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-----------------------------------------------------------------1. Szkolenia OCOP - "Księgowośd w organizacjach pozarządowych" - Maria Ziółkowska
-----------------------------------------------------------------Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. "Księgowośd w organizacjach
pozarządowych", które przeprowadzi Maria Ziółkowska.
Maria Ziółkowska - księgowa z wieloletnim doświadczeniem, pracująca w organizacji pozarządowej
posiadającej status organizacji pożytku publicznego
Program szkolenia:
1. Sprawozdawczośd w organizacjach pozarządowych.
2. Księgi rachunkowe.
3. Plan kont.
4. Praktyczne przykłady księgowości.
5. Praktyczne przykłady opisów i dekretów dokumentów finansowych.
2011.04.16_ksiegowosc_w_organizacjach_pozarzadowych_-_program_szkolenia.pdf>>

Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli stowarzyszeo i fundacji z terenu Olsztyna i
powiatu olsztyoskiego, zajmujących się w swoich organizacjach księgowością.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
Miejsce szkolenia:
Barczewo, 11-010
ul. Mickiewicza 40
Budynek Banku Spółdzielczego
Termin: 16 (sobota) kwietnia 2011 g. 9.00-16.00
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego >> do dnia 6.04.2011.
O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu poinformujemy Paostwa telefonicznie lub pocztą
elektroniczną do dnia 7.04.2011.
Informacje na temat szkolenia:
OCOP, ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
tel. tel. 503 680 500
ocop.olsztyn@gmail.com

Szkolenie jest organizowane w ramach projektu „COPy Warmii i Mazur. Sied Centrów Organizacji
Pozarządowych Województwa Warmiosko-Mazurskiego” przez Związek Stowarzyszeo „Razem w
Olsztynie”.
informacje szczegółowe dotycząe projektu>>

-----------------------------------------------------------------2. 1% dla Olsztyna
-----------------------------------------------------------------Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn wraz z Urzędem Miasta Olsztyn prowadzi Kampanię
Społeczną "1 % dla Olsztyna", której celem jest zachęcanie mieszkaoców stolicy Warmii i Mazur do
przekazywania swojego podatku na rzecz olsztyoskich organizacji posiadających status pożytku
publicznego.
Na stronie http://www.ocop.olsztyn.pl znajduje się lista olsztyoskich OPP, na którem można przekazad 1%
podatku. Zapraszamy!

--------------------------------------------------------------------3. Prezydent Miasta Olsztyn - Konkurs z zakresu edukacji
---------------------------------------------------------------------

Prezydent Miasta Olsztyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
edukacji świadczonego na rzecz mieszkaoców Olsztyna.
Termin składania ofert upływa z dniem 5 kwietnia 2011r. Decyduje data stempla pocztowego.
Treśd ogłoszenia - pobierz plik
Żródło: http://ngo.olsztyn.eu/

--------------------------------------------------------------------4. Prezydent Miasta Olsztyn - Konkurs z zakresu promocji miasta
--------------------------------------------------------------------Prezydent Miasta Olsztyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadao publicznych z zakresu
promocji miasta.
Na dotacje przeznaczona jest kwota 60 000 zł, w tym: na dofinansowanie zadao zleconych do realizacji
Fundacjom - 5 000 zł, oraz na dofinansowanie zadao zleconych do realizacji Stowarzyszeniom - 55 000 zł.
Termin składania ofert upływa z dniem 14. kwietnia 2011 roku. Decyduje data stempla pocztowego.
Treśd ogłoszenia - pobierz plik
Żródło: http://ngo.olsztyn.eu/

--------------------------------------------------------------------5. Wojewoda Warmiosko-Mazurski - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla NGO na realizację
programu w obszarze pomocy społecznej w 2011
--------------------------------------------------------------------Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalnośd
w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Paostwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Paostwa do innych
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele
statutowe obejmuje prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
Środki budżetu Wojewody Warmiosko-Mazurskiego na 2011 rok wynoszą 800.000,00zł.
Współfinansowanie działao organizacji pozarządowych obejmowad będzie realizację zadao
w następujących obszarach pomocy społecznej:
1) promocja i organizacja wolontariatu,
2) aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych,
3) kompleksowe, specjalistyczne wsparcie dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem,
4) wspieranie osób bezdomnych i ubogich.
Podmiot ubiegający się o środki w ramach przedmiotowego konkursu winien złożyd ofertę w
nieprzekraczalnym terminie do 05 kwietnia 2011r.

