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-----------------------------------------------------------------1. DONOSICIEL POZARZĄDOWY NR 24 SIERPIEO 2010 DO POBRANIA
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf ostatniego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_24.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. Szkolenia OCOP - Tworzenie pozytywnego wizerunku organizacji oraz metody współpracy NGO z
mediami - Siergiej Greczuszkin
-----------------------------------------------------------------Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. „Tworzenie pozytywnego
wizerunku organizacji oraz metody współpracy NGO z mediami”, które przeprowadzi Siergiej
Greczuszkin
Siergiej Greczuszkin – dziennikarz, specjalizuje się w tematyce gospodarczej, koordynator projektów
międzynarodowych FIKA, prowadzi konsultacje w zakresie kształtowania polityki relacji z mediami w
organizacjach społecznych i firmach.
Program szkolenia:
1. Specyfika działalności NGO w kontekście funkcjonowania mediów lokalnych, szanse i zagrożenia.
2. Zasady działania mediów. Podstawowe zagadnienia formułowania przekazu i kształtowania polityki
redakcyjnej.
3. Znaczenie współpracy z mediami w działalności NGO. Pozytywny wizerunek organizacji jako
wartośd sama w sobie.
4. Zagadnienia organizacyjne dotyczące współpracy z mediami ze szczególnym uwzględnieniem
kwestii kompetencji pracowników NGO.
5. Jak zostad newsmakerem? Czego od nas chcą dziennikarze i co możemy z łatwością im dad?
6. Czym jest informacja? Jak powinno się udzielad informacji? Zasady tworzenia informacji.
7. Formy współpracy, czyli sposoby przekazywania informacji mediom. Wyjaśnienie podstawowych
pojęd i mechanizmów współpracy.
8. Wykorzystanie Internetu – co powinno byd na stronie internetowej, w jakie mechanizmy www
warto inwestowad, a jakie mogą wręcz zaszkodzid wizerunkowi organizacji.
9. Czego lepiej nie robid w kontaktach z mediami? Walka o wizerunek organizacji i polityka
informacyjna w sytuacjach kryzysowych.
program_szkolenia_ocop_1-3_pazdziernika_2010.pdf
Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Olsztyna i
powiatu olsztyoskiego
Miejsce szkolenia:
Hotel Azzun
Kromerowo 29, 11-010 Barczewo
www.azzun.pl
Szkolenie jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają bezpłatnie nocleg i posiłki podczas trwania
szkolenia.

Termin: 1-3 października 2010 (piątek-niedziela)
Rozpoczęcie w dniu 1 października o g.13.00
Zakooczenie w dniu 3 października ok. godz. 15.00
PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO I ODESŁANIE NA ADRES:
Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
lub na ocop.olsztyn@gmail.com
formularz_zgloszneniowy_szkolenie_ocop_1-3_pazdziernika_2010.doc
Ilośd miejsc jest ograniczona. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną o tym
poinformowane telefonicznie i pocztą elektroniczną.
Kontakt:
Ewa Komaiszko-Goerick
ocop.olsztyn@gmail.com
Tel. 503 680 500
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.

-----------------------------------------------------------------3. Konsultacje do programu współpracy.
-----------------------------------------------------------------Zarząd Województwa Warmiosko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873
z późn. zm.) do konsultacji projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa WarmioskoMazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011”
Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronach
internetowych: http://wrota.warmia.mazury.pl (zakładka: „NGO”) oraz http://bip.warmia.mazury.pl
(zakładka: „inne ogłoszenia”).

Uwagi i opinie można zgłaszad w terminie: 8-22 września 2010 r. do Biura ds. Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmiosko-Mazurskiego
(adres: ul. Dąbrowszczaków 2, 10-539 Olsztyn) na wypełnionym formularzu, mailem na adres:
m.katarzynski@warmia.mazury.pl oraz faxem: 89 521 47 59.

-----------------------------------------------------------------4. Alternatywne formy opieki nad małymi dziedmi - konkurs Prezydenta Olsztyna z zakresu pomocy
społecznej
-----------------------------------------------------------------Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie lub finansowanie w zakresie alternatywnych form opieki nad małymi dziedmi w
kwocie 73.000 zł.
Ogłoszenie konkursowe

-----------------------------------------------------------------5. Marszałek Województwa Warmiosko-Mazurskiego ogłasza konkurs z dziedziny pomocy społecznej
-----------------------------------------------------------------Marszałek Województwa Warmiosko-Mazurskiego ogłasza dziesiątą edycję konkursu o Nagrodę
Marszałka Województwa Warmiosko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy
społecznej, ustanowioną Uchwałą NR 52/252/01 Zarządu Województwa Warmiosko-Mazurskiego z
dnia 31 lipca 2001 r.
Szczegóły

