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-----------------------------------------------------------------1. Donosiciel Pozarządowy NR 22 czerwiec 2010 do pobrania
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_22.pdf
Donosiciel Pozarządowy jest biuletynem wydawanym w ramach projektu "OCOP" dofinansowanego przez
Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Gminę Olsztyn. Jego wydawcą jest Związek
Stowarzyszeo "Razem w Olsztynie".
Archiwum Donosiciela Pozarządowego znajduje się tutaj

-----------------------------------------------------------------2. Konsultacje społeczne - spotkanie otwarte dla mieszkaoców Olsztyna
-----------------------------------------------------------------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.
Dnia 8.06.2010 odbyło się pierwsze spotkanie, na którym była możliwośd zapoznania się z propozycją uchwały o
konsultacjach społecznych przygotowaną przez Ratusz.

Uczestnicy podjęli jednogłośnie chęd opracowania obywatelskiej propozycji uchwały o konsultacjach
społecznych, zawierającej jasne etapy i dobre praktyki przeprowadzania konsultacji społecznych.
ROPMO zaprasza na spotkanie otwarte, na którym będziemy wspólnie opracowywad zapisy uchwały.
Data: 6 lipca 2010, g. 17:30 - 19:00
Miejsce: Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Tarasa Szewczenki 1 (była Jagiellooska 50)

-----------------------------------------------------------------3. Zaproszenie do udziału w Targach Organizacji Pozarządowych - „NGO na TOPie”
-----------------------------------------------------------------Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza organizacje pozarządowe z terenu miasta Olsztyn i
powiatu olsztyoskiego do zaprezentowania swojego dorobku na Targach Organizacji Pozarządowych - „NGO na
TOPie”, które odbędą się podczas festynu sportowo- integracyjnego „Przywródmy Blask Stadionowi Leśnemu”
pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Olsztyn.
Podczas festynu odbędzie się mini turniej piłkarski, w którym jedną z drużyn będzie drużyna NGO’sów.
Zapraszamy do zgłaszania się chętnych członków organizacji pozarządowych do udziału w meczu.
Termin: 5 sierpnia 2010
Miejsce: Stadion Leśny w Olsztynie
Szczegółowy program festynu wkrótce na www.ocop.olsztyn.pl
Organizatorzy zapewniają miejsce na materiały promocyjne oraz miejsca siedzące w ograniczonej ilości.
Decyduje kolejnośd zgłoszeo potwierdzonych zwrotnym mailem do dnia 29 lipca 2010.
Ilośd miejsc ograniczona. W sytuacji większej ilości zgłoszeo organizatorzy zastrzegają sobie możliwośd doboru
uczestników. Dojazd na targi we własnym zakresie.
Prosimy o przesłanie deklaracja_uczestnictwa_2010.doc drogą e-mail na adres: sekretariat.ocop@gmail.com do
dnia 26.07.2010.
Kontakt:
Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
tel. 503-68-05-00
e-mail: sekretariat.ocop@gmail.com
Organizatorzy:
Związek Stowarzyszeo "Razem w Olsztynie"
Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA
Warmiosko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn
NGO na TOPie dofinansowane są przez Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Gminę
Olsztyn.

-----------------------------------------------------------------4. Wolontariusze na Polach Grunwaldu.
-----------------------------------------------------------------Przygotowania do wyjazdu wolontariuszy na obchody 600-lecia bitwy pod Grunwaldem ruszyły pełną parą!
Zaczęło się 10 czerwca, kiedy to po raz pierwszy spotkaliśmy się z wolontariuszami w Urzędzie Marszałkowskim.
Mówiliśmy o projekcie, pokazywaliśmy mapy i odpowiadaliśmy na pytania.
16 i 22 czerwca odbyło się szkolenie dla młodzieżowych koordynatorów wolontariatu, którzy będą „dowodzid”
swoimi drużynami na Polach Grunwaldzkich. Mówiliśmy o zasadach pracy w grupie i specyfice imprez
masowych, przygotowaliśmy „regulamin wolontariusza”, grafik pracy i listę rzeczy do zabrania, a także projekt
„grunwaldzkiego mini-słowniczka”
A co będzie dalej?
13 lipca spotkamy się na ostatnim spotkaniu przedwyjazdowym, żeby dopiąd wszystko na ostatni guzik.
16 lipca wyruszymy na Pola Grunwaldzkie i rozbijemy nasze namioty.
A dzieo później, w sobotę 17 lipca, w sile 53 wolontariuszy będziemy informowad, wskazywad drogę i
opowiadad „co, gdzie i kiedy” zagranicznym gościom podczas tego niecodziennego wydarzenia! Będziemy także
szerzyd ideę wolontariatu a swoją pracą i otwartością świadczyd o polskiej gościnności :)
Projekt „Młodzieżowy wolontariat na Polach Grunwaldu” realizowany przez Związek Stowarzyszeo „Razem w
Olsztynie” we współpracy z Samorządem Województwa Warmiosko-Mazurskiego jest dofinansowany przez
Gminę Olsztyn."

