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-----------------------------------------------------------------1. Inkubator NGO – Ekonomia społeczna – 2-dniowe szkolenie wprowadzające
-----------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z
terenu województwa warmińsko-mazurskiego, zainteresowanych rozpoczęciem prowadzenia
działalności gospodarczej w swojej organizacji, na szkolenie wprowadzające do tematyki ekonomii
społecznej.
Szczegoly i zapisy

-----------------------------------------------------------------2. Wspólne posiedzenie Komisji Kultury Promocji i Turystyki oraz Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
RM w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych
-----------------------------------------------------------------W dniu 13 maja 2010 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych
przy ul. Tarasa Szewczenki 1 w Olsztynie (mapa) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Kultury
Promocji i Turystyki oraz Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej RM Olsztyn.
Porządek posiedzenia:
1. Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie kultury, promocji,
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turystyki, ochrony zdrowia i pomocy społecznej- stan obecny i perspektywy.
2. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawy różne.

-----------------------------------------------------------------3. Rusza VII edycja konkursu „Godni Naśladowania”
-----------------------------------------------------------------Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza VII edycję
konkursu "Godni Naśladowania" pod patronatem Marszałka Województwa, pana Jacka Protasa.
Nagrodzone zostaną organizacje, samorządy, reprezentacje sektora. W tym roku do konkursu
przystąpić mogą także animatorzy społeczni.
Laureat konkursu otrzymuje statuetkę „Godny Naśladowania” oraz nagrodę finansową w wysokości
2.000 zł w celu realizacji inicjatywy o charakterze animacyjnym w swojej społeczności lokalnej.
Zwycięzca jest także zgłaszany do ogólnopolskiego konkursu dla animatorów społecznych im. Heleny
Radlińskiej, organizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja 2010. Szczegółowe informacje na temat kryteriów oceny
projektów i wnioski zgłoszeniowe zawarte są w regulaminie konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu
odbędzie się podczas dorocznej Konferencji Plenarnej, która odbędzie się w dniach 21-22 czerwca w
Olsztynie.
Szczegoly

-----------------------------------------------------------------4. Wolontariat pod Grunwaldem
-----------------------------------------------------------------Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z Olsztyńskim Centrum
Organizacji Pozarządowych i Centrum Wolontariatu "Spinacz" zaprasza do działania w ramach
wolontariatu podczas obchodów 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem w dniach 16 - 18 lipca 2010r.
Czekamy na zgłoszenia od osób pełnoletnich ze znajomością języków obcych w stopniu
komunikatywnym (angielski, rosyjski, francuski, niemiecki, litewski), które będą współtworzyć służby
informacyjne w dniu 17 lipca 2010 podczas całodziennych uroczystości na polach Grunwaldu.
OCW SPINACZ, Olsztyn
tel. 721843558, email: olsztynwolontariat@gmail.com, www: http://ocop.olsztyn.pl/spinacz

-----------------------------------------------------------------5. Projekt "Rozwój Wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na Terenie Warmii i Mazur”
-----------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” prowadzący Olsztyńskie Centrum Wolontariatu „Spinacz”
zaprasza pracowników socjalnych, animatorów i kandydatów na koordynatorów pracy wolontariuszy
do uczestnictwa w projekcie „Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii
i Mazur”.
Jest to pierwszy projekt w Województwie Warmińsko- Mazurskim, który zmierza do rozwoju
wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej. Jest on odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez
OPS podczas przeprowadzonych wywiadów telefonicznych w grudniu 2009r. przez OCW „Spinacz”.
W ramach projektu przeprowadzone zostanie szkolenie pt. „Skuteczna współpraca z wolontariuszem
w Ośrodku Pomocy Społecznej” dla pracowników socjalnych, animatorów i kandydatów na
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koordynatorów pracy wolontariuszy. Szkolenie odbędzie się w Olsztynie, w 3 edycjach w
następujących terminach: 19-20.05. 2010, 26-27.05.2010, 23-24.06.2010r.
Szczegoly

-----------------------------------------------------------------6. Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych – konsultacje
-----------------------------------------------------------------Trwają konsultacje dotyczące treści Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych. Planowane
przyjęcie dokumentu przewidziane jest podczas Walnego Zebrania Ogólnopolskiej Federacji
Organizacji Pozarządowych w maju 2010 roku.
Strona http://konsultacje.ofop.eu zawiera dotychczas wypracowaną treść karty. Istnieje również
możliwość wzięcia udziału w konsultacjach.

--------------------------------------------------------------------7. Profesjonalne doradztwo dla NGO
--------------------------------------------------------------------Zapraszamy do korzystania z profesjonalnego doradztwa dla organizacji pozarządowych:
Kontakt:
Terminy konsultacji: wtorki g.17.00-19.00
ocop.olsztyn@gmail.com
Tel. 512558349.
Natomiast osoby zajmujące się w organizacji sprawami księgowymi i finansowymi zapraszamy do
skorzystania z bezpłatnego doradztwa w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych
We wtorki g.17.00-19.00
Doradztwo jest organizowane w ramach projektu „Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych”
dofinansowanego przez PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Gminę Olsztyn.
Realizatorzy projektu:
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie",
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA
Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.
Miejsce: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa

--------------------------------------------------------------------8. 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
Możliwy jest również kontakt mailowy fika.olsztyn@gmail.com.
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Informujemy, że porady w ramach Ośrodka Prawno-Mediacyjnego w dniach 19 i 26 maja są
odwołane. Przepraszamy
Ośrodek działa przy Fundacji „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA

--------------------------------------------------------------------9. Platforma konsultacyjna Urzędu Miasta Olsztyn
--------------------------------------------------------------------Od pewnego czasu funkcjonuje platforma internetowa www.konsultacje.olsztyn.eu, na której można
wyrazić swoje opinie na temat najważniejszych miejskich inwestycji. Gorąco zachęcamy do aktywnego
udziału!

