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-----------------------------------------------------------------1. NIOPy rozdane
-----------------------------------------------------------------NIOP (nagroda za Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowych)w konkursie "Na najlepszą
inicjatywę organizacji pozarządowej" otrzymało Stowarzyszenie „Jestem, pomagam, wspieram" za
akcję budowania bazy danych dawców szpiku „Daję szpik, daję życie”.
Kapituła przyznała również:
II miejsce Stowarzyszenie "Wolna Grupa Twórcza" za inicjatywę „Wskrzeszenie HOBOUDA”
III miejsce Stowarzyszenie Centrum Turystyki Aktywnej - "KOŁODROM" za inicjatywę „Gościniec
Niborski”
NIOP w konkursie "Trzeci sektor w mediach" otrzymała Elżbieta Mierzyńska za cykl „Uratujmy stare
dworce”. Kapituła przyznała I nagrodę w wysokości 2 tys. zł
Dwie równorzędne II nagrody w wysokości 1,5 tys. zł:
Wacławowi Brudkowi oraz Andrzejowi Zbigniewowi Brzozowskiemu.
Obaj dziennikarze z dużym zaangażowaniem i w cyklach opisują działanie organizacji pozarządowych.
Wszystkim serdecznie gratulujemy !!!
Reportaż fotograficzny z Forum

------------------------------------------------------------------

2. Donosiciel Pozarządowy nr 13-14 do pobrania
------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_13-14.pdf
Donosiciel Pozarządowy jest biuletynem wydawanym w ramach projektu "NGO Profesjonalnie" ,
dofinansowanego przez Gminę Olsztyn oraz projektu "OCOP" dofinansowanego przez Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich. Jego wydawcą jest Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych.
Archiwum Donosiciela Pozarządowego znajduje się tutaj

-----------------------------------------------------------------3. Inkubator NGO – Ekonomia społeczna – szkolenie wprowadzające – WOLNE MIEJSCA
------------------------------------------------------------------

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca, na szkolenie wprowadzające do ekonomii społecznej w
organizacjach pozarządowych.
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: 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.

-----------------------------------------------------------------4. Szkolenia OCOP - Sprawozdawczośd organizacji pozarządowych-Maria Ziółkowska
-----------------------------------------------------------------Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. "Sprawozdawczośd
organizacji pozarządowych", które przeprowadzi Maria Ziółkowska.
Maria Ziółkowska - księgowa z wieloletnim doświadczeniem, pracująca w organizacji pozarządowej
posiadającej status organizacji pożytku publicznego
Program szkolenia:
1 . Organizacje non profit i ich obowiązki wobec organów nadzorczych
a) obowiązki sprawozdawcze po zakooczeniu roku kalendarzowego
b) obowiązki wobec Urzędu skarbowego
c) obowiązki wobec ZUS
2 . Organizacje posiadające status pożytku publicznego i ich obowiązki wobec organów nadzorczych
a) obowiązki sprawozdawcze po zakooczeniu roku kalendarzowego
b) obowiązki wobec Urzędu skarbowego
c) obowiązki wobec ZUS
d) obowiązek ogłaszania i publikacji sprawozdao
c) obowiązek badao sprawozdao finansowych
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: 25 (środa) listopada g. 16.00-19.30
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. Nagroda Marszałka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej - IX edycja 2009 roku.
-----------------------------------------------------------------Dnia 27 listopada br. o godzinie 12.00 odbędzie się w Salach Kopernikowskich Olsztyoskiego Zamku,
uroczystośd wręczenia nagród i wyróżnieo Marszałka Województwa Warmiosko-Mazurskiego za
wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej – IX edycja 2009 roku.
Uroczystośd połączona jest z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego – świętem zawodowym
pracowników pomocy społecznej.
Nagrody i wyróżnienia przyznawane są corocznie od 2001 r. pracownikom pomocy społecznej oraz
najbardziej aktywnym liderom organizacji pozarządowych z terenu województwa warmioskomazurskiego, w szczególności za:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zapobieganie izolacji, marginalizacji i społecznemu wykluczeniu osób i rodzin,
aktywizację jednostki i rodziny do rozwiązywania własnych problemów,
aktywizację środowisk lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych,
działania w zakresie kompleksowej pomocy osobom i rodzinom,
tworzenie i realizowanie systemu opieki nad dziedmi i młodzieżą,
tworzenie i realizowanie lokalnych programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu
problemów społecznych,
7. wdrażanie kompleksowych, nowatorskich rozwiązao we współpracy wielu podmiotów w
dziedzinie pomocy społecznej.

W tym roku wśród wyróżnionych osób są przedstawiciele olsztyoskich organizacji pozarządowych.
Na uroczystośd zaproszeni zostali: starostowie, burmistrzowie, wójtowie województwa warmioskomazurskiego, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, organizacji
pozarządowych województwa warmiosko-mazurskiego oraz wielu innych znamienitych gości.

-----------------------------------------------------------------6. Konferencja „Czas na kobiety – aktywne i przedsiębiorcze” - 25 listopada 2009
------------------------------------------------------------------

Kongres Kobiet zaprasza na Konferencję „Czas na Kobiety - aktywne, przedsiębiorcze”, Olsztyn,
25.XI.2009
Porozmawiamy o wyzwaniach na różnych polach: w pracy zawodowej, utrzymaniu jej lub założeniu
działalności gospodarczej, zaangażowaniu w różnego rodzaju inicjatywy oraz wielu innych sferach
aktywności. Ponadto przygotowałyśmy warsztaty i prezentacje z wielu obszarów życia codziennego i
kariery zawodowej.
Chcemy dzielid się doświadczeniami - burzymy nadal istniejący pogląd, iż to mężczyźni powinni
spełniad się w pracy zawodowej. Dzisiaj kobiety konsekwentnie pną się po szczeblach kariery,
odnosząc liczne sukcesy, szczególnie w realiach osłabienia gospodarczego...
Zapraszamy serdecznie!
Więcej na:
fika.pl
http://kongreskobiet.pl

-----------------------------------------------------------------7. Konferencja „Kobiety aktywne” – Olsztyn, 26 listopada 2009
-----------------------------------------------------------------Beata Bublewicz (poseł RP) oraz Joanna Skrzydlewska (europoseł) mają zaszczyt zaprosid na pierwszą
w województwie warmiosko-mazurskim konferencję pt.„Kobiety Aktywne"
więcej na www.fika.pl
konferencja_kobiety_aktywne_zaproszenie.pdf

-----------------------------------------------------------------8. 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”.

-----------------------------------------------------------------9. 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

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

--------------------------------------------------------------------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

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

--------------------------------------------------------------------12. Ogłoszenia OCOP - Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela
--------------------------------------------------------------------26 listopada g. 15.00 Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Rzepakowej 12
- program dla dzieci "Książka najlepszym przyjacielem..." temat: pułapki zazdrości.
7 grudnia g. 14.00 Paostwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Chopina Koncert Noworoczny w
wykonaniu Profesorów i uczniów PSM
19 grudnia g. 12.00 AP Edukacja; ul. Małków (budynek LO II ) program dla młodzieży : Edukacja XXI
wieku, czy szkoła, uczelnia, dostarcza wiedzy dostosowanej do obecnych i przyszłych potrzeb rynku,
co powinno byd zmienione? Masz konstruktywne propozycje to zapraszamy.
Więcej informacji:
Zbigniew Majchrzak
tel. 669950150
zbyszek.majchrzak@wp.pl
unoolsztyn.pl.tl

====================================
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: 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
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