Sprawozdanie z działalności
Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych „STOPA”
za rok 2009

1. O stowarzyszeniu
1.1. Dane organizacji
Nazwa: Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”
Siedziba: ul. Gdańska 23/2 19-300 Ełk
Biuro: ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
Adres korespondencyjny: skrytka pocztowa 114 19-300 Ełk 1

Data wpisu do rejestru: 16.05.2005
Numer KRS: 0000233904
NIP: 848-175-08-64
REGON: 280029179
1.2. Skład zarządu:
Prezes: Krzysztof Kozłowski
Sekretarz: Tomasz Gabruś
Skarbnik: Karol Paszkowski

1.4.Historia:
Jesteśmy stowarzyszeniem powstałym z potrzeby. Początkowo działaliśmy w różnych
grupach nieformalnych o różnym profilu działania. Na pewnym etapie rozwoju, chcąc działać
w większym zakresie, musieliśmy zacząć pozyskiwać fundusze. Brak osobowości prawnej
skutecznie nam to utrudniał, więc liderzy grup nieformalnych założyli Ełckie Stowarzyszenie
Aktywnych „STOPA”. Stowarzyszenie powstało, by realizować głównie swoje pomysły, ale
praktycznie od momentu powstania „STOPY” zaczęły zgłaszać się do nas inne osoby i grupy
młodzieżowe mające podobny problem, co my wcześniej...

1.5 Misja:
"Misją Stowarzyszenia jest wspieranie osób i grup aktywnych oraz animacja
społeczności lokalnej, a także integracja sektora pozarządowego"

1.6 Status OPP
Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA” 1 grudnia 2009 roku uzyskało status
Organizacji Pożytku Publicznego zostając tym samym uprawnione do pozyskiwania środków
z 1% podatku od osób fizycznych.

2. Sprawozdanie
2.1. Wstęp do sprawozdania:
Rok 2009 był rokiem dynamicznego rozwoju i wytężonej pracy naszego stowarzyszenia
w wielu płaszczyznach. Zarówno pod względem ilości podejmowanych działań i ich skali czy
budżetu, jakim operowało stowarzyszenie jak i rozwoju kadrowego.
2.2 Rozwój zespołu:
Zespół Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych „STOPA” w roku 2009 zasiliło 6 nowych osób.
Dzięki czemu działalność stowarzyszenia stała się bardziej stabilna, lepsza jakościowo
i dopracowana. Nowe osoby wprowadziły świeże podejście do działalności stowarzyszenia, w tym
bardziej Gender-owe.
Zespół rozwijał się również poprzez dokształcanie kadry. W roku 2009 stowarzyszenie
wzbogaciło się o trzech wykwalifikowanych Animatorów Społecznych. Jeden z członków
rozpoczął Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Ponadto rozwijaliśmy swoje
kompetencje miękkie, poprzez udział w szkoleniach z zakresu komunikacji w zespole, oraz
spotkaniach Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur, a także kompetencje twarde np.
zarządzanie organizacjami pozarządowymi.

3. Realizowane Projekty:
3.1 Ełckie Centrum Organizacji Pozarządowych:

3.1.1 Rys historyczny
Ełckie Centrum Organizacji Pozarządowych jest efektem pracy wielu osób. Przedstawicieli
organizacji pozarządowych, administracji samorządowej, Rady Organizacji Pozarządowych
Powiatu Ełckiego.
ECOP został wpisany jako zadanie priorytetowe już w roku 2007 do Strategii Rozwoju
Sektora Pozarządowego Powiatu Ełckiego, a także w Strategii Rozwoju Powiatu Ełckiego. ECOP
rozpoczął swą działalność w grudniu 2009 roku w ramach projektu Elbląskiego Stowarzyszenia
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Na rzecz aktywnej współpracy realizowanego w partnerstwie
z Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych „STOPA”. Projekt ECOP realizowany jest od końca roku
2008 i chcemy by był stałym punktem wpisującym się w system wsparcia organizacji

pozarządowych w powiecie ełckim.

3.1.2 Cel Projektu
Celem projektu jest wzmocnienie i integracja Ełckich Organizacji Pozarządowych.
Dodatkowo chcemy rozbudzać aktywność społeczną wśród młodzieży tak, by w przyszłości zasiliły
swoimi umiejętnościami i energią inne organizacje lub powołały nowe.

