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Załącznik nr 2  

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM  

Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 -2027 
 

1. Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z 
instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach, 
następnie zapisać w formacie pdf. 

2. Formularz z pustymi polami nie będzie rozpatrywany.  
3. W przypadku pól, które nie dotyczą danej organizacji kandydującej, należy 

wpisać „nie dotyczy”.  
4. * niepotrzebne skreślić. 

 
 

1. DANE dot. PROGRAMU: KRAJOWY/REGIONALNY 
 

ZGŁOSZENIE DOTYCZY 
PROGRAMU 
* Zaznaczyć „X” w innym przypadku 
należy wpisać nie dotyczy 

KRAJOWEGO REGIONALNEGO 

 x 

 
2. NAZWA I OBSZAR PROGRAMU (zgodnie z podanymi w ogłoszenie o naborze 

– prosimy wskazywać dokładne brzmienie) 
 

NAZWA PROGRAMU, KTÓREGO 
DOTYCZY ZGŁOSZENIE 

Fundusze Europejskie dla Podlaskiego  
2021 -2027 

OBSZAR TEMATYCZNY, KTÓREGO 
DOTYCZY ZGŁOSZENIE 

Organizacja pozarządowa działająca na rzecz 
PRAW PODSTAWOWYCH 

 
3. DANE ORGANIZACJI KANDYDUJĄCEJ  

 

Nazwa organizacji pozarządowej Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych 

Forma prawna Stowarzyszenie 

Nazwa rejestru właściwego dla 

organizacji pozarządowej (np. KRS 

lub ARMIR lub inny rejestr) 

KRS 

Nr rejestru właściwego dla 

organizacji pozarządowej (np. KRS) 
0000101086 

REGON REGON: 050863682 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH TAK/NIE* 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA TAK/NIE* 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA TAK/NIE* 
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Adres siedziby organizacji Ul. Modlińska 6 lok. U3, 15-066 Białystok 

Województwo, w którym 

zarejestrowana jest organizacja 
Podlaskie 

Adres do korespondencji Ul. Modlińska 6 lok. U3, 15-066 Białystok 

Adres e-mail  biuro@owop.org.pl 

Nr telefonu +48 85 733 36 41 

Osoba do kontaktu Iwona Zaborowska 

Rok założenia organizacji (dzień, 

miesiąc, rok) 

OWOP został założony w dniu 08.09.1999 roku.  

Wpis do KRS 02.04.2002 

WOJEWÓDZKI zasięg działania 

organizacji  
TAK/NIE* 

 

W przypadku jeśli zgłoszenie 
dotyczy organizacji składającej 
formularz w regionalnym programie, 
a siedziba znajduje się poza 
obszarem tego województwa, 
należy udowodnić prowadzenie 
udokumentowanej regularnej 
działalności na terenie objętym 
interwencją programu (teren tego 
województwa). 

 

Nie dotyczy 

KRAJOWY zasięg działania 

organizacji 
TAK/NIE* 

Proszę wymienić min. 9 

województwa, w których organizacja 

prowadzi działania, albo ma 

organizacje członkowskie 

(UZASADNIĆ – np. podać przykłady 

działań lub adresy oddziałów itp.) 

 

Pole dotyczy ogólnopolskich 

organizacji kandydujących do 

programów regionalnych, w innym 

wypadku wpisać „nie dotyczy” 

Aktualnie organizacja prowadzi działania dotyczące 

skalowania usług społecznych „Skalowanie innowacji 

społecznej opieka domowa na obszarach wiejskich” – 

Innowacja opracowana przez Fundację Hospicjum Proroka 

Eliasza w Michałowie jest przenoszona na teren Polski 

przez partnerstwo w składzie: Ośrodek Wspierania 

Organizacji Pozarządowych (Lider), Fundacja Hospicjum 

Proroka Eliasza (Partner) oraz Stowarzyszenie CAL 

(Partner). Granty w ramach projektu grantowego są 

wdrażane pod opieką OWOP w następujących 

województwach: 

1. podlaskie 
2. małopolskie 
3. śląskie 
4. wielkopolskie 
5. lubelskie 
6. podkarpackie 
7. pomorskie 
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8. świętokrzyskie 
9. mazowieckie 
10. zachodniopomorskie 
11. wielkopolskie 
12. opolskie 
13. łódzkie 
14. dolnośląskie 

Czas trwania projektu 01.10.2021 – 30.09.2023. 

 

Od 01.01.2023 do 31.12.2025 OWOP jako lider projektu 
rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego ze 
środków Komisji Europejskiej w ramach Programu CERV - 
Program „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” 
Program ten ma na celu ochronę i promowanie praw i 

wartości zapisanych w traktatach UE i w Karcie praw 

podstawowych, w szczególności poprzez wspieranie 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na 

szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i 

ponadnarodowym. 

W ramach projektu będzie wspierane społeczeństwo 

obywatelskie na terenie całej Polski (wszystkie 

województwa) w postaci wsparcia szkoleniowo – 

doradczego oraz grantów kierowanych do sektora 

społecznego.  

 

POTENCJAŁ (w tym finansowy, osobowy, merytoryczny) ORAZ DOŚWIADCZENIE 

ORGANIZACJI KANDYDUJĄCEJ 

Średni budżet roczny organizacji w 

PLN za trzy ostatnie lata 

sprawozdawcze (wartość = suma za 

lata 2019 do 2021 podzielona na 3) 

 

2021-  3 019 954,73 

2020 – 2 796 802,87 

2019 – 4 015 211,93 

 

Średni budżet roczny (przychód) za trzy ostatnie lata 

sprawozdawcze:  3 277 323,17 PLN 

 

Średnia liczba płatnych 

współpracowników w ciągu roku za 

ostatnie trzy lata (dotyczy łącznie 

umów zlecenie oraz umów o pracę 

w przeliczeniu na etaty) 

Średnia ilość za ostatnie trzy lata -  27 etatów 

Średnia liczba wolontariuszy w 

ciągu roku za ostatnie trzy lata 
4 wolontariuszy 

Proszę wymienić zasoby ludzkie 

organizacji, które mają 

doświadczenie w zakresie funduszy 

unijnych * 

Podajemy np. informacje nt: 

Wszyscy zatrudnieni w OWOP pracownicy i 

współpracownicy mają doświadczenie w zakresie 

przygotowania, realizacji i rozliczania projektów unijnych.  

Stowarzyszenie ma stabilną, doświadczoną kadrę, 5 osób 

związanych jest z OWOP od początku jego istnienia (22 
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- koordynacji projektów 

finansowanych ze środków UE; 

- pracę w zespole realizującym 

projekty finansowane ze środków 

UE; 

- ocena projektów finansowanych ze 

środków UE; 

- praca w zespołach eksperckich w 

ramach realizacji, monitoringu i 

ewaluacji programów operacyjnych; 

Podajemy konkretne dane np. 

numery projektów, w jakich 

programach, jakie funkcje pełniły 

wskazane przez nas osoby.  

