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-----------------------------------------------------------------1. Szkolenia OCOP - "Budżet i zarządzanie finansami organizacji pozarządowej” – Agnieszka Drożdżal
-----------------------------------------------------------------Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych informuje, że jest jeszcze możliwe zgłoszenie 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.
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.
Miejsce szkolenia: Pensjonat wypoczynkowo – rekreacyjny Leszno 6; 11-010 Barczewo
Organizatorzy zapewniają nocleg i posiłki podczas trwania szkolenia.
Termin: 24 - 25 września 2009 (czwartek - piątek) g.10.00-17.00
W sprawie dojazdu prosimy o kontakt z organizatorami ocop.olsztyn@gmail.com
Zgłoszenia: zapisy
Ilośd miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejnośd zgłoszeo.
Szkolenie jest organizowane w ramach projektu „Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych”
dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich.
Partnerzy projektu:
Związek Stowarzyszeo „Razem w Olsztynie”
Warmiosko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA.

-----------------------------------------------------------------2. Szkolenia OCOP - "Projekty finansowane ze środków samorządu” – Agnieszka Drożdżal – WOLNE
MIEJSCA
-----------------------------------------------------------------Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych informuje, że informuje, że jest jeszcze możliwe
zgłoszenie na szkolenie pt. "Projekty finansowane ze środków samorządu”, które przeprowadzi
Agnieszka Drożdżal

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:
1. Oferta organizacji m.in. opis zadania, kalkulacja kosztów, źródła finansowania;
2. Finansowa realizacja zadania;
3. Rozliczenie projektu;
4. Najczęściej popełniane błędy;
Zapraszamy osoby, które w swoich organizacjach pozarządowych odpowiadają za przygotowanie
oferty i rozliczanie projektów finansowanych przez samorząd.
Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli olsztyoskich stowarzyszeo, fundacji, grup
nieformalnych oraz do mieszkaoców miasta Olsztyn.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe, drobny poczęstunek oraz obiad.
Miejsce szkolenia: Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn.
mapa
Termin: 26 września g. 10.00-17.00
zapisy
Ilośd miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejnośd zgłoszeo.
Szkolenie jest organizowane w ramach projektu „NGO profesjonalnie”, dofinansowanego przez
Gminę Olsztyn.
Partnerzy projektu:
Związek Stowarzyszeo „Razem w Olsztynie”,
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA.

-----------------------------------------------------------------3. „Avon kontra przemoc” – spotkanie z Katarzyną Grocholą w OCOP
-----------------------------------------------------------------Fundacja Feminoteka oraz Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA w ramach kampanii „Avon
kontra przemoc” zapraszają na spotkanie z Katarzyną Grocholą, autorką m.in. takich bestsellerów,
jak „Nigdy w życiu”, „Serce na temblaku”, „Ja wam pokażę”, „Trzepot skrzydeł”.
Czas:

2 października 2009 (piątek), godz. 17.00
Miejsce:
Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Tarasa Szewczenki 1, Olsztyn
mapa
Spotkanie poprowadzi: Joanna Piotrowska, szefowa fundacji Feminoteka, ekspertka
antydyskryminacyjna i antyprzemocowa. Od lat prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu
przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt.
Punktem wyjścia do rozmowy będzie książka Katarzyny Grocholi „Trzepot skrzydeł”, poruszająca
problem przemocy wobec kobiet.
Podczas spotkania chcemy porozmawiad na temat tego, dlaczego kobiety wchodzą w związki
przemocowe i dlaczego tak trudno się im z nich wyrwad. Również o tym, co jest potrzebne kobietom
doświadczającym przemocy, by zmienid ich sytuację, a także o konieczności solidarności kobiet i
potrzebie wspierania się.
Po spotkaniu przedstawimy założenia i cele kampanii. Chcemy dowiedzied się od mieszkanek
Olsztyna, co możemy zrobid w Waszym regionie, by sytuacja kobiet doświadczających przemocy się
poprawiła, jak możemy wspólnie działad, by tę sytuację zmienid.
Każdego roku ok. 800 tys. kobiet w Polsce doświadcza przemocy, ok. 150 ginie w wyniku tzw.
nieporozumieo domowych. Nasz sprzeciw wobec przemocy i solidarnośd z kobietami, które jej
doświadczają może tę sytuację zmienid.
Kontakt, informacje o kampanii antyprzemocowej:
Anna Mendruo (koordynatorka akcji)
tel. 022/ 394 73 22
e-mail: annam@feminoteka.pl
Zapraszamy również na warsztaty WenDO dla Kobiet wendo dla kobiet i dziewcząt w wieku
gimnazjalnym wendo dla dziewczat