3.1.3 Miejsce realizacji:
ECOP umiejscowiony został w budynku przy ul. Piłsudskiego 4 w pokoju 86. W siedzibie
Centrum odbywała się znaczna część działań podejmowanych w ramach zadania ECOP. Ponadto
prowadzone zadania były na terenie powiatu ełckiego przez animatorów społecznych.
3.1.4 OFERTA ECOP – 2009
Wsparcie merytoryczne:
W ramach wsparcia merytorycznego organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą
skorzystać z pomocy przy:
Pisaniu wniosków o dofinansowanie,
Tworzeniu indywidualnych planów rozwoju organizacji,
Porad indywidualnych z zakresu podstaw prawnych tworzenia i funkcjonowania organizacji
(Prawo o stowarzyszeniach, Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie)
Wypełniania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego
Tworzeniu statutów organizacji
Doradztwa specjalistycznego z zakresu finansów i księgowości w organizacji

Wsparcie techniczne:
W ramach Ełckiego Centrum Organizacji Pozarządowych zapewnialiśmy dostęp do:
Wyposażonego biura, ksera, drukarki, stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu
Dostępu do małej salki konferencyjnej (do 20 osób) po wcześniejszym umówieniu,
Biblioteczki pozarządowej zawierającej poradniki związane z działalnością organizacji
pozarządowych, broszury informacyjne, ulotki itp.
Informacja:
Każda z organizacji mogła uzyskać informację w biurze ECOP, telefonicznie, e-mailowo jak
i przez komunikator internetowy o aktualnych wydarzeniach, konkursach grantowych,
szkoleniach itd.

Informacja była jest również na stronie internetowej ecop.elk.pl

Promocja:
Ełckie Centrum Organizacji Pozarządowych stwarzało również możliwość promocji:
Podczas czwartkowej audycji Wieści z sektora w Radiu 5,
Umieszczenia informacji o organizacji oraz podejmowanych inicjatywach na stronie
Ełckiego Centrum Organizacji Pozarządowych
Pomocy w rozpropagowaniu danego wydarzenia dzięki bazie teleadresowej ECOP.
Promocja również w mediach patronackich: Radio 5, Gazeta Współczesna, portal e-elk.pl

3.1.5 Szkolenia
W ramach Ełckiego Centrum Organizacji Pozarządowych zostały przeprowadzone dwa
dwudniowe szkolenia pt. Pisanie wniosków o dotacje. Wzięło w nich udział 38 uczestników.
Szkolenia prowadzone było metodą warsztatową. Obydwa odbywały się we współpracy ze
Starostwem Powiatowym w Ełku.

3.1.6 Akcje ECOP
Ełckie Centrum Organizacji Pozarządowych włączało się również w działania poza
projektowe tj.
Akcje obywatelskie – Toast za Wolność,
Organizację seminarium szkoleniowego pt.: Co zrobić, aby lokalne organizacje
pozarządowe pozyskiwały więcej środków finansowych na działania we współpracy
z samorządem lokalnym
Oraz organizacje spotkań aktywizujących dla młodzieży w 4 szkołach - Desanty
młodzieżowe.

3.1.7 Badania
W ramach ECOP przeprowadzone zostały badania potencjału organizacji pozarządowych
wykorzystując nowoczesne metody internetowe. Wyniki badania zostały opublikowane na stronach
internetowych tj. ecop.elk.pl, wim.ngo.pl i civipedia.pl w artykule O organizacjach ełckich słów
kilka. Zostało również przeprowadzone badanie dotyczące rozpoznawalności ełckich organizacji
pozarządowych poprzez Majówkowy Konkurs Pozarządowy.

