 9-17. 
Więcej o inicjatywach RODM na 
www.rodm-olsztyn.pl.

(jjp)

Zadanie dofinansowane ze środków 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Prelegentki: Gabriela Zimirowska i 
Kornelia Kurowska oraz Katarzyna Wil-
chowska i Aneta Rzędkowska z RODM.

Uczestnicy debaty.
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Nasze prezentacje – ludzie i inicjatywy

Referaty przygotowali pracownicy 
i studenci wielu placówek nauko-
wych w Polsce. Pokrótce,  
z konieczności wybiórczo, omówi-
my ich wystąpienia. 

Ekologiczni szantażyści
Podczas  konferencji pojawiło się 
sporo kontrowersji. Pierwszym 
„prowokatorem” do dyskusji 
okazał się prof. dr hab. Wiesław 
Pływaczewski (WPiA UWM), 
który mówił o roli organizacji 
pozarządowych w przeciwdziała-
niu zjawiskom niekontrolowanego 
zawłaszczania przestrzeni krajobra-
zowej. Wskazał na kryminologicz-
ne studium przypadków w sektorze 
energii wiatrowej (przykłady z na-
szego województwa). Powołując się 
na raport NIK wskazał na nieetycz-
ne zjawiska: wręcz wandalizmu 
ekologicznego, a nawet korupcji, 
szantażu i pobić, w czym brylują 
organizacje lobbujące za energią 
wiatrową. 
Korespondowało z nim wystąpienie 
dra Łukasza Dubińskiego (WPiA, 
Uniwersytet Szczeciński), który 
scharakteryzował „Organizacje zie-
lone (analiza prawno-procesowa)” 
jako organizacje wybitnie specja-
listyczne, o szczególnych upraw-
nieniach w procesach karnych i 
postępowaniu administracyjnym. 
Łatwiej im, niż innym, storpedować 
ingerencje w środowisko, łatwiej 
też zastopować procedurę sądową 
czy administracyjną. Mogą one 
nadużywać swoich praw w obronie 
określonych racji, co prowadzi do 
patologii, np. antagonizowania spo-
łeczeństwa. A wynika to, zdaniem 
referenta, z niedoskonałości ustaw: 
o ochronie środowiska i o udostęp-
nianiu informacji o środowisku. 
Stąd różne interpretacje (przez sądy 
oraz administrację) definicji orga-
nizacji ekologicznej i uprawnień 
innych organizacji zajmujących się 
ochroną środowiska. 
Dr Karol Hejbudzki (WPiA UWM) 
niektóre postępowania ekologów 
nazwał wręcz „ekoszantażem”, 
omawiając prawne uwarunkowania 
działalności organizacji ekologicz-
nych w realizacji przedsięwzięć 
publicznych i prywatnych. 
Dr Bogusław Sowa (Wydział 
Medyczny Uniwersytetu Rzeszow-
skiego) przedstawił „Aktualne 

Naukowo o organizacjach po raz drugi
W dniach 23-24 października w Centrum Humanistycznym UWM odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Perspektywy rozwoju 
sektora organizacji pozarządowych”.

problemy udziału organizacji 
społecznej w postępowaniu 
administracyjnym”, wskazując na 
niewykorzystywanie uprawnień 
przez organizacje, niezależnie od 
ich statusu prawnego. O wpływie 
OP na poziom ochrony środowiska 
(zazwyczaj pozytywnym) mówiła 
Emilia Rosiak (współautorka – Na-
talia Rudzińska WPiA UWM). 

BIP – darmowa promocja OP
Student politologii z IKW w 
Bydgoszczy Paweł Bielicki („Or-
ganizacje pozarządowe w zakresie 
polskich  źródeł prawa”) zazna-
czył, że sama nazwa „organizacja 
pozarządowa” pojawiła się w 
polskiej konstytucji dopiero w 1997 
r. Wskazał też na szerokie upraw-
nienia organizacji, ujęte w różnych 
ustawach i kodeksach. 
Zdaniem Bartosza Wilka (student 
WPiA Uniwersytetu Szczecińskie-
go, Sieć Obywatelska Watching 
Polska), należy wprowadzić obo-
wiązek założenia przez OP Biule-
tynu Informacji Publicznej, jako 
warunek udzielenia zamówienia 
publicznego. Bo niestety, niewiele 
OP korzysta z tej formy budowania 
swego wizerunku i promocji, cho-
ciaż BIP można założyć i prowadzić 
za darmo na stronie ministerstwa 
cyfryzacji!
Wybrane aspekty współpracy wiel-
kopolskiej policji z OP przedstawił 
mgr Andrzej Gibadło (KW Policji 
w Poznaniu, WSz. Bankowa w 

