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WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE 

około 3 500 organizacji pozarządowych 
(fundacji, stowarzyszeń)

245 organizacji pożytku publicznego

Co roku w regionie rejestrowanych jest 
ok. 200 nowych stowarzyszeń i fundacji



Z BADAŃ OGÓLNOPOLSKICH

58 237 stowarzyszeń

9 106 fundacji

Aktywnych: 60-75% NGO’s



Z BADAŃ OGÓLNOPOLSKICH

Organizacje 
pozarządowe na
10 tys. mieszkańców 
(poza OSP)
19,5 – 22,2
17,8 – 19,5
15,4 – 17,8
13,4 – 15,4



Z BADAŃ OGÓLNOPOLSKICH

Organizacje pozarządowe to także: Ochotnicze 
Straże Pożarne, związki zawodowe, jednostki 
kościoła katolickiego, innych kościołów 
i związków wyznaniowych, organizacje 
samorządu gospodarczego itp. – razem blisko 
130 tysięcy podmiotów.



Z BADAŃ OGÓLNOPOLSKICH

obszary działania: 
sport, turystyka, rekreacja, hobby – 38,5%
 
kultura i sztuka -13%
edukacja i wychowanie - 13%
usługi socjalne i pomoc społeczna - 11%
ochrona zdrowia - 8%



Z BADAŃ OGÓLNOPOLSKICH

Zasięg działań co trzeciej organizacji 
w Polsce jest stosunkowo niewielki:
obejmuje obszar gminy/powiatu, 

kolejne 7% stowarzyszeń i fundacji
ogranicza obszar oddziaływania tylko do 
swego najbliższego sąsiedztwa.



Z BADAŃ OGÓLNOPOLSKICH

• Większość polskich organizacji (ponad 80%) ma 
formę stowarzyszenia

• Co drugie stowarzyszenie ma nie więcej 
niż 40 członków

• We wszystkich polskich stowarzyszeniach, 
łącznie z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, 
zrzeszonych jest dziś nie więcej niż 4 000 000 
osób – ok. 13% dorosłych Polaków



Z BADAŃ OGÓLNOPOLSKICH

• Z wolontariatu korzysta dziś tylko 44% 
organizacji

• Na stałe zatrudnia płatny personel 
tylko ok. 28% organizacji



Współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi

 
70% organizacji regularnie współpracuje 

z samorządami

32% organizacji współpracuje z samorządami 
województw



Współpraca Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
z organizacjami pozarządowymi –OBSZARY:

1. Edukacja i promocja zdrowia 
2. Rozwój kultury fizycznej  i sportu 
3. Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego 
4. Wspieranie przedsiębiorczości i promocja zatrudnienia 
5. Integracja  europejska i współpraca międzynarodowa 
6. Upowszechnianie i ochrona praw  konsumentów   
7. Ekologia i dziedzictwo przyrodnicze 
8. Turystyka 
9. Bezpieczeństwo publiczne 
10. Aktywizacja środowisk zagrożonych wykluczeniem  

społecznym (pomoc społeczna, profilaktyka uzależnień) 
11. Rozwój społeczności lokalnych na obszarach wiejskich 
12. Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych województwa 

warmińsko -  mazurskiego 



Formy współpracy:

• Zlecanie realizacji zadań publicznych.
• Wzajemne informowanie (wspólne szkolenia, konferencje, 

spotkania, informacje z biura w Brukseli, EFS, strona 
internetowa, baza mailowa).

• Użyczanie pomieszczeń organizacjom pozarządowym.
• Przekazywanie materiałów promujących województwo.
• Współpraca podczas organizacji konferencji i innych wydarzeń 

(Międzynarodowy Dzień Wolontariusza; Warmińsko-Mazurskie 
Dni Rodziny; Festyn Integracyjny „Jesteśmy Razem”; 
konferencja plenarna OP; konkurs „Godni Naśladowania”).

• Współpraca przy opracowywaniu i realizacji projektów 
i programów (Wojewódzki program na rzecz osób starszych)



Formy współpracy:

• Praca we wspólnych zespołach roboczych, np.:

-  komisjach konkursowych
-  Zespole Sterująco - Monitorującym ds. współpracy

     Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi 
- Regionalnym Zespole ds. Opracowania Regionalnego

       Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia
-  Podkomitecie Monitorującym PO Kapitał Ludzki 
   Województwa Warmińsko-Mazurskiego
-  przy opracowywaniu rocznego programu współpracy    
   Samorządu Województwa z organizacjami      
   pozarządowymi



Rady Organizacji Pozarządowych 

Rada Organizacji Pozarządowych 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego



ROP – reprezentacja III sektora

   Rada Organizacji Pozarządowych jest zespołem
   przedstawicieli organizacji pozarządowych 

reprezentującym sektor pozarządowy
na danym obszarze – gminie, mieście, powiecie

   czy województwie. 
Celem jej działania jest: rozwój społeczeństwa

   obywatelskiego poprzez reprezentowanie, 
   wzmacnianie i integrowanie sektora pozarządowego. 



Rada – partner dla samorządu, 
administracji publicznej

i innych partnerów społecznych

   Podstawowym zadaniem ROP jest 
reprezentowanie sektora pozarządowego 
wobec władz samorządowych oraz innych 
partnerów społecznych - współpraca 
z samorządem, administracją publiczną i in., 
zmierzająca do zapewnienia organizacjom 
przyjaznej przestrzeni do działania. 



Sposoby i metody reprezentacji

 - Opiniowanie projektów ustaw, uchwał i decyzji, 
dotyczących sektora pozarządowego, zwłaszcza 
rocznych programów współpracy samorządów z 
organizacjami pozarządowymi.