Szczegóły dotyczące konkursu, wzór oferty oraz sprawozdania znajdują się na stronie głównej WarmioskoMazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (www.uw.olsztyn.pl - „OGŁOSZENIA O KONKURSACH"),
a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.uw.olsztyn.pl - w zakładce „OGŁOSZENIA I
KOMUNIKATY"

--------------------------------------------------------------------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 Stowarzyszeo "Razem w Olsztynie" prowadzący Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych
obejmuje w ramach projektu działaniami Olsztyn i powiat olsztyoski.
Newsletter do pobrania:
24.03.2011
copy_wim_newsletter_2011-03-24.doc >>

--------------------------------------------------------------------7. 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
Doradztwo jest organizowane w ramach projektu „Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych”
dofinansowanego przez Gminę Olsztyn.
Realizatorzy projektu:
Związek Stowarzyszeo "Razem w Olsztynie",
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA

--------------------------------------------------------------------8. 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
mapa
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
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. Fundacja FIKA - Mam prawo do prawa - szkolenie „Aspekty prawne wolontariatu”
--------------------------------------------------------------------Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA zaprasza studentów na szkolenie pt. „Aspekty prawne
wolontariatu”.
Szkolenie odbywa się w ramach projektu unijnego MAM PRAWO DO PRAWA – poradnictwo prawne i
obywatelskie dla mieszkaoców Warmii i Mazur na lata 2010-2013.
Termin szkolenia: 12 kwietnia 2011, godz. 9.00 – 16.00
Miejsce szkolenia: Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Tarasa Szewczenki 1, Olsztyn
mapa
Podczas szkolenia przewidziany jest ciepły poczęstunek i przerwa kawowa dla wszystkich uczestników
szkolenia.
Prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres: mamprawo.fika@gmail.com do dnia 5 kwietnia
2011 do godziny 12.00. Osoby zakwalifikowane do szkolenia zostaną poinformowane o uczestnictwie
drogą mailową lub telefoniczną.

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach „Mam prawo do prawa”.pdf >>
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

--------------------------------------------------------------------10. Fundacja FIKA - Mam prawo do prawa - szkolenie „Narzędzia rozwiązywania konfliktu w doradztwie”
--------------------------------------------------------------------Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA w ramach projektu unijnego MAM PRAWO DO PRAWA –
poradnictwo prawne i obywatelskie dla mieszkaoców Warmii i Mazur na lata 2010-2013 zaprasza
doradców z zakresu prawa i polityki społecznej, pracowników socjalnych, studentów nauk
humanistycznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenie pt. „Narzędzia
rozwiązywania konfliktu w doradztwie”
Termin szkolenia: 15 kwietnia 2011, godz. 9.00 – 16.00
Miejsce szkolenia: Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Tarasa Szewczenki 1, Olsztyn
mapa
Podczas szkolenia przewidziany jest ciepły poczęstunek i przerwa kawowa dla wszystkich uczestników
szkolenia.
Prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres: mamprawo.fika@gmail.com do dnia 5 kwietnia
2011 do godziny 12.00. Osoby zakwalifikowane do szkolenia zostaną poinformowane o uczestnictwie
drogą mailową lub telefoniczną.
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach „Mam prawo do prawa”.pdf >>
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

--------------------------------------------------------------------11. Ogłoszenia OCOP - Konkurs Społecznik Roku 2010 Tygodnika Newsweek Polska
--------------------------------------------------------------------Redakcja tygodnika Newsweek Polska rozpoczęła już trzecią edycję Konkursu o tytuł Społecznika Roku.
Konkurs ma promowad osoby działające na rzecz dobra wspólnego w organizacjach pozarządowych (w
myśl Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dział I, Art. 3,
ust. 2), grupach nieformalnych przy organizacjach pozarządowych oraz w placówkach samorządu
lokalnego.

Kandydatury przyjmowane na podstawie wniosków zgłoszeniowych można przesyład do 13.04.2011 r. na
adres spolecznikroku@filantropia.org.pl (Patrz: Regulamin Konkursu).
20 wyselekcjonowanych wniosków trafi do oceny specjalnie powołanej w tym celu Kapituły. Kapituła
będzie oceniad każdy wniosek wedle wcześniej sporządzonych kryteriów. Podczas specjalnego posiedzenia
członkowie Kapituły spośród pięciu najwyżej ocenionych kandydatów wybiorą laureata.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 31.05.2011 r. Dokonania laureata zostaną
zaprezentowane w artykule na łamach tygodnika Newsweek Polska.
Szczegóły >>

====================================
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 >>
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

