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-----------------------------------------------------------------1. Targi Organizacji Pozarządowych „NGO na TOPie” - przedłużenie terminu zgłoszeń
-----------------------------------------------------------------Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza organizacje pozarządowe z terenu miasta Olsztyn
i powiatu olsztyńskiego do zaprezentowania swojego dorobku na Targach Organizacji Pozarządowych „NGO na TOPie”, które odbędą się podczas festynu sportowo-integracyjnego „Przywróćmy Blask Stadionowi
Leśnemu” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Olsztyna.
Termin: 7 sierpnia 2011
Miejsce: Stadion Leśny w Olsztynie
Szczegółowy program festynu wkrótce na www.ocop.olsztyn.pl
Przedłużyliśmy termin składania zgłoszeń do 30.07.2011.
Organizatorzy zapewniają miejsce na materiały promocyjne oraz miejsca siedzące w ograniczonej ilości.
Decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych zwrotnym mailem do dnia 1 sierpnia 2011.
Ilość miejsc ograniczona. W sytuacji większej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie możliwość
doboru uczestników. Dojazd na targi we własnym zakresie.
Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego >> drogą e-mail na adres: sekretariat.ocop@gmail.com
do dnia 30.07.2011.
Kontakt:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych

ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
tel. 503-68-05-00
e-mail: sekretariat.ocop@gmail.com
Organizatorzy:
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie"
Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA
Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn
Targi NGO na TOPie są współorganizowane w ramach projektu „COPy Warmii i Mazur. Sieć Centrów
Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego” przez Związek Stowarzyszeń „Razem w
Olsztynie”.

--------------------------------------------------------------------2. Piknik Organizacji Pozarządowych - wolne miejsca w busie
--------------------------------------------------------------------Urząd Marszałkowski wspólnie z Radą Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
organizują wyjazd na ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych pod hasłem „Mazury cud natury”.
W dniu 17.09.2011 (sobota) odbędzie się Piknik Organizacji Pozarządowych.
Więcej informacji: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/667202.html
Dysponujemy wolnymi miejscami dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z Olsztyna i powiatu
olsztyńskiego w busie, który wyjeżdża w dniu 17.09.2011 rano z Olsztyna i wraca późnym wieczorem tego
samego dnia.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres sekretariat.ocop@gmail.com
W zgłoszeniu trzeba podać informacje:
1. Imię i nazwisko
2. Nazwa organizacji
3. Telefon kontaktowy (najlepiej komórkowy)
4. Adres e-mail
5. Ewentualne zamówienie miejsca na stoisku z opisem (ulotki, publikacje, smakołyki, rękodzieło itp.)
Termin nadsyłania zgłoszeń: 1.08.2011.
Zapraszamy!
OCOP

--------------------------------------------------------------------3. Olsztyńska Kawiarenka Obywatelska - Polityka a organizacje pozarządowe – posłuchaj!
--------------------------------------------------------------------Zapraszamy do wysłuchania audycji powstałej podczas Olsztyńskiej Kawiarenki Obywatelskiej w dniu
28.06.2011.

Więcej >>
Kliknij aby posłuchać MP3 >>
Zdjęcia ze spotkania >>

--------------------------------------------------------------------4. Praca nad Programem współpracy na 2012 rok
--------------------------------------------------------------------Biuro Pełnomocnika zachęca organizacje pozarządowe prowadzące swoją działalność w Olsztynie, do
zgłaszania propozycji działań/zadań do projektu Programu współpracy Gminy Olsztyn z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie na rok 2012.
Propozycje i uwagi proszę zgłaszać na adres ngo@olsztyn.eu do dnia 15.08.2011
formularz_zmian.doc >>

--------------------------------------------------------------------5. Profesjonalne doradztwo dla NGO
--------------------------------------------------------------------Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego profesjonalnego doradztwa dla organizacji pozarządowych:
Kontakt:
ocop.olsztyn@gmail.com
Tel. 512558349
Natomiast osoby zajmujące się w organizacji sprawami księgowymi i finansowymi zapraszamy do
skorzystania z bezpłatnego doradztwa w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych
we wtorki g.17.00-19.00.
Miejsce: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa

--------------------------------------------------------------------6. ESWIP - COPy Warmii i Mazur
--------------------------------------------------------------------Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych realizuje projekt wspierającego rozwój
Centrów Organizacji Pozarządowych na Warmii i Mazurach.
Informacje szczegółowe >>
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
obejmuje w ramach projektu działaniami Olsztyn i powiat olsztyński.
Newsletter do pobrania:
19.07.2011

copy_wim_newsletter_2011-07-19.doc >>

--------------------------------------------------------------------7. Fundacja FIKA - "Mam prawo do prawa" - Porady prawne i obywatelskie
--------------------------------------------------------------------W ramach projektu "Mam prawo do prawa" realizowanego przez Fundację FIKA prowadzone są bezpłatne
porady prawne i obywatelskie, spotkania z doradcami i ekspertami. W trakcie porad istnieje możliwość
uzyskania pomocy przy sporządzaniu min. pism, odwołań, wniosków, powództw, itp.
Prowadzone jest również doradztwo prawne dla przedstawicieli NGO.
Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego Projektu przy ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
Dyżury ekspertów i doradców
- środa 11.00-14.00
- piątek 11.00-14.00
Pytania dotyczące aspektów prawnych powstawania i funkcjonowania organizacji pozarządowych prosimy
przesyłać drogą elektroniczną: mamprawo.fika@gmail.com
Projekt „Mam prawo do prawa” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.4 Rozwój
potencjału trzeciego sektora, Podziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego

--------------------------------------------------------------------8. Konkurs "Discover e-volunteering"
--------------------------------------------------------------------Konkurs "Discover e-volunteering" to jedyny w Polsce i Europie konkurs, którego celem jest promowanie ewolontariatu oraz projektów angażujących wolontariuszy przez internet. Realizowany jest przez Fundację
Dobra Sieć oraz Fundację Orange jako jeden z flagowych projektów Europejskiego Roku Wolontariatu
2011; wpisuje się również w działania Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej.
Do Konkursu zgłaszać się mogą organizacje pozarządowe z Unii Europejskiej współpracujące z
wolontariuszami, którzy swoją pomoc niosą poprzez Internet
Zobacz więcej

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia OCOP - Bezpłatne zajęcia animacyjno - edukacyjne w okresie wakacji
--------------------------------------------------------------------Fundacja Inicjatyw na Rzecz Samotnego Rodzicielstwa i Dzieci z Rodzin Niepełnych zaprasza dzieci w wieku
6-12 lat z rodzin niepełnych (również z powodu emigracji rodzica/ów) na bezpłatne zajęcia animacyjno edukacyjne w okresie wakacji.
Spotkania odbywają się we wtorki w godz. 17.00-19.00 w budynku OCOP przy ul. Tarasa Szewczenki 1 w
Olsztynie.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia OCOP - Olsztyn Aktywnie - 30-31.07.2011
--------------------------------------------------------------------Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK zaprasza na imprezy z cyklu "Olsztyn Aktywnie" w dniach 30-31 lipca.
Zobacz więcej >>

====================================
Serwis Informacyjny OCOP i Fundacji Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA
Redaguje:
Ewa Komaiszko-Goerick, ocop.olsztyn@gmail.com
Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i pomysły. Zapraszamy do współtworzenia biuletynu i udziału w
naszych przedsięwzięciach.
Serwis www: ocop.olsztyn.pl
Tel: +48 503 68 05 00
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 adresowej OCOP, Fundacji FIKA oraz Olsztyńskiego Banku Informacji
o Organizacjach Pozarządowych.
Aby się wypisać, prześlij zwrotnego maila z adnotacją "odmawiam” na adres ocop.olsztyn@gmail.com