 - Wypracowywanie stanowisk odnośnie zagadnień 
dotyczących sektora pozarządowego.

 - Udział w gremiach oceniających i opiniujących 
wnioski w konkursach samorządów na realizację 
zadań zleconych.



Sposoby i metody reprezentacji
Podejmowanie działań na rzecz integracji sektora 
pozarządowego:

- organizacja corocznej konferencji plenarnej 
organizacji pozarządowych

- inicjowanie spotkań branżowych i tematycznych
- organizacja Forów Inicjatyw Pozarządowych, 

Targów Organizacji Pozarządowych itp.
- inicjowanie wspólnych przedsięwzięć.



Sposoby i metody reprezentacji

- Podejmowanie publicznej dyskusji nad zagadnieniami 
społeczeństwa obywatelskiego.

- Wspieranie działań konkretnych organizacji 
pozarządowych oraz grup organizacji.

- Udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym.
- Promocja sektora i jego inicjatyw
- Organizowanie wymiany doświadczeń w pracy 

organizacji pozarządowych.
- Promowanie Karty Zasad Działania Organizacji 

Pozarządowych, zasad współpracy z samorządami



Powiatowe Rady Organizacji 
pozarządowych

21 powiatowych rad organizacji 
pozarządowych w województwie 

   istnieją we wszystkich powiatach regionu ☺



Rada Organizacji Pozarządowych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 Jest jedyną w województwie 
ponadbranżową reprezentacją 
organizacji pozarządowych.

 Jej członkami są i mogą być reprezentacje 
sektora pozarządowego z powiatów, 
federacje oraz organizacje i porozumienia 
organizacji o zasięgu wojewódzkim 



Rada Organizacji Pozarządowych 
Województwa Warmińsko- Mazurskiego

Celem Rady jest wspieranie działań 
organizacji pozarządowych na poziomie 
wojewódzkim. Rada jest rzecznikiem sektora 
pozarządowego i partnerem w rozmowach 
z Samorządem Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego.



Rada Organizacji Pozarządowych
Województwa Warmińsko- Mazurskiego

 Jej zadaniem jest opiniowanie aktów prawnych 
dotyczących trzeciego sektora. Rada dokonuje też 
wyboru i monitoruje pracę przedstawicieli 
organizacji pozarządowych do ciał kolegialnych 
inicjowanych przez administrację i sektor 
prywatny, takich jak Wojewódzka Rada 
Zatrudnienia czy Podkomitet Monitorujący PO KL.



Rada Organizacji Pozarządowych
Województwa Warmińsko- Mazurskiego

• Przedstawiciele Rady zasiadają w Zespole 
Sterująco-Monitorującym ds. współpracy 
Samorządu Województwa z organizacjami 
pozarządowymi. Są też członkami komisji 
konkursowych oceniających i opiniujących 
wnioski w konkursach Samorządu 
Województwa na dofinansowanie realizacji 
zadań zleconych.



Godni Naśladowania

 Rada organizuje coroczny konkurs
„Godni Naśladowania”, którego ideą
jest promowanie najlepszych inicjatyw
organizacji pozarządowych i ich
reprezentacji. Oceny zgłoszonych inicjatyw 
dokonuje Kapituła złożona m.in. z przedstawicieli 
Rady oraz przedstawiciela Marszałka 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który objął 
konkurs swoim patronatem.



Forum Pełnomocników

„Forum Pełnomocników”
to miejsce współpracy, 
wymiany doświadczeń i szkoleń
urzędników odpowiedzialnych za
kontakty z organizacjami 
pozarządowymi w gminie, powiecie,
województwie.



Rada w Internecie
Witryna internetowa Rady Organizacji 
Pozarządowych Województwa Warmińsko-
Mazurskiego:

 www.ropwwm.org.pl

Inne regionalne strony sektora pozarządowego:
• www.wim.ngo.pl
• www.forumpelnomocnikow.org.pl
• www.herold.org.pl



     
  Organizacje pozarządowe 

Warmii i Mazur 
- przykłady działalności



Stowarzyszenie „Tratwa” 
Olsztyn

Powstało w 1993 roku.
Od samego początku działalności „Tratwa” opierała swoją pracę 
na aktywności lokalnych grup. Historia ostatnich lat działalności 
„Tratwy” to konsekwentna ewolucja od form typowych dla 
spontanicznych kultur młodzieżowych – organizacji koncertów, 
festiwali graffiti, ekologii itd. do rozwiniętych programów edukacji 
kulturowej i społecznej. 

Stowarzyszenie adresuje swoje działania do:

• uczestników spontanicznych kultur młodzieżowych 
• mniejszości etnicznych 
• społeczności zagrożonej wykluczeniem 

społecznym. 



Stowarzyszenie „Tratwa” 
Olsztyn

Misją Stowarzyszenia jest tworzenie przestrzeni, 
w której mogłyby spotkać się spychane na margines 
nowoczesności, swoiste „mniejszości kulturowe”. Z jednej 
strony są to ludzie należący do zanikającej polskiej kultury 
tradycyjnej (jak śpiewacy z Kurpiów, skrzypkowie kajoccy 
z Opoczyńskiego) czy przesiedleńcy z ukraińskich wiosek 
na Warmii, a z drugiej młodzi „tubylcy nowoczesności” – 
twórcy i animatorzy spontanicznych kultur młodzieżowych. 
Podstawowe programy realizowane przez Stowarzyszenie w 
ubiegłych dwóch latach miały na celu stworzenie środowiska 
animatorów tej koniecznej dla kultury 
wymiany, a także wykorzystywanie zróżnicowania 
kulturowego i etnicznego jako elementu 
dynamizującego rozwój społeczności lokalnych. 



