*** SERWIS INFORMACYJNY OLSZTYOSKIEGO CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH***
*** I FUNDACJI INICJATYWA KOBIET AKTYWNYCH FIKA***
*** NR 4/2010***
Olsztyn, 27.05.2010
=================================
1. Szkolenia OCOP - Budżet i zarządzanie finansami organizacji pozarządowej - Agnieszka Drożdżal
2. Donosiciel Pozarządowy NR 20-21 kwiecieo-maj 2010 do pobrania
3. Szkolenie OCOP - Praktyczne Aspekty Wolontariatu
4. ROPMO - Projekty uchwały o konsultacjach społecznych oraz regulaminu komisji oceniających – zaproszenie
do dyskusji
5. OCOP – Punkt zbiórki rzeczy dla powodzian województwa podkarpackiego
6. Strategia rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Olsztynie - zapraszamy do konsultacji
7. Prośba Pełnomocnika Marszałka
8. Profesjonalne doradztwo dla NGO
9. Ośrodek Prawno - Mediacyjny – Bezpłatne porady prawne i mediacyjne
=================================

-----------------------------------------------------------------1. Szkolenia OCOP - Budżet i zarządzanie finansami organizacji pozarządowej - Agnieszka Drożdżal
-----------------------------------------------------------------Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. "Budżet i zarządzanie finansami
organizacji pozarządowej”, które przeprowadzi Agnieszka Drożdżal.
Celem szkolenia jest zainspirowanie uczestników do twórczego i efektywnego uczestniczenia w zarządzaniu
finansami swojej organizacji.
Agnieszka Drożdżal – trenerka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych oraz Ośrodka PRO FORIS
Fundacji Goleniowska Akademia Rozwoju, Skarbnik Gminy
Szkolenie będzie prowadzone metodami aktywnymi (wykład interaktywny, dyskusja) z wykorzystaniem
doświadczeo uczestników. Po zajęciach istnieje możliwośd konsultacji indywidualnych.
Program szkolenia:
Dzieo I
Interaktywny wykład wprowadzający:
1. Znaczenie i metodologia budżetowania.
2. Inwentaryzowanie zasobów organizacji i otoczenia w którym działa. Źródła finansowania działalności
organizacji.
3. Misja, wizja, cele – definiowanie. Metoda SMART.
4. Definiowanie zadao i mierników efektywności dla danej organizacji; określanie wartości docelowej
mierników.
5. Analiza kosztów i możliwa alokacja środków.
6. Problematyka zarządzania i planowania wieloletniego.
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Dzieo II
Warsztaty
Uczestnicy szkolenia samodzielnie, bądź w grupach (jeśli będzie kilka osób z jednej organizacji) przejdą proces
tworzenia budżetu organizacji.
Zapraszamy osoby, które są lub pragną byd członkami zarządu organizacji pozarządowej.
Szkolenie przeznaczone jest dla mieszkaoców/organizacji z Olsztyna oraz powiatu olsztyoskiego.
Miejsce szkolenia:
Hotel Azzun
Kromerowo 29, 11-010 Barczewo
www.azzun.pl
Organizatorzy zapewniają bezpłatnie nocleg i posiłki podczas trwania szkolenia.
W sprawie dojazdu z Olsztyna prosimy o kontakt z organizatorami ocop.olsztyn@gmail.com
Uczestnicy szkolenia będą mogli korzystad bezpłatnie z basenu oraz sauny.
Termin: 16-17 czerwca 2010 (środa-czwartek)
Rozpoczęcie w dniu 16 czerwca o g.10.30
Zakooczenie w dniu 17 czerwca ok. godz. 16.00

PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO I ODESŁANIE GO DO DNIA 7.06.2010 NA ADRES:
Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
lub na ocop.olsztyn@gmail.com
formularz_zgloszneniowy_16-17_czerwca_2010.doc
W sytuacji większej ilości zgłoszeo, organizatorzy zastrzegają sobie możliwośd doboru uczestników wg kryteriów
opisanych w zaproszeniu.
Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie przekazane telefoniczne lub przesłane e-mailem na podany w
formularzu adres.
Szkolenie jest organizowane w ramach projektu „Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych”
dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Gminę Olsztyn.
Partnerzy projektu:
Związek Stowarzyszeo „Razem w Olsztynie”
Warmiosko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA

-----------------------------------------------------------------2. Donosiciel Pozarządowy NR 20-21 kwiecieo-maj 2010 do pobrania
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_20-21.pdf
Donosiciel Pozarządowy jest biuletynem wydawanym w ramach projektu "OCOP" dofinansowanego przez
Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Gminę Olsztyn. Jego wydawcą jest Związek

2

Stowarzyszeo "Razem w Olsztynie".
Archiwum Donosiciela Pozarządowego znajduje się tutaj

-----------------------------------------------------------------3. Szkolenie OCOP - Praktyczne Aspekty Wolontariatu
-----------------------------------------------------------------Szkolenie adresowane jest do pełnoletnich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczelni wyższych
z powiatu olsztyoskiego, pragnących zdobyd wiedzę w zakresie współprowadzenia Szkolnych Klubów
Wolontariusza i chcących przygotowad się do roli młodzieżowych liderów szkolnego wolontariatu. Dzięki
uczestnictwu w szkoleniu uczniowie i studenci zdobędą podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu:
obowiązków i praw związanych ze świadczeniem wolontariatu, aspektów prawnych wolontariatu, współpracy z
rówieśnikami w grupie zadaniowej: m.in. budowania zespołu, delegowania zadao, zarządzania czasem,
prowadzenia spotkao oraz umiejętności brania odpowiedzialności za własne działania.
Częścią składową szkolenia będzie także przygotowanie młodych liderów do pracy woluntarystycznej podczas
obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem. Szczegóły na www.ocop.olsztyn.pl
Szkolenie odbędzie się w dniach 16 i 22 czerwca 2010 w godz. 9 – 16
w Olsztyoskim Centrum Organizacji Pozarządowych,
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
Informacje szczegółowe

-----------------------------------------------------------------4. ROPMO - Projekty uchwały o konsultacjach społecznych oraz regulaminu komisji oceniających – zaproszenie
do dyskusji
-----------------------------------------------------------------Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn zaprasza na spotkanie otwarte dotyczące propozycji nowej
uchwały o konsultacjach społecznych w Gminie Olsztyn.
Czas: 8.06.2010, godz. 17.30
Miejsce: OCOP
Obecnie władze samorządu opierają się na uchwale z 2001 roku, ale w związku z rozwojem technik komunikacji
społecznej konieczne stało się opracowanie nowych zasad dialogu obywatelskiego, który uwzględniałby
bardziej zróżnicowane formy konsultacji.
projekt-konsultacje.doc
Ponadto zapraszamy do zapoznania się projektem nowego regulaminu komisji oceniających.
regulamin_komisji_-_projekt.doc
Uwagi oraz propozycje zmian dotyczące powyższych dokumentów prosimy przesyład na adres e-mail:
ocop.olsztyn@gmail.com do 8 czerwca 2010.
Przewodnicząca ROPMO
Monika Falej

------------------------------------------------------------------
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5. OCOP – Punkt zbiórki rzeczy dla powodzian województwa podkarpackiego
-----------------------------------------------------------------Informujemy, że w Olsztyoskim Centrum Organizacji Pozarządowych został utworzony we współpracy z Polskim
Czerwonym Krzyżem punkt zbiórki rzeczy, które zostaną przekazane ofiarom powodzi.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9-17.
Zachęcamy do ofiarowania nowych rzeczy, takich jak: śpiwory, koce, termosy, naczynia jednorazowe, chemia.

-----------------------------------------------------------------6. Strategia rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Olsztynie - zapraszamy do konsultacji
-----------------------------------------------------------------Z inicjatywy Związku Stowarzyszeo „Razem w Olsztynie” oraz ROPMO, przy udziale przedstawicieli olsztyoskich
organizacji od listopada 2009 trwały prace nad stworzeniem strategii rozwoju sektora organizacji
pozarządowych w Olsztynie.
Wyniki prac zostały zebrane oraz opracowane. Przedstawiamy do konsultacji dokument:
Strategia rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Olsztynie. (wersja doc)
wersja pdf
Zapraszamy do zapoznania się z powyższym dokumentem oraz do podzielenia się z nami uwagami oraz
propozycji zmian
do 10 czerwca 2010.
Kontakt: ocop.olsztyn@gmail.com
Niniejsza strategia powstała w ramach projektu "Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych",
realizowanego przez Związek Stowarzyszeo "Razem w Olsztynie" w partnerstwie z Fundacją "Inicjatywa Kobiet
Aktywnych" oraz Warmiosko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych, dofinansowanego ze środków
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Samorządu Województwa Warmiosko-Mazurskiego
oraz Gminy Olsztyn.

--------------------------------------------------------------------7. Prośba Pełnomocnika Marszałka
--------------------------------------------------------------------Szanowni Paostwo,
Organizacje Pozarządowe Województwa
Warmiosko-Mazurskiego
Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa WarmioskoMazurskiego zwraca się z prośbą o przesłanie propozycji do Programu Współpracy na rok 2011.
Program będzie obejmował następujące obszary (priorytety):
1. Edukacja i promocja zdrowia publicznego
2. Promocja zatrudnienia i aktywizacja osób pozostających bez pracy
3. Rozwój kultury fizycznej i sportu
4. integracja europejska oraz rozwój kontaktów i współpracy między społeczeostwami
5. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
6. kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
7. ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego
8. rozwój turystyki
9. bezpieczeostwo publiczne
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10. Aktywizacja środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym
11. Aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich
12. Wsparcie rozwoju sektora pozarządowego województwa warmiosko-mazurskiego
Podstawą opracowania programu na rok 2011 jest dostępny na stronie:
http://wrota.warmia.mazury.pl w zakładce "NGO" program współpracy na rok 2010.
Paostwa propozycję proszę przesyład do dnia 4 czerwca 2010 r. na adres
mailowy: m.katarzynski@warmia.mazury.pl.
Z poważaniem
Joanna Glezman
Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

--------------------------------------------------------------------8. 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 Olsztyoskim Centrum Organizacji Pozarządowych
We wtorki g.17.00-19.00
Doradztwo jest organizowane w ramach projektu „Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych”
dofinansowanego przez PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Gminę Olsztyn.
Realizatorzy projektu:
Związek Stowarzyszeo "Razem w Olsztynie",
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA
Warmiosko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.
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
Możliwy jest również kontakt mailowy fika.olsztyn@gmail.com.
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Ośrodek działa przy Fundacji „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA

====================================
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 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
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