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-----------------------------------------------------------------1. Donosiciel Pozarządowy nr 33 kwiecieo 2011 do pobrania
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
DONOSICIEL POZARZĄDOWY nr 33 kwiecieo 2011
donosiciel_pozarzadowy_nr_33.pdf >>
Donosiciel Pozarządowy jest biuletynem wydawanym obecnie w ramach projektu Olsztyoskie Centrum
Organizacji Pozarządowych - dofinansowanego przez Gminę Olsztyn oraz projektu "COPy Warmii i Mazur"
dofinansowanego przez EFS.
Jego wydawcą jest Związek Stowarzyszeo "Razem w Olsztynie".
Archiwum Donosiciela Pozarządowego znajduje się tutaj

--------------------------------------------------------------------2. Wojewódzki Informator Pozarządowy – przesunięcie terminu dokonywania wpisów
---------------------------------------------------------------------

Na stronie internetowej Olsztyoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych powstaje baza danych
organizacji pozarządowych z terenu Olsztyna i powiatu olsztyoskiego.
Stworzyliśmy nowy formularz, w którym można zawrzed więcej istotnych informacji na temat Paostwa
organizacji. Obecna konstrukcja bazy danych umożliwia wyszukiwanie informacji według nazwy, adresu,
danych kontaktowych, jak również obszarów działania.
Zachęcamy Paostwa do skorzystania z formularza i wpisania danych Paostwa organizacji do bazy OCOP.
Mamy nadzieję, że powstanie dzięki temu praktyczne narzędzie służące zarówno Paostwu, jak i osobom,
do których działania Paostwa organizacji są skierowane.
Link do bazy: http://www.ocop.olsztyn.pl/index.php?group=ocop&page=organizacje
Dane zamieszczone przez Paostwa do 30 kwietnia 2011 zostaną opublikowane w „Wojewódzkim
Informatorze Pozarządowym”, który zostanie wydany w ramach projektu „COPy Warmii i Mazur. Sied
Centrów Organizacji Pozarządowych Województwa Warmiosko-Mazurskiego”.
informacje szczegółowe dotyczące projektu>>

--------------------------------------------------------------------3. 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.
20110506_program_szkolenia.pdf >>
Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli olsztyoskich organizacji pozarządowych,
zajmujących się w swoich organizacjach księgowością.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
Miejsce szkolenia:
Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Tarasa Szewczenki 1

10-274 Olsztyn
mapa
Termin: 7 (sobota) maja 2011 g. 9.00-16.00
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego >> do dnia 3.05.2011.
O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu poinformujemy Paostwa telefonicznie lub pocztą
elektroniczną najpóźniej do dnia 5.05.2011.
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 „Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych"
dofinansowanego przez Gminę Olsztyn.
Partnerzy projektu:
Związek Stowarzyszeo „Razem w Olsztynie”
Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA

--------------------------------------------------------------------4. Szkolenia OCOP - "Przeciwdziałanie zjawisku prania brudnych pieniędzy" - Helena Lubiejewska
--------------------------------------------------------------------Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. "Przeciwdziałanie zjawisku
prania brudnych pieniędzy", które przeprowadzi Helena Lubiejewska.
Helena Lubiejewskaekonomistka, ukooczone studia podyplomowe o specjalności pedagogika nauczycielska oraz
rachunkowośd i finanse publiczne w WSIiE w Olsztynie, a także studia podyplomowe w Wyższej Szkole
Policji w Szczytnie, kierunek zarządzanie jednostką organizacyjną w administracji publicznej.
Nauczyciel akademicki współpracujący z WSIiE w Olsztynie, prowadzenie zajęd z przedmiotów:
konkurencyjnośd przedsiębiorstw, audyt wewnętrzny oraz rachunkowośd finansowa. Prowadziła szkolenia
z zakresu przedsiębiorczości przed udzieleniem jednorazowo środków na podjęcie działalności
gospodarczej. Urzędnik służby cywilnej.
Program szkolenia:
1. Podstawowe informacje z zakresu prania pieniędzy
2. Źródła brudnych pieniędzy
3. Fazy prania pieniędzy
4. Metody prania pieniędzy
5. Zadania GIIF w świetle ustawy
6. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w instytucjach obowiązanych

7. Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
8. Różnice pomiędzy praniem pieniędzy a finansowaniem terroryzmu
9. Wdrożenie przepisów ustawy w zakresie przeciwdziałania finansowania terroryzmu
10. Zamrażanie wartości majątkowych
11. Kontrola przestrzegania przez instytucje obowiązane przepisów ustawy i aktów wykonawczych
12. Odpowiedzialnośd karna za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy
Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli olsztyoskich organizacji pozarządowych.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
Miejsce szkolenia:
Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
mapa
Termin: 6 (piątek) maja 2011 g. 9.30-15.00
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego >> do dnia 3.05.2011.
O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu poinformujemy Paostwa telefonicznie lub pocztą
elektroniczną do dnia 5.05.2011.
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 „Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych"
dofinansowanego przez Gminę Olsztyn.
partnerzy projektu:
Związek Stowarzyszeo „Razem w Olsztynie”
Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA

--------------------------------------------------------------------5. VI Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych
--------------------------------------------------------------------Już po raz szósty Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych wspólnie z innymi
organizacjami zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP), które
odbędzie się w dniach 10 - 17 września 2011 w Warszawie. Tegoroczna formuła OFIP-u przypomina tę
sprzed trzech lat - składa się z dwudniowej konferencji i Tygodnia Obywatelskiego, którego finał będzie
stanowił Piknik Organizacji Pozarządowych.

Informacje szczegółowe:
wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/634167.html

--------------------------------------------------------------------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:
19.04.2011
copy_wim_newsletter_2011-04-19.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 - Maria Danuta Tomułowicz Prawnikiem Pro Bono 2010
--------------------------------------------------------------------Z przyjemnością i informujemy, że pani Maria Danuta Tomułowicz, od lat udzielająca porad prawnych w
Fundacji Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA, została Prawnikiem Pro Bono 2010.
Organizatorem konkursu jest Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Konkurs promuje prawników,
którzy nieodpłatnie świadczą pomoc prawną lub wspierają swoją wiedzą różne instytucje i organizacje
pozarządowe. Laureata wybiera kapituła konkursu. W jej skład wchodzą wybitni prawnicy, prezesi sądów,
szefowie korporacji prawniczych, laureaci poprzednich edycji.
http://www.rp.pl/artykul/292384,643365_Wyroznienia-i-laur-zwyciezcy-dla-prawniczek.html
http://www.rp.pl/artykul/4,643366_Ludzie-potrzebuja-przewodnika-po-prawie.html

--------------------------------------------------------------------10. Fundacja FIKA - Konferencja "Pedagogika wobec stereotypów" Olsztyn - Kortowo, 22.09.2011
--------------------------------------------------------------------Katedra Pedagogiki Społecznej UWM zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej
"Pedagogika wobec stereotypów".
Konferencja odbędzie się w dniu 22 września 2011.

karta_zgloszenia.doc >>
informacje szczegółowe.pdf >>
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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 Stowarzyszeo „Razem w Olsztynie”
ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
NIP: 7393542485, Regon: 280092551
Kalendarz OCOP >>
zamów newsletter >>
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