Projekt edukacji międzygeneracyjnej „Ogniwa”







Projekt międzynarodowej wymiany międzykulturowej: 
raper Sebastian z Londynu i Pani Marysia z Kurpii.



    AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY
 

   ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA WOJEWÓDZTWA 
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

 
Organizacja powstała w 2001 r.

Zrzesza 6 klubów sportowych działających przy wyższych 
uczelniach w: Olsztynie, Elblągu, Olecku 

  



 
Zadania AZS Organizacji Środowiskowej 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

PROMOCJA SPORTU W ŚRODOWISKU AKADEMICKIM:

• Organizacja regionalnych imprez sportowych 
w poszczególnych dyscyplinach sportowych
-  ligi międzyuczelniane 
-  akademickie mistrzostwa województwa 
-  eliminacje Mistrzostw Polski Szkół Wyższych

• Organizacja imprez sportowych ogólnopolskich
• Szkolenia
• Obozownictwo
• Sekcje masowe 
• Sekcje wyczynowe



Dyscypliny w rozgrywkach 
międzyuczelnianych

 -              piłka nożna halowa
-         piłka nożna
-         koszykówka
-         siatkówka
-         ergometr wioślarski
-         tenis stołowy
-         street basket
-         pływanie
-         szachy
-         siatkówka plażowa
-         dart

 

 



Organizacja imprez sportowych 
ogólnopolskich 2007

Mistrzostwa Polski Uniwersytetów w piłce 
nożnej (14-18 maja 2007)

W imprezie wzięło udział 200 zawodników 
reprezentujących 11 Uniwersytetów.  





Organizacja imprez sportowych 
ogólnopolskich 2007

Regaty żeglarskie o Puchar Rektora  Uniwersytetu 
Warmińsko-mazurskiego
9-10 czerwca 2007

Regaty  odbyły się  w Olsztynie na Jeziorze Kortowskim. 
W imprezie wzięło udział ponad 20 młodych zawodników 
reprezentujących kilka Klubów.







ESWIP - misja
* budujemy społeczeństwo obywatelskie
* działamy na rzecz organizacji pozarządowych
* wspieramy inicjatywy obywatelskie

kierunki programowe:
* wspieranie aktywności lokalnej
* wspieranie organizacji pozarządowych
* współpraca z samorządami terytorialnymi
* współpraca międzynarodowa
* media obywatelskie
* ekonomia społeczna



najważniejsze projekty 2008 - 2009

• Akademia HEROLD - rozwój i wzmocnienie sieci organizacji 
pozarządowych na rzecz rozwoju Warmii i Mazur
• Aktywna współpraca. Przygotowanie podmiotów Obwodu 
Kaliningradzkiego do współpracy transgranicznej
• Media Obywatelskie narzędziem wzmocnienia rzecznictwa oraz działań 

monitorujących organizacji pozarządowych Warmii i Mazur 
• Wsparcie rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-
mazurskiego 
• Na rzecz aktywnej współpracy
• Anielskie smaki – diabelskie atrakcje
• Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej



ESWIP – osiągnięcia
Tylko w 2008 roku:
• przeprowadziliśmy 133 dni szkoleń, w których wzięło udział łącznie 
1966 uczestników i uczestniczek;
• udzieliliśmy 910 godzin porad;
• zorganizowaliśmy bądź współorganizowaliśmy 7 konferencji, 

1 seminarium, 7 debat, 8 spotkań informacyjnych i 1 Forum Inicjatyw 
Pozarządowych;

• wydaliśmy 2 publikacje i 5 numerów pisma „Pozarządowiec”.

ESWIP – kluczowe działania:
• Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego
• Telewizja Obywatelska – od 2007 r. wraz z serwisem 
www.wim.ngo.plli pismem „Pozarządowiec” pod wspólną nazwą 
Media Obywatelskie

http://www.wim.ngo.pl/


ESWIP:



Telewizja Obywatelska

Pomysł na utworzenie Telewizji Obywatelskiej pojawił 
się w 2006 roku. Jego inicjatorem i realizatorem było 
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 
Pozarządowych. Naczelnym programem Telewizji jest 
cykl wywiadów 9/3, czyli „dziewięć minut na trzeci 
sektor”, w którym prezentowane są sylwetki 
aktywistów, inicjatywy organizacji pozarządowych oraz 
działania lokalnych społeczności. W ramach działań 
Telewizji Obywatelskiej powstają filmy i programy 
tematyczne, spoty oraz kampanie promocyjne. 



EMIT – inicjatywa młodych w ramach 
Telewizji Obywatelskiej

Inicjatywa EMIT to grupa młodych pasjonatów kamery, 
mikrofonu, obrazu i dźwięku. Samoistnie wytworzyła się 

przy okazji realizacji jednego z projektów Fundacji Elbląg, 
dzięki czemu swoje pasje może realizować 

w przystosowanym do tego studiu nagrań o wysokiej 
jakości sprzęcie. 

„Korzystając z siły przekazu, działając 
pro publico bono, tworzymy media zaangażowane 

społecznie.” 



EMIT - inicjatywa młodych

Pokazujemy:
• ciekawe wydarzenia kulturalne

artystyczne, społeczne
• działania młodzieży

Doskonalimy własny warsztat. 



EMIT - inicjatywa młodych

Co nadają?

