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-----------------------------------------------------------------1. I Festyn Jak Marzenie w Parku Kusocioskiego
-----------------------------------------------------------------W dniu 14.05.2011 w Parku Kusocioskiego odbędzie się I Festyn Jak Marzenie zainicjowany przez Fundację
Mam Marzenie z Olsztyna. Głównym założeniem festynu jest organizacja stoisk pomocnych przy realizacji
dziecięcych marzeo a także zbiórka funduszy na cele działalności Fundacji.
Program_godzinowy_festynu_jak_marzenie.pdf >>
Związek Stowarzyszeo „Razem w Olsztynie” prowadzący Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych
oraz Olsztyoskie Centrum Wolontariatu „Spinacz” będzie miał w tym wydarzeniu swój udział.
Ponieważ naszym celem jest promowanie idei wolontariatu, również wśród najmłodszych, postanowiliśmy
przedstawid główne założenia wolontariatu w innowacyjny sposób, za pomocą happeningu dla dzieci.
W tym celu między drzewami zostanie rozwieszony kontur ręki wolontariusza, a zadaniem każdego
dziecka i rodzica będzie pomalowanie swojej dłoni na pomaraoczowo i odbicie jej na dużej ręce oraz
podpisanie. Dzięki temu każda przechodząca osoba będzie mogła dostrzec, jak dużo jest osób chcących
pomagad.

Dodatkowo wolontariusze pomagający wykonad zadanie, przybliżą dzieciom ideę tak zwanej
„niewidzialnej ręki”.
Inną z zaplanowanych atrakcji będą zabawy z chustą Klanzy, prowadzone przez wolontariuszy OCW
„Spinacz” (nagroda za wykonanie zadania) ukazujące, iż wolontariat to także zabawa.
Poza tym każdy z naszych gości będzie mógł obejrzed wystawę z realizowanego projektu OCW „Spinacz”
pt. „Wolontariat na Polach Grunwaldu” autorstwa wolontariuszy biorących udział w tym projekcie.
W trakcie całego festynu przy naszym stoisku będzie otwarte „Polowe Biuro Pośrednictwa Pracy”, gdzie
każdy będzie mógł przejrzed aktualne oferty pracy wolontaryjnej, zgłosid się jako wolontariusz lub jako
instytucja poszukująca.
Inne atrakcje przewidziane dla dzieci, organizowane przez stowarzyszenia oraz fundacje działające na
terenie Olsztyna, to miedzy innymi puszczenie 100 balonów symbolizujących spełnienie marzeo dzieci,
ściana marzeo, na której każde dziecko będzie mogło wymalowad swoje pragnienie, zabawy na żaglówce
oraz wiele innych miłych niespodzianek.
Serdecznie zapraszamy!
Koordynatorka wydarzenia: Katarzyna Cieplioska
Wydarzenie zorganizowane w ramach projektu „COPy Warmii i Mazur. Sied Centrów Organizacji
Pozarządowych Województwa Warmiosko-Mazurskiego” przez Związek Stowarzyszeo „Razem w
Olsztynie”.

--------------------------------------------------------------------2. Zaproszenie na Forum Inicjatyw Lokalnych
--------------------------------------------------------------------W dniach 24-25 maja 2011 w Zalesiu k. Barczewa odbędzie się drugie Forum Inicjatyw Lokalnych, na które
Regionalne Ośrodki EFS w Olsztynie, Elblągu i Ełku zapraszają przedstawicieli organizacji i instytucji
zainteresowanych tematyką wolontariatu i ekonomii społecznej oraz inicjatyw lokalnych w Programie
Operacyjnym Kapitał Ludzki. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 maja 2011 r.
Tematami przewodnimi tegorocznego Forum będą wolontariat i ekonomia społeczna. Wolontariat – bo
każdemu daje możliwośd samorealizacji i rozwoju, uczy odpowiedzialności, no i dlatego, że pomaganie
wzmacnia. Ekonomia społeczna – bo może stad się jednym z gwarantów rozwoju społecznego i
ekonomicznego regionu.
Szczegółowy program Forum oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.eswip.pl.
Uczestnictwo w Forum Inicjatyw Lokalnych jest bezpłatne, aby wziąd w nim udział należy wypełnid
formularz zgłoszeniowy i przesład do biura Regionalnego Ośrodka EFS w Olsztynie na nr fax: 89 523 73 45
lub adres e-mail: p.pniewski@eswip.pl. Osobom zainteresowanym oferowany jest transport z Olsztyna.

