OFERTA SOPOCKIEGO CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I WOLONTARIATU (SCOPiW)
W 2014 ROKU
1) doradztwo i konsultacje w zakresie możliwości pozyskania finansowania na inicjatywy
Państwa organizacji (pomożemy Państwu znaleźć źródło finansowania, jak również przy
wypełnianiu oferty o dofinansowanie) oraz rozliczania przyznanych dotacji
2) doradztwo i konsultacje w zakresie nawiązywania współpracy z wolontariuszami
(pomożemy Państwu przygotować się do współpracy z wolontariuszami oraz pozyskać
wolontariuszy)
3) udział w spotkaniach dla organizacji pozarządowych, działających w obszarach:
a) zdrowie i przeciwdziałanie patologiom społecznym (terminy spotkań w II kwartale
2014 r.: 14 kwiecień, h. 16.30 - 18.30; 12 maj, h. 16.30 - 18.30; 03 czerwiec, h. 16.30 18.30)
b) pomoc społeczna, w tym działania obywatelskie (terminy spotkań w II kwartale 2014
r.: 28 kwiecień, h. 16.30 - 18.30; 15 maj, h. 16.30 - 18.30; 05 czerwiec, h. 16.30 - 18.30)
c) edukacja (terminy spotkań w II kwartale 2014 r.: 29 kwiecień, h. 16.30 - 18.30; 20 maj,
h. 16.30 - 18.30; 09 czerwiec, h. 16.30 - 18.30)
d) kultura, turystyka i krajoznawstwo (terminy spotkań w II kwartale 2014 r.: 06 maj, h.
16.30 - 18.30; 26 maj, h. 16.30 - 18.30; 12 czerwiec, h. 16.30 - 18.30)
e) sport (terminy spotkań w II kwartale 2014 r.: 08 maj, h. 16.30 - 18.30; 29 maj, h. 16.30 18.30; 16 czerwiec, h. 16.30 - 18.30)
Spotkania będą odbywać się w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
w sali nr 1. Spotkania mają na celu poznawanie innych organizacji, działających we wskazanych
obszarach, jak również mają służyć wspólnemu wypracowaniu zadań publicznych w Sopocie
i form współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi. Swój udział
w spotkaniach prosimy potwierdzać każdorazowo poprzez zgłoszenie telefoniczne (58 341 83 52
lub 518 838 795) lub mailowe (biuro@scop.sopot.pl)
4) udział w spotkaniach informacyjno-szkoleniowych, które zostaną zrealizowane w dniach:
a) 24.04, h. 16.30 – 18.30 (zakres tematyczny: oferta realizacji zadania publicznego
w Gminie Miasta Sopotu, II otwarty konkurs ofert)
b) 05.05, h. 16.30 – 18.30 (zakres tematyczny: oferta realizacji zadania publicznego
w Gminie Miasta Sopotu, II otwarty konkurs ofert)
c) 16.10 (zakres tematyczny uzależniony od potrzeb organizacji)
d) 30.10 (zakres tematyczny uzależniony od potrzeb organizacji)
e) 13.11 (zakres tematyczny uzależniony od potrzeb organizacji)
f) 20.11 (zakres tematyczny uzależniony od potrzeb organizacji)
Swój udział w spotkaniach prosimy potwierdzać każdorazowo poprzez zgłoszenie telefoniczne
(58 341 83 52 lub 518 838 795) lub mailowe (wolontariat@scop.sopot.pl)
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5) udział w spotkaniach dla organizacji pozarządowych z przedstawicielami Urzędu Miasta
Sopotu, które zostaną zrealizowane w sali 36 Urzędu Miasta Sopotu, w dniach:
a) 7.04, h. 16.30 – 18.00
b) 30.06, h. 16.30 – 18.00
c) 29.09, h. 16.30 – 18.00
Swój udział w spotkaniach prosimy potwierdzać każdorazowo poprzez zgłoszenie telefoniczne
(58 341 83 52 lub 518 838 795) lub mailowe (wolontariat@scop.sopot.pl)
6) promocję inicjatyw realizowanych przez Państwa organizacje pozarządowe w Sopockim
Banku Dobrych Praktyk na stronie internetowej miasta Sopotu:
www.sopot.pl/dobrepraktyki
Aby zgłosić inicjatywę do banku praktyk należy wypełnić kartę projektu (do pobrania z
ww. strony) i przesłać ją na adres mailowy biuro@scop.sopot.pl. Szczegółowe informacje
na www.sopot.pl/dobrepraktyki
7) cotygodniowy newsletter, wysyłany pocztą elektroniczną w każdą środę, zawierający
aktualne informacje tygodnia dotyczące sektora pozarządowego, z uwzględnieniem
wydarzeń realizowanych w Obszarze Metropolii Trójmiejskiej.