Poza filmami i spotami promującymi nieprzeciętne 
inicjatywy, dwa lata wspólnych realizacji pozwoliły 
wprowadzić na antenę kilka autorskich programów. 
Wszystkich niezorientowanych w kuchni smakoszy krok po 
kroku instruuje Darek w programie kulinarno-chałupniczym 
„Darek, podgrzewaj!”. Ciekawe wydarzenia z udziałem 
młodych i dla młodych prezentują „Iwenty”, czyli 
reportaże z imprez. Tym, którzy lubią wygodnie zasiąść 
i posłuchać rozmowy na poziomie, EMIT proponuje „Na 
sofę”, czyli talk-show, a widzom poszukującym dawki 
adrenaliny podsuwają sporty ekstremalne w programie 
„Extreme projekt”.



EMIT

KONTAKT:

Kuba Strumiński: 506 819 855

e-mail: qbi@flusso.pl



Misją Stowarzyszenia jest realizowanie i popieranie 
wszelkich działań służących dobru mieszkańców 

Elbląga i regionu elbląskiego.



Stowarzyszenie Elbląg Europa powstało w 2003 r. z inicjatywy grupy 
liderów organizacji młodzieżowych, aktywistów społecznych oraz pasjonatów 

historii miasta i regionu elbląskiego. 

Działania swoje kierujemy przede wszystkim do młodzieży (szkolnej 
i akademickiej) oraz wszystkich aktywnych osób, dla których miasto Elbląg  

jest ważnym miejscem pracy, nauki i życia. Stowarzyszenie liczy 
31 członków i na co dzień współpracuje z grupą 10 wolontariuszy. 

Główne obszarach działania Stowarzyszenia to: 

Wsparcie merytoryczne i logistyczne dla organizacji pozarządowych, 
edukacja obywatelska, rozwój potencjału organizacji;

Młodzieżowe inicjatywy, wymiana młodzieżowa, wolontariat i dziennikarstwo, 
aktywizacja i wsparcie młodzieżowych grup formalnych i nieformalnych, media 
młodzieżowe; 

Kultura i historia miasta Elbląg i regionu elbląskiego, historia X i XIV 
wieku, odbudowa osady Truso.



• Kto tworzy EMIT? Początkowo było kilkanaście osób. Pierwszych klika 
miesięcy materiały realizowało już nieco mniej. Po stronie 
dziennikarskiej stanęły wówczas dziewczęta, głównie licealistki – Kamila 
Bubrowiecka, Joanna Lewandowska, Natalia Siuda i Jola Prokopowicz. 
Za kamerami i przy stole montażowym zasiedli panowie, studenci 
informatyki – Kuba Strumiński, Bartek Rybaczewski, Jacek 
Perzanowski, Tomasz Czajkowski oraz Jakub Klawon. Próba czasu 
znów jednak wpłynęła na liczbę osób w zespole. Dziś stały trzon 
redakcyjno-realizatorski załogi EMIT-u to: Jola Prokopowicz, Bartek 
Rybaczewski i Kuba Strumiński (od początku nieformalny szef ekipy). W 
roli prowadzących doskonale sprawdzają się: Anna Łebek, Aneta 
Puzdrowska, Darek Ignatowicz z Anną Kulasiewicz oraz Krzysztof 
Jaworski z Joanną Żondłowską. Cały skład działa pod wspólnym 
mianownikiem – rozwój własnych pasji, poprzez niekonwencjonalne 
realizacje, kontakt z nietuzinkowymi ludźmi i promocję nietypowych 
inicjatyw. 



Misją Stowarzyszenia jest realizowanie i popieranie wszelkich działań 
służących dobru mieszkańców Elbląga i regionu elbląskiego.

Elbląg Rocks Europa – Festiwal Muzyki Alternatywnej 
w Elblągu  (od 2008 r.) cykliczny przegląd młodych zespołów 
muzycznych promujący dorobek muzyczny Elbląga oraz 
grupy, które do tej pory nie miały okazji występu na 
profesjonalnych przeglądach i konkursach muzycznych, 
realizowany przy współudziale finansowym Wydział Kultury 
Urzędu Miasta w Elblągu.





Misją Stowarzyszenia jest realizowanie i popieranie wszelkich działań 
służących dobru mieszkańców Elbląga i regionu elbląskiego.

Od 2007 r. jesteśmy regionalnym koordynatorem programu PROJEKTOR - Wolontariat 
Studencki, gdzie pracuje z grupą studentów oraz dziećmi i młodzieżą uczęszczającą do 
szkół w miejscowościach do 20 tyś. mieszkańców. 

W samym tylko 2008 roku zrealizowaliśmy 30 projektów, których uczestnikami było ponad 
300 uczniów. 

W tym zakresie Stowarzyszenie współpracuje ze Stowarzyszeniem Animatorów Klanza, 
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu, Elbląską Uczelnią Humanistyczno-
Ekonomiczną oraz szeregiem organizacji młodzieżowych np. Radą Studentów PWSZ oraz 
ZHP w Elblągu. 

Druga ważną grupę partnerów działania stanowią szkoły gimnazjalne m.in. ze Zwierzna, 
Jelonek, Lidzbarka Warmińskiego, Gronowa Górnego, Pasłęka, Łęczy.





Misją Stowarzyszenia jest realizowanie i popieranie wszelkich działań 
służących dobru mieszkańców Elbląga i regionu elbląskiego.

Pomysł odbudowy osady zainspirował nas do współtworzenia 
projektu „Truso – repliki średniowiecznego grodziska 
realizowana na Wyspie Spichrzów w Elblągu”. 

Przedsięwzięcie to zmierza do zagospodarowania wydzielonej 
części Wyspy Spichrzów położonej nad rzeką Elbląg na potrzeby 
budowy mini repliki osady Truso, która będzie obiektem 
całorocznym z podziałem na sezon (kwiecień- październik) i na 
okres poza sezonem o zmniejszonej ilości funkcji i zadań. W jej 
obrębie toczyłoby się życie zgodne z zasadami jakie panowały 
w dawnych czasach.