Gdańsku, Instytut Prawa  
i Dyplomacji w Gdyni, WSPol.  
w Szczytnie). Jego wypowiedź znala-
zła spory oddźwięk w dyskusji, gdy 
powiedział, że policja dba o prawa 
człowieka i chroni najsłabszych. 
Dr Jerzy Akińcza (WPiA UWM) 
skupił się na wykładni wolontaria-
tu w świetle przepisów ustawy o 
działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie. Z kolei Karoli-
na Rzeczkowska (WPiA UWM)  
przedstawiła podstawy prawne 
funkcjonowania klubów sporto-
wych jako OP wspierających kul-
turę fizyczną (nie wszystkie kluby 
muszą być OP, natomiast muszą być 
podmiotami prawa handlowego, 
wyjątek – UKS), a o charytatywno-
-opiekuńczej wybranych kościołów 
i związków wyznaniowych w Polsce  
mówiła dr Justyna Krzywkowska 
(WPiA UWM). 

Finansowo-organizacyjne 
szanse organizacji
Mgr Bartosz Romowicz (KUL)  
w referacie „Konsekwencje 
prawno- finansowe współpracy 
jednostek samorządu terytorial-
nego z organizacjami pozarządo-
wymi” zwrócił uwagę na szerokie 
spectrum możliwości współpracy 
(zasady i plany współpracy, kon-
sultacje, partycypacja, inicjatywa 
lokalna, zlecanie zadań publicznych 
w ramach ofert, wspólne komisje 
stałe i doraźne oraz konkursowe, 
itp.), o których samorządy często 

Cd. na str. 4

Prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski 
(UWM)

Dr Łukasz Dubiński (Uniwersytet Szczeciński)

Mgr Bartosz Romowicz (KUL)

Paweł Bielicki (UKW Bydgoszcz)

Mgr Anita Tkocz (UE Wrocław)

Mgr Elżbieta Szulc-Majewska (UMSC)

– Prezydium konferencji, prodziekani: Wydziału Nauk Ekonomicznych dr hab. Anna 
Organiściak-Krzykowska, Wydziału Nauk Społecznych prof. dr. hab. Andrzej Olubiń-
ski i  Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Piotr Majer.
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Nasze prezentacje – ludzie i inicjatywy
Dok. ze str. 3

zapominają. Adrianna Tymieniecka 
(WPiA UWM) zwróciła uwagę 
na nową instytucję inicjatywy 
lokalnej jako formy realizacji zadań 
publicznych. Niestety, kwoty na ten 
cel trudno zaplanować w budżecie 
gmin.
Szanse realizacji zadań publicz-
nych w formie regrantingu na 
przykładzie programu „Działaj 
lokalnie” omówiła mgr Anita Tkocz 
(Uniwersytet Ekonomiczny we 
Wrocławiu), a zasady współpracy 
administracji rządowej z organi-
zacjami pozarządowymi przedsta-
wiła  mgr Elżbieta Szulc-Wałecka 
(UMCS). Szczególne przypadki 
nadawania spółkom handlowym 
lub ich fundacjom statusu organi-
zacji pożytku publicznego przedsta-
wił  dr Jakub Zięty (WPiA UWM).  
Prowadzą one głównie zarobkową 
działalność gospodarczą (etato-
wą) i jego zdaniem nie powinny 
korzystać ze statusu OPP, dającego 
uprawnienia do odpisu 1 procenta 
z podatków od dochodów osób 
fizycznych. Mgr Jerzy Kawa (WPiA 
UWM i Tomasz Opar (student 
WPiA UWM) zreferowali wybrane 
problemy tworzenia i funkcjono-
wania organizacji trzeciego sektora. 
Zwrócili uwagę, że większość OP 
działa chaotycznie, bez planu, że 
tylko 19% prowadzi działalność 
gospodarczą, że OP potrzebni są 
menedżerowie, bo bez fachowców 
partnerstwa z samorządami kuleją. 
Natomiast mgr Martyna Seroka 
(WPiA UWM) zwróciła uwagę na 

aktywność legislacyjną i społecz-
ną Parlamentarnego Zespołu ds. 
Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi.

