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-----------------------------------------------------------------1. Kampania Społeczna Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn - PRZEKAŻ 1% dla Olsztyna!
-----------------------------------------------------------------W Olsztynie zarejestrowanych jest około 900 organizacji pozarządowych, z których 75 ma status
organizacji pożytku publicznego. Są to organizacje, które niosą pomoc dzieciom, osobom chorym,
niepełnosprawnym, ludziom starszym, biednym i bezrobotnym, jak też ratują zwierzęta, otaczającą
nas przyrodę czy zabytki.
Każdy Olsztynianin, który jest podatnikiem zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób
fizycznych, może przekazad 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Więcej >>
Wykaz olsztyoskich OPP 2011.doc do pobrania >>
Jak_przekazac_1_podatku_na_rzecz_wybranej_olsztynskiej_opp.doc >>
1% dla Olsztyna w liczbach >>
Spot reklamowy >>

-----------------------------------------------------------------2. Konferencja prasowa - 1% dla Olsztyna
-----------------------------------------------------------------W ramach Kampanii Społecznej "1 % dla Olsztyna" Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn
zaprasza na konferencję prasową w dniu 1 marca 2011 o godzinie 12.00 w Olsztyoskim Ratuszu, ul.
Jana Pawła II 1, sala 119.
Organizacje pozarządowe posiadające status pożytku publicznego zainteresowane
zaprezentowaniem swojej organizacji podczas konferencji proszone są o dostarczenie ulotek,
plakatów, innych materiałów promocyjnych do Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi ul. Knosały 3/5 do 28 lutego br.

-----------------------------------------------------------------3. ROPMO - Spotkanie z Prezydentem Miasta Olsztyn Piotrem Grzymowiczem
-----------------------------------------------------------------Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn informuje, że 2 marca 2011 o godz. 14.00 w
olsztyoskim ratuszu, odbędzie się spotkanie z Prezydentem Miasta Olsztyn Piotrem Grzymowiczem.
Jest to pierwsze spotkanie nowego prezydenta z nowo wybraną Radą w tym roku.
Przedstawiamy obszary współpracy Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn na rok 2011,
którymi chcielibyśmy się zająd we współpracy z samorządem olsztyoskim:
1. Przyjęcie i wdrażanie strategii rozwoju organizacji pozarządowych
2. Podpisanie porozumienia – partnerstwa lokalnego na rzecz wspierania rozwoju organizacji
pozarządowych powiatu grodzkiego i ziemskiego olsztyoskiego
3. Powołanie Funduszu Lokalnego – Rozwojowego dla olsztyoskich organizacji pozarządowych
4. Kampania społeczna "1 % dla Olsztyna"
5. Powołanie Olsztyoskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
6. Roczny program współpracy
7. Konsultacje społeczne
8. Opinia do budżetu miasta zgodnie z zasadami
9. Zwolnienie z opłat lub preferencyjne warunki dla organizacji pozarządowych działających na rzecz
mieszkaoców Olsztyna (korzystanie z majątku gminy, jednostek podległych jst, wynajmowanie i
korzystanie z infrastruktury zarządzanej przez Urząd Miasta i jednostki podległe, podatek od
nieruchomości)
10. Obchody Europejskiego Roku Wolontariatu 2011
11. Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie 2011
12. Powołanie Instytutu Badao Opinii Publicznej na zasadzie partnerstwa lokalnego - Uniwersytet
Warmiosko-Mazurskiego, Gmina Olsztyn - jako podmiotu ekonomii społecznej
13. Organizacja forum-konferencji-spotkania olsztyoskich organizacji w Kaliningradzie i
kaliningradzkich organizacji w Olsztynie (miasta partnerskie).
Zachęcamy też Paostwa do zgłaszania tematów i problemów, jakimi ROPMO powinna się zająd.
Prosimy o przesyłanie informacji na adres e-mail: ropmo.olsztyn@gmail.com.

Z poważaniem
Monika Falej - Przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn

-----------------------------------------------------------------4. Fundacja „Świat na Tak” - XVIII Ogólnopolski Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu
Wspaniałych”
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do udziału w XVIII Ogólnopolskim Samorządowym Konkursie Nastolatków „Ośmiu
Wspaniałych”, którego organizatorem jest Fundacja „Świat na Tak”, natomiast edycje lokalne
realizują samorządy terytorialne.
Szczegóły >>

--------------------------------------------------------------------5. ESWIP - COPy Warmii i Mazur
--------------------------------------------------------------------Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych realizuje projekt wspierającego rozwój
Centrów Organizacji Pozarządowych na Warmii i Mazurach.
informacje szczegółowe >>
Związek Stowarzyszeo "Razem w Olsztynie" prowadzący Olsztyoskie Centrum Organizacji
Pozarządowych obejmuje w ramach projektu działaniami Olsztyn i powiat olsztyoski.
Newsletter do pobrania:
11.02.2011
copy_wim_newsletter_11ii2011.pdf >>
copy_wim_newsletter_11ii2011.doc >>

--------------------------------------------------------------------6. Profesjonalne doradztwo dla NGO
--------------------------------------------------------------------Zapraszamy do korzystania z 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 Olsztyoskim Centrum Organizacji Pozarządowych
We wtorki g.17.00-19.00
Doradztwo jest organizowane przez Związek Stowarzyszeo "Razem w Olsztynie",
Miejsce: Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa

--------------------------------------------------------------------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 możliwośd uzyskania pomocy przy sporządzaniu min. pism, odwołao, 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 przesyład drogą elektroniczną: mamprawo.fika@gmail.com
Szczegóły >>
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. Tydzieo Pomocy Ofiarom Przestępstw - Fundacja FIKA zaprasza na bezpłatne porady prawne i
obywatelskie.
--------------------------------------------------------------------W związku odbywającym się Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw ustanowionym przez
Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach 21-26.02.2011 Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA
zaprasza wszystkich chętnych na bezpłatne porady prawne i obywatelskie.
Porad udzielają nasze doradczynie prawniczki: Maria Tomułowicz i Teresa Pokora-Wierzbicka
Porad dotyczących organizacji pozarządowych udzieli specjalistka NGO Monika Falej.
Szczegóły >>
W sprawie konsultacji dotyczących aspektów prawnych powstawania i funkcjonowania organizacji
pozarządowych prosimy o kontakt drogą elektroniczną
na adres mamprawo.fika@gmail.com lub pod nr telefonu: 505 344 605, fax: 48 89 5425236
zaproszenie_na_porady_plakat.pdf >>
Porady odbywają się w ramach projektu „Mam prawo do prawa”, który 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. Fundacja FIKA - "Kryształowe serce radcy prawnego" dla Olsztynianki
--------------------------------------------------------------------Już po raz trzeci samorząd radców prawnych – w trakcie uroczystości na Zamku Królewskim w
Warszawie - wręczył nagrody w konkursie „Kryształowe serce radcy prawnego”.
Tytuł ten otrzymują radcy prawni i aplikanci radcowscy, którzy wyróżniają się bezinteresowną
pomocą prawną m. in. na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele
publiczne, kościołów i związków wyznaniowych czy rodzin dotkniętych klęskami.
Maria Danuta Tomułowicz, wieloletnia wolontariusza Ośrodka Prawno-Mediacyjnego Fundacji
"Inicjatywa Kobiet Aktywnych", jedna z 10 laureatek ogólnopolskiego konkursu "Barwy
Wolontariatu" w roku 2010, została dostrzeżona przez Krajową Izbę Radców Prawnych i
uhonorowana "Kryształowym sercem radcy prawnego", jako jedyna osoba z naszego województwa.
Gratulujemy i czujemy się wyróżnione możliwością współpracy z Marią.
Maria Danuta Tomułowicz, urodzona w Wilnie 10.03.1935. Sędzia w spoczynku, emerytowana
radczyni prawna, kontynuatorka pracy swojej mamy w Lidze Kobiet Polskich, obecnie w Fundacji
"Inicjatywa Kobiet Aktywnych" pracuje w Ośrodku Prawno-Mediacyjnym niosąc pomoc prawną
osobom potrzebującym.
Gazeta Olsztynska >>
Rzeczpospolita >>

--------------------------------------------------------------------10. Manifa 2011
--------------------------------------------------------------------Marzec to święto kobiet, w tym roku to również setna rocznica walki o prawa kobiet na świecie, w
Olsztynie, to miesiąc, w którym organizowana jest po raz drugi Manifa.
Manifa 2011 to kontynuacja ubiegłorocznego cyklu inicjatyw pro-kobiecych: spotkao, debat i
wydarzeo kulturalnych. Celem Manify jest podtrzymanie ważkiej dyskusji społecznej dotyczącej praw
kobiet, ich roli w życiu ekonomicznym, kulturalnym i politycznym.
Przedsięwzięcie to jest wynikiem bezinteresownej współpracy lokalnych organizacji i środowisk, które
pragną wykorzystad olsztyoski potencjał oraz zachęcid mieszkaoców, aby podjęli aktywnośd na rzecz
własnych praw.
Charakter Manify ma motywowad do publicznego wyrażania swoich opinii i merytorycznej debaty
oraz aktywnego udziału w różnego rodzaju działaniach artystycznych.
Manifa 2011 przez korzystanie z uznanych wzorców, dostępnych możliwości i konstruktywnych idei
kontynuuje walkę ze stereotypizacją.
Celem Manify 2011 jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat lokalnych, krajowych i globalnych
problemów współczesnych kobiet, ale przede wszystkim wskazanie sposobów poprawy ich sytuacji.
Termin: 4-8 marca
Miejsce: Olsztyn

Program imprez już wkrótce na www.manifa.olsztyn.pl

====================================
Serwis Informacyjny OCOP i Fundacji Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA
Redaguje:
Ewa Komaiszko-Goerick, ekg.fika.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 Stowarzyszeo „Razem w Olsztynie”
ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
NIP: 7393542485, Regon: 280092551
Kalendarz OCOP: kalendarz OCOP
Zgłoszenie do listy adresowej na adres ocop.olsztyn@gmail.com
Wiadomośd ta została wysłana z bazy adresowej OCOP, Fundacji FIKA oraz Olsztyoskiego Banku
Informacji o Organizacjach Pozarządowych.
Aby się wypisad, prześlij zwrotnego maila z adnotacją "odmawiam” na adres
ocop.olsztyn@gmail.com