Misją Stowarzyszenia jest realizowanie i popieranie wszelkich działań 
służących dobru mieszkańców Elbląga i regionu elbląskiego.

Kontakt:

Stowarzyszenie Elbląg Europa

ul. Stefczyka 7-8,
82-300 Elbląg,

tel./fax. (0 55) 643 43 12,

e-mail: elblageuropa@gmail.com

www.elblageuropa.pl



Okręg Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręg Warmińsko-Mazurski Zarząd 
Rejonowy Rejonowy 

w Ostródziew Ostródzie
Ul. Sportowa 1C/29

14-100 Ostróda

(0-89) 646-38-10

zr.ostroda@pck.org.pl
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PCKPCK  Okręg Warmińsko-Mazurski Zarząd Rejonowy w OstródzieOkręg Warmińsko-Mazurski Zarząd Rejonowy w Ostródzie



Promocja honorowego       Promocja honorowego         krwiodawstwakrwiodawstwa

Otwarte akcje honorowego Otwarte akcje honorowego 
krwiodawstwakrwiodawstwa..
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PCKPCK  Okręg Warmińsko-Mazurski Zarząd Rejonowy w OstródzieOkręg Warmińsko-Mazurski Zarząd Rejonowy w Ostródzie



konkursy: konkursy: „Młoda krew ratuje życie”„Młoda krew ratuje życie”
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PCKPCK  Okręg Warmińsko-Mazurski Zarząd Rejonowy w OstródzieOkręg Warmińsko-Mazurski Zarząd Rejonowy w Ostródzie



„„Ognisty ratownik– gorąca Ognisty ratownik– gorąca 
krew”krew”

- „„Na najlepszyNa najlepszy  klub HDKklub HDK
o puchar Prezesao puchar Prezesa

ZG PCK”ZG PCK”
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Szkolenie młodzieży i wszystkich grup społecznychSzkolenie młodzieży i wszystkich grup społecznych

Organizacja Mistrzostw Pierwszej PomocyOrganizacja Mistrzostw Pierwszej Pomocy

T O P P O   2 0 0 8T O P P O   2 0 0 8



  Oświata zdrowotna i rozwijanie działalności Oświata zdrowotna i rozwijanie działalności 
młodzieżowejmłodzieżowej

T O P P O   2 0 0 8T O P P O   2 0 0 8

PCKPCK  Okręg Warmińsko-Mazurski Zarząd Rejonowy w OstródzieOkręg Warmińsko-Mazurski Zarząd Rejonowy w Ostródzie



  „„Gorączka złota”Gorączka złota”
  „Wyprawka dla żaka”  „Wyprawka dla żaka”

 „Czerwonokrzyska Gwiazdka” „Czerwonokrzyska Gwiazdka”

T O P P O   2 0 0 8T O P P O   2 0 0 8

PCKPCK  Okręg Warmińsko-Mazurski Zarząd Rejonowy w OstródzieOkręg Warmińsko-Mazurski Zarząd Rejonowy w Ostródzie



WARMIŃSKO-MAZURSKIE 
STOWARZYSZENIE LUDZI 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH „ALFA”

ul. 11 Listopada 25
14 –100 OSTRÓDA 

tel.:(089)  646 93 34 w. 10;  tel.:(089)  646 93 34 w. 10;  
fax (089)   646 93 34 w. 15fax (089)   646 93 34 w. 15

e-mail: e-mail: alfa_ostroda@free.ngo.plalfa_ostroda@free.ngo.pl          
www: alfa.ostrodaonline.plwww: alfa.ostrodaonline.pl

T O P P O   2 0 0 8T O P P O   2 0 0 8

mailto:alfa_ostroda@free.ngo.pl


MISJA Stowarzyszenia „ALFA” MISJA Stowarzyszenia „ALFA” 
„„Integracja społeczna osób niepełnosprawnych Integracja społeczna osób niepełnosprawnych 
w ich miejscu zamieszkania poprzez ochronę praw, w ich miejscu zamieszkania poprzez ochronę praw, 
godności i interesów społeczno-zawodowych oraz godności i interesów społeczno-zawodowych oraz 
dostępu do nauki i dóbr kultury.”dostępu do nauki i dóbr kultury.”
Integracja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych; Integracja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych; 
rzecznictwo praw i poradnictwo; organizacja czasu wolnego: rzecznictwo praw i poradnictwo; organizacja czasu wolnego: 
turystyka, rekreacja sportowa, spotkania integracyjne; turystyka, rekreacja sportowa, spotkania integracyjne; 
organizowanie samopomocy w zakresie rehabilitacji organizowanie samopomocy w zakresie rehabilitacji 
medycznej i socjalnej; pokazy sprzętu rehabilitacyjno – medycznej i socjalnej; pokazy sprzętu rehabilitacyjno – 
ortopedycznego;  społeczeństwo obywatelskie.ortopedycznego;  społeczeństwo obywatelskie.

