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NR 23/2018
Olsztyn, 03.08.2018
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 !
SPIS TREŚCI:
1. Migracje: nowe rozwiązania
2. XI edycja konkursu grantowego "Na dobry początek"
3. NGO nie złożyło w terminie sprawozdania finansowego do urzędu
skarbowego. Co ma zrobić?
4. Jak zorganizować pracę organizacji w nowoczesny sposób? Cz. II
5. 1 sierpnia. Odpowiedzialność, prawość, braterstwo - bezcenne cechy,
dzięki którym tworzymy wspólnotę.
6. Spektakl Komedia "Szalone Nożyczki" 20.10.2018
https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=126435
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7. Szachistki i Szachiści, zapraszamy WAs na organizowanie po raz
pierwszy przez UKS Kopernik Olsztyn Wakacji z Szachami 2018
8. Fundacja FIKA - bezpłatne porady prawne i mediacje
9. Bezpłatne doradztwo dla NGO
10. Olsztyńskie Centrum Wolontariatu SPINACZ
11. Wypożyczanie sprzętu i rezerwacja sal w OCOP
12. Biblioteka OCOP

Migracje: nowe rozwiązania
Centra kontroli, zespoły sprowadzania na ląd, 6 tys. euro na osobę dla kraju UE
przyjmującego uchodźcę lub imigranta – KE przedstawia nowe podejście do
problemu migracji w oparciu o wytyczne Rady Europejskiej. - Jesteśmy gotowi
wspierać państwa członkowskie i trzecie w zakresie zacieśniania współpracy
na rzecz sprowadzania na ląd uratowanych na morzu – powiedział komisarz
Dimitris Avramopoulos.
W odpowiedzi na wezwanie przywódców UE z czerwcowego posiedzenia Rady
Europejskiej, Komisja Europejska przedstawiła koncepcję utworzenia centrów
kontroli oraz wprowadzenia środków krótkoterminowych w celu poprawy
procesu przetwarzania danych dotyczących osób sprowadzanych na ląd w UE,
jak również pierwszy zarys możliwych dalszych działań dotyczących
regionalnych ustaleń z państwami trzecimi dotyczących sprowadzania na ląd.
Regionalne ustalenia dotyczące sprowadzania na ląd należy postrzegać jako
działające równolegle do rozwoju centrów kontroli w UE: obie koncepcje
powinny przyczynić się do zagwarantowania wspólnej odpowiedzialności w
regionie w odpowiedzi na złożone wyzwania związane z migracjami.
Komisarz

Dimitris

Avramopoulos

powiedział:

-

Potrzebujemy

obecnie

wspólnych europejskich rozwiązań w dziedzinie migracji bardziej niż
kiedykolwiek w historii. Jesteśmy gotowi wspierać państwa członkowskie i
państwa trzecie w zakresie zacieśniania współpracy na rzecz sprowadzania na
ląd uratowanych na morzu. Aby współpraca ta działała w praktyce, konieczne
są wspólne działania – zarówno teraz, jak i w przyszłości. Musimy wypracować
trwałe rozwiązania.
Czytaj więcej

https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=126435
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XI edycja konkursu grantowego
"Na dobry początek!"
Zachęcamy aby przy realizacji zajęć o charakterze dydaktycznowychowawczym były wykorzystane nowatorskie metody pracy z dziećmi w
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które wpływają głównie na:
interakcję między dziećmi,
rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie,
kreatywność,
rozwój zdolności manualnych oraz aktywność ruchową,
rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. zajęcia z
logopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem, dietetykiem, zajęcia
terapeutyczne).

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:
1. przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku 2-9
lat,
2. zakup pomocy dydaktycznych,
3. zakup sprzętu/wyposażenia związanego z realizacją projektu,
4. porady specjalistyczne, warsztaty dla rodziców lub opiekunem dzieci
będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie projektu.
Nie czekaj! Złóż wniosek już dziś!!!
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej fundacji: Konkurs

NGO nie złożyło w terminie sprawozdania
finansowego do urzędu skarbowego. Co ma
https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=126435
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zrobić?
Organizacje pozarządowe nie dotrzymują terminów składania sprawozdań
finansowych do urzędu skarbowego. Zdarza się, że przyjmują wtedy taktykę
chowania głowy w piasek. To zły pomysł. Jest sposób, żeby wybrnąć z tej
trudnej sytuacji. Jaki?

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ:
Jestem prezesem stowarzyszenia. 28 czerwca Walne Zgromadzenie
zatwierdziło nasze sprawozdanie finansowe. Następnego dnia członkowie
zarządu rozjechali się na wakacje. 27 lipca wróciłem do domu i okazało się, że
każdy z nas – członków zarządu – myślał, że to ktoś inny zajmie się wysłaniem
sprawozdania do urzędu skarbowego. W rezultacie ciągle jest ono niewysłane.
Co możemy zrobić w takiej sytuacji? Czy grozi nam jakaś kara?
Czytaj więcej