 

* W przypadku braku proszę wpisać 

„nie dotyczy” 

lata), kolejne 4 pracują powyżej 15 lat. Mamy wśród 

naszych pracowników socjologów, pedagogów, 

ekonomistów, osoby z wykształcenie filologicznym, 

matematycznym, inżynierskim.  

Wśród kadry posiadamy 12 doświadczonych 

koordynatorów projektów unijnych (Iwona Zaborowska, 

Karolina Poczykowska, Katarzyna Łotowska, Małgorzata 

Bobryk, Krzysztof Leończuk, Agnieszka Otapowicz, 

Katarzyna Potoniec, Barbara Szczerbińska, Anna Sędziak, 

Sylwestra Borowczyk, Piotr Znaniecki, Ewa Jasińska) z 

ponad 10 letnim doświadczeniem oraz 2 osoby zajmujące 

się rozliczaniem projektów unijnych (księgowe z ponad 10 

letnim doświadczeniem w tym obszarze – Katarzyna 

Kobosko, Katarzyna Sokół).  

Pozostali pracownicy i współpracownicy mają 

doświadczenie w realizacji projektów unijnych pracując 

jako: trenerzy, doradcy, animatorzy, mentorzy, brokerzy 

rynku pracy, eksperci, specjaliści).  

OWOP realizował projekty unijne od początku wdrażania 

funduszy strukturalnych w Polsce, czyli od 2004 roku. W 

ciągu trzech okresów programowania zrealizował 

kilkadziesiąt projektów w różnych obszarach tematycznych 

współfinansowanych głównie z Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

 

REALIZACJA PROJEKTÓW 

 

W ciągu ostatnich trzech lat OWOP realizował następujące 

projekty jako lider: 

 

Skalowanie innowacji społecznej Opieka domowa na 

terenach wiejskich – POWER Działanie 4.1 

(POWR.04.01.00-00-ODW2/21) 

 

Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno- 

zawodowe - II edycja, edycja I - wspólnie z Gminą i Miastem 

Grajewo; - Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji 

RPOWP (RPPD.07.01.00-20-0191/18 oraz 

RPPD.07.01.00-20-0007/16) 

 

Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w 

subregionie białostockim – Działanie 7.3 Rozwój ekonomii 

społecznej RPOWP (RPPD.07.03.00-20-0013/16) 
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Programy Aktywności Lokalnej (RLKS) w Mieście Grajewo 

(RPPD.09.01.00-20-0168/18), Gminach Grajewo 

(RPPD.09.01.00-20-0166/18) , Jaświły (RPPD.09.01.00-20-

0175), Suchowola, Jasionówka (RPPD.09.01.00-20-

0211/18), Gródek (RPPD.09.01.00-20-0258/18), Lipsk 

(09.01.00-20-0332/19) Rajgród (RPPD.09.01-00-20-

0366/19), Piątnica i Śniadowo (RPPD.09.01.00-20-

0438/19) oraz Program Aktywizacji Zawodowej w Gminie 

Grajewo – Działanie 9.1 RPOWP 

 

Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji - 

doświadczenia z Reggio Emilia z Miastem Hajnówka i 

Spółdzielnią Socjalną LaPolveriera z Reggio Emilia; 

Działanie 4.3 POWER (POWR.04.03.00-00-0082/17) 

 

Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania 

rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu z 

Miastem Grajewo; Działanie 4.3 POWER (POWR.04.03.00-

00-0099/17) 

 

Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w 

sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami 

włoskimi w miasta Matera; Działanie 4.3 POWER 

(POWR.04.03.00-00-0132/18) 

 

Włoskie inspiracje w marketingu usług sektora ekonomii 

społecznej; Działanie 4.3 POWER 

 

Klub integracji społecznej w Mońkach – Działanie 9.1 

RPOWP 

 

Klub Seniora w Grajewie - Działanie 9.1 RPOWP 

 

Klub Seniora w Lipsku - Działanie 9.1 RPOWP 

(RPPD.09.01.00-20-471/20) 

 

Klub Seniora w Suchowoli - Działanie 9.1 RPOWP 

(RPPD.09.01.00-20-469/20) 

 

Świetlica Środowiskowa w Grajewie - Działanie 9.1 

RPOWP 

 

Projekt Nowoczesna szkoła – podnoszenie kompetencji 

kluczowych uczniów bielskich liceów – RPOWP 
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Dać to, czego naprawdę potrzeba – To give what is really 

needed – Komisja Europejska – OWOP – partner projektu 

  

Wszystkie wskazane powyżej projekty były koordynowane 

i realizowane przez kadrę OWOP. 

 

OCENA PROJEKTÓW 

 Iwona Zaborowska – ocena projektów edukacyjnych 
w ramach RPOWOP i POWER 

 
 Katarzyna Łotowska – ocena projektów 

innowacyjnych w ramach POWER 
 

 Karolina Poczykowska ocena projektów 
dotyczących włączenia społecznego w ramach 
RPOWP 

 
 Małgorzata Bobryk- ekspert oceniający w Narodowy 

Instytut Wolności, ocena projektów dotyczących 
włączenia społecznego i usług zdrowotnych w 
ramach RPOWP 

 

 

PRACA W ZESPOŁACH EKSPERCKICH 

 Komitet Monitorujący Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 

– 2020 – Iwona Zaborowska 

 Grupa ds. efektywnego wykorzystania europejskiego 

funduszu społecznego w ramach RPOWP na lata 

2014-2020 – Iwona Zaborowska  

 Komitet Monitorujący Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 

– 2013 – Karolina Poczykowska jako przedstawiciel 

Regionalnych Ośrodków EFS 

 Komitet Monitorujący Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 

– 2013 – Iwona Zaborowska 

 Wojewódzka Rada Rynku Pracy – Sylwestra 

Borowczyk, Iwona Zaborowska 

 Powiatowa Rada Rynku Pracy dla Powiatu 

Bielskiego – Iwona Zaborowska 

 Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich – Krzysztof Leończuk 

 Regionalny Komitet Ekonomii Społecznej – Krzysztof 

Leończuk 
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 Grupa Współpraca środowiska lokalnego na rzecz 

imigrantów. Ochrona praw człowieka w kontekście osób 

w sytuacji migracyjnej – Małgorzata Bobryk 

 

  

PROSZĘ DOKŁADNIE OPISAĆ: 

Minimalnie 5-letnie doświadczenie 

w reprezentowanym przez siebie 

obszarze na poziomie krajowym* 

 

1. Należy szczegółowo 

UDOWODNIĆ doświadczenie za 

okres ostatnich 5 lat W OBSZARZE 

, w którym składany jest formularz, 

przez podanie np.: 

- nazwy projektów (czego dotyczyły, 

jaki był ich obszar oddziaływania, 

jaka była wartość finansowa 

projektów); 

- jakie inne działania merytoryczne 

organizacja podejmowała w tym 

obszarze; 

 

2. Należy podać jaki orientacyjny 

udział % (procentowy w 

zaokrągleniu do dziesiątek) stanowi 

działalność organizacji w 

OBSZARZE, w którym składany jest 

formularz pod względem:  

- finansowym; 

- merytorycznym; 

- osobowym. 

