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PROGRAM UE "EUROPA DLA OBYWATELI"
SPOTKANIE INFORMACYJNE DNIA 20 czerwca OLSZTYN
Celem spotkania jest przybliżenie przedstawicielom trzeciego sektora i
samorządów, aktywistom, społecznikom i osobom zainteresowanym realizacją
projektów międzynarodowych celów, priorytetów, struktury i możliwości działań,
zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie grantowym Unii
Europejskiej "Europa dla obywateli".
Program "Europa dla obywateli" przeznaczony jest dla jednostek samorządu
terytorialnego, instytucji edukacyjnych, kulturalnych i badawczych, sektora
pozarządowego oraz innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego
nienastawionych na zysk, działających w obszarze społeczeństwa
obywatelskiego, kultury i edukacji. Program ma na celu wspieranie aktywnego
uczestnictwa w życiu społecznym, działań związanych z tematyką
obywatelstwa europejskiego i integracji europejskiej, inicjatyw lokalnych,
zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.
W ramach tego programu można zrealizować projekt w obszarach Pamięć
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Europejska oraz Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie.
Bardziej szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie
internetowej polskiego Punktu Kontaktowego
programu: europadlaobywateli.pl; oraz na stronie Agencji Wykonawczej ds.
Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, zarządzającej
programem: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Spotkanie jest otwarte i bezpłatne; aby wziąć w nim udział należy
zarejestrować się poprzez formularz rejestracyjny na naszej stronie
internetowej, znajdujący się pod
linkiem: https://europadlaobywateli.pl/szkolenie/spotkanie-informacyjneprogramu-europa-dla-obywateli-20-czerwca-2018-olsztyn/
Spotkanie odbędzie się 20 czerwca br. w Kamienicy Naujackiej w Miejskim
Ośrodku Kultury w Olsztynie przy ulicy Erwina Kruka
2 www.mok.olsztyn.pl/, w godzinach 10.30-14.30.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie!

PROJEKT IBM - NOWE ROZWIĄZANIA - NOWA SZATA
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W maju Olsztyn gościł wolontariuszy z firmy IBM w ramach programu
Corporate
Service
Corps.
Celem
programu
było
wypracowanie
technologicznych rozwiązań usprawniających komunikację wewnętrzną i
zewnętrzną organizacji.
Dzięki ciężkiej pracy wolontariuszy i wolontariuszek oraz wypracowanym
rozwiązaniom, Związek wkroczył w nowy etap.
Owa transformacja była niezbędna, by poszerzyć ofertę oraz usprawnić dialog
ze społecznością lokalną.
Wprowadzenie zaproponowanych narzędzi technologicznych pozwoliło
organizacji na usprawnienie przepływu informacji wewnątrz Związku oraz
pomiędzy stowarzyszeniami i fundacjami korzystającymi z usług OCOPu.
Dzięki przeprowadzonym szeregu szkoleń, członkowie Związku mogli lepiej
zrozumieć naturę cyfryzacji oraz poznać narzędzia, które zostały wdrożone.
Projekt zakończył się pełnym sukcesem. Jako jedyna instytucja objęta
wsparciem

w

Olsztynie,

OCOP może

się

pochwalić

wprowadzeniem

rekomendacji i wdrożeniem narzędzi w czasie trwania programu Corporate
Service Corps w naszym mieście.
Związek od teraz będzie bardzo aktywnie dążył do tego by olsztyńskie
stowarzyszenia i fundacje również korzystały w pełni z możliwości wdrożonych
narzędzi. Pozwoli to na budowanie silnego wizerunku olsztyńskich organizacji,
lepszego funkcjonowania oraz ich rozwoju jako profesjonalnego partnera dla
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samorządu oraz biznesu.
Projekt IBM obejmował również inne olsztyńskie instytucje, gdzie wypracowano
następujące rozwiązania:
Urząd Miasta: Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego - wypracowano
rekomendacje do portalu olsztyn.eu.
Urząd Miasta: Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji
Pozarządowych Miasta Olsztyna - wypracowano model podejmowania
złożonych decyzji strategicznych.
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny - wypracowane działania mają
doprowadzić do zrównoważonego rozwoju Inkubatorów Przedsiębiorczości,
innowacji

badań

i

rozwoju

w

regionie

oraz

prowadzić

do

wzrostu

przedsiębiorczości i spadku bezrobocia wśród młodzieży.
Centrum

Innowacji

i

Transferu

Technologii

przy

Uniwersytecie

Warmińsko-Mazurskim - wypracowane rozwiązania pozwolą na poszerzenie
wiedzy intelektualnej i technologicznej uczelni oraz przeniesienie jej do
gospodarki. CITT odgrywa aktywną rolę w promowaniu współpracy między
biznesem a instytucjami naukowymi na Warmii i Mazurach.

Dzięki powyższym rekomendacjom, instytucje zaangażowane w projekt
uzyskały wiedzę niezbędną do wprowadzenia korzystnych zmian. Wierzymy, że
przy takich projektach miasto Olsztyn będzie się rozwijać, i liczymy na to, że w
niedalekiej

przyszłości

będziemy

gościć

kolejnych

wolontariuszy

pod

sztandarem Corporate Social Responsibility (CSR).