Jak zorganizować pracę organizacji w
nowoczesny sposób? Cz II
Pytania i odpowiedzi
Czym są Dokumenty Google?
To zestaw narzędzi chmurowych przeznaczonych do edycji treści, zaczynając
od dokumentów tekstowych, przez arkusze, aż po prezentacje. Dzięki temu
stanowią alternatywę dla pakietu Microsoft Office.
Jak mogę korzystać z Dokumentów Google?
Użytkownicy posiadający konto Google mogą korzystać z Dokumentów Google
bezpłatnie za pośrednictwem przeglądarki. Wystarczy odwiedzić oficjalną
stronę narzędzia, albo utworzyć nowy dokument na Dysku Google.
Alternatywą jest skorzystanie z oficjalnych aplikacji Dokumenty Google /
Google Docs na urządzenia mobilne.
Czy możliwe jest korzystanie z Dokumentów Google bez dostępu do
https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=126435
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sieci?
Tak – pod warunkiem skorzystania z przeglądarki Google Chrome bądź z
wykorzystaniem darmowych aplikacji na urządzenia mobilne.
Czy inne osoby mogą mieć dostęp do moich dokumentów w usłudze?
Tylko jeśli zdecydujemy się na wybranie takiej opcji – możemy samodzielnie
zdefiniować osoby z dostępem do treści, przydzielić im uprawnienia, a nawet
edytować wspólnie materiały w czasie rzeczywistym.
Czy pliki tworzone w Dokumentach Google mogą być otwierane w innych
programach?
Tak

–

Dokumenty

Google

współpracują

z

popularnymi

formatami

obsługiwanymi przez wiele programów, takich jak Microsoft Office czy Libre
Office.

Usługa

pozwala

również

na

otwieranie

i

edytowanie

plików

pochodzących z tych programów.
Czy Dokumenty Google są płatne?
Narzędzia są w pełni bezpłatne. Wymagający użytkownicy, firmy i organizacje,
mogą rozwinąć usługę o narzędzia kooperacyjne, wykupując pakiet biurowy G
Suite, którego ceny zaczynają się od 4 euro miesięcznie za użytkownika. Dla
organizacji nonprofit jest ona jednak dostępna za darmo. Trzeba tylko złożyć
aplikację pod tym adresem.
Czytaj więcej

1 sierpnia. Odpowiedzialność, prawość,
braterstwo – bezcenne cechy, dzięki którym
tworzymy wspólnotę
„W tym roku świętujemy 100-lecie odzyskania niepodległości. Przypominamy
starania naszych przodków w budowaniu nowoczesnego, wolnego kraju.
Późniejsi powstańcy warszawscy w walce sprawdzili wartości wpajane im w
latach niepodległości, takie jak odpowiedzialność, prawość, braterstwo.
Wiedzieli, że cechy, dzięki którym tworzymy jedną wspólnotę są bezcenne” –
czytamy w apelu wystosowanym do mieszkańców Warszawy wspólnie przez
https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=126435
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Zbigniewa Galperyna – wiceprezesa Związku Powstańców Warszawskich,
Leszka Żukowskiego – prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
oraz Włodzimierza Paszyńskiego – wiceprezydenta m.st. Warszawy.
Czytaj więcej

Spektakl Komedia "SZALONE NOŻYCZKI" Hit
sezonu. Olsztyn, 20.10.2018, Aula "Maximum"
Specjalna oferta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej
"Szalone nożyczki” to wyjątkowe teatralne doświadczenie!
Punktem wyjścia jest kultowy i uwielbiany scenariusz cieszacy się powodzeniem w
najlepszych teatrach komediowych świata już od ponad 50-ciu lat. Nie bez powodu
znalazł się w Księdze Rekordów Guinnessa!
https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=126435
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Energiczny i przebojowy fryzjer prowadzi salon w lokalu wynajętym od Pani Izabeli.
Kiedy artysta fryzur zajmuje się plejadą barwnych charakterów, dochodzi do
skandalu– właścicielka lokalu nie żyje..! Detektywi mają nie lada wyzwanie,by
rozwiązać kryminalną zagadkę...KTO ZABIŁ?! Wszyscy obecni w salonie mieli
motyw acz nikt nie przyznaje się do zbrodni. Policja woła na alarm! -wtedy do akcji
wkracza UWAGA!...Widz!!!

W tym momencie interakcja Publiczności z Aktorami oraz towarzyszący humor sięga
zenitu. Jaki będzie finał?Wszystko pozostaje w Państwa rękach. Ten spektakl nigdy
nie kończy się tak samo! Jest magnetyczny, elektryzujący i budzący
podziw widzówcałego świata!

Obsada:
Krzysztof Ibisz / Lesław Żurek
Urszula Dębska / Joanna Kupińska
Leszek Stanek
Dominika Gwit
Alan Andersz
Maciej Wilewski / Michał Piróg

Szachistki i Szachiści, zapraszamy Was na
organizowane po raz pierwszy przez UKS
KOPERNIK Olsztyn
Wakacji z Szachami 2018
To nieodpłatne zajęcia kierowane w szczególności do dzieci i młodzieży (wizyta
dorosłych, w tym seniorów, mile widziana! liczymy na wymianę doświadczeń tak, jak podczas prowadzonych przez nas piątkowych Rodzinnych Spotkań
Szachowych).
W czasie Wakacyjnych Spotkań będziemy bawili się szachami!
Przybliżymy Wam sylwetkę obecnego Mistrza Świata Magnusa Carlsena,
postaramy się wzmocnić Was przed Mistrzostwami Polski Juniorów Wrocław
2018

grą

w

blitze

oraz

pograć
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Międzywojewódzkimi Mistrzostwami Młodzików Brok 2018.
PS. Trzymajcie kciuki za naszych reprezentantów na II Międzynarodowym
Memoriale im. I. Warakomskiej (pula nagród 80000 zł!):
Krzysztofa Budrewicza https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/27
Tomka Raka https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/57218174990417
92.

https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=126435
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Fundacja FIKA - bezpłatne porady prawne i
mediacje
https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=126435
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Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" zaprasza na bezpłatne porady prawne
do Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki
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
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
https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=126435
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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.

DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY CO TYDZIEŃ DO NASZEJ LEKTURY

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
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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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