3.1.8 Finansowanie:
Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA” za zadanie postawiło sobie pozyskanie
środków na działalność Centrum, co zaowocowało trzema projektami pokrywającymi się z
zadaniami Centrum: Stowarzyszenie w rozwoju (dotacja Urzędu Marszałkowskiego w kwocie
8000zł), Ełckie Centrum Organizacji Pozarządowych – ECOP (dotacja Urzędu Miasta Ełku w
kwocie 19000zł) oraz ECOP – Powiatowy (dotacja Starostwa Powiatowego w Ełku w kwocie
12000zł).
3.2 Ełcka Majówka Pozarządowa

3.2.1 Rys historyczny:
Ełcka Majówka Pozarządowa od dwóch lat była organizowana we współpracy z naszym
stowarzyszeniem. W roku 2009 odpowiadało ono za organizację drugiego dnia Majówki, czego
skutkiem był projekt pt.: Integracja i promocja Organizacji Pozarządowych w Mieście Ełk.

3.2.2 Miejsce:
Ełcka majówka pozarządowa jest przedsięwzięciem cyklicznym i tak jak w latach poprzednich
odbywała się w Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Parkowej 12 w Ełku.

3.2.3 Cel:
Celem naszego zadania było wspieranie integracji i konsolidacji sektora pozarządowego w Ełku
oraz jego promocja.
3.2.4 Koncepcja Majówki
Majówka Pozarządowa składała się z dwóch dni. Pierwszy Wiedza i integracja – skierowany
głównie do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz drugi Europejski Piknik Pozarządowy–
otwarty, skierowany do społeczności lokalnej po to by promować działalności ełckich organizacji
oraz działalności społeczną i obywatelską.
3.2.5 Imprezy składowe
W roku 2009 Ełcka Majówka Pozarządowa składała się z następujących imprez:
III Kongres Sektora Pozarządowego Miasta Ełku,
Ełckie Forum Inicjatyw Pozarządowych,

Europejski Piknik Pozarządowy
Spotkanie Absolwentów Programu Liderzy PAFW
i wiele innych
To wszystko składało się na jedne wspólne święto organizacji pozarządowych, czyli Ełcką
Majówkę Pozarządową 2009.
3.2.6 Opis Majówki - program
Ełcka Majówka Pozarządowa 2009 była projektem o dużej złożoności działań i zaangażowania
wielu partnerów w krótkim czasie.
3.2.6.1 Pierwszy dzień
Kierowany był przede wszystkim do przedstawicieli organizacji pozarządowych
i podzielony został na trzy bloki warsztatów, seminariów i szkoleń: Wiedza – umiejętności –
kompetencje, INTEGRACJA – DWA OGNIE – samorząd – pozarządówka oraz blok III Kino
obywatel.
BLOK I Wiedza – umiejętności – kompetencje: Przedstawiciele organizacji pozarządowych
mogli uczestniczyć w warsztatach dotyczących animacji lokalnej oraz Public Relations.
W szkoleniach i warsztatach wzięło udział przeszło 25 przedstawicieli NGO's i samorządu
BLOK II: INTEGRACJA – DWA OGNIE – samorząd – pozarządówka: Zakładał on
zorganizowanie ogniska integracyjnego wraz z zabawami animacyjnymi. Choć ten blok również był
kierowany przede wszystkim do organizacji pozarządowych przyciągną rzeszę mieszkańców Ełku
w tym dzieci, rodziców i osoby starsze. Blok integracja zamiast integrować jedynie osoby
z organizacji pozarządowych przekształcił się w swoisty piknik rodzinny, podczas którego wszyscy
mogli bawić się przy dźwiękach narodowych innych krajów oraz utworów zapomnianych przez
społeczność. Podczas bloku integracyjnego bawiło się z nami około stu Ełczan i nie tylko.
BLOK III: „Kino obywatel”. Podczas tego bloku zostało zorganizowane kino plenerowe.
Wyświetlaliśmy filmy pokazujące aktywność obywatelską oraz film fabularny „Podaj dalej”.
Drugi dzień był z kolei skierowany do całej społeczności Ełku i miał za zadanie pokazanie jak
najszerszego spektrum działalności organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu
ełckiego.