 

*dotyczy jedynie programów 

krajowych, w innym przypadku 

wpisać „nie dotyczy” 

Nie dotyczy 

PROSZĘ DOKŁADNIE OPISAĆ: 

Minimalnie 3-letnie doświadczenie 

w reprezentowanym przez siebie 

obszarze na poziomie regionalnym* 

 

1. Należy szczegółowo 

UDOWODNIĆ doświadczenie za 

okres ostatnich 3 lat W OBSZARZE 

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych od 

początku swojego istnienia czyli od 1999 roku realizuje 

działania na rzecz PRAW PODSTAWOWYCH. Inspiracją 

do powstania stowarzyszenia było jedno z praw 

podstawowych a więc prawo do zrzeszania się obywateli 

w postaci organizacji pozarządowych reprezentujących 

interesy różnorodnych grup społecznych – jest to jedno z 

głównych praw podstawowych funkcjonujących w 
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, w którym składany jest formularz, 

przez podanie np.: 

- nazwy projektów (czego dotyczyły, 

jaki był ich obszar oddziaływania, 

wartość finansowa projektów); 

- jakie inne działania merytoryczne 

organizacja podejmowała w tym 

obszarze; 

 

2. Należy podać jaki orientacyjny 

udział % (procentowy w 

zaokrągleniu do dziesiątek) stanowi 

działalność organizacji w 

OBSZARZE, w którym składany jest 

formularz pod względem:  

- finansowym; 

- merytorycznym; 

- osobowym. 

 

*dotyczy jedynie programów 

regionalnych, w innym przypadku 

wpisać „nie dotyczy” 

demokratycznych społeczeństwach europejskich. Misją 

OWOP od początku działalności jest wspieranie aktywności 

społecznej obywateli i ich organizacji. Działania OWOP 

wspierające  działania wolnościowe i demokratyczne 

ewaluowały wraz z wprowadzaniem nowych, polskich i 

europejskich rozwiązań prawnych np. Ustawy o 

stowarzyszeniach, ustawy o fundacjach, ustawy o 

działalności pożytku publicznego.  

Prawa podstawowe są prawami i wolnościami, 

przysługującym każdej osobie w Unii Europejskiej. Są takie 

same, niezależnie od tego, skąd się pochodzi, w co wierzy 

oraz w jaki sposób żyje.  

Podstawowe wartości, na których opiera się Unia, zostały 

zapisane w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Wartościami 

tymi są 

 poszanowanie godności człowieka, 

 wolność, 

 demokracja, 

 równość, 

 praworządność  

 poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób 

należących do mniejszości. 

 

OWOP jako organizacja infrastrukturalna szczególną wagę 

przykłada do wymienionych wyżej wartości i wszystkie 

strategiczne działania uwzględniają wskazane wartości. 

Ponadto w swojej działalności OWOP kieruje się Kartą 

Zasad Działania Organizacji Pozarządowych opartą na 

prawach podstawowych, która opiera się na następujących 

wartościach dobro wspólne; legalizm; niezależność; 

jawność; odpowiedzialność; rzetelność; rozliczalność; 

partnerstwo; podział władz; unikanie konfliktu interesów.  

https://owop.org.pl/  Zasady te oraz KARTĘ OWOP jego 

pracownicy i członkowi stowarzyszenia nie tylko stosuje w 

swoich działaniach i programach ale też promuje i 

upowszechnia wśród innych organizacji pozarządowych, 

zachęcając do ich stosowania.  

 

NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY W OBSZARZE PRAW 

PODSTAWOWYCH REALIZOWANE W 3 OSTATNICH 

LATACH: 

 

OBSZAR WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA 

 

https://owop.org.pl/
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Civic Europe Capacity Building Program in Poland 

Okres realizacji - 01.09.2020 – 31.03.2022 

Wartość projektu 83 000 Euro, współfinansowany ze 

środków Fundacji Mercator. Program Civic Europe to 

inkubator lokalnie zakorzenionych inicjatyw obywatelskich, 

organizacji i osób w Europie Środkowej, Wschodniej i 

Południowej, realizowany przez MitOst i Sofia Platform 

Foundation, finansowany przez Stiftung Mercator. Ośrodek 

Wpierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku jest 

Lokalnym Partnerem Programu, pełniącym rolę Operatora 

na terenie województwa podlaskiego. 

Program wspiera zdolności i potencjał lokalnie 

zakorzenionych organizacji i osób aktywnych w dziedzinie 

PRAW PODSTAWOWYCH edukacji obywatelskiej i 

zaangażowania obywatelskiego. Pomaga im w 

ugruntowaniu pozycji aktorów w ich społecznościach, 

zapewniając przestrzeń do nauki oraz finansowanie 

projektów. Realizowany jest w Bułgarii, na Węgrzech, w 

Rumunii i w Polsce (przez OWOP). Celem nadrzędnym 

Programu Civic Europe jest poszerzanie wiedzy 

obywatelskiej, umiejętności i kompetencji osób, zespołów 

i organizacji w celu osiągnięcia zmian w ich 

społecznościach wspieranie ich w samodzielnym 

dokonywaniu zmian. Więcej informacji na temat Programu 

Civic Europe: https://civic-europe.eu/. 

Program Civic Europe realizowany przez OWOP w 

województwie podlaskim jest adresowany do organizacji 

pozarządowych i grup nieformalnych, które prowadzą 

działania w min. jednym z następujących obszarów: 

 na rzecz grup dyskryminowanych np. mniejszości, w 

tym etnicznych, narodowych, seksualnych, osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób z 

niepełnosprawnościami, 

 ochrona praw człowieka, w tym praw kobiet, 

 prawa i wolności obywatelskich, 

 ochrona praw zwierząt, ochrona środowiska i 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym, kultura 

niezależna, 

 wspieranie sektora obywatelskiego. 

 Programem zostało objętych 6 organizacji/ grup 

nieformalnych. 

