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-----------------------------------------------------------------1. Donosiciel Pozarządowy nr 17 do pobrania
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_17.pdf
Donosiciel Pozarządowy jest biuletynem wydawanym w ramach projektu "OCOP" dofinansowanego
przez Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Jego wydawcą jest Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych.
Archiwum Donosiciela Pozarządowego znajduje się tutaj

-----------------------------------------------------------------2. Cykl Szkoleniowy „AKADEMII EKONOMII SPOŁECZNEJ”- rekrutacja rozpoczęta!
------------------------------------------------------------------

Związek Stowarzyszeo „Razem w Olsztynie” zaprasza do wzięcia udziału w cyklu szkoleniowym pt.
„Akademia Ekonomii Społecznej”, organizowanym w ramach projektu "Praca zamiast zasiłkuPartnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach”. Celem projektu jest
wspieranie przedsiębiorczości i samowystarczalności NGO.
3-miesięczny cykl szkoleniowy pt. „AKADEMII EKONOMII SPOŁECZNEJ” jest adresowany do
liderów/pracowników organizacji pozarządowych z województwa warmiosko-mazurskiego, którzy
planują rozpoczęcie prowadzenia działalności odpłatnej bądź też działalności gospodarczej w ramach
organizacji.
Daty szkoleo oraz tematyka:
22-23.II.2010 – Badania i analiza zasobów własnych. Ustalanie celów i priorytetów. Poszukiwanie
pomysłów na produkty/usługi. Grupowe podejmowanie decyzji.
Wstęp do badania rynku.
11-13.III.2010 - Badania rynku. Badania marketingowe.
Marketing w podmiotach ekonomii społecznej.
23-24.IV.2010 - Analiza finansowa i analiza rentowności przedsięwzięcia.
Aspekty prawne, finansowe, księgowe prowadzenia działalności gospodarczej NGO.
Zatrudnianie pracowników i społeczna działalnośd członków organizacji.
Działalnośd gospodarcza NGO – korzyści i zagrożenia. Zakooczenie działalności organizacji
pozarządowej.
Na zakooczenie Akademii Ekonomii Społecznej każda uczestnicząca w niej organizacja będzie
posiadała Indywidualny Plan Działania oraz Biznesplan swojego przedsięwzięcia.
Organizacje potrzebujące doradztwa rachunkowo- księgowego dodatkowo mogą korzystad z punktu
konsultacyjnego w „Inkubatorze NGO”.
Charakterystyka cyklu:
• Cykl szkoleniowy będzie realizowany od lutego do kwietnia 2010,
• Grupa będzie liczyła ok. 16 osób (8 organizacji pozarządowych), po dwie osoby z jednej organizacji.
• Przewidziano 7 dni szkoleniowych tj. 56 godzin dydaktycznych
(2 dwudniowe zjazdy szkoleniowe oraz 1 trzydniowy zjazd szkoleniowy),
• Dla każdej osoby przewidziano pracę z doradcą,
• Miejsce odbywania się szkoleo zostanie podane do dnia 22 stycznia 2010 na stronie Związku
Stowarzyszeo „Razem w Olsztynie” www.ocop.olsztyn.pl oraz na stronie projektodawcy.
• Szkolenia są bezpłatne. Obecnośd na wszystkich zjazdach szkoleniowych jest obowiązkowa.
Organizatorzy zapewniają wyżywienie, zakwaterowanie oraz materiały szkoleniowe.
Organizacje zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
( wersja doc lub wersja pdf ) wraz z załącznikami oraz dostarczenie go do dnia 31 stycznia 2010
osobiście lub pocztą na adres:

Związek Stowarzyszeo „Razem w Olsztynie”,
ul. Tarasa Szewczenki 1,
10-274 Olsztyn
lub na adres ocop.olsztyn@gmail.com.

Załączniki (należy dołączyd do zgłoszenia):
1) list polecający wystawiony przez organizację, w której działa Kandydat, potwierdzający jego
działalnośd
mile widziany również
2) list polecający wystawiony przez inną organizację znającą działalnośd Kandydata
Prosimy również zapoznad się z kontraktem, który podpisuje każdy uczestnik Akademii.
Podpisanie kontraktu nastąpi po zakwalifikowaniu uczestników.
Uczestnicy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu przez komisję rekrutacyjną telefonicznie lub
mailem.
DO POBRANIA:
zaproszenie_do_aes.doc lub zaproszenie_do_aes.pdf
formularz_zgloszeniowy_aes.doc lub formularz_zgloszeniowy_aes.pdf
kontrakt_aes.doc lub kontrakt_aes.pdf
Projekt „„Praca zamiast zasiłku-Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej na Warmii i
Mazurach” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2
Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałanie 7.2.2 Wsparcie
ekonomii społecznej.

