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-----------------------------------------------------------------1. Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn - zaproszenie
-----------------------------------------------------------------Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn zaprasza na doroczne Forum Organizacji
Pozarządowych Miasta Olsztyn, które odbędzie się 21 listopada 2009 roku, o godz. 11.00
w sali sesyjnej 219 (Ratusz).
zaproszenie_na_forum_program_21.11.2009
program_konferencji_praca_zamiast_zasilku_21.11.2009
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 18 listopada
na stronie www.ocop.olsztyn.pl
zgłoszenie udziału
lub pod nt tel. 89 522 28 21
Organizacje pozarządowe zainteresowane wystawieniem swojego stanowiska,
prosimy o kontakt na ocop.olsztyn@gmail.com
ogłoszenie na stronie www.ocop.olsztyn.pl

-----------------------------------------------------------------2. Inkubator NGO – Ekonomia społeczna – szkolenie wprowadzające
------------------------------------------------------------------

Jak stowarzyszenia i fundacje mogą pozyskiwad środki na działania statutowe?
Czy własna działalnośd gospodarcza może byd szansą na niezależne źródła finansowania
organizacji pozarządowej?
Czy pobieranie drobnych opłat przez stowarzyszenie to już działalnośd odpłatna? Czym się
różni działalnośd odpłatna od działalności gospodarczej organizacji pozarządowych?
Jakie wiążą się z tym obowiązki prawne i finansowe? Jak zaplanowad i prowadzid działalnośd
odpłatną/gospodarczą by była rentowna i skuteczna?
Jak zbudowad profesjonalny, efektywny biznesplan?
Odpowiedzi na powyższe pytania można uzyskad uczestnicząc w szkoleniach oraz korzystając z
doradztwa w „Inkubatorze NGO”, prowadzonym przez Związek Stowarzyszeo „Razem w Olsztynie”, w
ramach projektu „Praca zamiast zasiłku – Partnerstwo na Rzecz Ekonomii Społecznej na Warmii i
Mazurach“, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Zapraszamy wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa warmioskomazurskiego, zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w swojej organizacji, na
pierwsze szkolenie wprowadzające do tematyki ekonomii społecznej.
Program szkolenia:
Co to jest gospodarka społeczna?
Czym jest ekonomia społeczna?
Trendy i kierunki rozwoju ekonomii społecznej w Polsce, Europie, na świecie
Podmioty ekonomii społecznej
- Potrzeby podmiotów ekonomii społecznej; infrastruktura ekonomii społecznej
- Formy prawne i inne uwarunkowania funkcjonowania ekonomii społecznej w Polsce
- Zadania podmiotów gospodarki społecznej w działaniu na rzecz rozwoju lokalnego
Ekonomizacja organizacji pozarządowych
Dobre Praktyki
Miejsce szkolenia: Kompleks Recepcyjno Wypoczynkowy Łaosk,
11-034 Stawiguda woj. warmiosko-mazurskie
www.lansk.pl
Mapa dojazdu
Uczestnicy szkolenia będą mogli korzystad z basenu, sauny i siłowni, do ich dyspozycji są boiska do
gry w piłkę nożną i siatkową, za dodatkową odpłatnością udostępniana jest wypożyczalnia sprzętu
sportowego i wodnego, bilard, tenis stołowy, masaże, rowery górskie. Istnieje również możliwośd
jazd konno.

Organizatorzy zapewniają nocleg i posiłki podczas trwania szkolenia.
Termin I: 17-18 listopada 2009 (wtorek-środa)
Rozpoczęcie w dniu 17 listopada o g.10.00
Zakooczenie w dniu 18 listopada po obiedzie
formularz_zgloszeniowy_na_szkolenie_termin_17-18.11.2009.doc
Termin II: 26-27 listopada 2009 (czwartek-piątek)
Rozpoczęcie w dniu 26 listopada o g.10.00
Zakooczenie w dniu 27 listopada po obiedzie
formularz__zgloszeniowy_na_szkolenie_termin_26-27.11.2009.doc
PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Z WYBRANYM TERMINEM SZKOLENIA I
ODESŁANIE GO NA ADRES ocop.olsztyn@gmail.com
Przewidujemy zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania.
W sprawie dojazdu z Olsztyna prosimy o kontakt z organizatorami ocop.olsztyn@gmail.com
Ilośd miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejnośd zgłoszeo.