 

Kontynuując działalność w obszarze praw podstawowych 

pozyskaliśmy środki z programu Obywatele, Równość, 
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Prawa i Wolność na wsparcie organizacji pozarządowych 

przez kolejne 3 lata od 01.01.2023  Środki z Programu 

Komisji Europejskiej CERV The Citizens, Equality, Rights 

and Values - Program „Obywatele, Równość, Prawa i 

Wartości” – wartość 2 987 000,15 Euro. Program ten ma 

na celu ochronę i promowanie praw i wartości zapisanych w 

traktatach UE i w Karcie praw podstawowych, w 

szczególności poprzez wspieranie organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego działających na szczeblu 

lokalnym, regionalnym, krajowym i ponadnarodowym. 

Obszar: Zaangażowanie i udział obywateli – promowanie 

zaangażowania i udziału obywateli w życiu 

demokratycznym Unii, wymiany między obywatelami 

różnych państw członkowskich oraz podnoszenie 

świadomości na temat wspólnej historii Europy. W ramach 

tego projektu organizacje społeczne z obszaru całego kraju 

otrzymają wsparcie szkoleniowe, doradcze oraz finansowe. 

OWOP jest liderem projektu. 

 

Prowadzimy Centra Organizacji Pozarządowych - 

finansowane ze środków samorządowych i własnych 

OWOP- Centra Organizacji Pozarządowych w Sokółce (od 

2012 roku do obecnie) oraz w Łomży (od 2018 roku do 

obecnie) oraz wspiera działalność COP w Grajewie i COP 

w Hajnówce. Celem tych projektów jest wspieranie rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym 

poprzez animowanie i rozwój lokalnych organizacji 

pozarządowych. Wzmacniamy ich potencjał przez 

szkolenia, doradztwo i realizację wspólnych inicjatyw. 

 

Fora inicjatyw społecznych, fora inicjatyw pozarządowych – 

coroczne spotkania organizacji i ich przedstawicieli 

wzmacniające potencjał sektora społecznego w zakresie  

edukacji obywatelskiej i zaangażowania 

obywatelskiego zaś liderów i osób aktywnych w dziedzinie 

PRAW PODSTAWOWYCH.  

 

 

OBSZAR POSZANOWANIE GODNOŚCI CZŁOWIEKA 

 

Opieka domowa na obszarach wiejskich -skalowanie 

innowacji społecznej POWER Działanie 4.1, Okres 

realizacji, Wartość projektu 3 492 377,50 PLN – Celem 

projektu jest skalowanie innowacji społecznej opracowanej 
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przez Fundację Hospicjum Proroka Eliasza w 

społecznościach wiejskich na obszarze całego kraju.  

Innowacja ma celu opiekę na osobami starszymi, obłożnie 

chorymi oraz zapewnienie im warunków do „godnej śmierci” 

w swoim środowisku. Model ten jest konsekwencją 

podejścia, które powinno stanowić podstawę filozofii 

działania zarówno opieki społecznej, jak i ochrony zdrowia. 

Łączy ze sobą te dwa obszary, umożliwiając holistyczne 

podejście do pacjentów. Zajmuje się jednocześnie 

wspieraniem osób zależnych w ich lokalnej społeczności i 

unikaniem tak długo, jak to jest możliwe, umieszczania ich 

w domach pomocy społecznej lub hospicjach 

stacjonarnych. Model ten stanowi zmianę paradygmatu 

opieki nad osobami starszymi w Polsce.  

 

Dać to, czego naprawdę potrzeba – To give what is 

really needed – Komisja Europejska 

Okres realizacji - 01.10.2020 – 30.09.2023 

Wartość projektu - 890 504,97 EUR 

 

Cel Projektu: poprawienie dostępności i jakości opieki oraz 

jakości życia osób przewlekle i nieuleczalnie chorych, a 

także jakości życia u jego kresu i jakości umierania na wsi 

oraz poprawienie jakości życia ich opiekunów, stworzenie 

miejsca pracy dającego członkom nowego zespołu 

hospicyjnego możliwość rozwoju, radość, satysfakcję i 

poczucie sensu wykonywanej pracy, stworzenie modelu 

opieki nad osobami zależnymi i nieuleczalnie chorymi oraz 

ich opiekunami na wsiach, który jest racjonalniejszy 

ekonomicznie niż obecnie proponowany, który daje się 

multiplikować i powielać w Polsce i Europie, i który będzie 

podstawą do zmian w ustawodawstwie dotyczącym 

sprawowania takiej opieki. W projekcie rozwijamy model o 

testujemy rozwiązania tak, aby zgodnie z karta praw 

podstawowych, każdy niezależnie od wieku, miejsca 

zamieszkana miał prawo do godnego umierania.   

 

OBSZAR POSZANOWANIE PRAW I WOLNOŚCI 

CZŁOWIEKA W TYM PRAW OSÓB NALEŻĄCYCH DO 

MNIEJSCOŚCI  

 

Moc spotkania | Сила зустрічі – Finansowany ze środków 

UNICEF 

Okres realizacji projektu - listopad-grudzień 2022 



12 
 

Wartość projektu - 12 200 PLN 

Działania na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy oraz 

zamieszkujących w Białymstoku mniejszości narodowych 

(Białorusinów, Gruzinów) – działania promujące prawa w 

tym: prawo do pracy, do bezpieczeństwa, edukacji oraz 

godności. 

 

Gość w Dom – aktywizacja społeczno-zawodowa 

cudzoziemców – Współfinansowany przez Ministerstwo 

Rodziny i Polityki Społecznej. Projekt realizowany w 

partnerstwie z Fundacją Dialog 

Okres realizacji - 01.09.2022 – 31.12.2023 

Wartość projektu: 1 096 400 PLN 

Celem projektu jest integracja na rynku pracy oraz 

integracja w społeczeństwie grupy 450 cudzoziemców 

zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego 

legalnie przebywających w Polsce. Realizując różnorodne 

działania (Indywidualne wsparcie zawodowe, Zawodowe 

formy edukacyjne, Wsparcie asystenta integracyjnego, 

Zapewnienie pomocy prawnej i psychologicznej, Wsparcie 

uchodźców w szkołach oraz wsparcie w znalezieniu 

mieszkania) zapewniamy realizację prawa do wolności i 

poszanowania praw każdego niezależnie od tego, skąd 

pochodzi.  

 

OBSZAR RÓWNOŚĆ 

 

Projekty na rzecz zwiększania dostępności usług dla osób 

z niepełnosprawnościami: 

 

Dostępne Podlaskie – szkolenia i doradztwo dla 

jednostek samorządu terytorialnego  

Okres realizacji - 01.02.2021 – 15.08.2022 

Wartość projektu - 2 088 000 PLN 

OWOP jest podwykonawcą w projekcie. 