Ekonomia społeczna 
to też III sektor!
Mgr Bartosz Majewski (Wyższa 
Szkoła Bankowa w Gdyni) zwrócił 
uwagę na  niewykorzystane  tzw. 
klauzule społeczne (np. aktywizacja 
osób niepełnosprawnych, tworze-
nie nowych miejsc prac, innowa-
cyjność, korzyści środowiskowe) 
w zamówieniach publicznych, 
które mogą być szansą podmiotów 
ekonomii społecznej w lepszej  
partycypacji środków publicznych. 
Niestety, klauzule te często są tak 
formułowane, że są nieosiągalne dla 
słabych z natury podmiotów ES. O 
roli ES w praktyce pracy socjalnej 
jako przeciwdziałaniu marginaliza-
cji i wykluczeniu społecznego bez-
robotnych mówiła dr Majka Łojko 
(WNS UW), a  mgr Katarzyna 
Siewicz (WNS UWM) o zadaniach 
OP w integracji społecznej Romów 
na przykładzie województwa war-
mińsko-mazurskiego.

Polskie OP w świecie
Mgr Aleksandra Wołoszyk (Aca-
demia Europa Nostra) omówiła 
zależności między współpracą 
międzynarodową a rozwojem OP, 
natomiast Milena Powirska (stu-
dentka WPiA UWM) przedstawiła 
udział  polskiego III sektora w Eu-
ropejskiej Konfederacji Organizacji 

Pozarządowych na rzecz Pomocy 
i Rozwoju – CONCORD (niestety, 
jest skromny). Podobną tematykę 
podjęła dr Joanna Szymoniczek 
(Instytut Studiów Politycznych 
PAN), omawiając rolę polskich 
organizacji pozarządowych w mię-
dzynarodowej pomocy humanitar-
nej i rozwojowej. Organizacje takie 
można policzyć na palcach jednej 
reki, chociaż zobowiązani jesteśmy 
do pomagania krajom biedniejszym 
od nas (wedle OECD jesteśmy 
wśród 42 państw nie wymagających 
takiej pomocy!). 

***
Organizatorami konferencji byli: Wy-
dział Prawa i Administracji UWM, 
Związek Stowarzyszeń „Razem  
w Olsztynie”, Fundacja „Inicjatywa 
Kobiet Aktywnych”, Koło Naukowe 
Nauk Penalnych „Nemezis” UWM. 
Nad całością czuwali:, mgr Monika 
Falej z ZS „Razem w Olsztynie” oraz 
dr Urszula Szymańska i mgr Jerzy 
Akińcza z WPiA. W prowadzeniu 
obrad prof. Majera wspomagali:  
prodziekan Wydziału Nauk Społecz-
nych UWM prof. dr. hab. Andrzej 
Olubiński, prodziekan Wydziału 
Nauk Ekonomicznych UWM 
dr hab. Anna Organiściak-Krzykow-
ska i dr hab. Krystyna Żuk-Goła-
szewska z Wydziału Kształtowania 
Środowiska i Rolnictwa.

Tekst i zdjęcia 
Jerzy Pantak

Naukowo o organizacjach po raz drugi
W dniach 23-24 października w Centrum Humanistycznym UWM odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Perspektywy rozwoju 
sektora organizacji pozarządowych”.

Mgr Bartosz Majewski (WSz. Bankowa 
Gdynia)

Bartosz Wilk (Uniwersytet Szczeciński)

Dr Jerzy Akińcza (UWM)

Dr Joanna Szymoniczek (PAN)

Milena Powirska (UWM)

Słuchacze konferencji, studenci UWM, często się zmieniali.

Mgr Martyna Seroka (UWM)
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23 finał WOŚP
Ruszyły przygotowania do 23. finału, 
który odbędzie się 11 stycznia 2015 
roku. Olsztyński sztab Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy przy 
Miejskim Ośrodku Kultury rozpoczął 
nabór wolontariuszy. Zgłaszać się 
można do 30 listopada. Aby zostać 
wolontariuszem WOŚP należy wejść 
na stronę www.wosp.olsztyn.eu – za-
kładka WOLONTARIAT i wypełnić 
formularz zgłoszeniowy. 