-----------------------------------------------------------------3. Szkolenia OCOP - Wypełnianie wniosku do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich” - Monika Falej
-----------------------------------------------------------------Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. "Wypełnianie wniosku do
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich”, które przeprowadzi Monika Falej.
Monika Falej – dyrektor Olsztyoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, trenerka STOP.
Miejsce szkolenia: Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274
Olsztyn
mapa
Termin: 9 lutego 2010 (wtorek) g. 15.00-20.00
Zgłoszenia:
zgłoszenia

Ilośd miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejnośd zgłoszeo.
Szkolenie jest dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Realizatorzy projektu:
Związek Stowarzyszeo "Razem w Olsztynie",
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA
Warmiosko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
-----------------------------------------------------------------4. KalejdoSTOP szkoleo w Olsztynie
-----------------------------------------------------------------Tajniki i korzyści z wolontariatu, specyfika projektu, mechanizm powstawania stereotypów, bariery
komunikacji międzykulturowej, efektywna komunikacja, motywowanie i angażowanie zespołu do
działania, wrażliwośd na różnorodnośd ludzi w środowisku pracy i przejawy dyskryminacji, fazy
procesu negocjacyjnego, badanie potencjału liderskiego – to tylko niektóre zagadnienia, jakimi mogą
się zająd uczestnicy i uczestniczki KalejdoSTOPu szkoleo.
15 i 16 lutego trenerzy i trenerki z całej Polski przeprowadzą już po raz drugi w Olsztynie dwudniowy
cykl szkoleo dla młodzieży i studentów, dorosłych, osób zaangażowanych w rozwój środowiska
lokalnego, pracowników i wolontariuszy skupionych wokół instytucji samorządowych i organizacji
pozarządowych. Dla trenerów to okazja na uroczyste zamknięcie IX Szkoły Trenerów Organizacji
Pozarządowych, której są absolwentami, a dla uczestników zajęd – możliwośd zdobycia nowych
umiejętności i podzielenia się swoimi doświadczeniami w wybranych obszarach.
KalejdoSTOP szkoleo to przedsięwzięcie organizowane przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji
Pozarządowych STOP, Urząd Miasta w Olsztynie, Olsztyoskie Centrum Organizacji
Pozarządowych, Fundację "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA oraz Olsztyoską Szkołę Wyższą im.
Józefa Rusieckiego.
Udział w warsztatach jest bezpłatny, a uczestnicy – oprócz „słodkiego” poczęstunku – otrzymają
również materiały szkoleniowe oraz dyplomy poświadczające ich udział w szkoleniach.
Szczegóły planu warsztatów:
Czy wolontariat może byd dla mnie sposobem na rozwijanie kompetencji zawodowych? oferta
Celem warsztatu jest przybliżenie studentom czym są kompetencje zawodowe oraz jak dbad o ich
rozwój. Uczestnicy po ukooczeniu szkolenia będą wiedzieli, czy wolontariat może byd dla nich
sposobem na rozwijanie kompetencji zawodowych.

Zarządzanie projektami – podstawy oraz praktyczne wykorzystanie oferta
Celem warsztatu jest zdobycie przez osoby działające lub współpracujące z organizacjami
pozarządowymi podstawowej wiedzy i umiejętności dotyczących zarządzania projektami.

Komunikacja międzykulturowa oferta
Głównym celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do dłuższego pobytu za granicą. Podczas
szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jakie problemy mogą napotkad w zetknięciu z inną kulturą oraz
nauczą się jak sobie z nimi radzid.

„Tato, fajnie że byłeś na tym szkoleniu” Warsztaty z umiejętności komunikowania się z
dziedmi oferta
Celem warsztatu jest podniesienie umiejętności komunikowania się (słuchania, mówienia) ojców z
dziedmi, co w dłuższej perspektywie przełoży się na zbudowanie dobrych więzi i relacji między
uczestnikami szkolenia a ich dziedmi.