Celem działania było podniesienie kompetencji min. 95 

pracowników jednostek samorządu terytorialnego w 

zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie 

osób niepełnosprawnych oraz wzmocnienie kompetencji 

min. 51 koordynatorów dostępności w zakresie zagadnień 

związanych z przestrzeganiem przez urząd zasad 

dostępności. Dzięki działaniom 56 jednostek wdrożyło 

wnioski i rekomendacje dotyczące dostosowania procedur 

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w jednostkach 
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samorządu terytorialnego z terenu województwa 

podlaskiego. 

 

Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w 

sferach kultury i turystyki  

Okres realizacji - 01.12.2019 – 29.08.2022 

Wartość projektu - 1 916 416,80 PLN 

Efektem działań jest poprawa funkcjonowania Miasta 

Hajnówka w obszarze dostępności dla osób o szczególnych 

potrzebach poprzez wypracowanie i wdrożenie nowego 

standardu świadczenia usług wraz ze zmianami w 

przestrzeni publicznej w obszarze kultury i turystyki we 

współpracy z partnerem włoskim. Rozwiązanie 

wypracowywane przez międzysektorową Grupę Inicjatywną  

z partnerem ponadnarodowym, zostało wdrożone przy 

szerokiej współpracy partnerów lokalnych. Opracowano 

standardy usług turystycznych i kulturalnych oraz 

dostępności urzędu dostosowanych do potrzeb osób o 

szczególnych potrzebach oraz raport z programu 

dostępność  (https://owop.org.pl/publikacje-hajnowka-

dostepna/ ) 

Projekty na rzecz równości szans, w tym osób 

pochodzących z obszarów wiejskich oraz zagrożonych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym: 

 

Klub Integracji Społecznej w Mońkach (01.12.2019 – 

30.11.2020), Wartość projektu - 381 320,60 PLN 

Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Mońkach w celu 

reintegracji oraz zwiększenia poziomu aktywności 

społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej, bezrobotnych, objętych programem PO 

PŻ. 

 

Świetlica środowiskowa w Grajewie (01.02.2020 – 

31.07.2021) wartość projektu - 381 478,25 PLN 

Wspólnie z Miastem Grajewo stworzyliśmy świetlicę dla 

dzieci i młodzieży, w celu wsparcia rodzin zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w rozwoju i 

samodzielnym wypełnianiu funkcji społecznych. 

Wspieraliśmy rodziny w zakresie opieki nad 20 dziećmi w 

wieku 6 -15 lat z terenu miasta Grajewo. 

 

https://owop.org.pl/wp-content/uploads/2022/05/Standard-swiadczenia-uslug.pdf
https://owop.org.pl/wp-content/uploads/2022/05/Standard-swiadczenia-uslug.pdf
https://owop.org.pl/wp-content/uploads/2022/05/Standard-swiadczenia-uslug.pdf
https://owop.org.pl/publikacje-hajnowka-dostepna/
https://owop.org.pl/publikacje-hajnowka-dostepna/
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OWOP zrealizował także w latach 2019 – 2022 projekty na 

rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym z obszarów wiejskich gmin: 

Gminach Grajewo, Jaświły, Suchowola, Jasionówka, 

Gródek, Rajgród, Piątnica i Śniadowo. Łącznie 9 projektów 

o wartości łącznej ponad 3 210 000 zł.  

Projekty miały na celu działania na rzecz równości szans 

osób z obszarów wiejskich w zakresie aktywności 

społecznej i zawodowej, w tym przeciwdziałaniu 

wykluczeniu komunikacyjnemu.  

 

Działalność OWOP w tematycznym OBSZARZE PRAW 

PODSTAWOWYCH, którym składamy zgłoszenie  pod 

względem:  

- finansowym wynosi 76% przychodów organizacji; 

- merytorycznym wynosi 88 % zaangażowania 

merytorycznego organizacji; 

- osobowym wynosi 92% zaangażowania osobowego 

organizacji. 

 

REPREZENTATYWNOŚĆ PODMIOTU DLA DANEGO OBSZARU 

Realizowane sfery działalności 

pożytku publicznego 

 

Proszę wymienić realizowane przez 

organizację w okresie ostatnich 3 lat 

oraz w czasie rzeczywistym oraz 

podając je w kolejności od 

najważniejszych (należy posłużyć 

się obszarami z art. 4 z ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie) podając nie więcej 

niż 10 stref pożytku.  

 

*pole obowiązkowe do wypełnienia 

OWOP prowadzi działalność w następujących sferach 

działalności pożytku publicznego:  

 

33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie 

określonym w pkt 1-32a;. 

22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka 

oraz swobód obywatelskich, a także działań 

wspomagających rozwój demokracji; 

26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz 

rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 

13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych; 

12) działalności wspomagającej rozwój techniki, 

wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i 

wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 

gospodarczej; 

6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności 

leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 

974 i 1079); 

7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 



15 
 

8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z 

pracy; 

10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

 

 

Proszę wykazać, że organizacja jest 

podmiotem reprezentatywnym dla 

podmiotów działających w 

obszarze, w którym kandyduje 

organizacja 

 

Proszę: 

1. zaprezentować zapisy w 

statucie; 

2. opisać najważniejszą 

działalność (kluczowe dla 

odbiorcy w tym obszarze); 

3. w czyim imieniu wypowiada 

się organizacja kandydująca i 

dlaczego (kogo 

reprezentować będziemy w 

KM)? 

4. udział w ciałach dialogu 

społecznego (w jakich 

ciałach, na czym polega 

udział) 

 

 

 *pole obowiązkowe do wypełnienia 

Misją OWOP jest wspieranie aktywności obywateli i ich 

organizacji. Misja jest realizowana poprzez realizację 

następujących celów: 

• wspieranie inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych, 

• wzmacnianie organizacji pozarządowych, 

• współpraca organizacji z administracją rządową i 

samorządową oraz sferą biznesu, tworzenie warunków 

współpracy międzysektorowej , 

• promocja wartości III sektora i Karty Zasad NGO 

• animowanie inicjatyw na rzecz budowy społeczeństwa 

obywatelskiego, 

• wspieranie działań samopomocowych i obywatelskich, 

• promocja i organizacja wolontariatu oraz społecznej 

odpowiedzialności biznesu 

• rozwój ekonomii społecznej oraz współpracy na rzecz ES 

• wspieranie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego i 

ich jednostek organizacyjnych w tym w obszarach 

aktywności społecznej i obywatelskiej, zaangażowania 

społecznego mieszkańców, 

• integracja i reintegracja społeczna, zawodowa i 

edukacyjna mieszkańców województwa w szczególności 

na obszarach wiejskich 

• propagowanie, wdrażanie i skalowanie innowacji 

społecznych. 