3.2.6.2 Drugi dzień
Podczas tego dnia przygotowaliśmy wiele atrakcji:
Miasteczko Pozarządowe, czyli prezentacje działalności organizacji pozarządowych.
Organizacje miały przygotowane stanowiska, na których przedstawiały swą działalność. Jednak
założeniem głównym, było postawienie na aktywną formę prezentacji. Większość stowarzyszeń
poza przedstawieniem swej działalności zorganizowała gry, zabawy i warsztaty. W miasteczku
pozarządowym wystawiało się 15 organizacji, dlatego też każdy, kto trafił na majówkę mógł
wybrać coś dla siebie. Dla najmłodszych zorganizowane były zajęcia plastyczne oraz gry z chustą
animacyjną, jazda na kucykach. Dla nieco starszych organizacje zaplanowały gry w szachy
i warcaby, warsztaty gry na bębnach, warsztaty capoeiry. Osoby lubiące adrenalinę mogły wspiąć
się a wysokość 10 metrów i zjechać na tyrolce. Nie zapomnieliśmy również o starszych, dla których
przygotowaliśmy warsztaty z Nordic Walking. Niezależnie od wieku wszyscy mogli uczestniczyć
w szkoleniu pierwszej pomocy. W miasteczku pozarządowym prezentowały się również organizacje
spoza powiatu ełckiego, czyli Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” oraz punkt informacyjny
Europe Direct Olecko.
Na majówce nie dość, że można było się dobrze bawić, to można było jeszcze wzbogacić się
o boom box-a, pendrive-a lub inną nagrodę. Żeby nie było zbyt łatwo przygotowaliśmy
Majówkowy Konkurs Pozarządowy, w który trzeba było odpowiedzieć na 5 pytań:
Co to jest organizacja pozarządowa?
Jakie znasz organizacje pozarządowe z Ełku?
Ile minimum osób jest potrzebne by założyć stowarzyszenie rejestrowane?
Jakiej organizacji możesz przekazać 1%?
Gdzie mieści się Ełckie Centrum Organizacji Pozarządowych?
Poza Konkursem Majówkowym odbyły się również konkursy przygotowane przez EUROPE
DIRECT i ROEFS w Ełku.
Dzięki akcji Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi upuściliśmy również 13 litrów
krwi.
Podczas Majówki odbywały się również pokazy sztuk walki, gimnastyki, tańca new style
i akrobatyki. Podczas pokazu organizacje przedstawiły między innymi: Karate, Strzelców, Judo,
Aikido, Krav Mag, Viet VO Dao,
Nie zapomnieliśmy również o małej sztuce wielkich ludzi. Teatr ZgiEłk zaprezentował
sztukę „Inne spojrzenie na Romea i Julię”
Ełcka Majówka Pozarządowa nie mogła się obejść bez odpowiedniej oprawy muzycznej.

Młodzież zaprezentowała Beat Box i hip - hop, a na koniec wystąpił zespół WHISKY
Podczas Majówki odbył się również finał akcji „MAŁY miś WIELKI gest” - Przekazanie maskotek
przemieniło się w „akcję ratowniczą” przed ich zmoknięciem, w której uczestniczyli ratownicy
medyczni.
Cała impreza była wielkim świętem, ale i wielkim wyzwaniem dla nas i naszych
partnerów/organizacji pozarządowych, dlatego też korzystając z okazji chcielibyśmy podziękować
wszystkim, bez których Majówka by się nie odbyła lub byłaby zdecydowanie mniej atrakcyjna.
Jesteśmy wdzięczni wszystkim tym organizacjom, wolontariuszom i samorządom.

3.2.7 Partnerzy
Tak

duże

przedsięwzięcie

wymagało

wiele

wysiłku,

dlatego

też

włączyliśmy

w przygotowania wielu organizatorów i współorganizatorów. Organizatorami był Urząd Miasta
Ełku, Ełckie Centrum Organizacji Pozarządowych, Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”,
Ełcki Klub Wspinaczkowy „HAMP”, Centrum Edukacji Ekologicznej.
Całość jednak nie odbyłaby się bez wsparcia wielu współorganizatorów: Urząd Gminy Ełku,
Caritas Diecezji Ełckiej, Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA i ROEFS Ełk, Stowarzyszenie EGO
Kraina Bociana, Europe Direct Olecko, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych oraz Sieć Wspierania Rozwoju Lokalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
,,HEROLD”, MONAR-MARKOT Ełk, Rada Organizacji Pozarządowych Miasta i Powiatu
Ełckiego oraz Ełckie Centrum Kultury. Dodatkowo całość została objęta patronatem prezydenta
Miasta Ełku oraz patronatami Medialny przez Radio 5, Telewizję Obywatelską oraz Gazetę
Współczesną.