Ja? Liderem? oferta
Celem warsztatu jest odkrycie przez uczestników swoich mocnych stron i kompetencji, zdefiniowanie
swoich ról zespołowych oraz zdobycie wiedzy na temat motywowania i angażowania ludzi.

Zarządzanie różnorodnością w środowisku pracy oferta
Celem warsztatu jest zdobycie wiedzy na temat różnorodności i jej wymiarów, identyfikacja
dyskryminacji oraz mikronie równości w miejscu pracy oraz poznanie narzędzi mających na celu
wprowadzanie zarządzania różnorodnością w organizacji.

Sztuka dochodzenia do tak. Warsztaty negocjacyjne oferta
Celem warsztatu jest przekazanie wiedzy i praktycznych wskazówek z zakresu prowadzenia negocjacji
, w tym stylów, strategii i technik negocjacyjnych, faz procesu negocjacyjnego.
Patronem medialnym IX edycji Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych jest portal ngo.pl
Więcej informacji:
Małgorzata Czarnecka, Prezeska Stowarzyszenia STOP; tel. 22 407 07 89
Monika Falej, Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Fundacja "Inicjatywa Kobiet
Aktywnych" FIKA; tel. 503 680 500
Zgłoszenia przez Internet: www.ocop.olsztyn.pl zapisy - PROSIMY RÓWNIEŻ O
PRZESŁANIE formularza zgłoszeniowego na adres ocop.olsztyn@gmail.com

-----------------------------------------------------------------5. Trwają prace nad strategią rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Olsztynie
-----------------------------------------------------------------Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn zaprasza wszystkich do udziału w pracach nad
opracowaniem „Strategii rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Olsztynie”.

Opracowanych zostało 5 głównych celów strategicznych – obszarów prac nad strategią oraz
odpowiednio - cele strategiczne
Odbyły się następujące spotkania tematyczne:
1. Profesjonalizacja organizacji pozarządowych
2. Zbudowanie marki organizacji pozarządowych
3. Zbudowanie społeczeostwa obywatelskiego
Informacje na temat przebiegu spotkao znajdują się na stronie www.ocop.olsztyn.pl.
Wszelkie uwagi, propozycje prosimy przesyład na adres: ocop.olsztyn@gmail.com
Zaplanowane są jeszcze następujące spotkania:
4. Stabilna i silna sytuacja finansowa organizacji pozarządowych
Cele operacyjne
Założenie funduszu lokalnego
Dywersyfikacja źródeł finansowania działalności organizacji pozarządowych
Osiągnięcie samowystarczalności ekonomicznej organizacji pozarządowych

5. Wykreowanie organizacji pozarządowych jako wiarygodnego partnera do współpracy
Cele operacyjne
Wprowadzenie i funkcjonowanie mechanizmów powierzania zadao przez JST
Partnerskie relacje samorządu i organizacji pozarządowych
Współpraca z różnorodnymi partnerami
Rozwój współpracy międzynarodowej
Rada Olsztyoskich Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli organizacji na spotkania
otwarte poświęcone poszczególnym obszarom.
Miejsce spotkao:
Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych
Terminy:
26.01.2010 g. 17.00 - Stabilna i silna sytuacja finansowa organizacji pozarządowych
02.02.2010 g. 17.00 - Wykreowanie organizacji pozarządowych jako wiarygodnego partnera do
współpracy
zgłoszenie udziału
Zgłoszenie przybycia nie jest konieczne, ale pomoże nam w organizacji spotkao.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniach.
Prosimy również o wypełnienie ankiet, które umożliwią pełniejszą diagnozę obecnego stanu
organizacji pozarządowych w Olsztynie – badania NGO (punkt 4 w biuletynu).

