*** SERWIS INFORMACYJNY OLSZTYŃSKIEGO CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH***
*** I FUNDACJI INICJATYWA KOBIET AKTYWNYCH FIKA***
*** NR 21/2011***
Olsztyn, 25.10.2011
=================================
1. Szkolenia OCOP - "Najwięksi przyjaciele organizacji – jak budować relacje z darczyńcami i wspólnie z
nimi realizować wielkie cele?"
2. Olsztyńska Kawiarenka Obywatelska - Warmia i Mazury- region bez perspektyw?
3. Zaproszenie na Konferencję Organizacji Pozarządowych Gminy Barczewo
4. Kawiarenka obywatelska pt. „Kobiety w polityce - daleko od Europy?” – film
5. Profesjonalne doradztwo dla NGO
6. COPy Warmii i Mazur - newsletter
7. Fundacja FIKA - "Mam prawo do prawa" - Porady prawne i obywatelskie – w dniu 28.10.2011 w
Szczytnie
8. Fundacja FIKA – Mam prawo do prawa - O NGO w Radio Olsztyn
9. Ogłoszenia OCOP – UNO - Rajd Edukacyjny "Dobra zabawa w dobrym towarzystwie-jesteśmy ludżmi
dla zwierząt"
10. Ogłoszenia OCOP – PTTK Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Laurencja by night - 28.10.2011
11. Ogłoszenia OCOP – PTTK - Rajd Warmińskie Kościoły - 30.10.2011
=================================

-----------------------------------------------------------------1. Szkolenia OCOP - "Najwięksi przyjaciele organizacji – jak budować relacje z darczyńcami i wspólnie z
nimi realizować wielkie cele?"
-----------------------------------------------------------------Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. "Najwięksi przyjaciele
organizacji – jak budować relacje z darczyńcami i wspólnie z nimi realizować wielkie cele", które
przeprowadzą Małgorzata Nowicka i Maria Olszewska.
Cel główny szkolenia to podniesienie wiedzy i nabycie podstawowych umiejętności niezbędnych w pracy z
darczyńcami i sponsorami. Relacje z darczyńcami i sponsorami to nie pole minowe, ale często fundraiser
musi posiadać umiejętności godne najlepszego sapera.
Podczas szkolenia poznasz najważniejsze słowo w pracy fundraisera: IDEA
I (interakcje)- jak profesjonalnie budować długotrwałe relacje z darczyńcami i sponsorami, wchodzi w
relacje odpowiedzialne i etyczne
D (doświadczenie)- jak czerpać z doświadczenia innych, zbierać informacje i przygotowywać się do
kontaktu z przyjaciółmi organizacji
E (empatia)- jak rozmawiać i jak słuchać oraz ile razy powiedzieć "dziękuję"
A (ambicja)- jak wysoko stawiać sobie poprzeczkę, jak nie tracić pasji w pracy fundraisera i tworzyć
inicjatywy zmieniające nasz lokalny świat
Osoby prowadzące:

Małgorzata Nowicka
Absolwentka studiów z zakresu Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Administracji Publicznej na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie oraz studiów
podyplomowych z zakresu Doradztwa Zawodowego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Trener i coach z
zakresu komunikacji, fundraisingu oraz CSR. Praktyk działań w zakresie fundraisingu oraz zarządzania
organizacjami pozarządowymi, w tym wolontariatem. W ostatnich 3 latach pozyskała na rzecz organizacji
pozarządowych w Polsce w ramach działań fundraisingowych ponad 6 000 000,00 PLN. W ostatnim czasie
współpracowała z Fundacją Hospicyjną i Stowarzyszeniem Dalej Razem. Wspiera organizacje
pozarządowe oraz podmioty biznesowe w zakresie budowania wspólnych odpowiedzialnych społecznie
projektów. Członek Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Ekspert w Międzysektorowym Zespole ds.
Europejskiego Roku Wolontariatu przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wspiera celebrytów w
zakresie ich zaangażowania społecznego. Wolontariusz z pasją.
Czas prywatny dzieli między syna, przyjaciół i swoje pasje. Przyciąga ludzi i pokazuje im jak można
zmieniać świat wokół siebie.
Maria Olszewska
Studiowała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Do stycznia 2011 roku zajmowała się
pozyskiwaniem funduszy w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Od lutego br. mieszka w Trójmieście,
gdzie przeprowadziła się, żeby współpracować jako manager i fundraiser przy projektach trójmiejskiej
artystki i choreograf Bożeny Eltermann i Teatru Cynada. Członek Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu.
Jeden z pierwszych w Polsce fundraiserów z Polskim Certyfikatem Fundraisera.
Pasjonatka historii sztuki, języka i kultury włoskiej, fundraisingu.

Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców z
Olsztyna i powiatu olsztyńskiego.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
Miejsce szkolenia:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
Termin:
29 listopada 2011 (wtorek) g. 9.00-16.00
Prosimy o wypełnienie
formularza zgłoszeniowego >>
O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu poinformujemy Państwa telefonicznie lub pocztą
elektroniczną do dnia 24.11.2011.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Informacje na temat szkolenia:
OCOP, ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
tel. 503 680 500
ocop.olsztyn@gmail.com
Szkolenie jest organizowane w ramach projektu „Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych"
dofinansowanego przez Gminę Olsztyn.
Partnerzy projektu:
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA

--------------------------------------------------------------------2. Olsztyńska Kawiarenka Obywatelska - Warmia i Mazury- region bez perspektyw?
--------------------------------------------------------------------Serdecznie zapraszamy do Olsztyńskiej Kawiarenki Obywatelskiej (OKO) na spotkanie pt. "Warmia i
Mazury- region bez perspektyw?", w dniu 16 listopada (środa) o godz. 17.00 w Olsztyńskim Centrum
Organizacji Pozarządowych ul. Tarasa Szewczenki 1.
Olsztyńskie Kawiarenki Obywatelskie to inicjatywa na rzecz rozwoju debaty publicznej na ważne dla
społeczności lokalnej tematy. Są okazją do swobodnej, merytorycznej i konstruktywnej wymiany
przemyśleń oraz poglądów dotyczących naszego miasta i regionu, tożsamości lokalnej, przestrzeni
publicznej oraz problemów społecznych, gospodarczych i rozwojowych. Ich celem jest rozwój naszego
lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, najważniejszego fundamentu nowoczesnej demokracji.
Zobacz więcej >>
Listopadowe „OKO” dotyczyć będzie przyszłości regionu warmińsko-mazurskiego.
Od dłuższego czasu trwają w mediach dyskusje na temat problemów rozwojowych naszego województwa,
szczególnie w dziedzinie infrastruktury oraz słabości regionalnego rynku pracy. Wiele kontrowersji
wzbudziły podjęte centralnie decyzje naruszające spójność administracyjną województwa (np.
reorganizacja sądów i poczty). W świetle tego należy postawić pytanie, jaka przyszłość stoi przed
regionem warmińsko-mazurskim oraz czy w Polsce rzeczywiście realizowana jest polityka
zrównoważonego rozwoju regionalnego? Czy słabsze i biedniejsze województwa takie jak nasze są
skazane na bycie Polską B (lub nawet C), a dla większości mieszkańców jedyną szansą na awans
społeczny i zawodowy jest przeniesienie się do Warszawy, Trójmiasta lub innej „metropolii”?
Na te pytania chcielibyśmy podyskutować w szerokim gronie różnych środowisk. Do dyskusji zapraszamy
parlamentarzystów, radnych, polityków regionalnych, ale także naukowców (ekonomistów, politologów,
socjologów) oraz przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych i mediów.
Dodatkowe informacje:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Tarasa Szewczenki 1,
10-274 Olsztyn
sekretariat.ocop@gmail.com
tel. 503 680 500
Współorganizatorzy:
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
Forum Dialogu Publicznego
Spotkanie jest współorganizowane w ramach projektu „COPy Warmii i Mazur. Sieć Centrów Organizacji
Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego” przez Związek Stowarzyszeń „Razem w
Olsztynie”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

--------------------------------------------------------------------3. Zaproszenie na Konferencję Organizacji Pozarządowych Gminy Barczewo
---------------------------------------------------------------------

Urząd Miejski w Barczewie i Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie zapraszają na
Konferencję Organizacji Pozarządowych Gminy Barczewo, która odbędzie się 3 listopada 2011 (czwartek)
o godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim w Barczewie – sala konferencyjna.
zaproszenie_2011.doc >>
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------4. Kawiarenka obywatelska pt. „Kobiety w polityce - daleko od Europy?” – film
--------------------------------------------------------------------Dnia 5 października w Centrum Organizacji Pozarządowych w Olsztynie odbyła się kawiarenka
obywatelska pt. „Kobiety w polityce - daleko od Europy?”.
Zapraszamy do obejrzenia filmu ze spotkania >>

--------------------------------------------------------------------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 >>
Doradztwo jest organizowane w ramach projektu „Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych"
dofinansowanego przez Gminę Olsztyn.
Partnerzy projektu:
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA

--------------------------------------------------------------------6. COPy Warmii i Mazur - newsletter
--------------------------------------------------------------------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:

25.10.2011
copy_wim_newsletter_2011-10-24.doc >>

--------------------------------------------------------------------7. Fundacja FIKA - "Mam prawo do prawa" - Porady prawne i obywatelskie – w dniu 28.10.2011 w
Szczytnie
--------------------------------------------------------------------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
mapa >>
Dyżury ekspertów i doradców
- środy 11.00-14.00
- piątki 11.00-14.00
Pytania dotyczące aspektów prawnych powstawania i funkcjonowania organizacji pozarządowych prosimy
przesyłać drogą elektroniczną: mamprawo.fika@gmail.com
Uwaga:
W dniu 28 października w godz. 15.00-17.30 zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych ze
Szczytna i okolic do skorzystania z porad dotyczących m.in. aspektów prawnych powstawania i
funkcjonowania organizacji pozarządowych.
Doradzać będzie Monika Falej.
Miejsce: Siedziba Stowarzyszenia - Klub Pro Publico Bono
ul. Lipperta 10, 12-103 Szczytno
mapa >>
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. Fundacja FIKA – Mam prawo do prawa - O NGO w Radio Olsztyn
--------------------------------------------------------------------Zapraszamy do słuchania kolejnej audycji z udziałem naszych prawników w Radio Olsztyn.
Najbliższa audycja w sobotę 29 października w godz. 14.00-15.00 zostanie poświęcona organizacjom
pozarządowym.
Zobacz więcej >>
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.

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia OCOP – UNO - Rajd Edukacyjny "Dobra zabawa w dobrym towarzystwie-jesteśmy ludźmi
dla zwierząt"
--------------------------------------------------------------------Przedszkolaki z Przedszkola Nr 16 i 19 organizują zbiórkę żołędzi na zimowe dokarmianie dzików.
Szczegóły ogłoszenia >>

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia OCOP – PTTK Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Laurencja by night - 28.10.2011
--------------------------------------------------------------------Koło Rodzinne "Laurencja" zaprasza w dniu 28.10.2011 na wieczorny rajd z cyklu "Laurencja by night".
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------11. Ogłoszenia OCOP – PTTK - Rajd Warmińskie Kościoły - 30.10.2011
--------------------------------------------------------------------Koło Grodzkie zaprasza w dniu 30.10.2011 na rajd: Warmińskie Kościoły.
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

