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WSTĘP
Rok 2005 to pierwszy pełny rok pracy Rady. Praca ta polegała na szeregu spotkań formalnych i
nieformalnych, zapoznawaniu się z dokumentami regionalnymi i krajowymi dotyczącymi sektora
pozarządowego, wypracowywaniu stanowisk i opinii, reprezentowaniu sektora pozarządowego na
spotkaniach, czuwaniu na wdrażaniu ustaleń w życie. Prowadzona była ponadto korespondencja z
wieloma partnerami regionalnymi, zwłaszcza Urzędem Marszałkowskim. Ponadto prowadzona była
praca nad wzmacnianiem poszczególnych rad powiatowych.
Co było sukcesem tego roku? Niewątpliwie aktualizacja Strategii rozwoju społecznogospodarczego na lata 2007-2020, gdzie po raz pierwszy organizacje pozarządowe znalazły
właściwe miejsce. Strategia była „oczkiem w głowie” wiceprzewodniczącej Moniki Falej, która z
determinacją dbała o to, aby wypracowane przez Radę zapisy znalazły się w ostatecznym tekście.
Kolejnym sukcesem jest wspólne wypracowanie Zasad współpracy samorządu wojewódzkiego z
organizacjami pozarządowymi. Zasady te porządkują relacje pomiędzy partnerami, są
przewodnikiem po współpracy, napisane są czytelnym językiem. Dużą wartością przy tym było
zapoznanie się w trakcie pracy z dyrektorami departamentów Urzędu Marszałkowskiego i
zaznajomienie ich ze specyfiką sektora pozarządowego.
Co się nie udało? Rada to w zamierzeniu miejsce spotkania wszystkich partnerów pozarządowych
w naszym regionie. Miejsce, gdzie wypracowywane są decyzje i stanowiska dotyczące całego
sektora, aby w ważnych dla niego kwestiach (np. strategia rozwoju województwa) mówić jednym
głosem. Dlatego zależy nam, aby skład Rady był możliwie pełny i - oprócz reprezentacji
terytorialnych (tzn. reprezentacji organizacji z powiatów) – których jest niemal komplet, aby w
Radzie zasiadali przedstawiciele reprezentacji branżowych. Niestety nasze propozycje przyłączenia
się tych reprezentacji do Rady spotykają się z dużą ostrożnością. Oznacza to, że należy
podejmować więcej kontaktów i przekonywać do współpracy.
Dziękujemy wszystkim, którzy przez ten rok z nami współpracowali. Dziękujemy przedstawicielom
członków Rady, łącznikom/specjalistom, członkom Komitetów Sterujących i Monitorujących.
Dziękujemy za współpracę naszym partnerom ze strony Urzędu Marszałkowskiego, zwłaszcza pani
Wiesławie Przybysz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
Poniżej prezentujemy informacje o Radzie oraz jej działaniach w roku 2005.
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INFORMACJE O RADZIE
Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego ukonstytuowała się we
wrześniu 2004 roku, po kilkuletnich pracach kilku grup roboczych. Obecny skład Rady przedstawia
się następująco:
REPREZENTACJE POWIATOWE
1. Rada Forum Liderów Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego,
2. Rada Organizacji Pozarządowych Olsztyna
3. Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych
4. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Lidzbarskiego,
5. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego
6. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Mrągowskiego
7. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Giżyckiego
8. Gołdapskie Forum Organizacji Pozarządowych
9. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego
10. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Ełckiego
11. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego
12. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Bartoszyckiego
13. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego
14. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego
15. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Szczycieńskiego
16. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Braniewskiego
FEDERACJE
17. Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSA
ORGANIZACJE
18. Stowarzyszenie Forum Kobiet
19. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
20. Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej
SIECI
21. Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
HEROLD
22. Warmińsko-Mazurska Rada Organizacji Młodzieżowych
Rada pracuje na podstawie Statutu.
Organem wykonawczym Rady jest Prezydium działające w składzie: Arkadiusz Jachimowicz –
przewodniczący (Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych) Monika Falej wiceprzewodnicząca (Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna) Monika HausmanPniewska – sekretarz (Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych HEROLD, Szczytno),
Krzysztof Nosek – skarbnik (Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego), Radosław
Nowosielski – członek (Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Bartoszyckiego).
Celem działania Rady jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego Województwa WarmińskoMazurskiego poprzez reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie sektora pozarządowego.
Rada realizuje cel poprzez:
1. Współpracę z administracją samorządową i rządową oraz innymi partnerami życia społecznego,
kulturalnego i gospodarczego województwa warmińsko–mazurskiego oraz kraju, Unii
Europejskiej i innych państw.
2. Opiniowanie projektów ustaw, uchwał i decyzji administracyjnych dotyczących sektora
pozarządowego.
3. Udział w tworzeniu programów współpracy z samorządem wojewódzkim.
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4. Wypracowywanie stanowisk odnośnie zagadnień dotyczących sektora pozarządowego w
województwie, kraju i Unii Europejskiej.
5. Podejmowanie działań integrujących sektor pozarządowy, m.in. poprzez organizację corocznej
Konferencji Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, inicjowanie
spotkań branżowych i tematycznych organizacji pozarządowych oraz podejmowanie innych
wspólnych działań.
6. Dokonywanie wyboru i monitorowanie pracy przedstawicieli sektora pozarządowego
województwa warmińsko-mazurskiego do ciał kolegialnych inicjowanych przez administrację
samorządową i rządową oraz sektor prywatny (m.in. Regionalne Komitety Sterujące i
Monitorujące).
7. Promowanie Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych.
8. Organizowanie konkursów, m.in. na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych woj.
warmińsko-mazurskiego.
9. Organizowanie i branie udziału w seminariach, sympozjach, konferencjach itp.
10. Realizację innych zadań wskazanych przez reprezentacje powiatowe, federacje i organizacje
pozarządowe.
Informacje na temat działalności Rady znajdują się na serwisie regionalnym www.wim.ngo.pl,
przekazywane są do ok. 150 organizacji pozarządowych z regionu poprzez pocztę elektroniczną.
Sekretariat Rady znajduje się w Olsztynie, w Regionalnym Ośrodku Wspierania Organizacji
Pozarządowych przy ul. Kopernika 13. Tel. fax 089 523 73 45, e-mail: rowop@eswip.elblag.pl.
PRACA RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
W roku 2005 odbyło się 5 spotkań formalnych Prezydium oraz 3 spotkania Rady (w tym jedno
dwudniowe).
PRACA PREZYDIUM RADY
1. Opracowanie metody wyboru ekspertów Rady do komisji oceniających oferty składane
przez organizacje do Urzędu Marszałkowskiego. Sporządzenie regulaminu wyboru,
formularza, ogłoszenie naboru i wyłonienie ekspertów:


Departament Kultury i Edukacji: Ewa Romanowska - Wspólnota Kulturowa „Borussia”,
Sławomir Mołda – Stowarzyszenie Kulturalne MEM, Barbara Rytwińska - WarmińskoMazurski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr



Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej: Ewa Rybak-Skrzypkowska – Stowarzyszenie
Na Rzecz Pomocy Rodzinie i Poradnictwa Specjalistycznego SYNAPSA, Anna Gojło –
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Tadeusz Zapadka,
Fundacja „Wieś w XXI wiek”



Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą: Monika Falej – Rada
Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna, Radosław Nowosielski - Rada Organizacji
Pozarządowych Powiatu Bartoszyckiego



Departament Zdrowia: Wiesława Zalewska – Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie
Forum Kobiet



Biuro Jakości i Znaków Regionalnych: Krystyna Kulka - Federacja Konsumenta
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Eksperci Rady biorą udział w posiedzeniach komisji konkursowych dokonując oceny ofert
składanych przez organizacje pozarządowe. Eksperci nie mogą być powoływani do pracy
komisji w sytuacji konfliktu interesów.
2. Współorganizacja spotkania organizacji pozarządowych z przedstawicielami
Powiatowych Urzędów Pracy, które odbyło się 20 kwietnia w Wojewódzkim Urzędzie
Pracy w Olsztynie.
3. Opracowanie programu i współorganizacja regionalnego Forum Inicjatyw
Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które odbyło się w Olsztynie
w dniu 11 czerwca w Urzędzie Wojewódzkim. FIP organizowany był we współpracy z
Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Podczas spotkania
odbyły się Targi Organizacji Pozarządowych. Forum odbyło się pod patronatem Marszałka
Województwa.
4. Ustalenie zasad konsultacji Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego i Narodowego Programu Rozwoju w sektorze pozarządowym.
Wytypowanie do prowadzenia procesu konsultacji łączników/specjalistów ds. funduszy
strukturalnych: Doroty Czarzastej-Wardyn oraz Bartłomieja Głuszaka.
5. Opracowanie Regulaminu Konkursu „Godni Naśladowania” na rok 2005 w dwóch
kategoriach: na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych oraz na najlepiej
współpracujący z organizacjami pozarządowymi samorząd województwa warmińskomazurskiego. Wysyłka pism do wszystkich samorządów. Przekazanie informacji do
mediów. Dokonano wyboru nazwy konkursu autorstwa Radosława Nowosielskiego.
6. Współorganizacja konferencji na temat „Współpraca samorządów i organizacji
pozarządowych przyszłością Warmii i Mazur”. Konferencja odbyła się 24 maja 2005 w
Sali Dębowej Hotelu Warmińskiego w Olsztynie. Zgromadziła ok. 200 osób. Odbyła się pod
patronatem Marszałka Województwa. Podczas konferencji dokonana została ocena
współpracy samorządu z organizacjami, przedstawiono założenia aktualizowanej strategii
rozwoju województwa, przedstawiono zasady współpracy samorządu bartoszyckiego z
organizacjami oraz założenia zasad współpracy samorządu wojewódzkiego.
7. Udział w aktualizacji strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego. Udział
wiceprzewodniczącej Rady w posiedzeniach Regionalnego Komitetu Sterującego nad
aktualizacją strategii. Udział łączników/specjalistów w pracach Rady Programowej oraz w
pracach Zespołu Zadaniowego bezpośrednio redagującego strategię. Wypracowanie kilku
stanowisk dot. strategii i przekazanie na ręce marszałka województwa. Interwencja podczas
sesji Sejmiku Województwa w sprawie przyjęcia zgłoszonych poprawek. Poprawki – dzięki
zgłoszeniu ich przez radnego Zdzisława Jankowskiego – zostały przyjęte przez zarząd
województwa jak autopoprawki.
8. Udział w pracach Zespołu Roboczego ds. wypracowania zasad współpracy samorządu
wojewódzkiego z organizacjami pozarządowymi. Zespół spotykał się kilkanaście razy w
ciągu sześciu miesięcy. Zasady współpracy zostały wypracowane i przyjęte przez Sejmik
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod koniec grudnia 2005.
9. Monitorowanie pracy przedstawicieli organizacji pozarządowych w komitetach
sterujących i monitorujących województwa.
10. Udział wiceprzewodniczącej Rady w konferencji organizacji pozarządowych w
Dobrym Mieście w dniu 28.06.2005.
11. Zapoznanie się z programem „Przejrzysta Polska. Przejrzysty Samorząd”.
Sformułowanie i wystosowanie pism do Rad Powiatowych i Gminnych o zaangażowanie
organizacji ze swojego terenu do monitoringu gmin, które przystąpiły do akcji.
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12. Zorganizowanie dwudniowego zebrania Rady Organizacji Pozarządowych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zebranie odbyło się w Starych Jabłonkach w
Hotelu Anders w dniach 26-27. sierpnia 2005.
13. Omówienie zasad współrealizacji projektu „W stronę porozumienia” realizowanego
przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we współpracy z
Radą. Projekt dofinansowany został ze środków Ministerstwa Polityki Społecznej w ramach
rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
14. Praca członków prezydium i Rady w zespołach branżowych opracowujących program
współpracy samorządu wojewódzkiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2006.
15. Przygotowanie konferencji „W stronę porozumienia” dla przedstawicieli rad organizacji
pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego, która odbyła się w dniach 2122.10.2005 w hotelu Star-Dadaj, koło Barczewa.
16. Utworzenie kapituły i dokonanie rozstrzygnięcia II edycji konkursu GODNI
NAŚLADOWANIA w dwóch kategoriach. Zakup statuetki, wykonanie dyplomów i listów
gratulacyjnych.
17. Przygotowanie konferencji „Sektor pozarządowy województwa warmińskomazurskiego w strategii rozwoju regionu”, której głównym celem było zapoznanie
organizacji ze Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińskomazurskiego na lata 2007–2013 oraz zapoznanie ze stanem opracowania Programu
Operacyjnego Warmia-Mazury. Konferencja odbyła się 17 października 2005
(poniedziałek) o godzinie 11.00 w sali nr 160 Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
Organizatorem spotkania była Rada i Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego „HEROLD”.
18. Spotkanie z Warmińsko-Mazurską Radą Sportu w sprawie przystąpienia do Rady.
Rada Sportu nie zdecydowała się na przystąpienie.
19. Powołanie „Grupy ds. kontaktów z zagranicą”- skupiającej organizacje zajmujące się
współpracą zagraniczną. Dnia 24.11.2005 odbyło się pierwsze spotkanie na którym
wypracowano standardy pracy „Grupy”, jej priorytety działań, cele i zadania.
20. Nawiązanie kontaktu z nowo wybranymi parlamentarzystami poprzez wysyłkę pism z
gratulacjami i propozycją współpracy (w tym z prośbą o pomoc przy nowelizacji ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu usprawnienia współpracy
pomiędzy organizacjami i samorządem).
21. Przygotowanie dorocznej Konferencji Plenarnej Organizacji Pozarządowych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która odbyła się 2. grudnia 2005 w Urzędzie
Wojewódzkim w Olsztynie.
22. W trakcie roku Prezydium opracowało i wystosowało ponad 50 pism, oraz zaproszenia
na konferencje dla każdorazowo od 200 do 1000 osób. Koszty wysyłki pokrywane były
przez organizację przewodniczącego oraz Urząd Marszałkowski.
23. Wydana została ulotka Rady w nakładzie 2.000 szt.
PRACA RADY
1. Spotkanie Rady z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Andrzejem
Ryńskim, które odbyło się 2. lutego 2005 w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie.
2. Nadzór nad pracą łączników/specjalistów ds. funduszy strukturalnych z ramienia sektora
pozarządowego woj. warmińsko-mazurskiego.
3. Rozpatrzenie propozycji zmiany Statutu zgłoszonej przez Radę Organizacji
Pozarządowych Powiatu Piskiego. Propozycja zmiany nie została zaakceptowana.
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4. Zatwierdzenie nazwy i Regulamin Konkursu „Godni Naśladowania” w dwu
kategoriach: dla organizacji i dla samorządów. Honorowy patronat nad konkursem objął
Marszałek Województwa Andrzej Ryński.
5. Wybór przewodniczącego Rady do Rady Programowej do aktualizacji strategii woj.
warmińsko-mazurskiego.
6. Opiniowanie projektów pism i stanowisk opracowywanych przez prezydium.
7. Udział części członków Rady w spotkaniach prezydium, udział w konferencjach
organizowanych przez Radę.
8. Nominacja do dorocznej Nagrody Marszałka Andrzeja Milasza z Domu Odzyskanych
dla Życia „Markot” w Marwałdzie.
Wyniki Konkursu GODNI NAŚLADOWANIA w roku 2005
Do konkursu na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowej województwa warmińskomazurskiego przystąpiło w tym roku 11 organizacji, które w sumie zgłosiły aż 24 projekty. Kapituła
w składzie: Radosław Nowosielski – przewodniczący, Monika Falej, Monika Hausman-Pniewska,
Krzysztof Nosek oceniała projekty w oparciu o kryteria zawarte w regulaminie: społeczne
znaczenie inicjatywy, wpływ na rozwój i konkurencyjność regionu, umiejętność pozyskiwania
środków finansowych i pozafinansowych przez organizację z różnych źródeł oraz efektywność i
przejrzystość ich wykorzystania, umiejętność zaangażowania wolontariuszy do realizacji projektu,
innowacyjność przedsięwzięcia i jego stabilność, stosowanie przez organizacje sposobów działania
nie budzących wątpliwości etycznych oraz umiejętność podejmowania przez organizacje
współpracy z innymi organizacjami i partnerami społecznymi regionu.
Najwięcej punktów, nagrodę w wysokości 2 tysięcy złotych i tytuł „Godni Naśladowania”
zdobyła Fundacja Grunwald za inicjatywę Dni Grunwaldu 2005. Zaledwie kilka punktów mniej
i honorowe wyróżnienia otrzymały:


Stowarzyszenie na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i
Młodzieży Iławskiej „Przystań” za utworzenie na swoim terenie „Centrum Organizacji
Pozarządowych i Współpracy z Samorządem Lokalnym



Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap za „Gołdapski Fundusz Stypendialny”.

W konkursowe szranki na najlepszą inicjatywę samorządu województwa warmińsko-mazurskiego
w zakresie współpracy z organizacjami stanęły trzy samorządy: Starostwo Powiatowe w Olsztynie,
Urząd Miasta w Gołdapi i Urząd Miasta w Bartoszycach.
W tej kategorii Kapituła, której przewodniczyła dyrektor Departamentu Polityki Społecznej Urzędu
Marszałkowskiego Wiesława Przybysz, brała pod uwagę: przejrzysty system współpracy
samorządu z organizacjami pozarządowymi wyrażony przyjętymi dokumentami: Rocznym
Programem Współpracy, Zasadami Współpracy itp.; zapisy w strategiach rozwoju i innych
dokumentach prawa lokalnego zapewniających partycypację organizacji w zarządzaniu wspólnotą
lokalną, udział organizacji w tworzeniu dokumentów, znaczenie inicjatywy w zakresie rozwoju
sektora pozarządowego i społeczeństwa obywatelskiego, partnerstwo czyli udział organizacji w
opracowywaniu i wdrażaniu inicjatywy oraz innowacyjność i stabilność przedsięwzięcia.
Laureatem konkursu został Urząd Miejski w Bartoszycach, który uzyskał najwyższą ocenę za
„Przegląd Małych Form Artystycznych Środowiskowych Placówek Wsparcia” i tym samym
otrzymał tytuł „Samorządu przyjaznego organizacjom obywatelskim”.
Laureaci otrzymali statuetki oraz dyplomy.

7