T O P P O   2 0 0 8T O P P O   2 0 0 8

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Ludzi Niepełnosprawnych Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Ludzi Niepełnosprawnych 
„ALFA”„ALFA”



Działania:Działania:
Poradnictwo – własny projekt przy współpracy z Miejskim Poradnictwo – własny projekt przy współpracy z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w OstródzieOśrodkiem Pomocy Społecznej w Ostródzie
• „„Punkt Informacyjno-Doradczy Osób Niepełnosprawnych”Punkt Informacyjno-Doradczy Osób Niepełnosprawnych”

Termin realizacji: od wrzesień 1999 – stałe działanieTermin realizacji: od wrzesień 1999 – stałe działanie
• Udział partnerskiUdział partnerski  z Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych i z Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych i 

Olsztyńską Szkołą Biznesu  Olsztyńską Szkołą Biznesu  
• "Handikap plus. Badania problemu niepełnosprawności na Warmii i "Handikap plus. Badania problemu niepełnosprawności na Warmii i 

Mazurach”Mazurach”  Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Niepełnosprawnych. 
Termin realizacji: czerwiec 2006 – czerwiec 2007Termin realizacji: czerwiec 2006 – czerwiec 2007

Partnerstwo z WYG International Sp. z o.o Warszawa i Fundacją „ATUT”Partnerstwo z WYG International Sp. z o.o Warszawa i Fundacją „ATUT”  
dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawiedla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie

•   „„Gotowi do pracy – wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu Gotowi do pracy – wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu 
zatrudnienia” zatrudnienia” 
Termin realizacji: kwiecień – sierpień 2007Termin realizacji: kwiecień – sierpień 2007

T O P P O   2 0 0 8T O P P O   2 0 0 8

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Ludzi Niepełnosprawnych Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Ludzi Niepełnosprawnych 
„ALFA”„ALFA”



Partnerstwo z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Partnerstwo z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Ostródzie w Ostródzie 

• „„Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie aktywnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie aktywnie 
integruje” integruje” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013.2007-2013.
Termin realizacji: wrzesień – grudzień 2008Termin realizacji: wrzesień – grudzień 2008

Imprezy sportowo-rekreacyjne: Imprezy sportowo-rekreacyjne: 
• „„Uliczne biegi niepełnosprawnych im.Konstytucji 3 Maja”Uliczne biegi niepełnosprawnych im.Konstytucji 3 Maja”
• „„Zawody wędkarskie niepełnosprawnych – BAJKA’2008”Zawody wędkarskie niepełnosprawnych – BAJKA’2008”
• „„Sprawność Inaczej – otwarte zawody Sprawność Inaczej – otwarte zawody 

niepełnosprawnych” niepełnosprawnych” 
Termin realizacji: maj – sierpień 2008Termin realizacji: maj – sierpień 2008

T O P P O   2 0 0 8T O P P O   2 0 0 8

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Ludzi Niepełnosprawnych Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Ludzi Niepełnosprawnych 
„ALFA”„ALFA”



Imprezy turystyczne:Imprezy turystyczne:

• „„Poznajemy stolice Zjednoczonej Europy –Rzym”Poznajemy stolice Zjednoczonej Europy –Rzym”
• Termin realizacji: wrzesień 2006Termin realizacji: wrzesień 2006
• „„Niepełnosprawni poznają stolice Zjednoczonej Europy – Niepełnosprawni poznają stolice Zjednoczonej Europy – 

Paryż”Paryż”
• Termin realizacji: październik 2007Termin realizacji: październik 2007

„Niepełnosprawni poznają walory turystyczno – kulturowe „Niepełnosprawni poznają walory turystyczno – kulturowe 
miast basenu adriatyckiego”miast basenu adriatyckiego”
Termin realizacji: sierpień 2008Termin realizacji: sierpień 2008

• Własne projekty realizowane z grantów PFRON.Własne projekty realizowane z grantów PFRON.
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Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Ludzi Niepełnosprawnych Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Ludzi Niepełnosprawnych 
„ALFA”„ALFA”
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Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Ludzi Niepełnosprawnych Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Ludzi Niepełnosprawnych 
„ALFA”„ALFA”



Centrum Wspierania Centrum Wspierania 
Organizacji Organizacji 

PozarządowychPozarządowych

14-100 Ostróda 14-100 Ostróda 
ul. Olsztyńska 2ul. Olsztyńska 2

tel./fax 089 642 11 28tel./fax 089 642 11 28
 www. www.cwop.ostroda.plcwop.ostroda.pl

e-mail: e-mail: biuro@cwop.ostroda.plbiuro@cwop.ostroda.pl
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Twórcy CWOPTwórcy CWOP
Ostródzkie Stowarzyszenie Kulturowe „Sasinia”Ostródzkie Stowarzyszenie Kulturowe „Sasinia”

Ostródzka Rada Organizacji PozarządowychOstródzka Rada Organizacji Pozarządowych
Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu OstródzkiegoRada Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego

ZHP Komenda Hufca w OstródzieZHP Komenda Hufca w Ostródzie
Fundacja Rozwoju Regionu ŁuktaFundacja Rozwoju Regionu Łukta

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Opieki Medycznej”Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Opieki Medycznej”
Stowarzyszenie „Na Rzecz Jakości w Oświacie”Stowarzyszenie „Na Rzecz Jakości w Oświacie”

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy MiłomłynStowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn
Ostródzkie Stowarzyszenie AMAZONKIOstródzkie Stowarzyszenie AMAZONKI

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Ludzi Niepełnosprawnych ALFAWarmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Ludzi Niepełnosprawnych ALFA
Drużyna Rycerska Komturii OstródzkiejDrużyna Rycerska Komturii Ostródzkiej

Grupa Teatralna ZMYSŁGrupa Teatralna ZMYSŁ

Porozumienie o partnerstwie z dn. 19 listopada 2005 r.Porozumienie o partnerstwie z dn. 19 listopada 2005 r.
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Centrum Wspierania Organizacji PozarządowychCentrum Wspierania Organizacji Pozarządowych



Zrealizowane projektyZrealizowane projekty

1)1) FIO 2006 – 25 000 złFIO 2006 – 25 000 zł  „Utworzenie Centrum „Utworzenie Centrum 
Wspierania Organizacji Pozarządowych w Wspierania Organizacji Pozarządowych w 
Ostródzie”Ostródzie”