--------------------------------------------------------------------4. WenDo - SAMOOBRONA I ASERTYWNOŚD DLA KOBIET - Joanna Piotrowska
--------------------------------------------------------------------Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA w partnerstwie ze Szkołą Chioskich Sztuk Walki
SHAOLIN oraz Feminoteką zapraszają na zajęcia WenDo dla Kobiet, które przeprowadzi Joanna
Piotrowska.
WenDo jest: metodą przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Uczy jak w każdej sytuacji: w miejscu
publicznym, na ulicy, w pracy, w domu - przestad czud się bezradną i bezbronną. Uczy także, jak

reagowad na przemoc. Wzmacnia poczucie pewności siebie i poczucie własnej wartości. Pomaga
rozwiązywad konflikty, przełamad stereotypy i obawy, poczucie winy i wstyd.
Joanna Piotrowska - Szefowa fundacji Feminoteka. Trenerka antydyskryminacyjna. Autorka publikacji
"Niemożliwe jest możliwe - jak możesz stawid czoła trudnościom?" przygotowanej dla Stowarzyszenia
OPTA w ramach antyprzemocowego programu Od NowA, redaktorka raportu Feminoteki pt."Ślepa
na płed - edukacja równościowa po polsku".
plakat do pobrania
Miejsce: Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa
Czas: 3-4 października 2009 (sobota-niedziela) g.10.00-16.00
Koszt udziału w zajęciach to symboliczne 10 zł, które przeznaczone są na dalsze działania w ramach
kampanii antyprzemocowej.
Więcej na:
www.avonpolska.pl/akp/
www.feminoteka.pl
www.fika.pl
Wymagane jest również zgłoszenie udziału: zapisy
Kontakt: fika.olsztyn@gmail.com, Tel.: 503680500
Strój: sportowy
Warsztaty WenDo organizowane są przez Fundację „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” w ramach
projektu „Uwolnij siebie w ruchu” współfinansowanego przez Gminę Olsztyn oraz z projektu „Avon
kontra przemoc”.

--------------------------------------------------------------------5. Warsztaty WenDo – SAMOOBRONA I ASERTYWNOŚD DLA DZIEWCZĄT - Joanna Piotrowska
--------------------------------------------------------------------Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA w partnerstwie ze Szkołą Chioskich Sztuk Walki
SHAOLIN oraz Feminoteką zapraszają na zajęcia WenDo dla dziewcząt w wieku gimnazjalnym, które
przeprowadzi Joanna Piotrowska.
WenDo jest: metodą przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Uczy jak w każdej sytuacji: w miejscu
publicznym, na ulicy, w pracy, w domu - przestad czud się bezradną i bezbronną. Uczy także, jak
reagowad na przemoc. Wzmacnia poczucie pewności siebie i poczucie własnej wartości. Pomaga
rozwiązywad konflikty, przełamad stereotypy i obawy, poczucie winy i wstyd.