Aby dopisać się do newslettera należy z konta mailowego, które ma być dopisane do listy
wysłać maila na adres: majordomo@scop.sopot.pl w temacie i w treści wiadomości
wpisując SUBSCRIBE NEWSLETTER (konto zostanie automatycznie dodane do listy).
Aby usunąć konto z bazy w temacie i w treści wiadomości należy wpisać UNSUBSCRIBE
NEWSLETTER
8) miesięczny Sopocki Biuletyn Pozarządowy w wersji on-line dostępny do pobrania na
stronie SCOPiW oraz możliwy do odbioru w SCOPiW w 10 dniu każdego miesiąca. Biuletyn
zawiera informacje dotyczące dostępnych funduszy krajowych i zagranicznych (aktualne
konkursy, dotacje, granty) oraz aktywności obywatelskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem Sopotu.
9) wsparcie infrastrukturalne, polegające na możliwości nieodpłatnego wynajmu w pełni
wyposażonej sali szkoleniowej (41m2, 2 stanowiska komputerowe z podłączeniem do
Internetu, projektor, ekran projekcyjny, nagłośnienie, zastawa konferencyjna) oraz
wypożyczenia projektora, ekranu projekcyjnego, składanych krzeseł (30 szt), zadaszeń
plenerowych (15 parasoli 3mx3m), a także możliwość skorzystania ze stanowisk
komputerowych, wydruku i ksero niezbędnych dokumentów.
Rezerwację sali, stanowisk komputerowych oraz niezbędnych sprzętów prosimy zgłaszać
telefonicznie (58 341 83 52) lub mailowo (wolontariat@scop.sopot.pl)
Ponadto Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zaprasza do udziału w:
1. Kampanii społecznej „Sopocianie sopocianom 1%” – w 2014 r. SCOPiW apeluje: „Myśl
realnie – wspieraj lokalnie” i zachęca do przekazywania 1% podatku na rzecz sopockich
organizacji pożytku publicznego (OPP). Jeżeli czujesz się związany z Sopotem, uważasz
się za lokalnego patriotę i chciałbyś wyrazić swoją solidarność i uznanie dla sopockich
OPP, to przekazanie 1% podatku stanowi dobrą okazję do realnego zaangażowania
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w sprawy miasta, w sprawy sopocian. Szczegółowe informacje wraz z ulotką informacyjną
o sopockich OPP, biorących udział w kampanii dostępna na stronie www.scop.sopot.pl
oraz w Centrum.
2. Targach Organizacji Pozarządowych, które w 2014 r. planujemy do realizacji w dniu
13 września. Szczegółowe informacje dostępne w SCOP, na stronie www.scop.sopot.pl
oraz w newsletterach SCOPiW na przełomie czerwca/lipca 2014 r.
3. Konkursie Sopocki Wolontariusz Roku 2014, w kategoriach wolontariat indywidualny
i grupowy oraz organizacja/instytucja przyjazna wolontariuszom (planowe ogłoszenie
konkursu w dniu 5 listopada 2014 r.; wnioski nominacyjne do 28 listopada 2014 r.).
Szczegółowe informacje dostępne w SCOP, na stronie www.scop.sopot.pl oraz
w newsletterach SCOPiW na przełomie października/listopada 2014 r.
4. Sopockich Obchodach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, które w 2014 r.
planujemy do realizacji w dniu 5 grudnia. Szczegółowe informacje dostępne w SCOP,
na stronie www.scop.sopot.pl oraz w newsletterach SCOPiW w listopadzie 2014 r.
Na zakończenie informujemy, że w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu:
1) w każdą ostatnią środę miesiąca, od godz. 15.15 realizowane są zebrania Sopockiej Rady
Organizacji Pozarządowych;
2) 2 razy w miesiącu (poniedziałki) odbywa się otwarta Kawiarenka Seniora, obejmująca
różne spotkania tematyczne, w tym „kino” dla seniora. Harmonogram spotkań dostępny
w SCOPiW;
3) w każdą środę odbywa się Klub Popołudniowy dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną.
Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu planuje również w miesiącach
kwiecień – czerwiec 2014 r. przeprowadzić diagnozę kondycji organizacji pozarządowych
w Sopocie, która m.in. pozwoli na zaplanowanie adekwatnych działań SCOPiW w nowej
perspektywie unijnej. Bardzo prosimy o aktywne włączenie w badanie.
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