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-----------------------------------------------------------------1. Nowy „Donosiciel Pozarządowy” do pobrania
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel pozarzadowy_nr_10.pdf
donosiciel pozarzadowy_nr_10_wkladka.pdf
Biuletyn wydawany jest 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.

--------------------------------------------------------------------2. Szkolenia OCOP - Tworzenie pozytywnego wizerunku organizacji oraz metody współpracy NGO z
mediami - Siergiej Greczuszkin
--------------------------------------------------------------------Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. „ Tworzenie pozytywnego
wizerunku organizacji oraz metody współpracy NGO z mediami”, które przeprowadzi Siergiej
Greczuszkin
Siergiej Greczuszkin – dziennikarz, specjalizuje się w tematyce gospodarczej, koordynator projektów
międzynarodowych FIKA, prowadzi konsultacje w zakresie kształtowania polityki relacji z mediami w

organizacjach społecznych i firmach.
Program szkolenia:
1. Specyfika działalności NGO w kontekście funkcjonowania mediów lokalnych, szanse i zagrożenia.
2. Zasady działania mediów. Podstawowe zagadnienia formułowania przekazu i kształtowania polityki
redakcyjnej.
3. Znaczenie współpracy z mediami w działalności NGO. Pozytywny wizerunek organizacji jako
wartośd sama w sobie.
4. Zagadnienia organizacyjne dotyczące współpracy z mediami ze szczególnym uwzględnieniem
kwestii kompetencji pracowników NGO.
5. Jak zostad newsmakerem? Czego od nas chcą dziennikarze i co możemy z łatwością im dad?
6. Czym jest informacja? Jak powinno się udzielad informacji? Zasady tworzenia informacji.
7. Formy współpracy, czyli sposoby przekazywania informacji mediom. Wyjaśnienie podstawowych
pojęd i mechanizmów współpracy.
8. Wykorzystanie Internetu – co powinno byd na stronie internetowej, w jakie mechanizmy WWW
warto inwestowad, a jakie mogą wręcz zaszkodzid wizerunkowi organizacji.
9. Czego lepiej nie robid w kontaktach z mediami?
Walka o wizerunek organizacji i polityka informacyjna w sytuacjach kryzysowych.
Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli olsztyoskich stowarzyszeo, fundacji, grup
nieformalnych oraz do mieszkaoców miasta Olsztyn.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe, drobny poczęstunek oraz obiad w drugim dniu
zajęd.
Miejsce szkolenia: Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn.
mapa
Termin: 18 września g. 15.00-20.00 i 19 września g. 9.00 – 16.30
zapisy
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

--------------------------------------------------------------------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 Olsztyoskim Centrum Organizacji Pozarządowych

Tematy konsultacji:
podstawy księgowości
plan kont
wynagrodzenia i ZUS
sprawozdawczośd finansowa
Terminy:
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.

-----------------------------------------------------------------4. IX edycja konkursu o nagrodę Marszałka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej
-----------------------------------------------------------------Urząd Marszałkowski ogłosił IX edycję konkursu o nagrodę Marszałka za wybitne osiągnięcia w
dziedzinie pomocy społecznej. Celem przyznawania nagrody jest promocja nowoczesnych i twórczych
rozwiązao w dziedzinie pomocy społecznej. Nagroda przyznawana jest pracownikom pomocy
społecznej oraz najbardziej aktywnym liderom organizacji pozarządowych z terenu województwa
warmiosko-mazurskiego, przede wszystkim za:
1) zapobieganie izolacji, marginalizacji i społecznemu wykluczeniu osób i rodzin,
2) aktywizację jednostki i rodziny do rozwiązywania własnych problemów,
3) aktywizację środowisk lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych,
4) działania w zakresie kompleksowej pomocy osobom i rodzinom, prowadzącej do samodzielnego
funkcjonowania w społeczeostwie,
5) tworzenie i realizowanie systemu opieki nad dziedmi i młodzieżą,
6) tworzenie i realizowanie lokalnych programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu
problemów społecznych,
7) wdrażanie kompleksowych, nowatorskich rozwiązao we współpracy wielu podmiotów w
dziedzinie pomocy społecznej.
Z wnioskiem o nagrodę mogą wystąpid osoby fizyczne, prawne oraz instytucje i organizacje społeczne
działające w zakresie pomocy społecznej. Wniosek należy złożyd w regionalnym Ośrodku Polityki
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmiosko – Mazurskiego do dnia 20 września
2009 ( w przypadku przesyłki pocztowej- decyduje data stempla pocztowego).
Do wniosku należy dołączyd:
1) opis działalności i osiągnięd osoby, zgłoszonej do nagrody;
2) materiały dokumentujące działalnośd, o której mowa w pkt. 1;
3) niezależne opinie osób lub instytucji mogących potwierdzid wiarygodnośd działalności i osiągnięd,
o których mowa w pkt. 1.

wniosek i regulamin konkursu (Pomoc i integracja społeczna pkt.7)

--------------------------------------------------------------------5. Równad Szanse 2009 -Regionalny Konkurs Grantowy
--------------------------------------------------------------------Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza do wzięcia udziału w programie dotacyjnym PolskoAmerykaoskiej Fundacji Wolności "Równad Szanse 2009 -Regionalny Konkurs Grantowy"
Misją Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów
wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkaoców).
Dobry start rozumiany jest jako realizowanie przez młodych ludzi celów życiowych (w tym także celów
edukacyjnych) określonych samodzielnie i realistycznie.
Celem konkursu jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodzieży:
- umiejętnośd właściwej oceny środowiska, w którym dorasta, poprzez włączanie jej w proces
poznawania środowiska lokalnego i analizowanie swoich mocnych i słabych stron;
- umiejętnośd pozyskiwania wsparcia społecznego, poprzez nawiązywanie nowych relacji społecznych
(z ludźmi i instytucjami), a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie
a jednocześnie rozwijają wśród lokalnych organizacji, grup nieformalnych i placówek pozaszkolnych
realizujących projekt umiejętnośd diagnozowania potrzeb i zasobów społecznych, a także
umiejętnośd pozyskiwania partnerów do realizacji przedsięwzięd.
Formy wsparcia dla organizacji wnioskującej:
- dotacje do 7 000 zł przyznawane na okres 6 miesięcy,
- szkolenia i doradztwo dla koordynatorów projektów.
Podmioty uprawnione do startowania w konkursie (dotyczy tylko podmiotów ze wsi i miast do 20 tys.
mieszkaoców)
- organizacje pozarządowe
- domy kultury
- biblioteki gminne
- nieformalne grupy dorosłych, które w momencie składania wniosku zadeklarują założenie (do kooca
realizacji projektu) lokalnej organizacji pozarządowej, która będzie kontynuowała działania na rzecz
wyrównywania szans podjęte w ramach projektu.
O dotację nie mogą ubiegad się organizacje, które aktualnie realizują inne projekty w ramach
Programu „Równad Szanse” (kooczące się po 1 X 2009).
Podmioty mające siedzibę w miejscowościach powyżej 20 000 mieszkaoców nie mogą brad udziału w
konkursie, nawet jeśli ich projekty zakładają działania na terenach wiejskich i w małych miastach do 20
000 mieszkaoców.
O dotacje nie mogą ubiegad się szkoły.
Termin realizacji projektu: projekt nie może rozpoczynad się wcześniej niż 1 I 2010 r. i trwad dłużej niż do
30 VI 2010 r.
Adresaci (beneficjenci) projektów: młodzież w wieku od 13 do 19 lat (ze szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkaoców.
Procedura składania wniosków:
Termin rejestracji wniosków: do 10 października 2009

Wnioski należy składad korzystając z elektronicznego systemu naboru wniosków znajdującego się na
stronie www.rownacszanse.pl. Aby złożyd wniosek należy zapoznad się ze znajdującą się na stronie
szczegółową instrukcją postępowania.
Wszelkich informacji o konkursie udzielają Partnerzy Regionalni
Dotyczy województw: warmiosko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego
Stowarzyszenie Tratwa
10 – 233 Olsztyn, ul. Parkowa 1
tratwa@tratwa.pl

--------------------------------------------------------------------6. Fundacja Idealna Gmina Oddział Warmiosko-Mazurski - Akademii Umiejętności Animatora
--------------------------------------------------------------------Fundacja Idealna Gmina Oddział Warmiosko-Mazurski organizuje kolejną edycję Akademii
Umiejętności Animatora. Podczas pierwszej uczestnicy Akademii przygotowali 6 projektów do Urzędu
Marszałkowskiego w ramach tzw. oddolnych inicjatyw i dofinansowanie otrzymało 5 projektów.
Skutecznośd naszych szkoleo jak widad jest duża. Zapraszamy na naszą stronę
http://animatorzy.idealnagmina.org.pl
Najbliższe szkolenie rozpoczynamy 5-6 września w Idzbarku.
Zapewniamy zwrot kosztów podróży, wyżywienie, miłą atmosferę.
Szkolenia są bezpłatne.
Wszystkie warsztaty psychologiczne odbywad sie będą w weekendy raz w miesiącu, pozostałe
szkolenia w jeden wybrany dzieo w tygodniu po 4 godziny raz na 3 tygodnie od października.
Zapraszamy.
Pozdrawiam wszystkich
Małgorzata Kramarz
Prezes fundacji
animatorzy_fio_plakat.pdf
animatorzy_formularz_zgloszeniowy.doc

--------------------------------------------------------------------7. 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

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