Źródło: www.herold.org.pl/pl_news_420.html

--------------------------------------------------------------------3. Konkurs Kultura - termin do 31 maja 2011
--------------------------------------------------------------------Przypominamy, że do kooca maja można składad wnioski na realizację zadao w dziedzinie kultury. 31
maja mija drugi termin otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadao Samorządu Województwa w
2011 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie dla działao w kulturze.
Oferty należy kierowad na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmiosko-Mazurskiego: ul.
Emilii Plater 1, 10 – 562 Olsztyn.
Na kopercie prosimy podad nazwę departamentu odpowiedzialnego za realizację zadania, czyli
Departament Kultury i Edukacji. Szczegółowe informacje w tym temacie: Elżbieta Piechowicz,
Departament Kultury i Edukacji, tel. 89/ 521 69 26.
Przypominamy także, że zgodnie z Uchwałą Nr 25/306/11/IV Zarządu Województwa Warmiosko –
Mazurskiego z dnia 22 kwietnia 2011 r. dla ofert zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego
składanych w II terminie (czyli do 31 maja 2011) obowiązuje nowy wzór oferty.
Został on zawarty w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. i jest
do pobrania na stronie BIP (http://bip.warmia.mazury.pl), w zakładce Organizacje Pozarządowe –
przydatne pliki do pobrania.

--------------------------------------------------------------------4. 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

--------------------------------------------------------------------5. 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
Informujemy, że porady prawne organizowane w ramach projektu "Mam prawo do prawa" z dnia
18.05.2011 są przeniesione na 17.05.2011, natomiast z dnia 8.06.2011 na 6.06.2011. Przepraszamy za
utrudnienia.
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

--------------------------------------------------------------------6. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych - ankieta badająca opinie w sprawie zmian w
ustawie o stowarzyszeniach.
--------------------------------------------------------------------Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych prosi o wypełnienie ankiety badającej opinię
przedstawicieli organizacji pozarządowych w sprawie zmian w ustawie o stowarzyszeniach.
Chodzi głownie o zapis tej ustawy mówiący, że aby założyd stowarzyszenie trzeba pozyskad 15 osób, co
blokuje rozwój organizacji, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach.
Link z ankietą:

http://www.ofop.eu/limesurvey/index.php?sid=28435

--------------------------------------------------------------------7. Nabór wniosków w ramach Programu „Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i
Transgranicznych w Euroregionie Niemen”
--------------------------------------------------------------------Stowarzyszenie "Euroregion Niemen" z siedzibą w Suwałkach ogłosiło nabór wniosków na dofinansowanie
projektów o charakterze nieinwestycyjnym w ramach Programu „Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych,
Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen”, dofinansowanego z Norweskiego
Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG.
Informacje szczególowe >>

--------------------------------------------------------------------8. Szkolenie z zakresu przygotowywania projektów w ramach Szwajcarskiego Grantu Blokowego
--------------------------------------------------------------------Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk uprzejmie zaprasza na szkolenie z zakresu przygotowywania
projektów w ramach Szwajcarskiego Grantu Blokowego tj. Funduszu dla organizacji pozarządowych, które
odbędzie się w dniu 17 maja 2011 r. w sali obrad Sejmiku Województwa Warmiosko-Mazurskiego (ul. E.
Plater 1, 3 piętro).
Szkolenie jest przeznaczone dla organizacji pozarządowych, które zamierzają aplikowad o środki w ramach
priorytetu: Promowanie roli społeczeostwa obywatelskiego jako ważnego uczestnika w zwiększaniu
spójności społeczno-gospodarczej kraju.
Informacje szczegółowe >>

====================================
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”
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