 

OWOP od ponad 22 lat jest jedyną w Województwie 

Podlaskim organizacją o zasięgu wojewódzkim, 

wspierającą inne organizacje. Organizacja co roku kieruje 

swoje działania do ponad 100 innych organizacji 

pozarządowych. 

Od 2009 r. Prowadzimy Forum Pełnomocników (urzędnicy 

odpowiedzialni za nadzór i współpracę z NGO’s) – obecnie 

Forum liczy 54 członków. W ramach systematycznych 

spotkań omawiane są zmiany w prawie, nowe formy 

współpracy i inne tematy dotyczące współdziałania 

sektorów. 

Od 2011 r. przy OWOP funkcjonuje Podlaska Sieć 

Pozarządowa (skupiająca wybieranych co cztery lata 
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przedstawicieli sektora NGO z 14 powiatów województwa 

podlaskiego). 

 

Swoją działalnością obejmujemy całe województwo 

podlaskie, część projektów realizujemy na obszarze całego 

kraju samodzielnie lub we współpracy z Siecią SPLOT. 

(jesteśmy członkiem sieci SPLOT). Coraz więcej obszarów 

działalności OWOP wiąże się także ze współpracą 

ponadnarodową z krajami Unii Europejskiej i/lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dla realizacji 

celów ściśle współpracujemy z Podlaską Siecią 

Pozarządową, Federacją Organizacji Pozarządowych M. 

Białystok, Federacją Organizacji Pozarządowych w Łomży 

oraz Federacją Organizacji Pozarządowych w Suwałkach, 

Forum Pełnomocnika (pełnomocnicy ds. Współpracy z 

NGO) oraz Centrami Organizacji Pozarządowych w 

gminach.  

 

Udział w ciałach dialogu społecznego: 

Ważnym aspektem instytucjonalnym – w tym związanym z 

wpływem na procesy decyzyjne jest także udział 

przedstawicieli organizacji w ciałach konsultacyjno – 

doradczych na różnych szczeblach samorządu oraz w 

jednostkach rządowych. Członkowie OWOP są członkami 

następujących ciał: 

• Komitet Akredytacyjny przy MRPiPS, 

• Zespół ds. budowy instytucji dialogu obywatelskiego 

działający przy Pełnomocniku Rządu ds. Społeczeństwa 

Obywatelskiego; 

• Białostocka Rada Działalności Pożytku Publicznego; 

• Białostocka Rada Seniorów 

• Wojewódzka Rada Rynku Pracy, 

• Komitet Monitorujący RPO WP, 

• Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej, 

• Grupa ds. współpracy środowiska lokalnego na rzecz 

imigrantów. Ochrona praw człowieka w kontekście osób w 

sytuacji migracyjnej. 

• Grupy robocze w zakresie realizacji usługi społecznych 

przy ROPS 

• Powiatowa Rynku Pracy w Bielsku Podlaskim 

• Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy 

• Rada Konsultacyjna Instytut Zarządzania Uniwersytet w 

Białymstoku 
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PRZYNALEŻNOŚĆ DO FEDERACJI, SIECI, POROZUMIEŃ ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH 

Proszę wymienić WSZYSTKIE 

podmioty prawne, w których 

organizacja jest zrzeszona na 

prawach członka (federacje, 

konfederacje, związki, 

stowarzyszenia osób prawnych) 

 

*jeśli organizacja kandydująca nie 

jest członkiem żadnego podmiotu 

wpisać „nie dotyczy 

OWOP należy do kilku sieci o wymiarze regionalnym, 

krajowym i ponadnarodowym: 

Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok 

- OWOP był inicjatorem powstania Federacji Organizacji 

Pozarządowych Miasta Białystok w 2011 roku, która dostała 

nagrodę Wojewody Podlaskiego jako Inicjatywa Społeczna 

Roku i jest obecnie jej aktywnym członkiem - posiada 

przedstawiciela w Zarządzie Federacji. 

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT 

jesteśmy członkiem ogólnopolskiej sieci organizacji 

wspierających – Sieci SPLOT – obecnie 10 

członków/organizacji z 9 województw 

Sieć CITIZEN NETWORK skupiająca organizacje z Europy 

Środkowo – Wschodniej - od 2008 roku jesteśmy członkiem 

Sieci CEE CN (Central and Eastern European Citizens 

Network), która promuje oddolne obywatelskie inicjatywy 

społeczeństw regionu Europy Środkowej i Wschodniej. 

 

Proszę dokładnie opisać: 

- Sieci organizacji, porozumienia, z 

którymi organizacja kandydująca 

aktualnie współpracuje, i/albo 

- Sieci organizacji, porozumienia, z 

którymi organizacja kandydująca 

ma doświadczenie we współpracy w 

przeszłości 

*pole obowiązkowe do wypełnienia 

• Podlaska Sieć Pozarządowa - członek i animator 

Podlaskiej Sieci Pozarządowej 

• Partnerstwo na rzecz budowy Strategicznej Mapy 

Drogowej Społeczeństwa Obywatelskiego 

• Sieć MitOST 

• OWOP współpracuje z kilkudziesięcioma samorządami 

województwa w tym: miastem Białystok, Miastem Łomża, 

Sokółką, Wasilkowem, Bielskiem Podlaskim, Hajnówką, 

Grajewem, Suchowolą, Gródkiem, Mońkami oraz z 

Samorządem Województwa i jego jednostkami np. 

Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej 

• stale współpracuje z ponad 100 organizacjami 

społecznymi z terenu województwa podlaskiego 

• jest animatorem Podlaskiego Forum Pełnomocników 

UDZIAŁ W PROGRAMOWANIU, KONSULTACJACH I PRACACH KOMITETÓW 

MONITORUJĄCYCH 

Proszę opisać udział w 

programowaniu programów na lata 

2021-2027, do którego komitetu 

monitorującego kandydują (udział w 

programowaniu, pracach grupy 

Etap programowania (praca grupy roboczej): 

 

Udział aktywny: Iwona Zaborowska uczestniczyła w 

spotkaniach grupy ds. EFS, rekomendacje grupy 

wynikające z realizacji programu w latach 2014-2020 były 
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roboczej, wysłuchanych 

publicznych, udział w konsultacjach 

społecznych,) 

Należy dokładnie opisać udział 

organizacji lub jej formalnych 

reprezentantów (odpowiadając na 

każde pytanie): 

 

Czy był to udział aktywny czy 

bierny? 

Jeśli brano udział w spotkaniach 

proszę podać miejsce i datę 

spotkania (dotyczy etapu 1 i 2)? 

Na czym polegał udział w 

poszczególnych etapach? 

Czy był to udział formalny? 

Czy zostały zgłoszone uwagi do 

programu? 

*jeśli organizacja kandydująca nie 

brała udziału w programowaniu, 

wpisać „nie dotyczy” 

 

przekazywane grupie roboczej pracującej nad Programem 

na lata 2021-2027.  

