Związek Stowarzyszeń
„Razem w Olsztynie”
Działalność statutowa Związku zakłada działania na rzecz ogółu
społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji
pozarządowych, które opierają się na wspólnej pracy członków.
Celem Związku Stowarzyszeń jest budowanie społeczeństwa
obywatelskiego poprzez kształtowanie postaw prospołecznych
oraz
podniesienie
sprawności
działania
organizacji
pozarządowych a szczególnie wspieranie organizacyjne,
finansowe i prawne ich działań.

Główne osiągnięcia :

1.

Prowadzenie
„Olsztyńskiego
Centrum
Organizacji
Pozarządowych” (organizacja szkoleń, spotkań, debat, kawiarenek,
świadczenie doradztwa i animacji na rzecz organizacji
pozarządowych z terenu Olsztyna i powiatu olsztyńskiego,
prowadzenie sekretariatu Rady Organizacji Pozarządowych Miasta
Olsztyna).
2. Prowadzenie „Olsztyńskiego Centrum Wolontariatu „SPINACZ”.
3. Redagowanie biuletynu organizacji pozarządowych „Donosiciel
Pozarządowy”.
4. Prowadzenie strony internetowej www.ocop.olsztyn.pl.
5. Koordynacja kampanii „1% dla Olsztyna”.
6. Organizacja: Forum Organizacji Pozarządowych Miasta
Olsztyna, „NGO na TOP-ie” Targów Organizacji Pozarządowych.

Fundacja Forum Dialogu Publicznego
Powstała w 2009r. na skutek inicjatywy grupy działaczy
społecznych, nauczycieli oraz młodych naukowców,
przekonanych, że dialog jest kluczowym instrumentem
w
poprawnie
funkcjonującym
demokratycznym
społeczeństwie. Głównym celem statutowym fundacji jest
wspieranie
procesu
budowania
społeczeństwa
obywatelskiego i dialogu społecznego oraz propagowanie
samorządności i postaw demokratycznych we wszystkich
sferach życia społecznego

to inicjatywa na rzecz rozwoju debaty publicznej na ważne
dla społeczności lokalnej tematy. Jest okazją do swobodnej,
merytorycznej i konstruktywnej wymiany przemyśleń oraz
poglądów dotyczących naszego miasta Olsztyna i regionu,
tożsamości lokalnej, przestrzeni publicznej oraz problemów
społecznych, gospodarczych i rozwojowych. Jej celem jest rozwój
naszego lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, najważniejszego
fundamentu nowoczesnej demokracji.
Inicjatywa ta jest realizowana dzięki partnerskiej współpracy wielu
podmiotów (tj. organizacji pozarządowych, mediów, uniwersytetu)
oraz pracy wolontariuszy.

Pierwsza Olsztyńska Kawiarenka Obywatelska odbyła się przy okazji
Olsztyńskiego
Forum
Organizacji
Pozarządowych
w
2010r.
i dotyczyła problemu aktywności obywatelskiej olsztynian. Duże
zainteresowanie tematem oraz przewijające się w trakcie dyskusji wątki
były wyraźnym dowodem na to, że OKO jest przedsięwzięciem wartym
kontynuowania.
Od 2011 roku odbyło się 9 kawiarenek, w których uczestniczyło
ok. 200 osób. Do kawiarenek zapraszani byli społecznicy/społecznice,
samorządowcy, eksperci/ekspertki ze środowisk nauki i kultury,
dziennikarze/dziennikarki, przedstawiciele/ przedstawicielki organizacji
pozarządowych, politycy/polityczki, studenci/studentki.
Prowadzący spotkania moderatorzy/moderatorki (znawcy tematu)
podejmowali się tego zadania wolontarystycznie. Przy realizacji
kawiarenek współpracowaliśmy z mediami m.in. z Radio PLANETA FM.

Tematy kawiarenek:
-„Wolontariat dziś i jutro”
-„Miasto, jako polis?”
-„Warmia i Mazury- region bez perspektyw?”
-„Kobiety w polityce - daleko od Europy?”
-„Dyskusje na tarasie – Polityka a organizacje pozarządowe”
-„Drogi równości”. Izabela Jaruga-Nowacka – polityczka,
feministka, działaczka lewicy”
-„Dyskusje na tarasie – Konstytucja NGO – teoria a praktyka”
-„Budżet partycypacyjny – nowy etap rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego”.
-„Współpraca NGO z samorządem – oczekiwania i rozczarowania”.

Jak ważne i efektywne dla olsztyńskiej społeczności są to spotkania
okazało się po jednej z kawiarenek, po której zawiązała się
nieformalna grupa - Komitet Olsztyńskiej
Inicjatywy
Uchwałodawczej KOIU. Grupa ta powstała by doprowadzić do
wypracowania i wprowadzenia do olsztyńskiego prawa
miejscowego obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Dzięki
temu doszło do spotkania KOIU z Prezydentem Miasta Olsztyna,
któremu wręczono petycję z wnioskiem o stworzenie możliwości
zgłaszania przez grupę obywateli i obywatelek Olsztyna projektów
uchwał. Grupa robocza złożona z przedstawicieli oraz
przedstawicielek KOIU, strony samorządowej – urzędników oraz
radnych kontynuuje prace nad zapisami zmian do statutu miasta
oraz nad treścią uchwały.
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