3.2.8 Promocja
Ełcka Majówka Pozarządowa odbyła się szerokim echem wśród mediów zarówno lokalnych
jak i branżowych. Ukazało się kilkanaście artykułów promujących przedsięwzięcie w gazetach oraz
na stronach internetowych, a ponadto stała się wizytówką Ełku w świecie organizacji
pozarządowych. Relację z Majówki można obejrzeć na stronie Telewizji Obywatelskiej – "Trzecie
oko".

3.3 Akademia EGO
Tak w skrócie nazwany został innowacyjny projekt pt. „Szkolenie Liderów Organizacji
Pozarządowych”. Projekt rozpoczął się w grudniu 2009 roku i potrwa do połowy roku 2010.

3.3.1 Cel
W ramach projektu zaplanowaliśmy cykl szkoleń dla liderów organizacji pozarządowych
z terenu EGO – powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego. Celem projektu jest wzmocnienie
organizacji pozarządowych z subregionu EGO.

3.3.2 Przebieg
Uczestnicy projektu przejdą komplementarne zajęcia z zakresu zarządzania organizacją
pozarządową, finansami w organizacji, oraz nowoczesnego fundraisingu.

3.3.3 Partnerzy
Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa z Stowarzyszeniem Powiatów Miast i Gmin
"Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana"
Projekt jest innowacyjną formą wsparcia naszych organizacji z kilku powodów:
Zakłada wsparcie w kluczowych dziedzinach: zarządzanie organizacją, zarządzanie
finansami w organizacji, nowoczesny fundraising, pisanie projektów;
Cykl szkoleniowy jest przewidziany na 60 osób, podzielonych na 4 zespoły. Szkolenia
odbywać się będą w jednym miejscu, w tym samym czasie, co pozwoli wszystkim
uczestnikom na wymianę doświadczeń oraz lepszą integrację;
Każda organizacja może zgłosić 2 lub 3 osoby, które razem uczestnicząc w szkoleniach,
będą miały większą możliwość wzmocnienia działalności swojej organizacji;
Podczas innowacyjnych warsztatów uczestnicy będą mogli zdobytą wiedzę przełożyć na
praktyczne umiejętności oraz w sposób aktywny uczestniczyć w powstawaniu strategii
NGO EGO; planowaniu strategicznym i budowaniu partnerstw;
Szczegółowy zakres szkoleń jest dostosowany do potrzeb poszczególnych grup
zaawansowania;
Wytypowani przez organizację uczestnicy mogą się zmienić w trakcie cyklu, aczkolwiek
ilość osób zgłoszonych musi pozostać bez zmian;
Ponadto planujemy wraz z partnerem "Stowarzyszeniem EGO Kraina Bociana" zamknięty
konkurs mikrograntów dla organizacji biorących udział w cyklu szkoleń, na wykorzystanie
zdobytej wiedzy w sposób praktyczny.
Mając na uwadze jakość szkoleń, wybraliśmy najlepszych trenerów kluczowych w kraju:
Paweł Łukasiak – Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (Nowoczesny fundraising)
Joanna Krasnodębska – Dyrektor Stowarzyszenia BORIS (Zarządzanie organizacją)

Maciej Bielawski – wicedyrektor ds. rozwoju ESWIP (Pisanie projektów)
Tomasz Bruski – Akademia Rozwoju Filantropii (Zarządzanie finansami w organizacji)
Krzysztof Margol – Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA (Zarządzanie organizacją)

3.3.4 Finansowanie
Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze
środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego
Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu Dla
Organizacji Pozarządowych oraz Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
3.4 W stronę partnerstwa „Mazury Garbate”
Projekt pt. W stronę partnerstwa „Mazury Garbate” jest działaniem długoterminowym.
Rozpoczął się w 1 września 2009 roku. Planowy termin zakończenia projektu pod tym tytułem jest
na koniec roku 2010.