 

Udział przedstawicieli OWOP w pracach grup branżowych 

opracowujących Plan Rozwoju Usług Społecznych i 

Deinstytucjonalizacji (grupy powołane przez ROPS) – 

  

Opracowanie rekomendacji do wrażania usług 

społecznych w wojewódzkie podlaskim ( w ramach 

przygotowania programu realizacji usług społecznych) 

 

Etap konsultacji: 

 

Udział bierny: udział w transmisjach online: konferencja 

oraz wysłuchania publiczne programu regionalnego 

Fundusze dla Podlaskiego 2021 – 2027 : listopad 2021, 06 

grudzień 202 r. 15 grudnia 2021 r.  

Udział w spotkaniu organizowanym przez Wojewódzki 

Urząd Pracy w Białymstoku  sprawie zespołu 

koordynującego  

Udział w spotkaniach organizowanych przez Ogólnopolska 

Federacją Organizacji Pozarządowych – 8 listopada 2022 , 

9 listopada 2022 , 23 listopada 2022 , 24 listopada 2022  i  

7 grudnia 2022 r.  Tematyka spotkań : struktura programów 

finansowanych z funduszy europejskich na lata 2021-2027, 

zasada partnerstwa, zasady horyzontalne, komitety 

monitorujące, karta praw podstawowych – monitoring 

obywatelski.  

 

Wysłuchania publiczne lub konferencje lub organizowanie 

spotkań wewnątrzbranżowych: 

 

Udział aktywny: Organizacja spotkań 

wewnątrzbranżowych: 

 

W dniu 4 listopada 2022 OWOP wspólnie z ROPS oraz 

WRZOS był współorganizatorem seminarium dotyczącego 

Deinstytucjonalizacji oraz rozwoju usług społecznych. 

Seminarium było elementem prac nad Planem Rozwoju 

Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji. W ramach 

spotkania powstały Rekomendacje organizacji społecznych 

województwa podlaskiego dotyczące rozwoju usług 

społecznych w regionie przekazane ROPS oraz UMWP. 
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W dniu 16 listopada 2022 OWOP wspólnie z miastem 

Białystok oraz Federacją Organizacji Pozarządowych 

miasta Białystok zrealizował Forum Inicjatyw Społecznych 

poświęcone usługom społecznym. W ramach forum 

powstały rekomendacje do wdrażania usług społecznych 

przekazane ROPS i UMWP.  

 

W dniu 1 grudnia 2022 OWOP wspólnie z siecią SPLOT 

zorganizował  Ogólnopolskie Forum Pełnomocników w 

zakresie rekomendacji i Kierunków zmian we współpracy 

samorządu i organizacji pozarządowych oraz dobre praktyki 

i możliwość ich wykorzystania w nowej perspektywie.  

Czy reprezentantka/reprezentant 

organizacji brała/brał udział w 

pracach Komitetu Monitorującego 

perspektywy 2009-2013 oraz 2014-

2020 

 

TAK/NIE* 

*niepotrzebne skreślić 

 

Jeśli TAK: 

Nazwa Komitetu monitorującego oraz w jakiej 

perspektywie: 

 

Komitet Monitorujący perspektywy 2009-2013 – Karolina 

Poczykowska – reprezentant Regionalnych Ośrodków EFS 

 

Komitet Monitorujący perspektywy 2014-2020 – Iwona 

Zaborowska 

 

Funkcja w komitecie monitorującym: 

 

Członkinie komitetu/zastępca członka Komitetu 

 

 

 

 

4. Informacja o najważniejszych, zdaniem Kandydata na członka KM, 

zagadnieniach związanych z udziałem w pracach KM. 

 

 

Organizacje pozarządowe są aktywnym partnerem społecznym w planowaniu i realizacji polityk 

publicznych w tym wydatkowaniu środków w ramach funduszy strukturalnych UE. Ich 

zadaniem jest monitorowanie wydatkowania środków unijnych zgodnie z przeznaczeniem w 

szczególności z poszanowaniem praw podstawowych, a więc zapewnieniem uczciwego i 

transparentnego wydatkowania środków na ważne cele społeczne.  

 Wsparcie i zaplecze merytoryczne i konsultacyjne dla członków KM,  
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 Aktywne uczestniczenie w pracach KM obejmujące m.in. zapoznawanie się z 

dokumentami będącymi przedmiotem dyskusji na poszczególnych posiedzeniach, 

włączanie się w dyskusje, inicjowanie powstawania grup roboczych oraz aktywny w nich 

udział. 

 Systematyczne monitorowanie realizacji zasady partnerstwa jako ważnego elementu 

realizacji zasady partnerstwa;  

 Zintensyfikowania działań w zakresie korzystania z zasobów eksperckich sektora 

społecznego, 

 Działania na rzecz  zmiany sposobu myślenia oraz struktury działań NGO z działań 

indywidualnych organizacji na rzecz działań federacyjnych i tematycznych grup;   

 Podejmowanie interwencji w sytuacjach nieprzestrzegania zasady karty praw 

podstawowych w poszczególnych Programie Operacyjnym; 

 Zapewnienie funkcjonowania Grupy/Podkomitetu, który będzie mógł przyglądać różnym 

obszarom tematycznym,  

 monitorowanie udział organizacji pozarządowych we wdrażaniu funduszy europejskich 

dla województwa podlaskiego i zgłaszać postulaty i do konsultowania działań 

podejmowanych w tym zakresie, 

 organizowanie współpracy organizacji pozarządowych  woj. podlaskiego i członków 

pozarządowych KM; 

 Konsultowanie kwestii poruszanych na posiedzeniach KM z jak najszerszym gronem organizacji 

pozarządowych zainteresowanych poszczególnymi kwestiami.  

 Zachęcanie przedstawicieli NGO do włączania się w działania związane z wdrażaniem 

Funduszy i realizacją regionalnego PO.  

 Uczestnictwo  w ogólnopolskich spotkaniach i wydarzeniach skierowanych do pozarządowych 

członków KM. 

 Czynne uczestnictwo w ewaluacji i ocenie programu i poszczególnych narzędzi; 

 Współpraca  przy opracowywaniu rekomendacji i kierunków dalszych  

 

 

5. Proszę podać jakie działania podejmie organizacja aby realizować zasadę 

partnerstwa względem zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego? 

Proszę opisać sposoby kontaktu z organizacjami pozarządowymi podczas 

pełnienia kadencji w KM. 

