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CZŁONKOWIE ZARZĄDU:
Tomasz Kosmala – prezes
Alicja Gawinek – wiceprezes
Dorota Piechowicz – Witoń - sekretarz

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ:
Katarzyna Golik – przewodnicząca
Anna Hulok – członkini
Patrycja Kozieł – członkini

MISJA:
Misją OCWIP jest rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o zasady dialogu,
demokracji i pomocniczości. Naszym działaniom przyświeca motto:

„Istniejemy by pomagać”
Inicjujemy, animujemy oraz wspieramy zmiany społeczne
CELE:
Celem działań OCWIP jest zwiększanie umiejętności zarządzania organizacjami
pozarządowymi i umożliwienie długofalowego działania organizacji non - profit, rozwój
współpracy pomiędzy instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi oraz
propagowanie wiedzy o trzecim sektorze.

Cele:
1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2. działalność charytatywna;
3. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4. działalność na rzecz mniejszości narodowych;
5. ochrona i promocja zdrowia;
6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
7. działania w zakresie zwalczania bezrobocia;
8. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy a także przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu oraz zapobieganie zagrożeniu wykluczenia społecznego;
9. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw
kobiet i mężczyzn;
10. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
11. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
12. nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
13. działalność badawcza;
14. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
15. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
16. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
17. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

18. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
19. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działania wspomagające rozwój demokracji;
20. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
21. promocja i organizacja wolontariatu;
22. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe w zakresie określonym w pkt 1-21.
DZIAŁANIA:
Swoją aktywność OCWIP kieruje do organizacji pozarządowych, instytucji
publicznych i inicjatyw nieformalnych działających na rzecz zaspokajania potrzeb
społeczności lokalnych.
Swoje cele OCWIP realizuje między innymi poprzez:
•

gromadzenie,

aktualizację

i

upowszechnianie

informacji

niezbędnych

do prawidłowego funkcjonowania organizacji pozarządowych;
•

prowadzenie usług doradczych z zakresu zarządzania organizacją, pisania projektów
oraz rozwiązywania problemów występujących w codziennym funkcjonowaniu
organizacji;

•

organizacje i prowadzenie szkoleń;

•

współpracę z administracją publiczną poprzez inicjowanie procesów tworzenia
lokalnego

prawa

regulującego

zasady

współpracy

organów

administracji

z organizacjami pozarządowymi i inicjatywami obywatelskimi.
Działania OCWIP polegają na udzielaniu wsparcia poprzez edukacje, tworzenie systemowych
rozwiązań i inicjowanie zmian społecznych. OCWIP działa w oparciu o wypracowane w Sieci
SPLOT – której OCWIP jest członkiem – standardy świadczonych usług, dbając o ich wysoką
jakość.

BIURO OCWIP:
Biuro Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych jest jednostką
organizacyjną powołaną do realizacji działań statutowych OCWIP. Funkcje Dyrektora biura
OCWIP pełni Pani Alicja Gawinek. W roku 2011 w biurze OCWIP było zatrudnionych
8 osób, 26 osób stale współpracowało z biurem w ramach zawieranych umów cywilno-

prawnych, 2 wolontariuszy brało aktywny udział w realizowanych projektach oraz 1 osoba
odbyła praktykę.

Główne obszary działalności biura OCWIP:
•

opracowywanie i prowadzenie usług edukacyjnych kierowanych do liderów/liderek
i członków/ członkiń organizacji pozarządowych z terenu województwa opolskiego;

•

wsparcie podmiotów ekonomii społecznej;

•

animowanie i rozwijanie współpracy międzysektorowej;

•

analiza prawa miejscowego oraz opracowanie rekomendacji i opinii do aktów
prawnych dotyczących organizacji pozarządowych i współpracy z administracją
publiczną;

•

inkubowanie nowych podmiotów pozarządowych;

•

opracowywanie i realizowanie projektów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

•

prowadzenie Biblioteczki III Sektora;

•

prowadzenie Centrum Wsparcia dla organizacji pozarządowych;

•

prowadzenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej;

•

działania na rzecz partnerstw lokalnych.

Biuro OCWIP odpowiada za prowadzenie centrum informacji i wsparcia dla organizacji
pozarządowych, którego działalność jest realizowana ze środków własnych lub środków
pozyskanych z grantów.
W ramach Centrum oferowane jest wsparcie poprzez:
•

udostępnianie biblioteczki specjalistycznej dotyczącej III sektora,

•

prowadzenie doradztwa ogólnego i specjalistycznego,

•

organizowanie i prowadzenie szkoleń,

•

podejmowanie działań animacyjnych

•

prowadzenie coachingów.

