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-----------------------------------------------------------------1. Zasady korzystania z lokalu Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
-----------------------------------------------------------------OCOP służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz
mieszkańców Olsztyna.
Zasady funkcjonowania „Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych”, prowadzonego przez Związek
Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”, określone są na podstawie Statutu Stowarzyszenia oraz umowy z Zarządem
Budynków Komunalnych w Olsztynie.
OCOP dysponuje salami szkoleniowymi, które udostępniane są nieodpłatnie organizacjom do realizacji ich
celów statutowych. Ponadto istnieje możliwość użyczania lokalu Centrum osobom fizycznym i grupom
nieformalnym na przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym i miastotwórczym.
Zasady udostępniania pomieszczeń określone są w dokumencie
„Zasady korzystania z lokalu OCOP_09.06.2009”
(do pobrania: zasady_korzystania_z_lokalu_ocop_09.06.pdf).
Pozostałe dokumenty:
umowa_dot._korzystania_z_pomieszczen_ocop_09.06.pdf
formularz_uzyczenia_sali_w_ocop_09.06.pdf
formularz_uzyczenia_sali_w_ocop_09.06.2009.doc

Strona www: http://ocop.olsztyn.pl/rezerwacja sal
Kontakt w sprawie użyczenia pomieszczeń:
sekretariat.ocop@gmail.com
Tel: 503 680 500

-----------------------------------------------------------------2. Szkolenia OCOP - Obowiązki osób realizujących projekt – Paweł Strączek
-----------------------------------------------------------------Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. „Obowiązki osób realizujących
projekt”, które przeprowadzi Paweł Strączek
Szkolenie poprowadzi Paweł Strączek, pracownik działu projektów w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w
Olsztynie. Tworzy i realizuje projekty finansowane m.in. ze środków Unii Europejskiej, był doradcą w
Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego w Olsztynie. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu
pozyskiwania funduszy, tworzenia i realizowania projektów, tworzenia partnerstw lokalnych.
Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli olsztyńskich stowarzyszeń, fundacji, grup
nieformalnych oraz do mieszkańców miasta Olsztyn.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz drobny poczęstunek.
Miejsce szkolenia: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn.
mapa
Termin: 22 czerwca (poniedziałek) g.16.45-20.00
Zgłoszenia: http://www.ocop.olsztyn.pl/?page=szkolenia_zapisy
Szkolenie jest organizowane w ramach projektu „NGO profesjonalnie”, dofinansowanego przez Gminę Olsztyn.
Partnerzy projektu:
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA

-----------------------------------------------------------------3. Szkolenia OCOP – Warsztaty GRANGO – Monika Falej
-----------------------------------------------------------------Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na warsztaty GRANGO, które przeprowadzi Monika
Falej
GRANGO - to gra strategiczna dla organizacji pozarządowych.
Celem gry szkoleniowej jest przekazanie wybranych treści dotyczących zarządzania organizacją w praktyce.
Dzięki uczestnictwu w grze szkoleniowej GRANGO uczestnicy będą mogli poznać planowanie działań,
zarządzanie strategiczne, zarządzanie ludźmi w organizacji pozarządowej, jak też podejmowanie decyzji
finansowych oraz zasady komunikacji z otoczeniem.
Zajęcia będą prowadzone metodą aktywnego uczestnictwa. Uczestnicy będą bazować na swoich
doświadczeniach i grupowej wymianie doświadczeń, co pozwoli na osiągnięcie maksimum skuteczności. W

czasie zajęć stosowane będą ćwiczenia symulacyjne, odgrywanie ról, dyskusje w małych grupach i plenarne.
Czas 16 godzin.
Szkolenie odbywa się dzięki licencji udzielonej na użycie gry GRANGO Fundacji „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” w
Olsztynie przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.
Monika Falej – trenerka STOP, przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn, posiada
wieloletnie doświadczenie w pracy dla organizacji pozarządowych i we współpracy z samorządem.
Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli olsztyńskich stowarzyszeń, fundacji, grup
nieformalnych oraz do mieszkańców miasta Olsztyn.
Uczestnicy szkolenia, którzy wysłali formularz zgłoszeniowy (zapisy) oraz otrzymali potwierdzenie możliwości
udziału w zajęciach, otrzymają materiały szkoleniowe, drobny poczęstunek oraz obiad.
Miejsce szkolenia: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn.
mapa
Termin: 3-4 lipca (piątek-sobota) g. 9.00-16.00
Zgłoszenia: http://www.ocop.olsztyn.pl/?page=szkolenia_zapisy
Szkolenie jest organizowane w ramach projektu „NGO profesjonalnie”, dofinansowanego przez Gminę Olsztyn.
Partnerzy projektu:
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA

-----------------------------------------------------------------4. OCOP – Spotkanie otwarte
-----------------------------------------------------------------W ramach projektu „NGO profesjonalnie”, dofinansowanego przez Gminę Olsztyn, zapraszamy na spotkanie
otwarte w dniu 17 czerwca 2009 g.17.00.
Zaplanowano dwa tematy spotkania:
I „Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach – zmiany w PO KL”
1. Oferta Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego
2. Zmiany w dokumentach programowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki po 1 kwietnia 2009r.
3. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL
4. Aktualne konkursy
Spotkanie będzie prowadzone przez pracowników Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego
w Olsztynie.
II "Zadania zlecane przez gminę w 2010 roku"
Celem spotkania jest dyskusja dotyczących zadań zlecanych przez Gminę Olsztyn w 2010 roku, oraz zebranie
oczekiwań organizacji pozarządowych do Rocznego Programu Współpracy Miasta Olsztyn z Organizacjami
Pozarządowymi.
Bardzo prosimy o przedyskutowanie w swoich organizacjach propozycji zapisów w rocznym programie
współpracy i zgłaszanie ich drogą e-mail na adres ocop.olsztyn@gmail.com.
Wypracowane zapisy zostaną przekazane Prezydentowi, poszczególnym wydziałom Urzędu Miasta oraz Radzie

Miasta Olsztyn.
Miejsce spotkania: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn.
mapa
Termin: 17.06.2009 (środa) g.17.00
Realizatorzy projektu:
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA

--------------------------------------------------------------------5. Profesjonalne doradztwo dla NGO
--------------------------------------------------------------------Zapraszamy do korzystania z profesjonalnego doradztwa dla organizacji pozarządowych:
w siedzibie OCOP ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa
po umówieniu terminu na ocop.olsztyn@gmail.com
Doradztwo jest organizowane w ramach projektu „NGO profesjonalnie”, dofinansowanego przez Gminę
Olsztyn.
Partnerzy projektu:
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA

-----------------------------------------------------------------6. Konkurs Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z zakresu realizacji zadań społecznych
-----------------------------------------------------------------W związku z ogłoszonym konkursem, Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza olsztyńskie
organizacje pozarządowe do korzystania z doradztwa z zakresu budowania koncepcji projektu, budżetu, lub
sprawdzenia już napisanego projektu, po uprzednim umówieniu się na spotkanie drogą e-mail:
ocop.olsztyn@gmail.com
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu: www.ocop.olsztyn/konkursy
Termin zgłaszania ofert konkursowych upływa 19 czerwca ,
zachęcamy do kontaktu w sprawie doradztwa do 18.06.2009

-----------------------------------------------------------------7. Doradztwo finansowo-księgowe
-----------------------------------------------------------------Osoby zajmujące się w organizacji sprawami księgowymi i finansowymi zapraszamy do skorzystania z
bezpłatnego doradztwa w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w ramach projektu „NGO
profesjonalnie” dofinansowanego przez Gminę Olsztyn.
Tematy konsultacji:

podstawy księgowości
plan kont
podatek dochodowy od osób fizycznych
podatek od towarów i usług VAT
wynagrodzenia i ZUS
sprawozdawczość finansowa
Terminy:
wtorki g.17.00-19.00
Miejsce: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa
Partnerzy projektu:
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA

-----------------------------------------------------------------8. OCOP - Nieczynne w dniach 17-20 czerwca
-----------------------------------------------------------------Informujemy wszystkich zainteresowanych, że w dniach 17-20 czerwca Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych przy ul. Tarasa Szewczenki 1 będzie nieczynne z powodu prac polegających na usuwaniu
usterek budowlanych.
Odwołane są porady prawne udzielane w ramach Ośrodka Prawno-Mediacyjnego w dniach 17 i 19 czerwca.
Natomiast spotkanie otwarte z 17 czerwca odbędzie się według planu.
Przepraszamy za utrudnienia.
Zespół OCOP

