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NR 25/2018
Olsztyn, 17.08.2018
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. Spotkanie z Walterem Chełstowskim 28.09.2018 godz. 16:00
2. Miejsca otwarte. Bądźmy tu i teraz [patronat ngo.pl]
3. Wystartowała
jubileuszowa,
X
edycja
Plebiscytu
"Gwiazdy
Dobroczynności"
4. Facebook wyciąga rękę do organizacji pozarządowych.
5. Szkolenie: Pozyskiwanie środków zewnętrznych w organizacji
pozarządowej" 11.09.2018 (16:00-19:00)
6. Dokumenty Google - sztuczki i porady. Część 1
https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=139695
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Fundacja FIKA - bezpłatne porady prawne i mediacje
Bezpłatne doradztwo dla NGO
Olsztyńskie Centrum Wolontariatu SPINACZ
Wypożyczanie sprzętu i rezerwacja sal w OCOP
Biblioteka OCOP

SPOTKANIE Z WALTEREM CHEŁSTOWSKIM
28.08.2018 godzina 16:00
Serdecznie zapraszam na spotkanie z Panem Walterem Chełstowskim polskim reżyserem i producentem programów i widowisk telewizyjnych. Walter
Chełstowski był pomysłodawcą i organizatorem Festiwalu w Jarocinie oraz
twórcą " Róbta co chceta " - prekursora Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy".
Spotkanie odbędzie się 28 sierpnia (wtorek) o godz.16:00 w Olsztyńskim
Centrum Wolontariatu "Spinacz" na ul. Tarasa Szewczenki 1.
Nasz gość opowie o swojej działalności, podzieli się doświadczeniem w pracy
wolontaryjnej. Zapraszamy serdecznie, okazja rozmowy z taką osobą może być
niezapomniana , tym bardziej, że Pan Walter jest osobą niezwykle serdeczną i
ciepłą.
Krótkie bio:
Rodzice − Stanisław i Jolanta Chełstowscy − pracowali w tygodniku społecznopolitycznym „Po prostu”. W późniejszych latach Jolanta Chełstowska była
autorką
tematyce

książek
harcerskiej

i
(m.in.:

redaktorką
naczelną
pism
o
Księga zabaw: na podwórku i gdzie

indziej 1971, Najtrudniejszy pierwszy krok 1981), natomiast Stanisław
Chełstowski (zm. 10 sierpnia 2009) przez wiele lat kierował redakcją „Życia
Gospodarczego”.
Walter Chełstowski był twórcą i organizatorem Festiwalu w Jarocinie,
pomysłodawcą i założycielem kompanii ITC, wydawcy programu 30 ton, ppw polaków portret własny oraz portalu CGM.PL - Codzienna Gazeta Muzyczna.
Był też członkiem zarządu TVP.
Chełstowski jest współzałożycielem Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej
https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=139695
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Pomocy i jednym z inicjatorów Komitetu Obrony Demokracji.

Miejsca otwarte. Bądźmy tu i teraz [patronat ngo.pl]

Miejsca otwarte – miejsca wspólne

To ostatnio często powtarzająca się opowieść: zamiast żyć, egzystujemy.
Zachłyśnięci kapitalizmem i filozofią indywidualizmu, nie mamy czasu dla
rodziny i przyjaciół, co dopiero mówić o pasjach czy nawiązywaniu nowych
relacji. Wciąż wędrujemy: na jednym końcu miasta mieszkamy, w innym
pracujemy lub się uczymy, jeszcze gdzie indziej spędzamy czas wolny, chyba
że w tym aspekcie życia ograniczamy się do wpatrywania się w jakiś ekran;
nowe technologie i media społecznościowe dostarczają tylu bodźców, że coraz
trudniej jest nam żyć „w realu”: tu i teraz.
Efekt to często całkowity brak wiedzy o najbliższej okolicy, o sąsiadach, ich
smutkach i radościach. Tymczasem wystarczy na chwilę się zatrzymać,
rozejrzeć dookoła, by odkryć, że to w tej naszej najmniejszej – dzielnicowej,
osiedlowej ojczyźnie można inaczej, a może lepiej spędzić czas.
Czytaj więcej

Wystartowała jubileuszowa, X edycja
Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności”
Osoby publiczne, znane ze świata kultury, mediów, internetu coraz częściej
użyczają swojego wizerunku w kampaniach i akcjach społecznych, zakładają
fundacje i stowarzyszenia, stają się darczyńcami organizacji pozarządowych i
pomagają w zbiórkach on-line. Właśnie z myślą o nich powstał Plebiscyt
„Gwiazdy Dobroczynności”.
Już od 6 sierpnia organizacje pozarządowe, firmy, menadżerowie Gwiazd
mogą nominować tych, którzy angażują się społecznie i poświęcają swój czas
na działania dobroczynne. Nagrodą w Plebiscycie jest tytuł „Gwiazdy
https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=139695
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Dobroczynności” oraz czek dla wskazanej przez Gwiazdę organizacji.
Organizator

─

Akademia

Rozwoju

Filantropii

w

Polsce

oraz

Partner ─ magazyn SHOW czekają na wnioski do 20 września.
„Gwiazdy Dobroczynności” to jedyny w Polsce Plebiscyt publiczności i
największa kampania medialna promująca i nagradzająca zaangażowanie
społeczne osób znanych. Udział w Plebiscycie to szansa dla organizacji
pozarządowych współpracujących z gwiazdami na nagłośnienie ważnych
problemów społecznych, promowanie swojej działalności statutowej,
znajdowanie partnerów i funduszy oraz budowanie wizerunku organizacji
godnej najwyższego zaufania społecznego. To również okazja dla organizacji
do uhonorowania i podziękowania Gwiazdom, które wspierają ich działania.
Czytaj więcej