3.4.1 Cel
Celem projektu jest wsparcie szkoleniowo - warsztatowe trzech sektorów na jednym wspólnym
poziomie, tak by efektywnie wykorzystać wiedzę i umiejętności osób z różnych branż działających
na rzecz rozwoju lokalnego.

3.4.2 Miejsce:
Większość działań w odbywających się w ramach projektu odbywała się w Ełku jednakże projekt
ma zasięg 3 powiatów: ełcki, olecki i piski.

3.4.3 Przebieg

3.4.3.1 Promocja
Informacje o realizowanym projekcie na stronach www: ngo.elk.pl, ngo.pl, ecop.elk.pl,
stopa.org.pl ukazywały sięprzy okazji kolejnych działań w realizowanym projekcie m.in.
przed każdym szkoleniem, debatą i spotkaniu czwartkowym. W sumie 21 newsów.
Wydana została ulotka informacyjna o projekcie w

liczbie 500 szt., połowa została

rozprowadzona podczas debaty 5 grudnia 2009, reszta planowana jest do rozprowadzenia
podczas kolejnych debat w roku 2010, obecnie ulotki znajdują się w biurze projektu przy
Centrum Organizacji Pozarządowych w Ełku.

Ukazały się 2 publikacje w lokalnych mediach: Gazeta Współczesna - listopad
i grudzień 2009.
Czwartkowe Wieści z sektora w Radio 5, 20 minutowa audycja o projekcie –
październik 2009.
Powstał specjalny logotyp do projektu umieszczany na każdym piśmie oraz prezentacjach
i dokumentacjach oraz pomocach szkoleniowych, teczkach na materiały szkoleniowe,
stand-upie, ulotkach, wiadomościach na stronach www.

3.4.3.2 Wizyta studyjna
W dniach 18 i 19 grudnia 2009 r. odbyła się dwudniowa wizyta studyjna dla liderów
organizacji pozarządowych, samorządowych i biznesowych w celu podejrzenia dobrych praktyk na
temat partnerstwa trójsektorowego w Nidzicy do Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA.
Pierwszego dnia zaplanowana była uroczysta kolacja, podczas której uczestnicy wizyty mogli się
lepiej poznać, gdyż wcześniej brali udział we wspólnych szkoleniach. Integracja uczestników
wizyty miała kluczowe znaczenie, ze względu na dalsze działania w projekcie m.in. pracę nad
strategią fundraisingową przyszłego Funduszu Lokalnego. Następnego dnia z samego rana
uczestnicy udali się do Garncarskiej Wioski, w której p. Krzysztof Margol opowiedział o genezie
powstania oraz rozwoju Nidzickiego Fundusz Lokalnego. W wizycie studyjnej wzięło udział 15
osób.

3.4.3.3 Szkolenia
W okresie od października do grudnia 2009 r. odbyło się 8 całodniowych warsztatów,
w których wzięło udział po kilkunastu uczestników. Na każdym szkoleniu było dwóch trenerów.
Były one skierowane do liderów lokalnych (właściciele przedsiębiorstw, samorządowcy,
członkowie organizacji pozarządowych). Rekrutacją samorządowców zajął się partner Gmina
Miasto Ełk.

Celem szkoleń było przygotowanie osób uczestniczących do pracy na rzecz

zawiązania partnerstwa trójsektorowego w regionie ełckim. Tematem szkoleń były narzędzia i
informacje służące rozwojowi lokalnemu. Odbywały się one w trzech oddzielnych blokach dla
biznesu, NGO's i samorządu (zadanie partnera - Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych), po których następowały wspólne warsztaty (zadanie partnera - Stowarzyszenie
Centrum Aktywności Lokalnej „CAL” z Warszawy). W celu zapewnienia komfortu i efektywności
szkoleń przewidziano catering w postaci szwedzkiego stołu dla uczestników, który zapewniła Sp.
z o.o. Galeria Smaku z Augustowa (firma non profit).
W trakcie szkolenia dla organizacji pozarządowych 15.10.09 r. omówiony został marketing