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ OCWIP W 2011 ROKU:

Mój samorząd

Okres realizacji: 1.09.2009 – 28.03.2011

Celem

projektu

było

wzmocnienie

społecznego nadzoru nad administracją
publiczną
konsultacji

poprzez

wzrost

społecznych

w

znaczenia
procesach

decyzyjnych na szczeblu lokalnym.

Projekt składał się z 3 modułów:
•

diagnoza rzeczywistego stanu partycypacji obywatelskiej w 32 miastach Polski
(badania diagnostyczne CATI i IDI),

•

zainspirowanie obywateli do zaangażowania się w sprawy społeczności lokalnych
(kampania „Mój samorząd” i spotkania regionalne – debaty),

•

upowszechnienie

wyników

projektu

(poradnik,

konferencja,

ekspertyzy

i rekomendacje).
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego (Priorytet V, Poddziałanie 5.4.2: Rozwój dialogu obywatelskiego)
Projekt realizowany przez Sieć SPLOT, OCWIP odpowiadał za realizacje projektu na
terenie województwa opolskiego

Więcej wiemy - lepiej pomagamy

Okres realizacji: 01.12.2010 – 30.11.2011

Cele projektu był wzrost i upowszechnianie wiedzy
o

wolontariacie

i

problemach

osób

wykluczonych

społecznie na terenie województwa opolskiego poprzez
stronę internetową, mobilna wystawę fotograficzną, akcje
społeczne i akcję informacyjno – promocyjną; a także
aktywizacja organizacji pozarządowych oraz instytucji
pomocy i integracji społecznej w zakresie współpracy
z wolontariuszami i między sobą (wymiana doświadczeń i informacji).
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego (Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym).
Projekt realizowany w partnerstwie z Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL.

Równe Szanse

Okres realizacji: 01.05.2010 – 30.06.2011

Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych, podniesienie kwalifikacji oraz wzrost
konkurencyjności i zwiększenie szans zatrudnienia na otwartym
rynku pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. (Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa
i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).
Projekt realizowany w partnerstwie z firmą CTC Polska.

Rozwój Ekonomii Społecznej na Opolszczyźnie

Okres realizacji: 01.05.2010 – 30.06.2011

Celem

projektu

było

wsparcie

dla

utworzenia

i funkcjonowania podmiotów ES oraz wzmocnienie
potencjału otoczenia sektora ekonomii społecznej,
poszerzenie działań sektora ekonomii społecznej

w woj. opolskim w latach 2010 - 2011 i integracja społeczno - zawodowa osób
wykluczonych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. (Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.2 – Wsparcie Ekonomii Społecznej).
Projekt realizowany w partnerstwie z Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
oraz Domem Współpracy Polsko Niemieckiej.

Centra wsparcia NGO –
projekt długofalowej pomocy dla organizacji pozarządowych

Okres realizacji: 01.10.2010 – 31.12.2011

Celem projektu był rozwój potencjału organizacji pozarządowych na
Opolszczyźnie poprzez:
•

zwiększenie dostępu do usług świadczonych przez Centra
Wsparcia w Opolu oraz w Strzelcach Opolskich;

•

zwiększenie potencjału Centrów Wsparcia poprzez standaryzację

usług oraz budowanie sieci współpracy;
•

zwiększenie kompetencji uczestników/ uczestniczek doradztwa w zakresie zakładania
i funkcjonowania organizacji pozarządowych;

•

zwiększenie jakości świadczonych usług wśród organizacji pozarządowych poprzez
kompleksowe wsparcie edukacyjno-rozwojowe.

W ramach projektu OCWIP otworzył biuro w Strzelcach Opolskich pod nazwą Centrum
Wsparcia w Strzelcach Opolskich przy ulicy Krakowskiej 18, 47-100 Strzelce Opolskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. ( Priorytet V, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego).
Projekt realizowany w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych we Wrocławiu oraz Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych.

ProES extra –
kompleksowe działania na rzecz wzmocnienia ekonomii społecznej

Okres realizacji: 23.11.2010 – 22.07.2012
Cele projektu:
•

zwiększenie wiedzy i świadomości na temat działalności
sektora ekonomii społecznej w Polsce i na świecie,

•

rozwój sektora ES w województwie opolskim,

•

usprawnienie działalności organizacji pozarządowych
oraz innych podmiotów prawnych ekonomii społecznej.

