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-----------------------------------------------------------------1. Donosiciel Pozarządowy nr 34 maj 2011 do pobrania
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_34.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 DP >>

--------------------------------------------------------------------2. Spotkanie robocze - Ewaluacja Olsztyoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych Opracowanie planu
rozwoju Związku Stowarzyszeo „Razem w Olsztynie” pod kątem prowadzenia OCOP
--------------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeo „Razem w Olsztynie” organizuje w dniach 8-9 czerwca 2011 spotkanie robocze w
Lesznie. Tematem spotkania będą ewaluacja Olsztyoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz
opracowanie planu rozwoju Związku Stowarzyszeo „Razem w Olsztynie” pod kątem prowadzenia OCOP.
Spotkanie poprowadzi Alicja Zajączkowska.
Alicja Zajączkowska–Certyfikowana trenerka i członkini Stowarzyszenia Trenerów Organizacji
Pozarządowych STOP. Specjalizuje się w tematyce: zarządzanie projektami na etapie planowania i
wdrażania, ewaluacja projektów, budowanie strategii rozwoju, itp. Ewaluator: koordynacja i prowadzenie
badao ewaluacji projektów i programów realizowanych z funduszy unijnych. Praktyczne doświadczenie w
zakresie procedur monitoringu i ewaluacji projektów. Założycielka Pomorskiego Towarzystwa
Ewaluacyjnego.
Osoby zainteresowane udziałem w pracach prosimy o kontakt:
tel. 503 680 500
ocop.olsztyn@gmail.com
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
Spotkanie jest organizowane w ramach projektu „COPy Warmii i Mazur. Sied Centrów Organizacji
Pozarządowych Województwa Warmiosko-Mazurskiego” przez Związek Stowarzyszeo „Razem w
Olsztynie”.

--------------------------------------------------------------------3. Program współpracy Samorządu Województwa Warmiosko-Mazurskiego z organizacjami
pozarządowymi - zaproszenie do składania propozycji zadao/działao
--------------------------------------------------------------------W związku z przystąpieniem Samorządu Województwa Warmiosko-Mazurskiego do opracowania
Programu współpracy Samorządu Województwa Warmiosko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2012, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały zaproszone do składania propozycji
zadao/działao o znaczeniu regionalnym do projektu programu, które w roku 2012 mogłyby zostad
zrealizowane we współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------4. Zaproszenie na konferencję plenarną organizacji pozarządowych województwa warmiosko-mazurskiego
„Działam, więc jestem. Oblicza aktywności obywatelskiej”
--------------------------------------------------------------------Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmiosko-Mazurskiego zaprasza na konferencję
plenarną organizacji pozarządowych „Działam, więc jestem. Oblicza aktywności obywatelskiej”, która
odbędzie się w dniu 10 czerwca 2011 roku w Olsztynie, Hotel Warmioski, ul. Kołobrzeska 1
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------5. Konkurs z zakresu kultury fizycznej "Wakacje na sportowo"
--------------------------------------------------------------------Prezydent Miasta Olsztyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
kultury fizycznej pn. "Wakacje na sportowo". Termin składania ofert upływa z dniem 3 czerwca 2011 r.
(decyduje data stempla pocztowego). Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub
złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Pobierz treśd ogłoszenia >>
Źródło: ngo.olsztyn.eu

--------------------------------------------------------------------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
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

--------------------------------------------------------------------7. 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:
23.05.2011
copy_wim_newsletter_2011-05-23.doc >>

--------------------------------------------------------------------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
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
8.06.2011 odbędą się w dniu 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

--------------------------------------------------------------------9. Fundacja FIKA - "Mam prawo do prawa" - Spotkanie otwarte - Aspekty prawne ochrony dóbr
osobistych
--------------------------------------------------------------------Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA we współpracy z Wyższą Szkołą Pedagogiczną TWP w
Warszawie zapraszają na spotkanie otwarte „Aspekty prawne ochrony dóbr osobistych” w ramach
projektu Mam prawo do prawa – poradnictwo prawne i obywatelskie dla mieszkaoców Warmii i Mazur na
lata 2010-2014. Termin: 28 maja 2011 (sobota), godz. 11.00 – 14.00
Więcej na http://www.mamprawo.fika.pl

--------------------------------------------------------------------10. Stowarzyszenie Elbląg Europa - PRZYŁĄCZ SIĘ DO ATOMÓW W SIECI!
--------------------------------------------------------------------Rusza nabór do Sieci Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur. Stowarzyszenie Elbląg Europa, które jest
realizatorem przedsięwzięcia, czeka na zgłoszenia od organizacji z województwa.
Sied Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur ATOMY w Sieci umożliwi wzmocnienie organizacji
młodzieżowych z regionu. Ponadto wynikiem wspólnego działania będzie współtworzenie polityki
młodzieżowej Samorządu Województwa. Współpraca pomiędzy poszczególnymi członkami Sieci wykreuje
przyjazne środowisko do nawiązywanie partnerstw projektowych pomiędzy organizacjami zajmującymi się
podobnymi kwestiami. Dodatkowo obecnośd Sieci w strukturach międzynarodowych umożliwi
wyszukiwanie i poznawanie partnerów projektowych poza granicami Polski.
Organizacje, które przyłączą się do Sieci, otrzymają również wsparcie merytoryczne, udzielone przez
animatorów i ekspertów z wielu dziedzin. Przeprowadzonych zostanie szereg szkoleo, których tematy
wynikną w czasie pracy z poszczególnymi grupami młodzieży.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------11. Szkoła Liderów Społeczeostwa Obywatelskiego - rekrutacja
--------------------------------------------------------------------Szkoła Liderów Społeczeostwa Obywatelskiego jest intensywnym szkoleniem dla osób z doświadczeniem
w działalności publicznej – samorządzie terytorialnym, instytucjach i inicjatywach obywatelskich,
środowiskach opiniotwórczych, partiach politycznych i organizacjach pozarządowych.
Celem jest edukacja liderek i liderów życia publicznego, poprzez przekazanie umiejętności i wiedzy
potrzebnych w działalności społeczno-politycznej oraz stworzenie przestrzeni do rozwijania postaw i
wymiany poglądów.
Termin zgłoszeo upływa 9 czerwca 2011 roku.

Szczegóły: szkola-liderow.pl/podstrona.php

--------------------------------------------------------------------12. Polski Związek Chórów i Orkiestr zaprasza na VII Festiwal Feliksa Nowowiejskiego
--------------------------------------------------------------------Polski Związek Chórów i Orkiestr Warmiosko-Mazurski Oddział im. Feliksa Nowowiejskiego oraz Miejski
Ośrodek Kultury zapraszają na VII O WARMIO MOJA MIŁA Festiwal Feliksa Nowowiejskiego
zaproszenie 1.jpg
zaproszenie_2.jpg

--------------------------------------------------------------------13. Ogłoszenia OCOP - Fundacja Na Rzecz Samotnego Rodzicielstwa i Dzieci z Rodzin Niepełnych - Udane
wakacje
--------------------------------------------------------------------Fundacja Na Rzecz Samotnego Rodzicielstwa i Dzieci z Rodzin Niepełnych zaprasza dzieci w wieku 6-12 lat
na bezpłatne zajęcia animacyjno - edukacyjne w okresie wakacji. Projekt jest współfinansowany ze
środków Samorządu Województwa Warmiosko - Mazurskiego. Zainteresowane osoby bardzo prosimy o
zgłaszanie dzieci drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Tel.: 663 40 40 43
fundacja@poczta.onet.eu
fundacja-i.eu
Inne ogłoszenia fundacji >>

====================================
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

