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-----------------------------------------------------------------1. DONOSICIEL POZARZĄDOWY NR 25 WRZESIEO 2010 DO POBRANIA
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf ostatniego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_25.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 - Księgowośd w organizacji pozarządowej

-----------------------------------------------------------------Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. " Księgowośd w organizacji
pozarządowej", które przeprowadzi Maria Ziółkowska.
Maria Ziółkowska - księgowa z wieloletnim doświadczeniem, pracująca w organizacji pozarządowej
posiadającej status organizacji pożytku publicznego
Program szkolenia:
1. Zarządzanie finansami
2. Obowiązki sprawozdawcze
- organizacje nieposiadające statusu OPP
- organizacje posiadające status OPP
3. Ewidencja zdarzeo finansowych
4. Wzory dokumentacji finansowej
Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli stowarzyszeo i fundacji, którzy zajmują się
księgowością w swoich organizacjach oraz do osób zainteresowanych tematyką NGO z terenu
Olsztyna i powiatu olsztyoskiego.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
Miejsce szkolenia:
Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn.
mapa
Termin: 27 (środa) października g. 16.00-19.30
zapisy
Ilośd miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejnośd zgłoszeo.
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. Szkolenia OCOP - Podstawy zarządzania projektem dofinansowanym ze środków UE
-----------------------------------------------------------------Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. "Podstawy zarządzania
projektem dofinansowanym ze środków UE", które przeprowadzi Ewa Dargiewicz-Greczuszkin
Ewa Dargiewicz-Greczuszkin - specjalistka w dziedzinie zarządzania projektami, przez kilka lat
zaangażowana w realizację programu Equal, obecnie zatrudniona w Centrum Projektów
Europejskich.
Zagadnienia:
1. Zarządzanie projektem - wprowadzenie, podstawowe definicje.
2. Zarządzanie zespołem projektowym.
3. Monitoring projektu.
4. Wprowadzenie do zagadnieo ewaluacji.
5. Planownie budżetu, koszty kwalifikowalne.
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: 25-26 października 2010 (poniedziałek-wtorek)
Rozpoczęcie w dniu 25 października o g.10.00
Zakooczenie w dniu 26 października ok. godz. 16.30
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_25-26_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
ogloszenie.pdf
ogloszenie.doc

-----------------------------------------------------------------4. Szkolenia OCOP - Szkolenia dotyczące wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej
-----------------------------------------------------------------W ramach projektu „Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej Województwa
Warmiosko- Mazurskiego” Związek Stowarzyszeo „Razem w Olsztynie” prowadzący Olsztyoskie
Centrum Wolontariatu „Spinacz” organizuje spotkania wspierające dla pracowników socjalnych,
animatorów i kandydatów na koordynatorów pracy wolontariuszy zainteresowanych współpracą z
ochotnikami.
Tematy i terminy szkoleo
Do wolontariuszy pracujących lub planujących pracowad na rzecz klientów ośrodków pomocy
społecznej a także ochotników reprezentujących instytucje biorące udział w projekcie, skierowane
jest szkolenie pt. „Dlaczego warto zostad wolontariuszem?” organizowane w ramach tego samego
projektu.
Szczegóły termin 1
Szczegóły termin 2
Informacje na temat projektu

-----------------------------------------------------------------5. "Trzeci sektor w mediach" - konkurs ROPMO dla dziennikarzy
-----------------------------------------------------------------Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn zaprasza dziennikarzy i dziennikarki oraz
przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w konkursie pt. "Trzeci sektor w mediach".
Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Miasta Olsztyn, który ufundował nagrodę
pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych.
Regilamin konkursu
Termin zgłaszania wniosków upływa z dniem 26 października 2010.
Wyniki obrad będą przedstawione na dorocznym Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn

oraz opublikowane w prasie.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskad w Olsztyoskim Centrum Organizacji Pozarządowych
w sekretariacie ROPMO ul. Tarasa Szewczenki 1
na stronie www.ocop.olsztyn.pl, www.olsztyn.eu i pod adresem e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com

--------------------------------------------------------------------6. Konkurs ROPMO na "Najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych” (NIOP).
--------------------------------------------------------------------Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do udziału
w konkursie na "Najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych”( NIOP).
Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Miasta Olsztyn, który ufundował nagrodę
pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych.
Regulamin konkursu
Zgłoszenia należy składad do 25 października 2010.
wniosek_NIOP_2010 do pobrania
Ogłoszenie wyników odbędzie się dniu 6 listopada na dorocznym Forum Organizacji Pozarządowych
w Sali Sesyjnej olsztyoskiego ratusza, ul. Jana Pawła II 1.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskad w Olsztyoskim Centrum Organizacji Pozarządowych
w sekretariacie ROPMO ul. Tarasa Szewczenki 1
na stronie www.ocop.olsztyn.pl, www.olsztyn.eu i pod adresem e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com