Joanna Piotrowska - Szefowa fundacji Feminoteka. Trenerka antydyskryminacyjna. Autorka publikacji
"Niemożliwe jest możliwe - jak możesz stawid czoła trudnościom?" przygotowanej dla Stowarzyszenia
OPTA w ramach antyprzemocowego programu Od NowA, redaktorka raportu Feminoteki pt."Ślepa
na płed - edukacja równościowa po polsku".
Miejsce: Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa
Czas: 5-6-7 października 2009 (poniedziałek - środa) g.16.00-20.00
Koszt udziału w zajęciach to symboliczne 10 zł, które przeznaczone są na dalsze działania w ramach
kampanii antyprzemocowej.
Więcej na:
www.avonpolska.pl/akp/
www.feminoteka.pl
www.fika.pl
Zapisy
Wymagana jest pisemna zgoda od rodziców
zgoda_na_udzia_w_warsztatach_wendo_dla_dziewczat.pdf
Kontakt: fika.olsztyn@gmail.com, Tel.: 503680500
Strój: sportowy
Warsztaty WenDo organizowane są przez Fundację „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” w ramach
projektu „Uwolnij siebie w ruchu” współfinansowanego przez Gminę Olsztyn oraz z projektu „Avon
kontra przemoc”.

--------------------------------------------------------------------6. Uwolnij siebie w ruchu – Krótki Kurs Samoobrony – WOLNE MIEJSCA
--------------------------------------------------------------------Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na zajęcia pt. "Krótki Kurs Samoobrony z elementami
KUNG FU częśd II i III. które poprowadzi Beata Engel.
Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Uwolnij siebie w ruchu, czyli upowszechnianie nawyku
podejmowania regularnych form aktywności ruchowych.”, dofinansowanego przez Gminę Olsztyn.
W trakcie zajęd będzie można poznad proste, ale skuteczne techniki samoobrony opierające się
na podstawowych elementach tradycyjnego Kung Fu. Kung Fu to chioska sztuka walki, która zawiera
wiele technik służących do samoobrony, nie wymagających wyjątkowej sprawności fizycznej. Kung Fu
uczy nie tylko sposobów walki i samoobrony, ale także określonych zachowao i postaw, jak do tej
walki nie dopuścid.

Beata Engel - instruktorka dyscypliny Wu Shu. Sztuki walki trenuje od 12 lat, posiada stopieo 1 Ji w
Kung Fu; jest wielokrotną medalistką Mistrzostw Polski i Europy w Wu Shu.
Zajęcia są nieodpłatne i skierowane do Mieszkanek Olsztyna, które chciałyby znaleźd odpowiednią dla
siebie formę aktywności ruchowej, biorąc udział w różnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych.
Miejsce: Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
http://maps.google.pl/maps/siedziba OCOP
Czas:
24 września g.18.00 - 20.00 Krótki Kurs Samoobrony Częśd 2 - Beata Engel
30 września g.18.00 - 20.00 Krótki Kurs Samoobrony Częśd 3 - Beata Engel
Zapraszamy do udziału w całym cyklu spotkao, możliwe są jednak również zapisy na poszczególne
terminy.
Strój: sportowy
Kontakt: fika.olsztyn@gmail.com, Tel.: 503680500
Wymagane jest zgłoszenie udziału: zpaisy
Realizatorzy projektu:
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA
Szkoła Chioskich Sztuk Walki „Shaolin”

--------------------------------------------------------------------7. Ogłoszenia OCOP - Rowerowy Olsztyn - Olsztyoski Tydzieo Bez Samochodu
--------------------------------------------------------------------W niedzielę (20 września ) wszyscy rowerzyści mogą czud się zaproszeni do udziału w sadzeniu
wyjątkowego drzewka. 42 sadzonki zostaną umieszczone w gruncie na ul. Sielskiej (na odcinku
Novotel - wiadukt), a jedna z nich będzie symbolicznym wkładem lokalnych cyklistów w tworzenie
tych małych "zielonych płuc Olsztyna".
Spotykamy się o 10:3o przed budynkiem dworca Olsztyn Zachodni lub bezpośrednio na miejscu.
Zainteresowanych niedzielną wycieczką rowerową zapraszamy na kolejny Ratuszowy Rajd
Rowerowy, który rozpoczyna się 20 września o 10:oo pod olsztyoskim Ratuszem. Szczegóły na temat
trasy i warunków uczestnictwa: www.kolodrom.olsztyn.pl
Już od 21 września można brad udział w ciekawej zabawie. Wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną
zapraszamy do udziału w akcji "Rower Power!", która polega na połączeniu przyjemnego z
pożytecznym. We wszystkich filiach MBP na terenie miasta będzie można odebrad (21 i 22.o9)