-----------------------------------------------------------------6. Ogłoszenia OCOP - Zaproszenie do udziału w badaniach kondycji NGO
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do udziału w badaniach. Wyniki prowadzonych badao, a także wnioski i rekomendacje,
jakie z nich wynikną, zostaną wykorzystane w celu większego wsparcia działających organizacji oraz
lepszego dostosowania oferty Olsztyoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Rady Organizacji
Pozarządowych do potrzeb III sektora, a także opracowania strategii jego rozwoju na badanym
obszarze.
Ankiety można wypełnid klikając na poniższe linki:
www.webankieta.pl/ankiety – organizacje z terenu powiatu olsztyoskiego
www.webankieta.pl/ankiety – organizacje z terenu miasta Olsztyn
Badania prowadzi Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach projektu „Olsztyoskie Centrum
Organizacji Pozarządowych” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich oraz Samorząd Województwa Warmiosko-Mazurskiego
Realizatorzy projektu:
Związek Stowarzyszeo "Razem w Olsztynie",
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA
Warmiosko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

-----------------------------------------------------------------7. Ogłoszenia OCOP - Ważne terminy w styczniu:
-----------------------------------------------------------------31 stycznia – marszałek województwa: przesłanie sprawozdania (wg wzoru) przez organizacje
posiadające status agencji pośrednictwa pracy i zatrudnienia.
31 stycznia – urząd skarbowy:
złożenie deklaracji PIT-4R – informacja o przekazanych przez płatnika w ciągu roku zaliczkach na
podatek dochodowy osób fizycznych (pracowników organizacji);
złożenie deklaracji PIT-8AR – informacja o pobranych zaliczkach podatku od wypłat m.in. świadczeo
na rzecz byłych pracowników (rencistów, emerytów).

31 stycznia – ZUS: złożenie deklaracji ZUS IWA – składają ją pracodawcy, którzy byli zgłoszeni jako
płatnicy nieprzerwanie przez cały rok, działają nadal i zgłaszali w sprawozdawanym okresie średnio w
miesiącu co najmniej 10 ubezpieczonych do ubezpieczenia wypadkowego.
Odpowiedzialnośd za terminowe wysłanie sprawozdao i deklaracji spoczywa na organie
zarządzającym, czyli najczęściej na członkach zarządu organizacji. Trzeba pamiętad, że w przypadku
niedopełnienia tych obowiązków mogą byd osobiście pociągnięci do odpowiedzialności karnoskarbowej i np. jeśli deklaracja PIT-4R nie zostanie wysłana do 31 stycznia, zapłacą karę (min. 120 zł).
Oprac. na podst. artykułu: Nie przegap terminów!, T. Zagrodzka.
źródło: dwumiesięcznik gazeta.ngo.pl nr 01(67)2010

--------------------------------------------------------------------8. Profesjonalne doradztwo dla NGO
--------------------------------------------------------------------Zapraszamy do korzystania z profesjonalnego doradztwa dla organizacji pozarządowych:
We wtorki g.17.00-19.00
(prosimy o zgłoszenie chęci przybycia na ocop.olsztyn@gmail.com lub telefonicznie pod numerem
512558349)
lub po umówieniu terminu na ocop.olsztyn@gmail.com
Doradztwo jest organizowane przez Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych dofinansowane
przez PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Realizatorzy projektu:
Związek Stowarzyszeo "Razem w Olsztynie",
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA
Warmiosko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.
Natomiast osoby zajmujące się w organizacji sprawami księgowymi i finansowymi zapraszamy do
skorzystania z bezpłatnego doradztwa w Olsztyoskim Centrum Organizacji Pozarządowych
Tematy konsultacji:
podstawy księgowości
plan kont
wynagrodzenia i ZUS
sprawozdawczośd finansowa
We wtorki g.17.00-19.00
Miejsce: Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa

--------------------------------------------------------------------9. Ośrodek Prawno - Mediacyjny – Bezpłatne porady prawne i mediacyjne
--------------------------------------------------------------------Miejsce: siedziba OCOP, ul Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa
Terminy:
środy w godzinach 11.00-13.00,
piątki w godzinach 11.00-13.00
Ośrodek działa przy Fundacji „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA

--------------------------------------------------------------------10. W prasie o NGO:
--------------------------------------------------------------------Zapraszamy do lektury:
http://interia360.pl/artykul/szczyt-hipokryzji,29339
http://wyborcza.pl/1,75515,7425493,Urzedasy__bez_serc__bez_ducha__Organizacje_pozarzadowe_
.html

--------------------------------------------------------------------11. Masz głos, masz wybór 2010 - nabór do akcji
--------------------------------------------------------------------Fundacja im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów rozpoczynają kolejną edycję akcji
„Masz głos, masz wybór”. Organizatorzy chcą zachęcid nas do świadomego udziału w wyborach
samorządowych, które odbędą się jesienią tego roku.
Nabór do akcji trwa, za pośrednictwem strony www.maszglos.pl, do 28 lutego 2010 roku
Informacji o akcji udzielają Marek Solon-Lipioski z Fundacji im. Stefana Batorego (tel.: 022 536 02 49,
e-mail: msolon@batory.org.pl) oraz Rafał Krzemioski ze Stowarzyszenia Szkoła Liderów (tel.: 022 556
82 66, e-mail:rkrzeminski@szkola-liderow.pl).
Akcja społeczna „Masz głos, masz wybór” jest współfinansowana ze środków Trust for Civil Society in
Central and Eastern Europe.