Działania realizowane w ramach projektu:
•

doradztwo ogólne i specjalistyczne;

•

cykl szkoleniowy "Kuźnia ekspertów";

•

organizacja seminariów lokalnych pn. "Partnerstwo dla opolskiej Ekonomii
Społecznej";

•

Międzynarodowy Kongres Ekonomii Społecznej;

•

superwizja podmiotów ES z terenu woj. Opolskiego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. ( Priorytet VII, poddziałanie 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej).
Projekt realizowany w partnerstwie z Domem Współpracy Polsko – Niemieckiej
i Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL.

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych –
wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy

Termin realizacji: październik 2009 – luty 2012

Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości
mechanizmów współpracy administracji publicznej (zwłaszcza
samorządowej) i organizacji Pozarządowych (na poziomie
poszczególnych JST) mierzone indeksem współpracy, poprzez
osiągnięcie następujących celów szczegółowych:
•

uświadomienie administracji publicznej i organizacjom pozarządowym korzyści
wynikających ze współpracy pomiędzy sektorami,

•

identyfikacja i upowszechnienie interesujących praktyk,

•

stworzenie i upowszechnienie poradnika współpracy międzysektorowej, obejmującego
model współpracy administracji publicznej i sektora pozarządowego.

Działania zrealizowane w ramach projektu przez OCWIP w 2011 r. to zorganizowanie
2 Forów Pełnomocników w woj. opolskim
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego (Działanie 5.4.1 PO KL - „Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora")

Projekt realizowany przez Sieć SPLOT, OCWIP odpowiadał za realizacje projektu na
terenie województwa opolskiego

Me effective in action.

Termin realizacji: luty – kwiecień 2011

Projekt był spotkaniem liderów - inicjatorów projektu w celu wypracowania metod oraz
programu szkoleniowego dla wolontariuszek w wieku 18-25, pracujących społecznie na
rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Tematem wizyty było przygotowanie programu
merytorycznego szkoleń dla kobiet w wieku 18-25 z 4 krajów - Polski, Gruzji, Hiszpanii i
Ukrainy.

Działaniem poprzedzającym wizytę przygotowawczą było opracowanie ankiety, która miała
na celu zbadanie potrzeb szkoleniowych i wsparcia dla kobiet - wolontariuszek angażujących
się w życie społeczności. Ankiety zostały rozesłane przez każdą z organizacji uczestniczącej
w projekcie do minimum 100 kobiet łącznie (5 x 20 kobiet z Polski, Gruzji, Ukrainy
i Hiszpanii).
Projekt współfinansowany ze środków Programu Młodzież w działaniu.

W

2011

roku

Opolskie

Centrum

Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zorganizowało
59 dni (365h) szkoleniowych m.in. o tematyce:
•

Komunikacja interpersonalna;

•

Wstęp do Ekonomii Społecznej;

•

Zarządzanie podmiotami ES;

•

Zarządzanie finansami w organizacji pozarządowej;

•

Marketing w ES;

•

Planowanie strategiczne;

•

Prowadzenie działalności gospodarczej;

•

Metodologia prowadzenia doradztwa;

•

Budowanie partnerstw, współpraca z samorządem;

•

Rozwój organizacji a wykorzystanie własnych możliwości ;

•

Sztuka wniosku skutecznego.

Liczba przeszkolonych beneficjentów w ramach w/w szkoleń przekroczyła 186 osób.
Porady – zostało udzielonych ponad 500 porad ogólnych i specjalistycznych,
dla ponad 230 organizacji z województwa opolskiego.

Konferencje – zostały zorganizowane 2 konferencje

•

„II Forum Pełnomocników”, w którym wzięło udział około 22 przedstawicieli
samorządów województwa opolskiego oraz 9 organizacji pozarządowych

•

„III Forum Pełnomocników”, w którym wzięło udział około 24 przedstawicieli
samorządów

województwa

opolskiego,

10

przedstawicieli

organizacji

pozarządowych i 1 przedstawiciel mediów lokalnych.

•

Współorganizacja

III

Targów Organizacji Pozarządowych podczas których wystawiły

Opolskich
się 42

organizacje.

Debata – Kawiarenka Obywatelska
•

„Zmiany przepisów Prawa dotyczących III Sektora” (Opole, Strzelce Opolskie),
w której wzięło udział 45 osób wśród nich byli reprezentanci lokalnych organizacji
pozarządowych,

administracji

rządowej

i

samorządowej

–

wicemarszałek

województwa, wiceprezydent miasta Opola, pełnomocnik ds. pozarządowych,
przedstawiciel wojewody opolskiego, wiceprzewodniczący sejmiku województwa
opolskiego, przewodniczący Rady Miasta Strzelce Opolskie i przedstawiciele radnych.
•

„Samorząd a trzeci sektor. Polityka, czy taktyka?” (Opole, Strzelce Opolskie),
w której wzięło udział 23 osób, wśród nich byli reprezentanci organizacji
pozarządowych,
Pozarządowych.

administracji

samorządowej,

pełnomocnik

ds.

organizacji

Informacja
•

W 2011 roku OCWIP przygotował i rozesłał do zainteresowanych podmiotów 25
newsletterów zwykłych i 3 newslettery specjalne obejmujące informacje dotyczące
III sektora (każdorazowy informator docierał do 375 osób/ podmiotów, które
wyraziły zainteresowanie otrzymaniem tego typu informacjami/.