specjalne kupony upoważniające do udziału w zabawie. Wypełnione kupony (imię, nazwisko, dane
kontaktowe) wystarczy NA ROWERZE przywieźd (22.o9) do biblioteki multimedialnej Planeta 11 (al.
Piłsudskiego, przy Planetarium) i wrzucid do urny:) Oczywiście, im dłuższa przejażdżka i liczba
odwiedzonych bibliotek osiedlowych, tym więcej szans na powodzenie w losowaniu ciekawych
nagród rzeczowych. Losowanie odbędzie się podczas debaty w Gazeta Cafe (patrz niżej)
22 września w Planecie 11 odbędzie się błyskawiczny sprawdzian wiedzy na temat szeroko pojętej
"cyklozy", czyli wszystkiego, co jest związane z rozmaitymi formami użytkowania roweru- jazda
miejska, sporty rowerowe, turystyka, budowa techniczna sprzętu, przepisy ruchu drogowego. Dużym
ułatwieniem w udzielaniu odpowiedzi na kilka pytao tego sprawdzianu będzie krótki tekst
zamieszczony na stronie Planety.
Wyniki sprawdzianu i wręczenie nagród zostaną przeprowadzone na debacie w Gazeta Cafe (patrz
niżej)
Dodatkowo, każda osoba na rowerze, która 22 września będzie pierwszą w każdej rozpoczętej pełnej
godzinie funkcjonowania Planety 11 (12:oo-20:oo) otrzyma miesięczny abonament uprawniający do
korzystania z pełnej oferty tej placówki.
Na pewno 22 września będzie już dostępny najnowszy numer kwartalnika "rowerowy.olsztyn.pl"
oraz... nowa strona internetowa pod tym właśnie adresem.
Wydanie: Stowarzyszenie „Młyn” z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnieo w Olsztynie i
Urzędu Miasta w Olsztynie
Wspólnie z Władzami Miasta oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie 22 września otworzymy pierwszy w mieście porządny parking rowerowy z
odpowiednimi stojakami. Kolejne stojaki będą ustawiane w następnych dniach, ponieważ lista
instytucji i firm chętnych do udziału w tej inicjatywie wydłuża się z dnia na dzieo:)
23 września w Gazeta Cafe odbędzie się otwarta debata podsumowująca mijający rok działao
prorowerowych w naszym mieście.
25 września /pt/ o 17:3o rozpoczyna się „galowa” Masa Krytyczna, czyli przejazd olsztyoskich
rowerzystów/-ek głównymi ulicami miasta, podczas którego wszyscy (wraz z rowerami) powinni byd
przystrojeni w najbardziej „odświętny” strój. Najciekawsze przebrania zostaną nagrodzone. Trasa na
około 1,5 godziny jazdy w tempie spacerowym. Meta przejazdu w OCOP-ie.
Zdjęcia z dotychczasowych Mas znajdują się w galerii: www.biblioteka.warmia.net
26 września /sob/ miejski rajd na orientację „Głowa do góry!”, czyli rowerowa przejażdżka i szukanie
specjalnych punktów kontrolnych zlokalizowanych w interesujących miejscach. Dwa warianty trasy
(‘easy’ i ‘harrrd’), nagrody dla najlepszych, bufet na mecie, bezpłatne szprychówki. Udział bezpłatny.
Na start (ul. Staromiejska 1, wejście do Informacji Turystycznej) można przybywad w godzinach
16:oo-16:2o.
Org.: Stowarzyszenie „Młyn”, Klub Turystyki Rowerowej „4R” W-M PTTK
Dotacja Urzędu Miasta w Olsztynie.