2)2) FIO 2007 – 28 110 złFIO 2007 – 28 110 zł  „Centrum Wspierania „Centrum Wspierania 
Organizacji Pozarządowych w Powiecie Organizacji Pozarządowych w Powiecie 
Ostródzkim”Ostródzkim”

3)3) POWIAT OSTRÓDZKI 2007 – 10 000 złPOWIAT OSTRÓDZKI 2007 – 10 000 zł  
„Centrum Wspierania Organizacji „Centrum Wspierania Organizacji 
Pozarządowych w Powiecie Ostródzkim”Pozarządowych w Powiecie Ostródzkim”

Centrum Wspierania Organizacji PozarządowychCentrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

T O P P O   2 0 0 8T O P P O   2 0 0 8



Centrum Wspierania Organizacji PozarządowychCentrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

T O P P O   2 0 0 8T O P P O   2 0 0 8



Centrum Wspierania Organizacji PozarządowychCentrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

T O P P O   2 0 0 8T O P P O   2 0 0 8



Działalność 2006-2008Działalność 2006-2008

• 24 dni szkoleniowe24 dni szkoleniowe
• 280 godzin doradczych280 godzin doradczych
• 2 wyjazdy studyjne2 wyjazdy studyjne
• www.cwop.ostroda.plwww.cwop.ostroda.pl
• biblioteczka (70 pozycji)biblioteczka (70 pozycji)
• e-mailografia organizacjie-mailografia organizacji

Centrum Wspierania Organizacji PozarządowychCentrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

T O P P O   2 0 0 8T O P P O   2 0 0 8

http://www.cwop.ostroda.pl/


Stowarzyszenie „Przystań”
Iława

Stowarzyszenie powstało we wrześniu 2000 r. 
Jego powstanie wynikało z potrzeby niesienia pomocy 
uzdolnionej młodzieży iławskiej, znajdującej się w trudnej 
sytuacji materialnej. 

Misją Stowarzyszenia jest m.in.: prowadzenie działalności 
dobroczynnej, wychowawczej, oświatowej na rzecz dzieci i 
młodzieży oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego 
poprzez wspomaganie, integrację, promocję organizacji 
pozarządowych z terenu Iławy i Powiatu Iławskiego. 

Działania Stowarzyszenia skierowane są głównie do:
• dzieci i młodzieży
• organizacji pozarządowych. 



Stowarzyszenie „Przystań”
Iława

Działania skierowane do dzieci i młodzieży: 

• „Fundusz Stypendialny Równe Szanse” 
• „Fundusz Stypendiów Pomostowych” 
• „Młodzieżowy Lider” 
• „Młodzieżowe Centrum Informacji” 
• „Programy szkoleniowe dla nauczycieli” 
• „Programy wsparcia i pomocy dla rodziców„ 
• „Dobre Przykłady” 

Działania te mają za główny cel podnoszenie kompetencji osobistych 
młodych ludzi, a także ich rodziców i nauczycieli. Rozwijając 
zainteresowania uczą pozytywnych form spędzania czasu wolnego, 
uczą jak współpracować i realizować wspólne pomysły. 

•



Stowarzyszenie „Przystań”
Iława

Działania skierowane do organizacji pozarządowych:
• „Centrum Organizacji Pozarządowych – Sieć Organizacji 

Pozarządowych Powiatu Iławskiego„ 
• „Działaj Lokalnie – Konkurs grantowy” 
• „Prowadzenie Biura Rady Organizacji Pozarządowych 

Powiatu Iławskiego" 
• „Dobre Praktyki i Pomysł na Przyszłość” 

Projekty powyższe obejmują takie działania jak: wsparcie 
szkoleniowe, przekazywanie informacji, konsultacje przy 
tworzeniu projektów, organizacja biura centrum i biura ROP 
Powiatu Iławskiego, organizacji corocznych Forum Inicjatyw 
Pozarządowych itp. W obu obszarach staramy się pracować 
z dewizą aby człowiek nauczył się łowić a nie przychodzić po 
rybę. 







Stowarzyszenie „Przystań”
Iława

KONTAKT:
ul. Chełmińska 114-200 Iława

      tel. (0) 664-759-583  
        fax. (0-89) 649-92-01

      e-mail: stowarzyszenie@przystan.ilawa.pl 
      strona internetowa: http://

www.przystan.ilawa.pl
     

mailto:stowarzyszenie@przystan.ilawa.pl
http://www.przystan.ilawa.pl/undefined/
http://www.przystan.ilawa.pl/undefined/


Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych 
„STOPA” 

Działania na rzecz rozwoju lokalnego



„STOPA” lokalnie

Kilka słów o głównych działaniach „Stopy” na 
rzecz rozwoju lokalnego.

Czyli 3 razy P



PROMOCJA PROMOCJA – aktywności społecznej 
młodych ludzi.

POMOC POMOC - grupom nieformalnym poprzez 
pomoc w założeniu stowarzyszenia, zdobycia 
pierwszych pieniędzy itd.

POWIĄZANIE POWIĄZANIE – każde ze stowarzyszeń 
powstałych w ramach naszych działań 
skupiona jest w mniejszym bądź większym 
stopniu i potrafi działać w imię jednej sprawy.