--------------------------------------------------------------------6. Partia Kobiet zaprasza na konferencję "Czas na Kobiety"
--------------------------------------------------------------------W dniu 13 września 2010 w Bibliotece Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego odbędzie się
konferencja CZAS NA KOBIETY- aktywne i przedsiębiorcze.
więcej informacji

--------------------------------------------------------------------7. Skuteczna w kampanii. Bezpłatne szkolenia dla kandydatek do samorządu
--------------------------------------------------------------------Idea Zmiany i Sied SPLOT zapraszają na bezpłatne szkolenia dla kobiet-kandydatek. Szkolenia odbędą

się w 10 miastach Polski we wrześniu i październiku.
Szczegóły: wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/584238.html

--------------------------------------------------------------------8. 20 lat Shaolin w Olsztynie
--------------------------------------------------------------------Szkoła Chioskich Sztuk Walki „SHAOLIN” zaprasza na obchody 20 rocznicy swojej działalności.
11 września 2010 r. o godz. 17.00 organizuje na sali sportowej OSiR przy ul. Lengowskiego imprezę
sportową pn. „20 lat Shaolin w Olsztynie” (współfinansowana ze środków samorządu Miasta Olsztyn).
W trakcie spotkania będzie można zobaczyd różne odsłony Kung Fu, dowiedzied się na czym polegają i
czym różnią się treningi w poszczególnych grupach oraz obejrzed pokazy w wykonaniu aktualnych i
byłych Mistrzów Polski.
Oprócz członków Szkoły w pokazach wezmą udział zaproszeni goście z Płocka (sifu Piotr Paśnik, HUNG
KUEN - SANDA), Warszawy (sifu Mariusz Szewczyk, Polsko-Chioskie Stowarzyszenie Wu Shu, Nan-Bei Tai Chi) i Gdyni (sifu Krzysztof Brzozowski, Shaolin Kung-fu Sekcja Chioskich Sztuk Walki).
W trakcie pokazów będzie także możliwośd zapisania się do grup początkujących: tradycyjnego
Shaolin oraz Sanda full-contact.
Wstęp jest bezpłatny.
Więcej na: www.shaolin.olsztyn.pl

--------------------------------------------------------------------9. WyGRAj fundusze europejskie - gry miejskie dla młodzieży
--------------------------------------------------------------------Polska Fundacja im Roberta Schumana zaprasza szkoły ponadgimnazjalne, gimnazja (uczniowie
ostatnich klas), placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe do współpracy przy realizacji
drugiej edycji projektu wyGRAj fundusze europejskie.
Jego celem jest pokazanie młodym ludziom i społecznościom lokalnym, że fundusze europejskie są
dostępne także w ich regionie, przyczyniając się w konkretny sposób do rozwoju ich najbliższego
otoczenia. Waszym zadaniem będzie powołanie zespołu młodzieży oraz wsparcie w koordynacji prac
związanych z realizacją gry miejskiej (8 godzin gry do realizacji w ciągu 2 dni) w wybranym terminie:
październik-listopad 2010 roku.
Szczegóły projektu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.schuman.org.pl.
Termin zgłoszeo: do dnia 16 września 2010r. na adres: e.gorecka@schuman.org.pl.
Do projektu zostanie wybranych 8 Partnerów na terenie całego kraju. Opiekunowie działao w
poszczególnych placówkach wezmą udział w dwudniowym spotkaniu przygotowawczym, które

odbędzie się w Warszawie.
Kontakt:
Ewelina Górecka
Polska Fundacja im Roberta Schumana
Al. Ujazdowskie 37/5; 00-540 Warszawa
Tel: +48 22 621 21 61
Fax +48 22 629 72 14
www.schuman.org.pl

--------------------------------------------------------------------10. Świadoma droga do zdrowia - projekt Stowarzyszenia "Jestem Pomagam Wspieram"
--------------------------------------------------------------------Projekt Stowarzyszenia "Jestem Pomagam Wspieram" - Świadoma droga do zdrowia - jest cyklem
warsztatów psychoedukacyjnych skierowanych do osób z chorobą przewlekłą.
Terminy warsztatów oraz pozostałe informacje na jestempomagamwspieram.org/

--------------------------------------------------------------------11. 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

--------------------------------------------------------------------12. 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

====================================
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 oraz Olsztyoskiego Banku
Informacji o Organizacjach Pozarządowych.
Aby się wypisad, prześlij zwrotnego maila z adnotacją "odmawiam” na adres
ocop.olsztyn@gmail.com