--------------------------------------------------------------------7. Powołanie Rady ds. Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn w Olsztynie
--------------------------------------------------------------------W dniu 16 września 2010, na mocy zarządzenia nr 308, Prezydent Miasta Olsztyn Piotr Grzymowicz
powołał Radę ds. Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn, w skład której weszło 15 osób.
Jest to pierwsze tego typu ciało funkcjonujące na płaszczyźnie polskiego samorządu.
Rada ma byd ciałem opiniującym, doradczym i konsultacyjnym przy Prezydencie Miasta Olsztyn.
Do jej celów należy m.in. opracowanie i monitorowanie Równościowego Planu Działania dla Olsztyna,
inicjowanie badao społecznych diagnozujących obszary potrzeb w związku z problemami
dyskryminacji oraz monitoring i dostarczanie opinii dotyczącej polityki równego traktowania (gender
mainstreaming, gender budgeting, gender equality).
Na pierwszym posiedzeniu rada rekomendowała Monikę Falej na funkcję Pełnomocniczki ds.

Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn.
W dniu 5 października o godz. 12.00 w Sali Sesyjnej olsztyoskiego ratusza odbędzie si ę Konferencja
Inauguracyjna.
Szczegóły:
http://fika.pl/index.php?page=news&grupa=8&id=261
Donosiciel_pozarzadowy_nr_25.pdf

--------------------------------------------------------------------8. Fundacja FIKA – „Mam prawo do prawa”
--------------------------------------------------------------------Informujemy, że Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” rozpoczyna realizację projektu „Mam
prawo do prawa” w ramach Działania 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Priorytetu V Dobre
rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) 2001-2013.
Projekt zakłada wdrożenie programu z zakresu bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego
w 21 powiatach woj. warmiosko-mazurskiego.
W punkcie miejscowym i zamiejscowych udzielane będą specjalistyczne informacje obywatelskie,
konsultacje i porady eksperckie, prawnicze dla osób w trudnej sytuacji materialnej, osób
niepełnosprawnych, osób chorych i ich rodzin. Przedstawiciele NGO będą mgli zdobyd informacje w
zakresie tworzenia i rejestracji organizacji, procedur sądowych, uzyskiwania statusu OPP i
sprawozdawczości, umów typowych dla NGO, zasad ekonomii społecznej.
Odbędą się 3 edycje Akademii Mediacji, szkolenia dla doradców oraz przedstawicieli NGO
(przykładowe tematy: profesjonalna obsługa klienta, narzędzia rozwiązywania konfliktów, negocjacje,
praca z wolontariuszem–prawa i obowiązki), szkolenia dla młodzieży z zakresu aspektów prawnych
dotyczących wolontariatu oraz spotkania tematyczne na zasadzie wykładów otwartych.
Powstanie strona internetowa poświęcona działaniom projektowym – zaprosimy na nią Paostwa
wkrótce.

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia OCOP - Klub Myśli Społecznej Inicjatywy - Profesjonalny menedżer NGO
--------------------------------------------------------------------Klub Myśli Społecznej Inicjatywy zaprasza liderów i działaczy organizacji pozarządowych z całej Polski
do udziału w drugiej edycji kursu szkoleniowego Profesjonalny menedżer w NGO. Głównym celem
szkoleo jest podniesienie kompetencji i profesjonalizacja w zakresie zarządzania organizacją
pozarządową, realizacji zadao publicznych i społecznych, zarządzania projektem, zarządzania
personelem i współpracy z wolontariuszami, sposobów finansowania działalności pozarządowej,

komunikacji i współpracy w grupie, współpracy z mediami.
Szczegóły

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia OCOP – „Konkordia” – konferencja inauguracyjna w Olsztynie
--------------------------------------------------------------------Celem „Konkordii” jest wypracowanie standardów współpracy organizacji pozarządowych z ich
otoczeniem.
Inauguracja projektu rozpocznie się 8 października 2010 konferencją w Olsztynie w Bibliotece
Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego przy ul. Oczapowskiego 12 B.
Szczegóły w zaproszeniu oraz tutaj
--------------------------------------------------------------------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