27 września /ndz/ kolejna wycieczka w okolicach miasta. Tym razem hasłem będzie „Extremalny
Olsztyn” i zwiedzanie kilku obiektów związanych z niebezpiecznymi dyscyplinami sportów
rowerowych. Start o 10:oo pod Ratuszem.
Szczegóły: www.kolodrom.olsztyn.pl
Jeszcze więcej inicjatyw w związku z Tygodniem Zrównoważonego Transportu i Dniem Bez
Samochodu: www.olsztyn.eu

--------------------------------------------------------------------8. Ogłoszenia OCOP - Miejski Ośrodek Kultury – zaproszenie na warsztaty.
--------------------------------------------------------------------Po wypełnionym koncertami i festiwalami lecie przychodzi jesieo. Popołudnia i wieczory robią się
dłuższe.
Ten czas można przeznaczyd na uczestnictwo w warsztatach organizowanych przez Miejski Ośrodek
Kultury w Olsztynie.
W ofercie m.in. malarstwo, rysunek, pastel, batik, arteterapia, tworzenie stron www, fotografia, film,
nauka obsługi programów Corel i Photoshop, techniki reklamy, biżuteria, emisja głosu i
dziennikarstwo.
Nasi wykładowcy to specjaliści w swoich dziedzinach, wśród których są m.in. Marek Świątecki, Janusz
Połom, Ryszard Czerwioski, Paweł Staszak, Iwona Bolioska – Walendzik i Antoni Grzybek.
Szczegóły: www.csw.mok.olsztyn.pl
Zapisy i informacje:
089 522 13 70 (Informacja Kulturalna Miejskiego Ośrodka Kultury)
infokamienica@mok.olsztyn.pl
Uwaga! Z okazji III Dni Kultury Żydowskiej odbywających się w Olsztynie pod hasłem Be-Jachad, czyli
razem, zapraszamy na warsztaty plastyczne do Kamienicy Naujacka MOK.
7 i 8 października, godz. 17.00 SUKKOT - Święto Szałasów, prowadzi: Ewa Pohalke.

--------------------------------------------------------------------9. Profesjonalne doradztwo dla NGO
--------------------------------------------------------------------Zapraszamy do korzystania z profesjonalnego doradztwa dla organizacji pozarządowych:
po umówieniu terminu na ocop.olsztyn@gmail.com
Natomiast osoby zajmujące się w organizacji sprawami księgowymi i finansowymi zapraszamy do

skorzystania z bezpłatnego doradztwa w Olsztyoskim Centrum Organizacji Pozarządowych
Tematy konsultacji:
podstawy księgowości
plan kont
wynagrodzenia i ZUS
sprawozdawczośd finansowa
Terminy:
wtorki g.17.00-19.00
Miejsce: Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa
Doradztwo jest organizowane przez Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych dofinansowane
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich,
Samorząd Województwa Warmiosko-Mazurskiego oraz projekt "NGO Profesjonalnie" dofinansowany
przez Gminę Olsztyn.
Realizatorzy projektu:
Związek Stowarzyszeo "Razem w Olsztynie",
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA
Warmiosko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.

--------------------------------------------------------------------10. 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

====================================
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 programu i udziału
w naszych przedsięwzięciach.
Serwis WWW: http://www.ocop.olsztyn.pl
Tel: +48 503 68 05 00
Kalendarz OCOP: kalendarz OCOP

Zgłoszenie do listy adresowej na stronie:
http://www.ocop.olsztyn.pl lub 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
----------------------------------------------------------------------------------------------Fundacja FIKA
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
KRS 0000208292
Regon 519617664
NIP 739 342 15 86
Nr ewid. w rejestrze Instytucji Szkoleniowych WUP w Olsztynie 2.28/00020/2008
Konto: Nordea Bank Polska SA O/Olsztyn
33 1440 1228 0000 0000 0785 6903