•

Biblioteka dla organizacji pozarządowych – w 2011 roku OCWIP kontynuował
prowadzenie biblioteki dla organizacji pozarządowych. Z zasobów biblioteki
przedstawiciele organizacji korzystali bezpłatnie. Na dzień 31 grudnia 2011 stan
biblioteki wyniósł 423 publikacji dotyczących zagadnień związanych z III sektorem.
2011 roku z biblioteki skorzystało ponad 100 osób.

Inne wydarzenia/ inicjatywy realizowane przez OCWIP w 2011 roku.
•

Na wniosek OCWIP-u została utworzona Wojewódzka Rada Działalności Pożytku
Publicznego, działającej przy Marszałku Województwa Opolskiego

•

OCWIP przekazał w ramach puli rozwojowej 39 200 zł dla 15 organizacji
pozarządowych województwa opolskiego.

•

I Gala Wolontariatu, która odbyła się w grudnia 2011.
Gala była podsumowaniem konkursu na Wolontariusza Roku i Organizacje Przyjazną
Wolontariuszom. Laureaci konkursu otrzymali statuetki, pamiątkowe dyplomy oraz
upominki.

•

Został zorganizowany koncert podsumowujący realizację projektu „Więcej Wiemy
Lepiej Pomagamy”

•

Zostały opracowane publikacje w ramach projektu Rozwój Ekonomi Społecznej na
Opolszczyźnie pt. „Spółdzielczość Socjalna na Opolszczyźnie” oraz

„Rozwój

Ekonomii Społecznej na Opolszczyźnie” nr. ISBN 978-83-60760-78-9 - Tomasz
Kosmala, Dorota Piechowicz, Alicja Gawinek, Dorota Nowak

•

Została zmieniona szata graficzna Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych.

Członkowie stowarzyszenia uczestniczyli/ zasiadają:
•

Tomasz Kosmala zasiada w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego
działającej przy Marszałku Województwa Opolskiego;

•

Tomasz Kosmala i Dorota Nowak brali udział w specjalnej grupie wymiany
doświadczeń w zakresie Tworzenia Modelu Współpracy;

•

Tomasz Kosmala został powołany na członka Krajowego Forum Terytorialnego;

•

Tomasz Kosmala członek komisji rewizyjnej Sieci Splot;

•

Tomasz Kosmala rozpoczął współpracę z CAL-em w charakterze animatora
regionalnego;

•

Alicja Gawinek członkinią komisji standaryzacyjnej Sieci Splot;

•

Alicja Gawinek została członkinią Zespołu Konsultacyjnego ds. organizacji
pozarządowych działającego przy Prezydencie Miasta Opola;

•

Alicja Gawinek i Tomasz Kosmala brała udział w XII edycji Szkoły Trenerów
Organizacji Pozarządowych;

•

Dorota Piechowicz – Witoń, Wojciech Witoń ukończyli kurs, zorganizowany przez
Generalnego Inspektora Informacji Finansowej dotyczący przeciwdziałania praniu
pieniędzy oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

•

Dorota Piechowicz – Witań, Wojciech Witoń i Tomasz Kosmala zostali
absolwentamia Szkoły Trenerów Modelu współpracy organizacji pozarządowych
i administracji publicznej.

Zewnętrzne źródła finansowania OCWIP w 2011 roku:
•

Środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki;

Wyniki finansowe za rok 2011:
Całość przychodów dotyczących działalności statutowej kształtowała się następująco:
802 619,37 zł – dotacje i dofinansowania
27 624,98 zł – darowizny finansowe na działalność statutową stowarzyszenia
750,00 zł- składki członkowskie
23 680,00 zł – przychody z działalności odpłatnej statutowej
23,00 zł – pozostałe przychody
Łącznie przychody wyniosły 854 697,35 zł

Partnerzy Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
•

Fundacja Merkury z Wałbrzycha
•

•

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej w Opola

•

Polski Związek Głuchych oddział Opolski

Regionalne Centrum Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu

•

•

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika

•

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT

