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1. Świąteczne życzenia od zespołu OCOP
2. Donosiciel Pozarządowy nr 13-14 do pobrania
3. Prace nad strategią rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Olsztynie
4. Ogłoszenia OCOP - Zaproszenie do udziału w badaniach kondycji NGO
5. Najlepsi z Najlepszych – nagroda marszałka
6. Szukamy liderów i tutorów do Programu Liderzy Polsko-Amerykaoskiej Fundacji Wolności
7. "Rekomendacje i bariery" – kondycja edukacji kulturalnej w naszym regionie
8. Strona internetowa OCOP - ogłoszenia olsztyoskich NGO
9. Profesjonalne doradztwo dla NGO
10. Ośrodek Prawno - Mediacyjny – Bezpłatne porady prawne i mediacyjne
11. Ogłoszenia OCOP - Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela zaprasza na rajd
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-----------------------------------------------------------------1. Świąteczne życzenia od zespołu OCOP
------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------2. Donosiciel Pozarządowy nr 15-16 do pobrania
------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_15-16.pdf
Donosiciel Pozarządowy jest biuletynem wydawanym w ramach projektu "NGO Profesjonalnie" ,
dofinansowanego przez Gminę Olsztyn oraz projektu "OCOP" dofinansowanego przez Program
Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jego wydawcą jest Olsztyoskie Centrum Organizacji
Pozarządowych.
Archiwum Donosiciela Pozarządowego znajduje się tutaj

-----------------------------------------------------------------3. Prace nad strategią rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Olsztynie
-----------------------------------------------------------------Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn zaprasza wszystkich do udziału w pracach nad
opracowaniem „Strategii rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Olsztynie”.
Opracowanych zostało 5 głównych celów strategicznych – obszarów prac nad strategią oraz
odpowiednio - cele strategiczne
1. Profesjonalizacja organizacji pozarządowych
Cele operacyjne:







Stworzenie i wdrożenie programu mentorskiego i tutorskiego
Stworzenie i wdrożenie coachingu dla działaczy organizacji pozarządowych
Stworzenie i wdrożenie programu stażowego dla członków nowopowstałych organizacji
pozarządowych
Profesjonalizacja poprzez szkolenia, doradztwo
Stała współpraca z ekspertami w różnych dziedzinach
Stała i systematyczna współpraca z wolontariuszami

2. Zbudowanie społeczeostwa obywatelskiego
Cele operacyjne:






Zmiana postawy mieszkaoców Olsztyna na prospołeczną
Zaktywizowanie młodzieży
Edukacja na rzecz aktywnego obywatelstwa
Wprowadzenie i funkcjonowanie mechanizmów konsultacji społecznych i obywatelskich
Współpraca między środowiskami lokalnymi

3. Zbudowanie marki organizacji pozarządowych
Cele operacyjne






Stała współpraca z mediami
Przeprowadzenie imprez promujących działania organizacji pozarządowych
Stworzenie i funkcjonowanie mediów obywatelskich
Promocja działao organizacji pozarządowych wśród środowisk opiniotwórczych
Promowanie idei rozwoju społeczności lokalnych

4. Stabilna i silna sytuacja finansowa organizacji pozarządowych
Cele operacyjne




Założenie funduszu lokalnego
Dywersyfikacja źródeł finansowania działalności organizacji pozarządowych
Osiągnięcie samowystarczalności ekonomicznej organizacji pozarządowych

5. Wykreowanie organizacji pozarządowych jako wiarygodnego partnera do współpracy
Cele operacyjne





Wprowadzenie i funkcjonowanie mechanizmów powierzania zadao przez JST
Partnerskie relacje samorządu i organizacji pozarządowych
Współpraca z różnorodnymi partnerami
Rozwój współpracy międzynarodowej

Rada Olsztyoskich Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli organizacji na spotkania
otwarte poświęcone poszczególnym obszarom.
Miejsce spotkao:
Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych
Terminy:
05.01.2010 g. 17.00 - Zbudowanie społeczeostwa obywatelskiego
12.01.2010 g. 17.00 - Zbudowanie marki organizacji pozarządowych
19.01.2010 g. 17.00 – Profesjonalizacja organizacji pozarządowych
26.01.2010 g. 17.00 - Stabilna i silna sytuacja finansowa organizacji pozarządowych
02.02.2010 g. 17.00 - Wykreowanie organizacji pozarządowych jako wiarygodnego partnera do
współpracy
zgłoszenie udziału
Zgłoszenie przybycia nie jest konieczne, ale pomoże nam w organizacji spotkao.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniach.

Prosimy również o wypełnienie ankiet, które umożliwią pełniejszą diagnozę obecnego stanu
organizacji pozarządowych w Olsztynie – badania NGO (punkt 4 w biuletynu).