społeczny (social marketing) i marketing społecznie zaangażowany (cause related
marketing) z zastosowaniem podejścia społecznościowego jako narzędzie fundraisingowe
umiejętnie proponowane dla biznesu. Na szkoleniu było obecnych 18 osób.
W trakcie szkolenia dla przedsiębiorców 16.10.09 r. omówiony został marketing społeczny
(social marketing) i marketing społecznie zaangażowany (cause related marketing) z
zastosowaniem podejścia społecznościowego. Na szkoleniu było obecnych 16 osób.
W trakcie szkolenia dla samorządowców 19.10.09 r. omówione zostały praktyczne
narzędzia służące zwiększaniu poziomu partycypacji obywatelskiej w działaniach
samorządów lokalnych. Na szkoleniu było obecnych 15 osób.
W trakcie szkolenia dla wszystkich grup 12.11.09 r. przeprowadzony został program
warsztatu pt. Partnerstwo – budowanie lokalnego potencjału rozwoju, ukierunkowany na
cztery czynniki stymulujące budowanie potencjału zmiany, które można wykorzystać w
działaniach

partnerskich:

zaangażowanie,

tożsamość

ze

środowiskiem,

zdolność

rozwiązywania problemów, dostęp do zasobów. Na szkoleniu było obecnych 17 osób.
W trakcie szkolenia dla samorządowców 20.11.09 r. przeprowadzony został program
warsztatu pt. Lokalna organizacja grantodawcza jako narzędzie aktywizacji społecznej.
Szkolenie prowadzone było na zasadzie wspólnego uczenia się (co-operative learning).
Tylko niewielkie części szkolenia były oparte o tradycyjne formy nauczania. Na szkoleniu
obecnych było 17 osób.
W trakcie szkolenia dla organizacji pozarządowych 21.11.09 r. przeprowadzony został
program warsztatu pt. Fundusz lokalny jako narzędzie aktywizacji społecznej. Szkolenie
prowadzone było na zasadzie wspólnego uczenia się (co-operative learning). Tylko
niewielkie części szkolenia były oparte o tradycyjne formy nauczania. Na szkoleniu
obecnych było 18 osób.
W trakcie szkolenia dla przedsiębiorców 27.11.09 r. omówione zostały zasady prowadzenia
marketingu w społecznościach i wspólnotach realnych oraz wirtualnych, a także czy
marketing ma zrezygnować ze swojej zadziorności, a reklama z emocji. Najprościej:
badamy i poznajemy naszych klientów nie po to by ich zaatakować, ale oswoić, aby być
z nimi. Na szkoleniu było obecnych 17 osób.
W trakcie szkolenia dla wszystkich grup 12.12.09 r. omówione zostało jak współpracować
z lokalną organizacją grantodawczą, jak doskonałym narzędziem stymulującym rozwój
lokalny może być lokalna organizacja przekonało się już wiele lokalnych społeczności
w Polsce. Na szkoleniu obecnych było 16 osób.

3.4.3.4. Debaty i konferencje:
Nad debatą i konferencją honorowy patronat objął Prezydent Miasta Ełku Pan Tomasz
Andrukiewicz.

Catering w postaci szwedzkiego stołu dla uczestników zapewniła Sp. z o.o.

Galeria Smaku z Augustowa (firma non profit).
Otwierająca Konferencja odbyła się 27.09.09 r. w Ełckim Centrum Kultury w sali Zebra. W
programie było m.in. warsztat SZOKS –

wyższości możliwości nad niemożliwością...

autorstwa Ełckiego Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”, odczyt pt. Filantropia to 2 %
PKB światowej gospodarki Pawła Łukasiaka z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce ,
odczyt pt. Fundusz Lokalny przykład współpracy na rzecz rozwoju lokalnego Zbigniewa
Mieruńskiego z Gołdapskiego Funduszu Lokalnego. Na koniec przewidziano rodzinny
obiad wraz z pysznym deserem pod hasłem: Wzajemne poznanie podstawą współpracy. Na
konferencję przybyło 67 osób.
Pierwsza debata odbyła się 05.12.09 r. w Ełckim Centrum Kultury w sali Zebra. Tematem
przewodnim debaty był wolontariat, jako narzędzie służące do rozwoju lokalnego. Na
debacie było obecnych 97 osób.