Bezpłatne doradztwo dla NGO
Olsztyńskie Centrum Organizacji Po-
zarządowych oferuje bezpłatną pomoc 
przy przygotowaniu ofert konkurso-
wych. 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 do-
radztwa OCOP we wtorki g.17-18. 
Doradztwo jest organizowane przez 
Związek Stowarzyszeń „Razem 
w Olsztynie” w ramach projektu 
„Olsztyńskie Centrum Organizacji 
Pozarządowych” realizowanego przy 
współudziale finansowym Gminy 
Olsztyn oraz projektu „W kierunku 
profesjonalizacji” współfinansowanego 
przez Powiat Olsztyński.

Doradztwo dla NGO 
z gminy Barczewo
Do grudnia 2014 roku ze stałego do-
radztwa w OCOP mogą korzystać or-
ganizacje z gminy Barczewo. Porady 
są adekwatne do zdiagnozowanych 
problemów wybranych organizacji. 
Organizacje zainteresowane ofertą 
OCOP proszone są o kontakt po-
przez e-mail: sekretariat.ocop@gmail.
com, tel. 503-680-500 i doradczyni 
Danuta Zielonka, tel. 515-501-369. 
Doradztwo organizowane w ramach 
projektu „W kierunku profesjonaliza-
cji” realizowanego przy współudziale 
finansowym Gminy Barczewo.

Doradztwo specjalistyczne 
w RODM 
Regionalny Ośrodek Debaty Mię-
dzynarodowej oferuje doradztwo 
specjalistyczne dla przedsiębiorców 
oraz przedstawicieli NGO. Dora-
dzają wyspecjalizowani eksperci 
różnorodnych dziedzin. Można do 
nich kierować zapytania również 
drogą elektroniczną na adres e-mail: 
rodm@rodm-olsztyn.pl.
Dyżury w listopadzie (poniedziałki, 
godz. 11-14) – 17 i 24. Wskazane 
zapisy telefoniczne, nr 786-964-775.
Więcej na stronie: http://rodm-olsztyn.
pl/nasze-dzialania/doradztwo-stale/

Cd. na str. 6

Olsztyńska gra planszowa i crowd-
funding odmienią polską przedsię-
biorczość?
Crowdfunding jest formą finanso-
wania społecznego różnorodnych 
projektów i polega na zbieraniu 
wokół nich osób, które wspierają 
je inwestując drobne, jednorazowe 
kwoty.  
Gra powstała w odpowiedzi na 
sygnały rynkowe, które wskazują 
na niską wiedzę ekonomiczną 
Polaków, co skutkuje podejmowa-
niem przez nich niekorzystnych 
decyzji finansowych. Jednymi 
z najdobitniej potwierdzających 
to przykładów są jeszcze nie tak 
dawno brane „na potęgę” „tanie” 
kredyty hipoteczne we frankach 
oraz sprawa „złotego” parabanku, 
któremu ślepo zaufało prawie dzie-
sięć tysięcy osób. Takich sytuacji 
można uniknąć dzięki edukacji 
ekonomicznej Polaków. 
Przemek Rajchel postanowił 
rozwiązać ten problem w dość 

Prace będą przebiegały z wyko-
rzystaniem metody DNA Miasta 
przygotowanej przez Res Publikę 
Nową. Na początek diagnoza 
obecnego stanu polityki kulturalnej 
i zdefiniowanie wyzwań (przed 15 
grudnia 2014 r.). 
Pierwsza debata odbyła się 5 listo-
pada w Muzeum Nowoczesności  
z udziałem prezydenta Piotra 
Grzymowicza, dyrektora NCK 
Krzysztofa Dudka, Iwony Liżew-
skiej z ORK, Artura Celińskiego z 
Res Publiki i Aleksandra Pała-

Co wiąże crowdfunding z Olsztynem?

Business Play 
Home Edition

Od kilku dni Olsztyn i crowdfunding wiąże edukacyjna gra planszowa „Business Play Home Edi-
tion”, która zakwalifikowała się do ogólnopolskiego portalu finansowania społecznego (crowd-
fundingowego) „Polak Potrafi”, a której twórcą jest Przemek Rajchel – olsztyński prawnik, trener 
biznesu i prezes Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju „Pionier”. 

innowacyjny sposób. Zaprojek-
tował edukacyjną grę planszową 
Business Play Home Edition, w 
której gracz ma wcielać się w rolę 
przedsiębiorcy i poznawać praw-
dziwe mechanizmy współczesnego 
rynku. Jak przekonuje twórca gry, 
„Business Play Home Edition” jest 
zdecydowanie lepszym narzędziem 
do rozwijania w Polakach przed-
siębiorczości i wiedzy o rynku niż 
kampanie informacyjne finansowa-
ne przez urzędy. Dlaczego? – Bo 
gra wykorzystuje naszą naturalną 
potrzebę rywalizacji oraz kojarzy 
się ze źródłem relaksu  
i przyjemności, dzięki czemu 
ludzie będą sięgali po nią z wła-
snej woli, a nauka i rozwój będą 
„skutkiem ubocznym”. Co równie 
ważne, dzięki dofinansowaniu 
społecznemu gra będzie dostępna 
na „domową kieszeń”, więc będzie 
stać na tę edukacyjną rozrywkę 
wiele rodzin – mówi Przemek 
Rajchel.

Pierwsze dni na portalu „Polak 
Potrafi” pokazały, że Business Play 
Home Edition znalazła uznanie w 
oczach społeczności crowdfundin-
gowej i mikroinwestorów.
Niecałą dobę po uruchomieniu 
projektu profil gry na FB polubiło 
ponad 100 osób, szybko też zaczę-
ły pojawiać się pierwsze wpłaty 
mikro inwestorów.  
– Szczerze mówiąc, nie myśleli-
śmy, że bez nakładów finansowych 
na promocję odzew będzie tak 
duży. Bardzo zależy nam, żeby we 
wsparcie akcji włączyła się olsz-
tyńska społeczność, po przez np. 
mikroinwestycję czy zalajkowanie 
naszego profilu lub polecenie go 
innym – dodaje Przemek i zachę-
ca: – Pokażmy, że nie tylko Polak 
Potrafi, ale i Olsztyn potrafi!
Zapraszamy do naszego projektu 
na portalu crowdfundingowym 
PolakPotrafi!
http://polakpotrafi.pl/projekt/busi-
ness-play

Strategia dla kultury w Olsztynie 
Obywatelska Rada Kultury rozpoczęła prace nad budowaniem strategii rozwoju kultury w Olsztynie. 
Proces tworzenia miejskiej polityki kulturalnej Olsztyna prowadzony jest wspólnie przez władze 
miasta, Zespół ds. Miejskich Polityk Kulturalnych Narodowego Centrum Kultury oraz Obywatelską 
Radą Kultury. 

sińskiego z NCK. Na 1 grudnia 
zaplanowano spotkanie z przedsta-
wicielami olsztyńskich instytucji 
kultury, aby porozmawiać  
o ich instytucjonalnych planach  
i strategiach rozwoju oraz wspól-
nie popracować nad ich koordy-
nacją i wpisaniem w założenia 
polityki kulturalnej miasta.
Przez kilka następnych miesięcy 
trwać będą dyskusje w różnych 
środowiskach, np. przedsiębiorców, 
seniorów, nauczycieli, pracowników 
innych wydziałów urzędu miasta.

Odbędą się też liczne debaty i warsz-
taty. Prezentacja pierwszej wersji 
efektów tej pracy nastąpi na przeło-
mie kwietnia i maja 2015 r. Finał  
– przed końcem września 2015 r.
Zachęcamy do śledzenia stron in-
ternetowych: Urzędu Miasta Olsz-
tyna (www.olsztyn.eu), Narodowe-
go Centrum Kultury (www.nck.pl) 
oraz Res Publiki (www.res.publica.
pl), gdzie będzie można znaleźć 
najbardziej aktualne informacje  
o postępach w tym projekcie.

JJP
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Bezpłatne porady prawne
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktyw-
nych” FIKA zaprasza na bezpłatne 
porady prawne w środy i piątki w 
godzinach 11-14. Miejsce: OCOP, 10-
274 Olsztyn, ul. Tarasa Szewczenki 1, 
tel. 505-344-605

Tu mieszkam, tu zmieniam  
W konkursie grantowym Banku 
Zachodniego WBK dofinansowanie 
mogą otrzymać projekty z następu-
jących obszarów:  zagospodarowanie 
lokalnej przestrzeni publicznej, 
poprawa jej estetyki, czystości, funk-
cjonalności; poprawa jakości życia; 
zwiększenie zaangażowania spo-
łecznego w kulturę i sztukę; ochrona 
zabytków, pielęgnowanie  
i tworzenie miejsc pamięci; upa-
miętnienie i popularyzacja postaci, 
które wywarły pozytywny wpływ na 
lokalne środowisko; ochrona środo-
wiska naturalnego; budowa wspólnot 
międzypokoleniowych;
współpraca między organizacjami. 15 
projektów otrzyma granty po 20 tys. zł, 
ponadto 30 nagród po 10 tys. zł, 100 
nagród po 5 tys. zł i 160 nagród po 2,5 
tys. zł. Jednocześnie od 8 do 14 grudnia 
internauci będą wybierać projekty 
najkorzystniejsze dla lokalnej społecz-
ności. Ich faworyci zostaną wyróżnieni 
dodatkowymi nagrodami w wysokości: 
2 tys. zł, 3,5 tys. zł i 5 tys. zł.
W konkursie może wziąć udział 
każdy, kto ma pomysł, ideę, kon-
cepcję, która ma szanse przyczynić 
się do konkretnej zmiany w jego 
społeczności lokalnej. Wystarczy 
zgłosić inicjatywę za pośrednictwem 
dowolnej instytucji niekomercyjnej 
lub organizacji pozarządowej, posia-
dającej osobowość prawną. Termin 
zgłaszania pomysłów do 21 listopada 
poprzez aplikację na stronie www.
fundacja.bzwbk.pl.

(jjp, ekg, fm)

„Donosiciel Pozarządowy. Biuletyn 
olsztyńskich organizacji”. 
Redaguje zespół, redaktor odpowiedzialny 
Jerzy Pantak (jpantak@wp.pl). DTP: Lik. 
Wydawca: Związek Stowarzyszeń 
„Razem w Olsztynie”, Olsztyńskie 
Centrum Organizacji Pozarządowych,  
ul. Tarasa Szewczenki 1.
Donosiciel Pozarządowy jest wyda-
wany w ramach projektu „Olsztyńskie 
Centrum Organizacji Pozarządowych”. 
Zrealizowano przy współudziale finan-
sowym Gminy Olsztyn.
Znajdziecie nas w postaci PDF  
na stronie www.ocop.olsztyn.pl.
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Pan Daniel jest młodym, pełnym 
zapału 27-letnim człowiekiem,  
a jego pasją jest sport, choć  
z zawodu jest informatykiem 
i studiuje mechatronikę na  III 
roku Wyższej Szkole Informatyki 
i Zarządzania im. Kotarbińskie-
go w Olsztynie. W szkolnych 
czasach biegał z sukcesami na 
1000 m i kopał piłkę w junio-
rach „Warmii”.  Nie mógł więc 
patrzeć, jak dzieci z tej urbani-
zującej się podolsztyńskiej wsi 
nudzą się po lekcjach lub garbią 
się przy grach komputerowych. 
Postanowił przekazać im swoje 
pasje i zorganizować szkolenie 
piłkarskie, by stworzyć drużynę. 
Spodobało się to mieszkańcom, 
a przede wszystkim członkom 
Rady Sołeckiej, bez których sto-
warzyszenie pewnie nie powsta-
łoby z kolan.

Razem zawsze łatwiej
Sołtysem jest w Nikielkowie 
Andrzej Maciejewski, policjant 
ze sportowym zacięciem, wycho-
wawca trudnej młodzieży w Izbie 
Dziecka, a w Radzie Sołeckiej za-
siada też inny pasjonat sportu Piotr 
Wywrocki, także informatyk i były 
junior „Warmii” oraz zawodnik 
„Orła Olsztyn”. To oni wsparli Da-
niela Sacharczuka – Andrzej Ma-
ciejewski wszedł w skład komisji 
rewizyjnej stowarzyszenia, a Piotr 
Wywrocki został, razem z panem 
Danielem, trenerem młodzieżowej 
drużyny. Dziś ćwiczy w niej  około 
30 dzieci, choć w okolicy jest ich 
znacznie więcej. 
Ba, to dzięki Radzie Sołeckiej, 
doszło do urządzenia boiska na 
zaniedbanej polance pod lasem. 
Są tam bramki z siatką, boisko 
do siatkówki, dwie ławki kosz 
na śmieci. Sprzęt zakupiła rada 
sołecka, a zamontowali go i teren 
równali społecznie członkowie sto-
warzyszenia. Wszystko estetycznie 
ogrodzili, a gospodarskim okiem 
pilnuje tego dobytku Paweł Pro-
kopowicz, członek Rady Sołeckiej 

Kryzys w Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Wsi Nikielkowo przyszedł  
w 2013 r., zaledwie w trzecim roku jego istnienia. Dotychczasowy zarząd 
powoli się rozpadał z braku czasu i myślano nawet o likwidacji. Ale 
wtedy swoje pasje ujawnił Daniel Sacharczuk i na kolejnym wiejskim 
zebraniu dotyczącym przyszłości organizacji wybrano go prezesem.

mieszkający po sąsiedzku.
Szkoda, że nie jest to jednak 
boisko z prawdziwego zdarzenia, 
bo energetycy bezceromonialnie 
pociągnęli nad nim linię średniego 
napięcia i nie można tam grać ofi-
cjalnych meczów. Ale na początek 
dobre i to. Pan Daniel jest dobrej 
myśli, bo rada sołecka przeznaczy-
ła kolejne fundusze na równanie 
boiska. 

Nikielkowo na sportowo
Ostatnie dwa lata są więc w 
Nikielkowie latami aktywności 
ruchowej. Bo stowarzyszenie orga-
nizowało wycieczki, które zawsze 
kończą się integracyjna zabawą 
z ogniskiem na wiejskim placu 
zabaw lub spływy kajakowe Pisą.  
W ubiegłym roku szczególną 
imprezą był Bal Haloween  
w świetlicy wiejskiej, a podczas 
tych wakacji festyn „Nikielkowo 
na Sportowo”. Na festyn za-
proszono znanych zawodników 
rajdowych i motocrossowych z 
ich maszynami, więc dzieci mogły 
spróbować prawdziwej jazdy, był 
pokaz strażaków, mistrz kultury-
styki i oczywiście różne zawody  
z nagrodami dla każdego. Sponso-
rów pozyskano spośród okolicz-
nych firm, a główną nagroda była 
nie byle jaka  – pobyt w SPA dla 
całej rodziny, którą ufundował 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Nikielkowo: 10-376 Olsztyn, Jana Grzymały 8, Nikielkowo, Zarząd: Daniel 
Sacharczuk – prezes tel. 665-549-315, e-mail: daniel.sacharczuk@gmail.com , Justyna Gulmantowicz – wiceprezes, Maria 
Wojciechowicz – skarbnik, Marzena Katarzyna Wywrocka – sekretarz
Komisja rewizyjna Andrzej Maciejewski  (sołtys) – przewodniczący, Dariusz Ryziewicz, Edward Maciejewski – członkowie
Sołtys Andrzej Maciejewski,  tel. 539-684-380,  e-mail: soltys.nikielkowo@op.pl 
Rada Sołecka Jerzy Kiełbik – przewodniczący, Marzena Wywrocka – skarbnik, Andrzej Więcek,  Paweł Prokopowicz i Piotr 
Wywrocki – członkowie

Chcemy sportowo oddziaływać na okoliczne wioski, mówi Daniel Sacharczuk.

Hotel „Azun” w Kromerowie. 
Oprawę muzyczną i nagłośnienie 
zapewniał… sam prezes, bo zaj-
muje się tym zawodowo. Zresztą 
czyni tak podczas każdej wiejskiej 
imprezy.

Nikielkowo na trasie zdrowia
 Ostatnia spektakularną inicjatywą 
nikilekowian, dokonaną wespół z 
innymi barczewskimi organizacja-
mi i wioskami –  Stowarzyszeniem 
„Wspólne Wójtowo” i sołectwem 
Kaplityny – jest urządzenie „PZU 
Ścieżki Zdrowia”, którą zbudowa-
no w lesie między Wójtowem  
a Kaplitynami (pieniądze na sprzęt 
pochodzą z projektu, który wygrał 
w konkursie „PZU Trasa Zdro-
wia”). W projekcie tym działacze  
z Nikielkowa odpowiadają za 
część sportową, więc odbędzie 
się tam sporo imprez, które już 
planują. – Bo sportowo chcemy 
oddziaływać także na sąsiadów, 
by mieszkańców okolicznych wsi 
zachęcić do aktywnego trybu życia 
– mówi Daniel Sacharczuk

Jerzy Pantak
Artykuł powstał w ramach projektu pt. 
„W kierunku profesjonalizacji”, reali-
zowanego  przy współudziale finanso-
wym Gminy Barczewo przez Związek 
Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”