Startujesz z nowym pomysłem? Potrzebujesz dofinansowania?

Jeśli dziś na stronie Twojej

Mamy dla Ciebie genialne narzędzia

organizacji Darczyńca widzi tylko
trzy zdania prośby i wpisany numer

do fundraisingu on-line.

konta lub zwyczajnie nie ma tam
apelu o darowizny.

http://wplacam.ngo.pl/?
utm_source=newsletter&utm_mediu
m=email&utm_campaign=naglowek
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Wplacam2
A do tego zatrudnienie grafika,
stworzenie formularzy do wpłat i całe
formalności z dostawcą płatności
sprawiają, że robi Ci się słabo...
Spokojnie! Ułatwimy Ci życie!

Fundacja Orange Dobroczyńcą Roku [patronat ngo.pl]

Jako największa polska firma telekomunikacyjna nie tylko zbliżamy miliony
Polaków, ale też staramy się inspirować ich do twórczego korzystania z nowych
technologii. Nasza Fundacja od kilkunastu lat bardzo aktywnie pomaga w tej
cyfrowej edukacji. Nowoczesne technologie dają niesamowite możliwości. W
FabLab powered by Orange wspólnie ze stowarzyszeniem Robisz.to
pokazujemy, że każdy może zrobić coś z niczego i nauczyć się pozornie
skomplikowanych rzeczy, jak np. druk 3D. Cieszę się, że jury i internauci
docenili nasze działania – mówi Jean-François Fallacher, prezes Orange
Polska.
Fablab to przestrzeń rozwoju kreatywności i wykuwania się nowych pomysłów.
– Dzięki technologiom można tu wykonać dosłownie wszystko, a w przypadku
trudności, wykwalifikowani trenerzy służą pomocą i wiedzą – dodaje Ewa
Krupa, prezes Fundacji Orange.
Fundacja Orange zaangażowała się w projekt finansowo, organizacyjnie oraz
merytorycznie.
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2180972.html?utm_source=v8__newsletter__najwa%C5%BCniejsze&utm_medium=email&utm_campaign=11.06.2018
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JAK DOBRZE WYREKRUTOWAĆ PRACOWNIKA I WDROŻYĆ GO DO PRACY?

„Ludzie w organizacji pozarządowej"
to praktyczny poradnik dla osób,
które pełnią funkcje zarządcze w
stowarzyszeniach,

fundacjach

i

potrzebują wsparcia w wybranych
aspektach pracy z zespołem. (...)
przeczytanie poradnika na pewno
pomoże

zrozumieć

mechanizmów
funkcjonowania

wiele

kluczowych
zespołów

zaplanować

konkretne

podnoszące

jakość

dla
i

działania,
zarządzania

ludźmi w organizacji. Zachęcamy!”
Piotr Henzler, Fundacja Akademia
Organizacji

Obywatelskich

(Kursodrom)
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/
2178870.html?utm_source=v8__newsletter__najwa%C5%BCniejsze&utm_mediu
m=email&utm_campaign=11.06.201
8

Publikujemy długo wyczekiwane
projekty pierwszych programów
Narodowego Instytutu Wolności:
Polskiego Korpusu Solidarności oraz
Programu Rozwoju Organizacji
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Obywatelskich w latach 2018-2030.

http://wiadomosci.ngo.pl/files/wiado
mosci.ngo.pl/public/filespublic/2017/
20180614121011_0_Program_PRO
O.pdf

„Olsztyn – miasto przyjazne dla
niewidomych w ramach REHA
FOR THE BLIND IN POLAND”

Jesteśmy razem!
28 czerwca 2018
Część merytoryczna (13.00-15.00):
„Olsztyn – miasto przyjazne dla
niewidomych w ramach
REHA

FOR

THE

BLIND

IN

POLAND” - siedziba
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Emilii SukertowejBiedrawiny w Olsztynie, ul. 1-ego
Maja 5
oraz
Piknik integracyjny (15.00-18.00):
Olsztyn,

Stare

Miasto

-

scena

staromiejska- występy artystyczne,
atrakcje

sportowe,

najnowsze
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rozwiązania

tyflorehabilitacyjne,

kącik brajlowski
Olsztyńska impreza jest częścią XVI
edycji
Konferencji REHA for the Blind in
Poland
13-15 października 2018 roku
Wydarzenie jest dofinansowane ze
środków PFRON
SERDESZNIE ZAPRASZAMY!

Serwis Informacyjny OCOP redaguje: Zespół OCOP, ocop.olsztyn@gmail.com
Zapraszamy do współtworzenia biuletynu i udziałów w naszych przedsięwzięciach.
Serwis www: ocop.olsztyn.pl
Tel: +48 503 680 500
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie"
ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
NIP: 7393542485, Regon: 280092551
Kalendarz OCOP >> Zamów
newsletter >>
Wiadomość ta została wysłana z bazy OCOP oraz Olsztyńskiego Banku Informacji
o Organizacjach Pozarządowych.
Aby się wypisać, prześlij zwrotnego maila z adnotacją "odmawiam" na adres ocop.olsztyn@gmail.com
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