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia OCOP – OCW Spinacz - Spotkanie informacyjne poświęcone programowi edukacji
pozaformalnej „Młodzież w działaniu”
--------------------------------------------------------------------Olsztyńskie Centrum Wolontariatu w Olsztynie zaprasza członków nieformalnych grup młodzieżowych,
przedstawicieli samorządu szkolnego, kluby europejskie, wolontariuszy oraz młodych ludzi z
województwa warmińsko – mazurskiego na spotkanie informacyjne poświęcone programowi edukacji
pozaformalnej „Młodzież w działaniu”.
Spotkanie odbędzie się dnia 10.05.2010r. w Olsztyńskim Centrum Wolontariatu „Spinacz” przy ul.
Szewczenki 1, w godzinach 15:30 – 18:30.
Poprowadzi je Trener Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu”, profesjonalistka z
wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń – Sylwia Dubowska.
Szczegoly

--------------------------------------------------------------------11. Ogłoszenia OCOP - Szkolenia na temat programu "Europa dla Obywateli" - Działanie 1: "Aktywni
Obywatele dla Europy"
--------------------------------------------------------------------Punkt Kontaktowy „Europa dla Obywateli” zaprasza przedstawicieli urzędów miast oraz władz
lokalnych i regionalnych na bezpłatne szkolenie dotyczące programu "Europa dla Obywateli"
organizowane w Olsztynie w dniu 19.05.2010.
Podczas szkolenia szczegółowo omówione zostaną zasady składania wniosków o dotacje europejskie
na projekty związane z partnerstwem miast i współpracą międzynarodową samorządów lokalnych.
Ponadto zaprezentowane zostaną przykłady najciekawszych projektów oraz wskazówki, czym warto
kierować się przy wypełnianiu formularzy aplikacyjnych.
Więcej na: http://www.europadlaobywateli.pl/index.php
>> Terminy i lokalizacje szkoleń, formularz zgłoszeniowy do pobrania

--------------------------------------------------------------------12. Ogłoszenia OCOP - XII Festyn Integracyjny "Jesteśmy razem"
---------------------------------------------------------------------
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Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Miejski Ośrodek Kultury w
Olsztynie zapraszają na XII Festyn Integracyjny "Jesteśmy razem", który odbędzie się w dniu 22 maja
2010 r. w godz. 11.00 - 14.00 na Starym Mieście w Olsztynie (przed Restauracją Staromiejską).
zaproszenie

--------------------------------------------------------------------13. Ogłoszenia OCOP - V Letni Festiwal Teatrów Amatorskich „Pod Brzozą”
--------------------------------------------------------------------Stowarzyszenie Teatr Prawie Dorosły zaprasza na V Letni Festiwal Teatrów Amatorskich „Pod
Brzozą” 12 czerwca 2010 roku o godz.17.00 w Bartągu koło Olsztyna. W programie spektakle
teatralne, kiermasz rękodzielniczy, koncert kapeli ludowej, ognisko i swojskie jadło. Zapraszamy i
jednocześnie liczymy na pomoc w rozpowszechnianiu tej wiadomości!
Dominika Radaszewska wraz z całą ekipą stowarzyszenia

--------------------------------------------------------------------14. FIKA poleca - Zbliża się II Kongres Kobiet
--------------------------------------------------------------------W dniach 18-19 czerwca 2010 w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się
II Kongres Kobiet.
Jest to wydarzenie mające na celu pokazanie szerokiego spektrum działania kobiet w Polsce oraz
stworzenie platformy dla wzajemnego wspierania się. Ubiegłoroczny Kongres zgromadził ponad 5000
kobiet ze wszystkich regionów i dziedzin życia. Spotkały się one w 10 panelach tematycznych oraz
wzięły udział w warsztatach wzmacniających ich działania (od sztuki autoprezentacji po pozyskiwanie
funduszy na cele społeczne).
Informacje szczegolowe

--------------------------------------------------------------------15. FIKA poleca - Spotkanie z "ZADRĄ" w Olsztynie
--------------------------------------------------------------------Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM oraz Fundacja Kobieca „eFKa” (Kraków)
zapraszają na spotkanie z redaktorką naczelną pisma feministycznego „Zadra”, Beatą Kozak, które
odbędzie się 11 maja (wtorek) o godz. 15.00 w sali 109 na Wydziale Humanistycznym UWM.
Rozmowę poprowadzi dr Bernadetta Darska
====================================
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 biuletynu i udziału w
naszych przedsięwzięciach.
Serwis www: ocop.olsztyn.pl
Tel: +48 503 68 05 00
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
NIP: 7393542485, Regon: 280092551
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Kalendarz OCOP: kalendarz OCOP
Zgłoszenie do listy adresowej na adres ocop.olsztyn@gmail.com
Wiadomość ta została wysłana z bazy adresowej OCOP, Fundacji FIKA, Klubu Dakini oraz
Olsztyńskiego Banku Informacji o Organizacjach Pozarządowych.
Aby się wypisać, prześlij zwrotnego maila z adnotacją "odmawiam” na adres ocop.olsztyn@gmail.com
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