-----------------------------------------------------------------5. Konkurs Prezydenta Miasta Olsztyn z zakresu programów edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia
-----------------------------------------------------------------Prezydent Miasta Olsztyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadao publicznych z zakresu programów
edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia w 2010 roku Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadao
publicznych w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie w zakresie:
1) program profilaktyki i terapii wad postawy dla dzieci i młodzieży z Olsztyna – 28.500 zł.,
2) program redukcji nadwagi i promocji zdrowego żywienia dla dzieci młodzieży z Olsztyna – 35.000 zł.
Szczegóły: http://www.ngo.olsztyn.eu/index.php/konkursy-ofert/ogoszenia-o-konkursach/269-konkurs-zzakresu-programow-edukacji-promocji-i-profilaktyki-zdrowia-

--------------------------------------------------------------------6. Konkurs Liderzy Filantropii
--------------------------------------------------------------------Ruszyła IV edycja konkursu Liderzy Filantropii.
Tytuł "Lidera Filantropii 2010" przyznany zostanie w dwóch kategoriach:
- firmie, która przekazała w minionym roku na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed
opodatkowaniem;
- firmie, która przekazała najwięcej środków na cele społeczne.
Więcej informacji na stronie: www.forumdarczyncow.pl

-----------------------------------------------------------------7. Uproszczenie księgowości - wesprzyj postulat!
-----------------------------------------------------------------Jeszcze przez kilka najbliższych dni OFOP zbiera podpisy pod postulatem rozpoczęcia systemowej dyskusji nad
uproszczeniem wymogów rachunkowości dla niezasobnych organizacji. Chcemy zwalczyd absurdalne wymogi
biurokratyczne i sprawid, by sprawozdania były bardziej przejrzyste. Każdy, kto wierzy, że mniej biurokracji to
więcej demokracji, powinien podpisad się pod postulatem.
Szczegóły: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/568757.html
Źródło: www.ngo.pl

-----------------------------------------------------------------8. Barwy Wolontariatu - Wyróżnienie dla Marii Danuty Tomułowicz
-----------------------------------------------------------------Barwy Wolontariatu to okazja, aby w sposób szczególny podziękowad wolontariuszom, którzy na co dzieo
współpracują z wieloma organizacjami, środowiskami i osobami prywatnymi.
Kapituła dokonała wyboru dziesięciu nominowanych do wyróżnienia wolontariuszy spośród 457 zgłoszeo z całej
Polski, spośród których w czasie Gali Wolontariatu, wyłonionych zostało trzech zwycięzców. Uroczysta Gala
koocząca konkurs odbyła się 31 w maja 2010 w Belwederze.
W tym roku jedną z 10 osób wyróżnionych jest Maria Danuta Tomułowicz z Olsztyna. Sędzia w spoczynku,
emerytowana radczyni prawna, kontynuatorka pracy swojej mamy w Lidze Kobiet Polskich, obecnie pracuje w
Ośrodku Prawno-Mediacyjnym przy Fundacji "Inicjatywa Kobiet Aktywnych", niosąc pomoc prawną osobom
potrzebującym.
Gratulujemy!
Szczegóły

-----------------------------------------------------------------9. OCOP – Punkt zbiórki rzeczy dla powodzian województwa podkarpackiego
-----------------------------------------------------------------Informujemy, że w Olsztyoskim Centrum Organizacji Pozarządowych nadal działa utworzony we współpracy z
Polskim Czerwonym Krzyżem punkt zbiórki rzeczy, które zostaną przekazane ofiarom powodzi.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9-15.
Zachęcamy do ofiarowania nowych rzeczy, takich jak: śpiwory, koce, termosy, naczynia jednorazowe, chemia.

--------------------------------------------------------------------10. Profesjonalne doradztwo dla NGO
--------------------------------------------------------------------Zapraszamy do korzystania z profesjonalnego doradztwa dla organizacji pozarządowych:

Kontakt:
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

--------------------------------------------------------------------11. 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.
Szczegółowe informacje na temat terminów konsultacji w miesiącach lipiec-sierpieo znajdują się na stronie
http://www.fika.olsztyn.pl
Ośrodek działa przy Fundacji „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA

--------------------------------------------------------------------12. Ogłoszenia OCOP - Staż w Fundacji Albatros
--------------------------------------------------------------------Fundacja Albatros zaprasza chętnych do odbycia stażu na stanowisku asystenta koordynatora Ośrodka Edukacji
Ekologicznej z Ogrodem Roślin Leczniczych w Brąswałdzie.
Zakres zadao w ramach odbywanego stażu:
1. Centrum wolontariatu przyrodniczego - stworzenie i administrowanie bazą danych wolontariuszy organizacja akcji i działao woluntarystycznych - kontakt z centrami wolontariatu i innymi organizacjami –
odbiorcami
2. Biblioteka - skatalogowanie zbiorów o tematyce przyrodniczej, - prowadzenie biblioteki, - pozyskiwanie
nowych pozycji do księgozbioru i zbioru multimediów

3. Ogród - rekrutacja i koordynacja wolontariuszy - prace pielęgnacyjne - współtworzenie materiałów
dydaktycznych i modułów, kontakt ze szkołami, organizacja działao promocyjnych i fundraisingowych pozyskiwanie środków na utrzymanie ogrodu i prowadzenie edukacji
Kontakt:
Ewa Rumioska, Bukwałd
tel. 0 664 17 38 28, email: ewik53@wp.pl, www.falbatros.pl

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