-----------------------------------------------------------------4. Ogłoszenia OCOP - Zaproszenie do udziału w badaniach kondycji NGO
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do udziału w badaniach. Wyniki prowadzonych badao, a także wnioski i rekomendacje,
jakie z nich wynikną, zostaną wykorzystane w celu większego wsparcia działających organizacji oraz
lepszego dostosowania oferty Olsztyoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Rady Organizacji
Pozarządowych do potrzeb III sektora, a także opracowania strategii jego rozwoju na badanym
obszarze.
Ankiety można wypełnid klikając na poniższe linki:
www.webankieta.pl/ankiety – organizacje z terenu powiatu olsztyoskiego
www.webankieta.pl/ankiety – organizacje z terenu miasta Olsztyn
Badania prowadzi Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach projektu „Olsztyoskie Centrum
Organizacji Pozarządowych” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich oraz Samorząd Województwa Warmiosko-Mazurskiego
Realizatorzy projektu:
Związek Stowarzyszeo "Razem w Olsztynie",
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA
Warmiosko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
-----------------------------------------------------------------5. Najlepsi z Najlepszych – nagroda marszałka
-----------------------------------------------------------------Urząd Marszałkowski ogłosił, że istnieje już możliwośd zgłaszania kandydatur do nagrody marszałka
Najlepsi z Najlepszych.
Zgodnie z regulaminem, można zgłaszad osoby, które odniosły jakiś sukces, potwierdzony przez
niezależne gremium w roku 2009 – zwyciężyli w jakimś konkursie, plebiscycie, zdobyli rekord itp.,
czyli zostali laureatami jakiegoś konkursu w dowolnej dziedzinie.
Kandydatury do nagrody Marszałka można zgłaszad do 28 grudnia na adres :
Joanna Glezman.
Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Urząd Marszałkowski
Województwa Warmiosko-Mazurskiego
ul. Dąbrowszczaków 2 pok.10

10- 539 Olsztyn
tel/fax: 89 521 47 58
http://www.warmia.mazury.pl

-----------------------------------------------------------------6. Szukamy liderów i tutorów do Programu Liderzy Polsko-Amerykaoskiej Fundacji Wolności
-----------------------------------------------------------------Polsko – Amerykaoska Fundacja Wolności zaprasza liderki i liderów do VI edycji Programu Liderzy
PAFW.
Jak byd skutecznym liderem społecznym? Jak zmieniad swój świat, swoje środowisko? Jak pociągnąd
za sobą innych? Co wyzwoli energię ludzi? Jak rozwijad swoje liderskie talenty? Jak wykorzystad swoje
dotychczasowe osiągnięcia? Skąd czerpad siłę do zmiany i satysfakcję z bycia liderem? Jeśli zadajesz
sobie takie pytania – nasz Program jest dla Ciebie!
więcej na stronie:
PROGRAM LIDERZY PAFW

-----------------------------------------------------------------7. "Rekomendacje i bariery" – kondycja edukacji kulturalnej w naszym regionie
-----------------------------------------------------------------W dniu 16 listopada br. w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie odbyło się
konwersatorium "Dylematy i wyzwania edukacji kulturalnej", które rozpoczęło cykl spotkao
poświęconych różnym wymiarom aktywności kulturalnej na Warmii i Mazurach. Zachęcamy do
pobrania dokumentu "Rekomendacje i bariery" - materiału wypracowanego przez uczestników
konwersatorium, a dotyczącego kondycji edukacji kulturalnej w naszym regionie.
Twórcy dokumentu zachęcają do zapoznania się z tym materiałem i podzielenia się z nimi uwagami,
refleksjami na temat barier i ograniczeo oraz rozwiązao dotyczących edukacji kulturalnej w naszym
województwie.
Zamiarem ich jest m.in. przygotowanie i przedstawienie wojewódzkim władzom samorządowym
informacji i wniosków dotyczących edukacji kulturalnej - by w ten sposób zainicjowad dyskusję o
potrzebie aktualizacji Strategii Rozwoju Kultury na Warmii i Mazurach.
Będą wdzięczni, jeżeli zechcą Paostwo włączyd się w przygotowanie tej informacji i prześlą im swoje
refleksje, uwagi, spostrzeżenia i uzupełnienia. Cały materiał zostanie szczegółowo przedstawiony
Paostwu podczas kolejnego konwersatorium, które jest zaplanowane na marzec 2010 r.
Przedstawiamy Paostwu również materiał "Zarys programu wspierania organizacji pozarządowych na
Warmii i Mazurach”, który jest propozycją programową CEiIK-u, adresowaną do organizacji
społecznych i instytucji zajmujących się działalnością kulturalną.

Kontakt:
Marcin Kapłon
Zastępca Dyrektora
Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych
10-233 Olsztyn, ul. Parkowa 1
NIP 739-05-15-602
tel. 089 513 17 31; fax 089 526 89 99
GSM +48 603 91 91 52
www.ceik.eu
marcin.kaplon@ceik.eu

-----------------------------------------------------------------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. 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.

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

--------------------------------------------------------------------11. Ogłoszenia OCOP - Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela
--------------------------------------------------------------------Rajd rusza 10 stycznia 2010 o godz. 9.00 z dziedzioca Zamku, trasa prowadzi przez Las Miejski do
zameczku w Jakubowie. Dedykowany jest Dzieciom z chorobami onkologicznymi w ramach WOSP.
W programie konkursy sprawnościowe i wykłady :"Wpływ lasu na zdrowie człowieka" - dr inż. Marcin
Żurkowski oraz „Potrzeby człowieka a wolny rynek" - mgr Zbigniew Majchrzak.
Więcej informacji:
www.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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