3.4.3.5. Spotkania czwartkowe:
Od października do grudnia 2009 r. odbyło się 9 spotkań ludzi z samorządów, organizacji
pozarządowych i biznesu z zaproszonymi ciekawymi postaciami, mającymi wpływ na rozwój
lokalny, podczas których będą odbywały się prezentacje dobrych praktyk przywiezionych m.in.
z wizyt studyjnych, dyskusje, luźne rozmowy, omawianie konkretnych spraw i inicjatyw.
Spotkanie ws. motywacyjnych programów stypendialnych 22 października 2009 r. Urząd
Miasta Ełku ul. Piłsudskiego 6 Mała sala konferencyjna przy Straży Miejskiej w Ełku.
Spotkanie z przedsiębiorcami Ełckiej Rady Przedsiębiorczości przy Prezydencie Miasta
Ełku 29 października 2009 r. Urząd Miasta Ełku ul. Piłsudskiego 6 (duża sala konferencyjna
w Urzędzie Miasta Ełku)
Spotkanie ws. motywacyjnego programu stypendialnego 5 listopada 2009 r. Urząd Miasta
Ełku ul. Piłsudskiego 2 (mała sala konferencyjna przy Straży Miejskiej)
Spotkanie czwartkowe 12 listopada 2009 r. w godz. 16:00 – 19:00 w sali konferencyjnej
Caritas Diecezji Ełckiej przy ul. 3 maja 10 w Ełku nt. roli wolontariatu w budowaniu
partnerstwa lokalnego.
Spotkanie czwartkowe z biznesem oleckim ws. Funduszu Lokalnego 26 listopada 2009 r.
w sali konferencyjnej Internatu Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych przy ul.
Gołdapskiej 29 w Olecku.

Spotkanie czwartkowe nt. aktywizacji młodzieży w środowisku lokalnym 3 grudnia 2009 r.
w godz. 16:30 – 18:30 w sali konferencyjnej Caritas Diecezji Ełckiej (II piętro).
Spotkanie czwartkowego nt. partnerstwa w zakresie prowadzenia Centrum Organizacji
Pozarządowych 10 grudnia 2009 r. w godz. 18:00 – 19:30 w dużej sali konferencyjnej
Urzędu Miasta w Ełku.
Spotkanie czwartkowe nt. programu grantowego Działaj Lokalnie 17 grudnia 2009 r.
w godz. 18:00 – 19:30 w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ełku.
Spotkanie czwartkowe nt. programu grantowego Działaj Lokalnie 31 grudnia 2009 r.
w godz. 18:00 – 19:30 w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ełku.

3.4.4 Finansowanie
Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Pozarządowych,
budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz budżetu Miasta Ełku.

4. Działalność pozaprojektowa:
4.1. mały Miś wielki GEST

4.1.1 Cel
Akcja "mały MIŚ wielki GEST" miała na celu zebranie maskotek i przekazanie ich
szpitalowi na rzecz chorych dzieci. Maskotki zostały przekazane przede wszystkim na oddział
pediatrii i chirurgii.

4.1.2 Przebieg
Akcję rozpoczęła się 4 maja, a swój koniec miała 10 maja, podczas Ełckiej Majówki
Pozarządowej w Centrum Edukacji Ekologicznej.

4.1.3 Miejsce
Maskotki można było zostawić w pojemnikach oznaczonych plakatem "mały MIŚ wielki
GEST" w szkołach, szpitalu, zakładach pracy, urzędach lub 10 maja w Centrum Edukacji
Ekologicznej od godziny 12:00.

4.1.4 Efekt
Akcja przerosła nasze oczekiwania. Podczas zbiórki maskotek zebraliśmy przeszło 2000
litrów maskotek, które uroczyście zostały przekazane zespołowi medycznemu w dniu 10 maja 2009
roku.

4.1.5 Promocja
Akcja „mały MIŚ wielki GEST" stała się medialną maskotką, w którą włączyły się kolejne
instytucje i media. Akcję promowały między innymi Radio 5 oraz Gazeta Współczesna. Do naszego
przedsięwzięcia włączyła się również Komenda Powiatowa Policji w Ełku przekazując zebrane
maskotki oraz „Sierżanta bobra” - maskotkę policji.

4.1.6 Finansowanie
Cała akcja została sfinansowana z środków Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych „STOPA”
w kwocie około 400 zł.