---------------------------------------------------------------------

12. Ogłoszenia OCOP- Spotkanie dyskusyjne Stowarzyszenia Kofe(m)ina
--------------------------------------------------------------------Stowarzyszenie KOFE(M)INA serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie dyskusyjne Inspiracją do
dyskusji będzie wystąpienie Karoliny Slovenko - doktorantki Wydziału Nauk Społecznych UWM pt.:
Żeoskośd i męskośd w buddyzmie Diamentowej Drogi. Wśród prezentowanych zagadnieo m.in.: Czym
jest buddyzm? Trzy poziomy nauk. Żeoskośd, męskośdi ich spotkanie w ujęciu buddyzmu
Diamentowej Drogi
Miejsce: Wydział Nauk Społecznych ul. Głowackiego 17, sala 219
Czas: 21 stycznia (czwartek), godz.17.00
Kontakt:
Monika Grochalska, Olsztyn
tel. 509 775 561,
email: gronika1@gmail.com,
www.kofemina.pl

--------------------------------------------------------------------13. Ogłoszenia OCOP - Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równad Szanse 2010"
--------------------------------------------------------------------Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu
"Równad Szanse 2010" Polsko-Amerykaoskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest
wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z miejscowości do 20 000
mieszkaoców.
W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 50 000 zł na projekty trwające 18 miesięcy
(rozpoczynające się 1 czerwca 2010 r. i kooczące 30 listopada 2011 r.) mogą ubiegad się organizacje
pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeo i fundacji) z terenów wiejskich i małych miast
(do 20 000 mieszkaoców).
Termin składania wniosków upływa 22 lutego 2010 roku.
Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego znajdują się na stronie internetowej:
www.rownacszanse.pl

--------------------------------------------------------------------14. Ogłoszenia OCOP - UNO dzieciom z chorobami onkologicznymi
--------------------------------------------------------------------Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela zaprasza na rajd edukacyjny z cyklu "Dobra zabawa w
Dobrym Towarzystwie" pod hasłem "Pokaż zwierzaczkom, że jesteś człowiekiem - dokarmiamy leśne

zwierzątka", który rusza 27 stycznia o godz. 10.00 z zameczku koło Stadionu Leśnego.
W programie m.in.:
- konkursy sprawnościowe,
- „Dyskusja o przyjaźni” - Katarzyna Koprowska Ośrodek Wsparcia Dla Dzieci i Młodzieży z ul.
Rzepakowej
- „Poznajemy ślady nóżek mieszkaoców lasu” - Nadleśnictwo Olsztyn
- „Znaczenie lasu dla zdrowia człowieka” - Regionalna Dyrekcja Lasów Paostwowych
Kontakt:
Zbigniew Majchrzak
www.unoolsztyn.pl.tl
Tel. 669950150

====================================
Serwis Informacyjny OCOP i Fundacji Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA
Redaguje:
Ewa Komaiszko-Goerick, ekg.fika.olsztyn@gmail.com
Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i pomysły. Zapraszamy do współtworzenia programu i udziału
w naszych przedsięwzięciach.
Serwis www: ocop.olsztyn.pl
Tel: +48 503 68 05 00
Związek Stowarzyszeo „Razem w Olsztynie”
ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
NIP: 7393542485, Regon: 280092551
Kalendarz OCOP: kalendarz OCOP
Zgłoszenie do listy adresowej na adres ocop.olsztyn@gmail.com
Wiadomośd ta została wysłana z bazy adresowej OCOP, Fundacji FIKA, Klubu Dakini oraz
Olsztyoskiego Banku Informacji o Organizacjach Pozarządowych.
Aby się wypisad, prześlij zwrotnego maila z adnotacją "odmawiam” na adres
ocop.olsztyn@gmail.com