-----------------------------------------------------------------9. 20 LAT SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO - Konferencja organizacji pozarządowych województwa
warmińsko-mazurskiego
-----------------------------------------------------------------Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza na konferencję „20 LAT
SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO” oraz na podsumowanie VI edycji konkursu: GODNI NAŚLADOWANIA pod
honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Jacka Protasa.
Czas: 18 czerwca 2009
Miejsce: Olsztyn, Urząd Wojewódzki, ul. Piłsudskiego 7/9, sala 52
Do pobrania:
zaproszenie i szczegółowy program konferencji
zgloszenie_uczestnictwa_18.06.2009.doc

-----------------------------------------------------------------10. Uwolnij siebie w ruchu - zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkanek Olsztyna
-----------------------------------------------------------------Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA w partnerstwie ze Szkołą Chińskich Sztuk Walki SHAOLIN zaprasza
na cykl zajęć w ramach projektu „Uwolnij siebie w ruchu, czyli upowszechnianie nawyku podejmowania
regularnych form aktywności ruchowych”, dofinansowanego przez Gminę Olsztyn.
uwolnij_ulotka_czerwiec.pdf
Wolne miejsca na zajęcia w czerwcu:
16 czerwca g. 17.00-18.00 Samoobrona z elementami KUNG FU

18 czerwca g. 17.00-18.00 Taniec BELLYDANCE
23 czerwca g. 18.00-19.00 Roztańczona gimnastyka
30 czerwca g. 18.00-19.00 Roztańczona gimnastyka
Opisy poszczególnych zajęć
Zajęcia są bezpłatne.
Wymagane jest zgłoszenie udziału w zajęciach.
Ilość miejsc ograniczona.
Zapisy na zajęcia
Miejsce: OCOP, ul. Tarasa Szewczenki 1
mapa
Strona projektu:
www.fika.pl
Uwolnij siebie w ruchu
Uwolnij siebie w ruchu - opis projektu
Tel: 503 680 500

--------------------------------------------------------------------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
UWAGA: w dniach 17 i 19 czerwca porady udzielane w ramach Ośrodka Prawno-Mediacyjnego są odwołane z
powodu usuwania usterek budowlanych w Centrum Organizacji Pozarządowych.

-----------------------------------------------------------------12. Ogłoszenia OCOP – ESWIP - Szkolenia pt.: Narzędzia i instrumenty aktywnej integracji młodzieży
zagrożonej wykluczeniem społecznym
-----------------------------------------------------------------Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza na szkolenia pt.: Narzędzia i
instrumenty aktywnej integracji młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w ramach projektu
systemowego "Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach".
Celem szkolenia jest zwiększenie skuteczności działań skierowanych do młodzieży zagrożonej wykluczeniem
społecznym poprzez poszerzenie wiedzy z zakresu przyczyn wykluczenia społecznego młodzieży, narzędzi
diagnozowania młodzieży oraz psychospołecznych aspektów funkcjonowania młodzieży. W ramach szkolenia
odbędą się zajęcia warsztatowe dotyczące m.in. konstruowania programów aktywnej integracji młodzieży
wykluczonej.
Do udziału w szkoleniach zapraszamy pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów
Pomocy Rodzinie oraz innych instytucji i organizacji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa
warmińsko-mazurskiego.
Szczegółowe informacje:
www.eswip.elblag.pl
Małgorzata Piaścik: tel./fax (055) 236 27 16

-----------------------------------------------------------------13. Piosenka w języku migowym - Sylwia Magolan.
------------------------------------------------------------------

Za nami I Ogólnopolski Festiwal Twórczości Wszelakiej Osób Głuchoniewidomych w Olsztynie. Z tej okazji, poza
prezentacjami prac osób głuchoniewidomych, tłumacze-przewodnicy skupieni przy Warmińsko-Mazurskiej
Jednostce Wojewódzkiej Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym przygotowali piosenkę w języku migowym.
Wykonanie piosenki w języku migowym do obejrzenia na stronie:
http://www.youtube.com/watch?v=H1mizHAkyNs&fmt=18
Sylwia Magolan
Warmińsko - Mazurski Pełnomocnik Wojewódzki
Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym
e-mail: smagolan@tpg.org.pl
tel.: 0 791 759 637
www.tpg.org.pl

====================================
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: http://www.google.com/calendar/embed
Zgłoszenie do listy adresowej na stronie:
http://www.ocop.olsztyn.pl lub na adres ocop.olsztyn@gmail.com
Wiadomość ta została wysłana z bazy adresowej OCOP, Fundacji FIKA, Klubu Dakini oraz Olsztyńskiego Banku
Informacji o Organizacjach Pozarządowych.
Aby się wypisać, 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

