OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis
nazwa inicjatywy

Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok

nazwa podmiotu

Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok

dokładny adres

ul. Ks, Abramowicza 1 , 15 – 872 Białystok

gmina

Białystok

powiat

Białostocki

województwo

Podlaskie

telefon

505 965634

adres strony internetowej

www.federacjabialystok.pl

faks

-

adres e-mail

zarzad@federacjabialystok.pl

2. Charakter podmiotu
Obywatele zorganizowani (zaznacz):
X w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne
 w radach i komitetach zorganizowanych z inicjatywy mieszkańców
 zebraniach wiejskich i sołectwach
X w organizacjach pozarządowych
 nieformalnych grupach obywatelskich
 indywidualne osoby

3. Rodzaj(e) podjętych działań na rzecz realizacji potrzeb społeczności lokalnej (zaznacz):


realizacja zadań publicznych na zlecenie władz lokalnych



działalność charytatywna i opiekuńcza

X

działalność edukacyjna i wychowawcza

X

działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej



działalność na rzecz podniesienia warunków życia



działalność na rzecz zachowania i rozwoju lokalnych wartości kultury i tradycji
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4. Przedmiot działalności
Znaczenie inicjatywy Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok:
- wspólna praca i głos kilkudziesięciu organizacji na temat istotnych problemów Miasta i
Województwa;
- zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w kształtowaniu i realizacji polityk
publicznych;
- dobrowolna aktywność na rzecz otoczenia społecznego z wykorzystaniem wiedzy,
umiejętności i czasu organizacji należących do federacji;
- realne uczestnictwo w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Województwie
Podlaskim z wykorzystaniem różnych metod partycypacji społecznej, animowanie i
rozwijanie aktywności obywatelskiej;
- integracja środowiska i konsolidacja wokół problemów ważnych społecznie;
- budowanie pozytywnego wizerunku organizacji pozarządowych;
- współpraca z administracją publiczną, w tym szczególnie samorządową i budowanie
dialogu społecznego;
- otwartość inicjatywy na nowe organizacje, budowanie partnerstwa;
- promocja wolontariatu.

5. Opis działań
Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok jest to grupa autonomicznych
organizacji wypowiadająca się wspólnym głosem w wielu ważnych społecznie kwestiach,
realizująca wiele wspólnych przedsięwzięć, tworząca partnerstwa między własnymi
organizacjami, ale też budująca dialog społeczny z administracją publiczną, instytucjami,
ciałami i środowiskami społecznymi miasta i regionu.
Najważniejszym osiągnięciem Federacji są jej członkowie, obecnie liczba organizacji
należących do Federacji wynosi 62. Są to:
1.Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski
2.Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „AKTYWNI’
3.Fundacja Polska Pomoc
4.Komenda Hufca ZHP Białystok
5.Stowarzyszenie EUROPARTNER Klub Integracji Europejskiej
6.Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział Białostocki
7.Stowarzyszenie Sympatyków Kolejnictwa „Kolejowe Podlasie”
8.Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
9.Stowarzyszenie Pomocy Rubież
10.Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury i Dialogu 9/12
11.Stowarzyszenie Laboratorium Sukcesu
12.Stowarzyszenie My Dla Innych
13.Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SOCLAB”
14.Integrujące Stowarzyszenie Jeden Świat im. prof. Zbigniewa Religii
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15.Podlaski Oddział Towarzystwa Polska-Finlandia
16.Fundacja Klub Konserwatystów
17.Koło Ligi Ochrony Przyrody przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w
Białymstoku
18.Stowarzyszenie Pomocy rodzinie CERTUS
19.Międzyszkolny Osiedlowy Klub Sportowy Słoneczny Stok Białystok
20.Stowarzyszenie Szukamy Polski
21.Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo
22.Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
23.Stowarzyszenie Akademia plus 50
24.Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Białostockiej
25.Fundacja „Podlaska Inicjatywa”
26.Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych
27.Erasmus Student Network Politechnika Białostocka
28.Stowarzyszenie „Fabryka Bestsellerów”
29.Regionalny Instytut Społeczno-Ekonomiczny
30.Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny
31.Kobieteria SIK
32.Europejskie Forum Studentów AEGEE Białystok
33.Fundusz Białystok Ojcu Świętemu
34.Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa”
35.Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku
36.Stowarzyszenie „OKOLICA”
37.Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA
38.Fundacja Audiodeskrypcja
39.Klub Amazonki w Białymstoku
40.Stowarzyszenie Koliber
41.Fundacja Wspierania kultury i Sztuki ”Teatr Narwal”
42.Polskie Towarzystwo Rakietowe
43.Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK
44.Fundacja Edukacji i Twórczości
45.Polski związek Głuchych Oddział Podlaski
46.Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Białymstoku
47.Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „Mig-iem”
48.Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”
49.Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku
50.Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa
51.Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku
52. Podlaskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm - Klub Kobiet Biznes
53. Fundacja Ośrodek Wspierania Ekologii
54. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem możemy więcej”
55. Stowarzyszenie Teatralne Dom na Młynowej „Teatr Trzyrzecze
56. Fundacja Flap People
3

57. Stowarzyszenie „Aktywne Osiedle”
58.Prawosławny Ośrodek ELEOS
59. Towarzystwo AMICUS
60. Fundacja Biznes i Prawo
61. Fundacja „Okno na Wschód”
62. Podlaskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe

Misją Federacji jest wspólny głos trzeciego sektora – jako szansa na rozwój społeczności
lokalnej. Celem działalności Federacji jest budowanie jedności, kształtowanie świadomości
oraz rzecznictwo dobra wspólnego w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w
szczególności:
- wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji;
- zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w kształtowaniu i realizacji polityk
publicznych;
- reprezentowanie interesów trzeciego sektora;
- integracja środowiska i konsolidacja wokół problemów ważnych społecznie;
- budowanie pozytywnego wizerunku organizacji pozarządowych;
- animowanie i rozwijanie aktywności obywatelskiej.
Działania podjęte przez Federację Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok to m.in.:
Kawiarenki obywatelskie:
W ramach działań Federacji odbywają się cyklicznie Kawiarenki Obywatelskie – otwarte
debaty na tematy istotne z punktu widzenia III sektora. Tematy dotychczasowych spotkań to
m.in.:
- Jak rozmawiać i współpracować z samorządem lokalnym?,
- Media a trzeci sektor,
- Ekonomia społeczna,
- Idea pożytku publicznego a 1%,
- Siła społeczności,
- Debata Oksfordzka „Białystok jest miastem obywateli”
- Debata Oksfordzka „Białystok jest miastem dbającym o seniorów”
Wizyta studyjna
Przedstawiciele Federacji wzięli udział w wizycie studyjnej prezentującej rozwiązania z
zakresu współpracy samorządu z trzecim sektorem w innych regionach Polski, m.in. w
Wałbrzychu, Wrocławiu i Łodzi.
Targi Ekonomii Społecznej w Białymstoku
Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok była jednym z inicjatorów
zorganizowania pierwszy raz w stolicy województwa podlaskiego Targów Ekonomii
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Społecznej i współorganizatorem drugich Podlaskich Targów Ekonomii Społecznej. Targi
były okazją do popularyzacji wiedzy na temat ekonomii społecznej wśród mieszkańców, do
wymiany doświadczeń między podmiotami ekonomii społecznej oraz nawiązania partnerstw
w ramach współpracy przy realizacji wspólnych celów. Targi przyczyniły się do integracji
środowiska ekonomii społecznej.
Komisja standaryzacyjna, otwarte konsultacje wypracowywanych standardów
Do pracy nad standardami działania organizacji pozarządowych powołana została komisja
standaryzacyjna. Komisja opracowywała standardy zarządzania organizacją takie jak:
zarządzanie personelem, praca z wolontariuszami, kultura komunikacji, zarządzanie
różnorodnością, współpraca z mediami i biznesem. Opis standardów były poddane
otwartym konsultacjom społecznym.
Promocja
Upowszechnieniu informacji o działalności Federacji, inicjatywach partnerskich, debatach,
akcjach, promocji i budowaniu wizerunku federacji służył cykl artykułów w prasie lokalnej,
relacje w Podlaskiej Telewizji Pozarządowej, uaktualniana systematycznie strona internetowa
projektu, oraz funpage. Wydany został dla celów promocji kalendarz. Opracowano logo też
Zwycięzca IV edycji konkursu Wojewody Podlaskiego INICJATYWA SPOŁECZNA
ROKU 2012
Celem konkursu jest promowanie działań organizacji pozarządowych z województwa
podlaskiego, które swoimi inicjatywami aktywizują najbliższe środowisko, organizują
przedsięwzięcia z myślą o najbliższym otoczeniu, kształtują zasady współżycia społecznego
oraz integrują lokalną społeczność. Inicjatywa „Powstanie pierwszego w województwie
podlaskim związku stowarzyszeń skupiającego aktualnie 57 autonomicznych organizacji
pozarządowych” zwyciężyła w konkursie w kategorii inicjatyw z zakresu polityki społecznej.

6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
publicznych
Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok realizuje wszystkie cele statutowe,
jakimi są budowanie jedności, kształtowanie świadomości oraz rzecznictwo dobra wspólnego
w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w szczególności:
- wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji;
- zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w kształtowaniu i realizacji polityk
publicznych;
- reprezentowanie interesów trzeciego sektora;
- integracja środowiska i konsolidacja wokół problemów ważnych społecznie;
- budowanie pozytywnego wizerunku organizacji pozarządowych;
- animowanie i rozwijanie aktywności obywatelskiej.

5

7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok powstała z inicjatywy Ośrodka
Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, w ramach projektu „Podlaska Sieć
Pozarządowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Wartość tego projektu wyniosła około 1 mln. zł. Większość pracy i
działań realizowana była wolontaryjnie. Inicjatywy podejmowane przez Federację
Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok były zorganizowane przez działalność
społeczną członków Federacji (organizacji i osób je reprezentujących). Federacja korzysta z
lokalu użyczonego przez Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz zasobów
udostępnionych przez inne organizacje członkowskie.

8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Powstanie Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok wiązało się z wieloma
problemami i trudnościami. Jedną z nich była i jest nadal różnorodność zrzeszonych w niej
organizacji. Jest to zrzeszenie organizacji pozarządowych reprezentujących wiele obszarów
działalności. Często są to obszary bardzo od siebie dalekie. Jednak Federacja skupia się
przede wszystkim na kwestiach istotnych dla wszystkich organizacji pozarządowych,
zazwyczaj nie wchodząc w kwestie związane z merytoryczną działalnością poszczególnych
organizacji.

9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu
Każdy związek zrzeszający organizacje pozarządowe z różnych obszarów musi opierać się na
kwestiach dotyczących funkcjonowania całego trzeciego sektora. Poruszanie kwestii
merytorycznych lub światopoglądowych może doprowadzić do rozpadu takiej organizacji.
Ważne jest też zdecydowane wyrażanie opinii podczas rozmów prowadzonych z partnerami.
Powoduje to, że głos organizacji, która ma być głosem wielu podmiotów staje się słyszany i
poważnie traktowany.
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