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NR 19/2018
Olsztyn, 09.07.2018
w „Serwisie informacyjnym” znajdziecie Państwo informacje dotyczące
konkursów, szkoleń
oraz wydarzeń istotnych dla organizacji pozarządowych.
Chcielibyśmy, aby pojawiały się tu też informacje dotyczące działań
podejmowanych przez Państwa organizacje. Zamieścimy je w naszym
newsleterze oraz w biuletynie „Donosiciel Pozarządowy”
Dlatego serdecznie zapraszamy do kontaktu i przesyłania informacji
o swoich ciekawych planowanych i zrealizowanych inicjatywach na adres
ocop.olsztyn@gmail.com
CZEKAMY NA PAŃSTWA INFORMACJE !

5 pytań o… odpływ profesjonalistów
z organizacji [wywiad]
– Dla wielu organizacji obecna sytuacja stała się sygnałem, by uniezależniać
się od środków publicznych. Na dłuższą metę może to przynieść korzyści –
mówi doktor Magdalena Arczewska, socjolożka z Instytutu Stosowanych Nauk
https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=91819
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Społecznych UW i redaktorka naczelna Kwartalnika „Trzeci Sektor”.
Okazuje się, że niestabilność finansowa organizacji sprawia, że ludzie, którzy
zdobyli w niej duże doświadczenie, wiedzę i kompetencje, odchodzą i
wykorzystują je gdzie indziej ze względu na inne życiowe cele.
Wśród działaczy i działaczek organizacji, o których mówimy, jest bardzo duże
wypalenie, a także poczucie zagrożenia. O ile to pierwsze pojawiało się
zawsze, o tyle drugie widać w badaniach od niedawna.

CZYTAJ WIĘCEJ: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2183448.html

Rada Działalności Pożytku Publicznego opiniuje 3
ważne programy [relacja]
Podczas lipcowego posiedzenia RDPP dyskutowano o programach
przedstawionych w połowie czerwca 2018 r. przez Przewodniczącego Komitetu
ds. Pożytku Publicznego. To bardzo ważne dokumenty dla trzeciego sektora,
mające znacząco oddziaływać na organizacje do 2030 r. Podczas dyskusji na
plan pierwszy wysunął się problem proceduralny – na jakim etapie Rada
powinna zabierać głos w przypadku podobnych, fundamentalnych dla NGOsów przedłożeń.

Przewodniczący proponuje trzy Programy
Na lipcowym posiedzeniu królowały Programy przedstawione przez
Przewodniczącego
Komitetu
ds.
Pożytku
Publicznego.
Samego
przewodniczącego na posiedzeniu nie było. Reprezentowała go Weronika
Najda, dyrektor Departamentu społeczeństwa obywatelskiego w KPRM oraz
Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności. To właśnie
dyrektor NIW składał w trakcie posiedzenia najwięcej wyjaśnień, choć formalnie
Programy powstają w rządzie, a nie w NIW-ie. To jednak Instytut będzie ich
https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=91819
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realizatorem, a wiele działań Wojciecha Kaczmarczyka z ostatnich dwóch lat
związanych było z wypracowaniem tych dokumentów.
Programy, o których debatowano na posiedzeniu Rady Działalności Pożytku
Publicznego to:
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO)
Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu
Długoterminowego na lata 2018-2030
Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata
2018-2030
CZYTAJ WIĘCEJ: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2183321.html

10 sposobów na tworzenie dobrego
zespołu
Organizacje pozarządowe zajmują się rozwiązywaniem bardzo ważnych
problemów społecznych. Problemów, które są złożone i których rozwiązywanie
zajmie nam całe lata, podczas których będziemy musieli przy okazji
wielokrotnie zmieniać strategię. Dlatego najbardziej wartościowymi
pracownikami NGO będą osoby, które są kreatywne i samodzielne, a
niekoniecznie najbardziej karne i posłuszne.
czytaj więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2182980.html

9 faktów o NGOs w województwie
warmińsko-mazurskim
Co charakteryzuje organizacje w województwie warmińsko-mazurskim? Na
pewno bardzo dobrze oceniana współpraca z samorządem i wysoki udział w
konsultacjach społecznych organizowanych przez władze lokalne. A także
umiejętność pozyskiwania wolontariuszy – z ich wsparcia korzysta ¾
warmińsko-mazurskiego sektora.
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warmińsko-mazurskim

pod

koniec

2015

roku

zarejestrowanych było 4 970 fundacji i stowarzyszeń, co stanowiło ok. 4%
całego polskiego sektora. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców w regionie
oznaczało to 35 organizacje na 10 tys. mieszkańców.
czytaj więcej: http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/2019025.html