-----------------------------------------------------------------3. Szkolenia OCOP - Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych- Monika Falej –
wolne miejsca
-----------------------------------------------------------------Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na szkolenie pt. " Prawne aspekty funkcjonowania
organizacji pozarządowych”, które przeprowadzi Monika Falej w Olsztyoskim Centrum Organizacji
Pozarządowych.
Monika Falej – dyrektor Olsztyoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, trenerka STOP.
Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą założyd organizację pozarządową (stowarzyszenie,
fundację) lub właśnie ją założyły i chciałyby się poznad zasady funkcjonowania organizacji
pozarządowej od strony prawnej.
Miejsce szkolenia:
Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa
Termin: 12 listopada 2009 (czwartek) g. 15.00-20.00
Zgłoszenia
Ilośd miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejnośd zgłoszeo.
Szkolenie 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

-----------------------------------------------------------------4. Szkolenia OCOP - Zarządzanie zespołem projektowym – Ewa Dargiewicz
-----------------------------------------------------------------Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. "Zarządzanie zespołem
projektowym", które przeprowadzi Ewa Dargiewicz.
Ewa Dargiewicz - specjalistka w dziedzinie zarządzania projektami, przez kilka lat zaangażowana w
realizację programu Equal, obecnie koordynuje projekt systemowy POKL w Ministerstwie
Sprawiedliwości.
Program szkolenia:
1. Specyfika kierowania zespołem projektowym
2. Koordynator projektu - cechy, kompetencje, zadania
3. Doskonalenie zespołu projektowego
4. Funkcjonowanie zespołu projektowego - komunikacja, motywowanie, konflikty
Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli stowarzyszeo, fundacji, grup
nieformalnych oraz do osób zainteresowanych tematyką NGO.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
Miejsce szkolenia: Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn.
mapa
Termin: 4-5 (piątek – sobota) grudnia g. 9.00-16.00
zapisy
Ilośd miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejnośd zgłoszeo.
Szkolenie jest organizowane przez Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych dofinansowane
przez Program Operacyjny Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Samorząd Województwa WarmioskoMazurskiego 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

-----------------------------------------------------------------5. Strona internetowa OCOP - ogłoszenia olsztyoskich NGO
------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do przeglądania i zamieszczania ogłoszeo dotyczących wydarzeo w olsztyoskich
organizacjach pozarządowych.
Strona www.ocop.olsztyn.pl, zakładka „Ogłoszenia”.

-----------------------------------------------------------------6. Spotkania Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn
-----------------------------------------------------------------Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn spotyka się w każdy drugi wtorek miesiąca.
Najbliższe spotkanie odbędzie się 10.11.2009 g. 17.00 w OCOP, ul. T. Szewczenki 1.
Serdecznie zapraszam y wszystkie zainteresowane osoby.
Chęd uczestnictwa w spotkaniach prosimy potwierdzad drogą e-mail ocop.olsztyn@gmail.com

--------------------------------------------------------------------7. Profesjonalne doradztwo dla NGO
--------------------------------------------------------------------Zapraszamy do korzystania z profesjonalnego doradztwa dla organizacji pozarządowych:
We wtorki g.17.00-19.00
(prosimy o zgłoszenie chęci przybycia na ocop.olsztyn@gmail.com lub telefonicznie pod numerem
512558349)
lub 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
We 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.

--------------------------------------------------------------------8. 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
Porady są udzielane w ramach projektu "Lotna Poradnia Obywatelska" współfinansowanego przez
Samorząd Województwa Warmiosko - Mazurskiego, Warmiosko-Mazurki Urząd Wojewódzki oraz
Gminę Olsztyn realizowanego przez Fundację „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 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 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

