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4. Uwolnij siebie w ruchu - zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkanek Olsztyna
5. Ośrodek Prawno - Mediacyjny – Bezpłatne porady prawne i mediacyjne – przerwa wakacyjna
6. Panel Dyskusyjny pt. „Jak zbudować pozytywny wizerunek”
7. Akcja charytatywna „Pomagając innym pomagamy sobie”
8. Międzynarodowy Festiwal Teatralny DEMOLUDY
9. Kampania Antybudynek: zrób zdjęcie budynkowi i pomóż niepełnosprawnym.
=================================

-----------------------------------------------------------------1. V FESTYN SPORTOWO-INTEGRACYJNY „PRZYWRÓĆMY BLASK STADIONOWI LEŚNEMU”
-----------------------------------------------------------------Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA oraz
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” zapraszają na V FESTYN SPORTOWO-INTEGRACYJNY
„PRZYWRÓĆMY BLASK STADIONOWI LEŚNEMU” pod honorowym patronatem Piotra Grzymowicza - Prezydenta
Miasta Olsztyn.
Data: 8 sierpnia 2009
W programie m.in.:
prezentacja Automobilklubu Warmińskiego, turniej piłkarski (drużyny: VIP-ów, NGO, medyków, mundurowych,
dziennikarzy i biznesmenów), zawody, zabawy sportowe, konkursy z nagrodami, gry i zabawy dla dzieci.
Wystąpią artyści: Kapela Jakubowa, Zespół Berkut, Teatr Ognia, Hania Stach oraz gwiazda wieczoru – Zespół
GOYA.
Wstęp wolny.
Imprezy towarzyszące:
- 11.00 – 14.00 V Spartakiada Amazonek „Dąż do sprawności”
- 13.00 - 20.00 NGO na TOPie - Targi Organizacji Pozarządowych
podczas których organizacje pozarządowe z terenu Miasta Olsztyn i powiatu olsztyńskiego będą mogły
zaprezentować się mieszkańcom Olsztyna.
Targi „NGO na TOPie” dofinansowane są przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, samorząd województwa
warmińsko-mazurskiego oraz gminę Olsztyn.
- Loteria Fundacji „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA,
gdzie będzie można wylosować torby lniane ozdobione grafikami promującymi tolerancję, które zostały
podarowane fundacji przez uczestników kolonii żydowskich „Atid 2009” w Rodowie. Uczestnicy projektu
zadecydowali, że pieniądze zebrane ze sprzedaży tego, co przygotowali, zostaną przeznaczone na
dofinansowanie programu „Dobrze radzę sobie w życiu” wspierającego marginalizowaną młodzież i jej
rodziców, realizowanego przez fundację FIKA.
Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia!

Zespól OCOP
Szczegółowy program festynu:
11.00-14.00 – V Spartakiada Amazonek „Dąż do Sprawności”
14.30 - 14.45 – wręczenie pucharów Amazonkom
13.00 - 18.00 - "NGO na TOPie" - Targi Organizacji Pozarządowych
14.45 - 15.00 występ zespołu TON LIRA z Braniewa
15.00 - uroczyste otwarcie Festynu
15.15 - 15.45 koncert Kapela Jakubowa
15.45 - 16.00 Prezentacja Automobilklubu Warmińskiego - m.in. samochody rajdowe, rally crossowe i inne
16.30 – rozpoczęcie turnieju piłkarskiego (drużyny VIP-ów, NGO-s, Medyków, Mundurowych, Dziennikarzy i
Biznesmenów)
16.50 - 18.00 koncert Berkut
18.30 - 19.15 koncert Pilichowski Band
19.45 - 20.45 koncert Hania Stach
20.45 - 21.00 Teatr Ognia (boisko)
21.00 - 22.30 koncert GOYA

-----------------------------------------------------------------2. Nowy „Donosiciel Pozarządowy” do pobrania
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji PDF donosiciel_pozarzadowy_nr_9.pdf
Biuletyn wydawany jest przez Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych dofinansowane przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Samorząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego oraz projekt "NGO Profesjonalnie" dofinansowany przez Gminę Olsztyn.
Realizatorzy projektu:
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie",
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA
Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.

--------------------------------------------------------------------3. 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 Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych
Tematy konsultacji:
podstawy księgowości
plan kont
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
Doradztwo jest organizowane przez Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych dofinansowane przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Samorząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego oraz projekt "NGO Profesjonalnie" dofinansowany przez Gminę Olsztyn.
Realizatorzy projektu:
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie",

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA
Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.

-----------------------------------------------------------------4. 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 pierwszy po wakacjach cykl zajęć w ramach projektu „Uwolnij siebie w ruchu, czyli upowszechnianie nawyku
podejmowania regularnych form aktywności ruchowych”, dofinansowanego przez Gminę Olsztyn.
Zapraszamy do udziału w projekcie mieszkanki Olsztyna, które chciałyby znaleźć odpowiednią dla siebie formę
aktywności ruchowej, biorąc udział w różnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych.
Harmonogram zajęć na wrzesień:
8 września g.18.30 - 19.30 Taniec Celtycki - Natalia Czerniewska
17 września g.18.00 - 20.00 Krótki Kurs Samoobrony Część 1 - Beata Engel
23 września g.18.00 - 19.00 Latino Solo - Sylwia Rutkowska
24 września g.18.00 - 20.00 Krótki Kurs Samoobrony Część 2 - Beata Engel
1 października g.18.00 - 20.00 Krótki Kurs Samoobrony Część 3 - Beata Engel
Opisy poszczególnych zajęć
Zajęcia są bezpłatne.
Wymagane jest zgłoszenie udziału w zajęciach.
Ilość miejsc ograniczona.
Zapisy na zajęcia
Miejsce: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa
Strona projektu:
www.fika.pl
Uwolnij siebie w ruchu
Uwolnij siebie w ruchu - opis projektu
Tel: 503 680 500

--------------------------------------------------------------------5. 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 sierpniu porady udzielane w ramach Ośrodka Prawno-Mediacyjnego są odwołane.

-----------------------------------------------------------------6. Panel Dyskusyjny pt. „Jak zbudować pozytywny wizerunek”
-----------------------------------------------------------------11 sierpnia w Olsztynie odbędzie się konferencja „Budowanie pozytywnego wizerunku poprzez działania
proekologiczne”. Jest ona realizowana w ramach kampanii społecznej „Daj rzeczom drugie życie”. Spotkanie
organizuje Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki.

Celem konferencji jest ukazanie możliwości oraz perspektyw połączenia działań promocyjnych z ochroną
środowiska i społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jak dowodzi praktyka działania proekologiczne są jednym z
najprostszych sposobów na kreowanie pozytywnego wizerunku. Pozwalają bowiem osiągnąć wytyczony
rezultat przy minimalnym nakładzie wydatków i zachowaniu maksymalnej efektywności.
Czynnikiem wspierającym tego typu przedsięwzięcia jest współpraca trzech sektorów: biznesowego,
samorządowego oraz pozarządowego. Dlatego też jednym z zadań konferencji jest umożliwienie partnerstwa w
tym zakresie oraz stworzenie miejsca do wymiany dobrych praktyk.
Konferencja odbędzie się w Hotelu pod Zamkiem, ul. Feliksa Nowowiejskiego 10 w Olsztynie.
Data: 11 sierpnia 2009, godz. 10:00 – 12:00. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Szczegółowe informacje oraz rejestracja zgłoszeń:
dgoluch@bdr.org.pl lub telefonicznie 022 678 86 70
Strona projektu: www.daryrzeczowe.pl
plakat do pobrania

-----------------------------------------------------------------7. Akcja charytatywna „Pomagając innym pomagamy sobie”
-----------------------------------------------------------------Stowarzyszenie „Klub Wolontariusza” z Olsztyna zwraca się z prośbą o udział w Zbiórce Publicznej i wpłaty na
specjalne konto celowe na rzecz niepełnosprawnych sióstr 2- letniej Wiktorii i 10- miesięcznej Dominiki.
Pozyskane przez stowarzyszenie ć fundusze zostaną przeznaczone na:
- leczenie i rehabilitację Wiktorii i Dominiki,
- adaptację i wyposażenie lokalu komunalnego w miejscowości Jedzbark w celu przystosowania go do
wymogów zdrowotnych niepełnosprawnej Wiktorii i Dominiki
Kontakt: tel. 662-785-921, e-mail: klubwolontariusza@o2.pl
Informacje o zbiórce na stronie www.klubwolontariusza.pl
plakat do pobrania
Celowe konto bankowe:
Nordea Bank: 31 1440 1228 0000 0000 0921 9013
Czas trwania akcji 23.05.2009 - 31.12.2009

-----------------------------------------------------------------8. Międzynarodowy Festiwal Teatralny DEMOLUDY
-----------------------------------------------------------------Teatr im. Stefana Jaracza zaprasza na Międzynarodowy Festiwal Teatralny DEMOLUDY.
Czas: 14-19 września 2009 roku w Olsztynie.
Szczegóły na stronie www.demoludy.art.pl
„Zachęcamy do informowania o naszym Festiwalu przyjaciół, piszcie, pytajcie i zarezerwujcie sobie czas na
najlepsze spektakle z Bośni, Chorwacji, Serbii, Słowenii i Polski. Zapraszamy!
Zespół DEMOLUDÓW”
Koordynator Festiwalu
Iwona Gradkowska
impresariat@teatr.olsztyn.pl
tel. +48 89/ 527 59 59, w. 59
fax +48 89/ 527 44 46
-----------------------------------------------------------------9. Kampania Antybudynek: zrób zdjęcie budynkowi i pomóż niepełnosprawnym.
------------------------------------------------------------------

Prawdziwą zmorą osób niepełnosprawnych są budynki użytku publicznego, kompletnie nie dostosowane do ich
problemów z poruszaniem. Od wielu lat, wszyscy ludzie próbują pomóc niepełnosprawnym, walcząc ze
zdrowymi osobami, które niestrudzenie zajmują im przestrzeń parkingową..
Kampania społeczna Antybudynek to chyba pierwsza, zorganizowana i szeroko zakrojona próba walki właśnie z
budynkami nieprzyjaznymi wobec niepełnosprawnych. To walka, w którą my sami możemy się włączyć:
wystarczy, że zrobimy zdjęcie takiemu nieprzyjaznemu budynkowi, opiszemy go i podeślemy autorom strony
www.antybudynek.pl
(źródło: Blog o Pomaganiu
www.blog.pomagaj.info )

====================================
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
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