3 x P3 x P



Sztandarowe działania z roku 
2008

- Projekt „Wsparcie nieformalnych grup 
młodzieżowych”

- Projekt Studencki „Ikar”

- Projekt „Ełk Wielo-Kulturowy”



Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA” 
KONTAKT:
19-300 Ełk

ul. Gdańska 23/2
tel. 601 86 81 62; e-mail: krzysztof@stopa.org.pl 



Ełckie Stowarzyszenie Studentów 
i Absolwentów „ESSA”

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie Celem stowarzyszenia jest prowadzenie 
działalności:działalności:

• kulturalnej, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości, obywatelskiej i kulturowej;

• promocja Ełku jako miasta akademickiego;
• naukowej, edukacyjnej, wychowawczej i szkoleniowej;
• upowszechniającej kulturę fizyczną i sport;
• charytatywnej;
• ekologicznej;
• integracyjnej dotyczącej społeczności studentów, absolwentów 

oraz pracowników uczelni wyższych;
• na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 

i współpracy między społeczeństwami;
• wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości;
• w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
• polegającej na promowaniu najlepszych studentów;
• promocji i organizacji wolontariatu;



• Członkowie poprzez swoją współpracę ze 
studentami  i absolwentami działają na terenie 
kraju jak również na terenie innych państw m.in. 
Łotwa, Włochy.

ESSA - obszary rozwoju



Dotychczasowe osiągnięcia

Wampiriada 2009 – oddawanie krwi przez studentów



Wymiana zagraniczna
Łotwa – Juwenalia Ełk 2009



Wymiana zagraniczna
Turcja – Piknik z WSFiZ 2009



Współorganizacja 
przy Juwenaliach Ełk 2009

Na których integrują się ludzie całego miasta… Ełku i nie tylko.



A wszystko to… 

dzięki młodym i pomysłowo - działającym studentom!



• Telefon: 692 716 413
• essa.elk@gmail.com

Ełckie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów 

„ESSA”

Zapraszamy do kontaktu 
i współpracy



Stowarzyszenie 
Gołdapski Fundusz Lokalny 

Powstało w 2002 roku w Gołdapi w celu: 
wspierania organizacyjnego, finansowego i 
rzeczowego osób fizycznych i prawnych 
działających na rzecz rozwoju inicjatyw 
społecznych w zakresie: 
– dobroczynności, 
– edukacji, 
– kultury i sztuki, 
– kultury fizycznej i sportu, 
– ochrony zabytków, 
– ochrony środowiska, 
– rozwoju gospodarczego 
– aktywizowania środowisk lokalnych.



Gołdapski Fundusz Lokalny

Działania GFL realizowane są głównie na 
terenie powiatu gołdapskiego (wschodnia 
część województwa warmińsko-mazurskiego) 
oraz gmin i powiatów ościennych.



Gołdapski Fundusz Lokalny

Program stypendialnyProgram stypendialny

Program wspierania inicjatyw lokalnychProgram wspierania inicjatyw lokalnych:

„Działaj Lokalnie”
Dotychczas przeprowadzono 4 konkursy 
i dofinansowano 42 projekty na łączną kwotę 155 000 zł. 

„Pracownia Umiejętności”
  Konkurs dla nieformalnych grup młodzieży:

dotychczas zostały zrealizowane 4 konkursy grantowe w 
latach 2004-2007 w ramach których dofinansowaliśmy 76 
projektów młodzieżowych na łączną kwotę 122 000 zł.  



Gołdapski Fundusz Lokalny

Program Wspierania Organizacji PozarządowychProgram Wspierania Organizacji Pozarządowych
W ramach programu organizowane są działania służące 
wzrostowi umiejętności w zarządzaniu i organizowaniu 
działalności liderów organizacji pozarządowych z terenu 
powiatu gołdapskiego oraz zwiększenie wiedzy na temat 
działalności organizacji pozarządowych wśród władz 
samorządowych i mieszkańców powiatu gołdapskiego 

Wsparcie wolontariatuWsparcie wolontariatu
W pomieszczeniach Funduszu prowadzone jest Centrum 
Wolontariatu.



Gołdapski Fundusz Lokalny



    Gołdapski Fundusz Lokalny

KONTAKT:

19-500 Gołdap
ul. Wolności 11

tel. 087 615 32 72; e-mail: gofund@wp.pl



Stowarzyszenie „Partnerstwo sztuk”

Powstało w 2003 r. w Gołdapi.

Celem stowarzyszenia jest podejmowanie 
oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych, 
społecznych, gospodarczych i naukowych 
służących rozwojowi młodzieży 
pełnosprawnej i młodzieży niepełnosprawnej 
szczególnie w dziedzinie tańca, teatru 
i turystyki.



Stowarzyszenie „Partnerstwo sztuk”

Prowadzi działania integrujące młodzież 
z osobami  niepełnosprawnymi  poprzez: 
spektakle teatralne, spływy kajakowe, bale 
karnawałowe, kuligi, wyjazdy do 
gospodarstwa agroturystycznego, 
poznanie „Małej ojczyzny”, wspólne 
warsztaty teatralne, ceramiczne trash 
music, szczudlarskie i wiele wiele innych 
działań. 



Stowarzyszenie „Partnerstwo sztuk”



Stowarzyszenie „Partnerstwo sztuk”

Tworzy biuro pośrednictwa 
pracy wolontarystycznej. 

W  ramach projektu „ Szkolny wolontariat 
na wyciągniecie ręki” z programu RITA 
w Gusiewie (obwód kalingradzki) powstało 
Centrum Wolontariatu rozwijając ideę 
wolontariatu u naszych sąsiadów. 



Stowarzyszenie „Partnerstwo sztuk”

KONTAKT:

Stowarzyszenie „Partnerstwo Sztuk” 
19-500 Gołdap, ul. Krótka 2      

Tel., fax:  (087) 615 34 93    
e-mail: partnerstwo_sztuk@op.pl 
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