 

Zasad partnerstwa wskazuje etapy: 

- programowania, a więc wyznaczaniu celów interwencji,  

- wdrażania, a więc i zaangażowaniu w bezpośrednią realizację konkretnych 

celów tematycznych czy nawet projektów, 

- monitorowaniu, a więc systematycznym przyglądaniu się, czy wszystko 

odbywa się jak należy, czyli w efekcie udziale w zarządzaniu funduszami, 

- ocenie, czyli podsumowaniu efektów tych interwencji.  
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Naszym celem podejmowanych działań jest na każdym etapie realizacji zasady 

partnerstwa (programowania, wdrażania, monitorowania i oceny) jest: 

- dbanie o takie kryteria wydatkowania, które zapewnią wsparcie grup 

defaworyzowanych oraz o utrudnionym dostępie do usług publicznych np. osób 

z niepełnosprawnościami, osób zamieszkujących obszary wiejskie, osób 

starszych 

- dbanie o zapewnienie działań i interwencji ze środków strukturalnych na rzecz 

rozwoju dostępnych usług społecznych 

- dbanie o zapewnienie interwencji i działań zmniejszających wykluczenie 

społeczne w tym wykluczenie komunikacyjne mieszkańców województwa; 

- dbanie o kryteria zapewniające sprawne wsparcie wspólnot lokalnych jako 

podstawowych obszarów interwencji; 

- dbanie o włączenie sektora społecznego w realizację programu na każdym 

etapie programowania, wdrażania i ewaluacji;  

- dyskusja i głos trzeciego sektora w zakresie jakości działań realizowanych przez 

sektor społeczny 

- dba o wdrożenie sprawdzonych rozwiązań tzw. dobrych praktyk w naszym 

województwie 

- wzmocnienie współpracy międzysektorowej oraz międzybranżowej,  

- Współpraca  przy opracowywaniu rekomendacji i kierunków dalszych  

 

Działania podejmowane na rzecz realizacji zasady partnerstwa to są działania już 

realizowane i wskazane w Strategicznej Mapie Drogowej 3M, w której opracowaniu 

brał OWOP.  

 

Sposoby kontaktu z organizacjami – przekazanie informacji, sprawozdań z prac 

Komitetu, zasięgnięcie opinii: 

- Informacje i sprawozdania z prac Komitetu przekazywane poprzez newsletter 

Federacji Organizacji Pozarządowych miasta Białystok 

- Informacje i sprawozdania z prac Komitetu przekazywane poprzez grupę 

mailingową Podlaskiej Sieci Pozarządowej oraz Forum Pełnomocnika 

- Spotkania informacyjne i konsultacyjne z organizacjami organizowane w 

siedzibie OWOP, w siedzibach centrów organizacji pozarządowych oraz w 

formie zdalnej 

- Informacje przekazywane podczas dorocznych spotkań sektora np. podczas 

Forów Inicjatyw Społecznych 

- Informacje poprzez media społecznościowe OWOP 

- Informacje poprzez stronę internetową www.owop.org.pl 

- Informacje poprzez portal ngo.pl 

- Informacje na grupie SPLOT 

- Osobisty i telefoniczny kontakt 

- Kontakt mailowy 

http://www.owop.org.pl/
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6. OŚWIADCZENIA ORGANIZACJI KANDYDUJĄCEJ  
 

1) Oświadczenie kandydata na reprezentanta zorganizowanego społeczeństwa 
obywatelskiego w komitecie monitorującym 
 
Oświadczam/oświadczamy, że organizacja Ośrodek Wspierania Organizacji 
Pozarządowych; KRS 0000101086 (nazwa organizacji; KRS) spełnia 
wymagania, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 Załącznika nr 1 do uchwały nr 83 Rady 
Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r. W sprawie 
ordynacji wyborczej, określającej zasady wyboru. 
 

2) Oświadczenie kandydata dotyczące reprezentanta zorganizowanego 

społeczeństwa obywatelskiego w komitecie monitorującym 

 
Oświadczam, że osoba/osoby, które zostaną wskazane jako przedstawiciele 
organizacji Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych; KRS 
0000101086 (nazwa organizacji; KRS) będą spełniać wymagania, o których mowa 
w § 5 ust. 2 Załącznika nr 1 do uchwały nr 83 Rady Działalności Pożytku 
Publicznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ordynacji wyborczej, 
określającej zasady wyboru. O każdej zmianie statusu przedstawiciela organizacji 
pozarządowej określonej § 5 ust. 2 zostanie poinformowany Przewodniczący 
właściwego KM oraz RDPP lub właściwa WRDPP. 
 

3) Oświadczenie odpowiedzialności karnej 
 
Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego – „kto składając zeznania mające 
służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” oświadczam, że 
jestem świadoma/y o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. 

 
7. Osoby uprawnione do reprezentacji organizacji pozarządowej, związku lub 

porozumienia organizacji pozarządowych lub podmiotu wymienionego w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.), zgłaszającego kandydata. 
 
 

Imię i nazwisko Funkcja 

Iwona Mariola Zaborowska Prezes Zarządu OWOP 

  

  

  

 
8. Formularz zgodnie z § 13 ust. 6 Załącznika nr 1 do uchwały nr 83 Rady 

Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie 

ordynacji wyborczej, określającej zasady wyboru. MUSI BYĆ podpisany przez 

reprezentanta/ów organizacji za pomocą: 

 podpisu kwalifikowanego lub  
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 profilu zaufanego lub  

 podpisu osobistego,  

które przesyła się w formie dostępnej, w formacie „pdf”, drogą  elektroniczną 

do właściwej komisji wyborczej na podany w ogłoszeniu o naborze adresie 

poczty elektronicznej. 

Klauzula informacyjna 

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych, RODO) 

 

Informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Podlaskie reprezentowane 

przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego z siedzibą przy ul. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, 

https://bip.wrotapodlasia.pl/) w zakresie zadań realizowanych przez Zarząd Województwa 

Podlaskiego. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Roberta Kursy, z którym 

możecie Pani/Pan kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@wrotapodlasia.pl. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wymóg prawny ciążący na Administratorze 

wynikający z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przeprowadzeniem wyłonieniem organizacji 

pozarządowych do składu Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 

20221-2027. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być inne organy administracji publicznej, jeśli 

będą do tego zobowiązane przepisami prawa. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być 

przetwarzane przez podmioty serwisujące systemy informatyczne, z których korzysta 

Administrator, operatorowi pocztowemu lub kurierowi. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji 

międzynarodowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania wszystkich czynności 

związanych z realizacją celu przetwarzania a następnie archiwizowane przez okres wynikający z 

instrukcji kancelaryjnej, tj. przez okres 5 lat. 

7. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym Administratora. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania 

danych osobowych z prawem do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani profilowania. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych skutkować będzie brakiem 

możliwości udziału w naborze do składu komitetu monitorującego, o których mowa powyżej. 

 

 

https://bip.wrotapodlasia.pl/
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