Zakładasz fundację? Zamów poradnik!
Praktyczny poradnika z serii 3w* – „Jak założyć fundację i napisać jej statut".
Przedstawiono w nim kompleksowo informacje dotyczące zakładania fundacji
oraz tworzenia jej statutu. W poszczególnych rozdziałach znajdziesz
następujące informacje:
jak krok po kroku – od pomysłu na założenie fundacji do zarejestrowania
w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), przejść całą formalną procedurę
i rozpocząć działalność społeczną w formie fundacji,
jak prawidłowo napisać statut fundacji,
przykładowe wzory dokumentów przydatnych w rejestracji fundacji, wzór
statutu oraz treść ustawy o fundacjach.
Zapoznaj się z fragmentem poradnika:
http://sklep.ngo.pl/image/data/spisy_tresci/3w/3w_fundacja2015_fragmenty.pdf

RegioStars Awards 2018 – głosuj na projekty z
udziałem polskich partnerów
3 lipca rozpoczęło się głosowanie w konkursie RegioStars 2018 na
najciekawsze inicjatywy dotyczące rozwoju regionalnego w Europie. Wśród 21
najbardziej oryginalnych i innowacyjnych przedsięwzięć dofinansowanych z
Funduszy Europejskich znalazły się dwa projekty realizowane z udziałem
polskich partnerów.
Beneficjenci konkurowali w 5 kategoriach:

https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=91819

Strona 4 z 8

ocop-19-2018-serwis-informacyjny

09.07.2018, 13+13

Wspieranie inteligentnej transformacji przemysłowej;
Osiąganie

zrównoważonego

rozwoju

poprzez

zmniejszenie

emisji

dwutlenku węgla;
Tworzenie lepszego dostępu do usług publicznych;
Sprostanie wyzwaniom związanym z migracją;
Temat roku 2018: Inwestowanie w dziedzictwo kulturowe.
Projekt Zdrowie jest najważniejsze – profilaktyka zdrowotna mieszkańców
gmin Kętrzyn i Oziorsk został zauważony w kategorii „Tworzenie lepszego
dostępu do usług publicznych”. Z kolei projekt Torfowiska wysokie –
europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza wyłoniono w kategorii
„Temat roku 2018: Inwestowanie w dziedzictwo kulturowe”.
czytaj więcej: http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/2183173.html

Gdynia. Festiwal Kultur Świata
GLOBALTICA 2018
Głównym celem Festiwalu Kultur Świata jest pokazywanie wielokulturowości,
zaznajamianie z odmiennymi tradycjami i religiami. Co ważne, na festiwalu nie
zobaczymy tych tradycji w „muzealnej” formie, zobaczymy raczej żywotność
kulturowych inspiracji, odnajdziemy te obszary, gdzie kulturowe korzenie
spotykają się ze współczesnością, gdzie to, co osadzone w tradycji staje się
pożądane we współczesnej kulturze.
PROGRAM FESTIWALU http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/2183484.html

Fundacja FIKA - bezpłatne porady prawne i
mediacje
Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" zaprasza na bezpłatne porady prawne
do Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki
https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=91819
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1, tel. 505 344 605 zapraszamy w środę godzinach 11.00 - 14.00 - porady
prawne oraz piątki w godzinach 11.00-14.00 - porady prawne i mediacje.

Bezpłatne doradztwo dla NGO
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych oferuje bezpłatną pomoc przy
przygotowaniu ofert konkursowych. Organizacje zainteresowane ofertą OCOP
proszone są o kontakt:
ocop.olsztyn@gmail.com, Tel. 503 680 500.
Bezpłatne doradztwo uzyskać można również w zakresie między innymi:
rozliczania ofert z realizacji zadań publicznych oraz pisania i rozliczania
projektów.
Osoby zajmujące się w organizacji sprawami księgowymi i finansowymi
zapraszamy do skorzystania
z bezpłatnego doradztwa we wtorki godz. 17.00-18.00 w OCOP, ul. Tarasa
Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn mapa >>
Doradztwo jest organizowane przez Związek Stowarzyszeń „Razem w
Olsztynie” w ramach projektu
„Olsztyńskie

Centrum

Organizacji

Pozarządowych”

realizowanego

przy

współudziale finansowym Gminy Olsztyn.

Olsztyńskie Centrum Wolontariatu "Spinacz" - zapraszamy na
OCW SPINACZ prowadzone jest przez Związek Stowarzyszeń "Razem w
Olsztynie" i działa w jego strukturach. Naszym celem jest promocja i rozwijanie
wolontariatu w Olsztynie i województwie warmińsko-mazurskim. Prowadzimy
biuro pośrednictwa pracy wolontaryjnej.
Szczegóły OCW SPINACZ
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Wypożyczanie sprzętu i rezerwacja sal w OCOP
Zapraszamy organizacje pozarządowe z Olsztyna do wypożyczania w naszym
Centrum: namiotów, rzutnika, ekranu, krzeseł, sztalug, skarbon do kwestowania
itp. oraz korzystania z sal szkoleniowych, 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.
Kontakt: e – mail: sekretariat.ocop@gmail.com; tel. 503 680 500

Biblioteka OCOP
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzi bibliotekę, której
zasoby dostępne są dla osób odwiedzających OCOP w godzinach otwarcia,
istnienie również możliwość wypożyczenia poszczególnych pozycji. Zachęcamy
do korzystania z naszego księgozbioru. Staramy się go uzupełniać w miarę
potrzeb i możliwości finansowych.

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
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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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