Facebook wyciąga rękę do organizacji pozarządowych
Facebook

ogłosił

nieodpłatne

udostępnienie

polskim

organizacjom

pozarządowym platformy Workplace. Usługa ta, rozwijana od 2016 roku,
zapewnia narzędzia wspólnej pracy firmom i organizacjom każdej wielkości,
strukturze, czy charakterze działania.
W ramach programu Workplace for Good firma zdecydowała się na wspieranie
instytucji pozarządowych i edukacyjnych na całym świecie poprzez
udostępnienie narzędzi, które ułatwiają komunikację i współpracę w ramach
organizacji.
Podczas inaugurującego spotkania programu w Polsce, w Przestrzeni from
Facebook przedstawiciele trzeciego sektora mieli okazję dowiedzieć się więcej
o programie Workplace for Good. Workplace systamatycznie się rozwija: po
niespełna dwóch latach od uruchomienia Workplace, z plaformy korzysta
ponad 30 tysięcy firm i organizacji.
Czytaj więcej

"Pozyskiwanie środków zewnętrznych w
organizacji pozarządowej "
https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=139695
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11.09.2018 (16:00-19:00)
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt.
„Pozyskiwanie środków zewnętrznych w organizacji pozarządowej”.
Szkolenie przeprowadzi Elżbieta Maruszczak

- główny specjalista ds.

opracowywania i wdrażania projektów w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w
Olsztynie; od 20 lat przygotowuje, realizuje, wspomaga i rozlicza projekty
lokalne,

regionalne,

Trenerskiej

krajowe

prowadzonej

i

przez

międzynarodowe.
Stowarzyszenie

Absolwentka
Trenerów

Szkoły

Organizacji

Pozarządowych STOP.

Osoby uczestniczące:
1) dowiedzą się, czym jest projekt, z jakich elementów się składa,
2) przećwiczą, z kim warto realizować projekty, z jakich środków i dlaczego
(gra),
3) poznają różne ciekawe propozycje projektów (dobre praktyki),
4) dowiedzą się, jak wiele jest źródeł finansowania takich projektów, gdzie ich
szukać,
5) dowiedzą się, jak sobie radzić z problemami, które występują w pracy z
projektami.
Program szkolenia:
16:00 – 17:00 - Prezentacja celów szkolenia, programu, uczestników. Dobre
praktyki. Źródła finansowania projektów. Co to jest projekt? (puzzle)
17:00 – 17:15 Przerwa
17:15 – 19:00 - Przygotowywanie projektów dla mieszkańców Olsztyna i nie
tylko (gra). Podsumowanie szkolenia
Szkolenie

jest

nieodpłatne

i

przeznaczone

dla

przedstawicieli olsztyńskich organizacji pozarządowych, osób fizycznych i
instytucji współpracujących z olsztyńskimi organizacjami pozarządowymi przy
realizacji zadań statutowych oraz osób zainteresowanych działalnością
środowiska, w szczególności wolontariuszy.
Uczestnicy

szkolenia

otrzymają

materiały

https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=139695
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poczęstunek.
Miejsce szkolenia: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych;

ul.

Tarasa

e-

Szewczenki

1;

10-274

Olsztyn

tel.

503

680

500;

mail: ocop.olsztyn@gmail.com
Termin: 11 września 2018 r. (wtorek) godz. 16.00 - 19.00
Prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu za pomocą formularza
zgłoszeniowego znajdującego się u dołu strony lub pod nr tel. 503 680 500.
Ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność
zgłoszeń.
Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie przekazane telefoniczne lub
przesłane e-mailem na podany w formularzu adres, co najmniej 2 dni przed
szkoleniem.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu
szkolenia.
Informacje na temat szkolenia:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Tarasa Szewczenki 1 10-274 Olsztyn
tel. 503 680 500
email: sekretariat.ocop@gmail.com

Dokumenty Google – sztuczki i porady. Część 1
Podpowiadamy, jak najefektywniej wykorzystywać pakiet biurowy Dokumentów
Google. Radzimy, z jakich funkcji warto korzystać oraz gdzie znaleźć
dodatkowe opcje. Podsuwamy informacje o sztuczkach dla najbardziej
zaawansowanych użytkowników, którzy lubią usprawniać swoją pracę.
Popularny

pakiet

biurowy

od

Google

cieszy

się

coraz

większym

zainteresowaniem, sukcesywnie przejmując użytkowników Microsoft Office.
Niepozorne narzędzie chmurowe oferuje swobodę pracy z bardzo
https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=139695
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nowoczesnym podejściem. Niewielu użytkowników zna jednak jego prawdziwy
potencjał. Dokumenty Google swoimi możliwościami mogą zawstydzić
najbardziej zaawansowane, desktopowe pakiety. Co istotne, usługa jest
całkowicie darmowa, aby z niej korzystać wystarczy konto G-mail/Google.
Czytaj więcej

Fundacja FIKA - bezpłatne porady prawne i
mediacje
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

https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=139695
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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

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
https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=139695
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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

This email was sent to << Test Email Address >>
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
Olsztyn Center of NGOs · Tarasa Szewczenki 1, 11-041 Olsztyn · Olsztyn 11-041 · Poland
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