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-----------------------------------------------------------------1. DONOSICIEL POZARZĄDOWY NR 26 PAŹDZIERNIK 2010 DO POBRANIA
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf ostatniego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_26.pdf
Donosiciel Pozarządowy jest biuletynem wydawanym w ramach projektu "OCOP" dofinansowanego
przez Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Gminę Olsztyn. Jego wydawcą jest
Związek Stowarzyszeo "Razem w Olsztynie".
Archiwum Donosiciela Pozarządowego znajduje się tutaj

-----------------------------------------------------------------2. Szkolenia OCOP - Management by objectives (MBO - zarządzanie przez cele) w organizacji
pozarządowej
-----------------------------------------------------------------Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. "Management by

objectives (MBO - zarządzanie przez cele) w organizacji pozarządowej”, które przeprowadzą Dorota
Czarzasta-Wardyn i Monika Falej.
Dorota Czarzasta-Wardyn – certyfikowany trener zarządzania wg metodologii MATRIK. Od 10 lat
doradca przedsiębiorstw.
Monika Falej – dyrektorka Olsztyoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, certyfikowana
trenerka STOP I stopnia.
Grupa docelowa:
Szkolenie przygotowywane jest dla kadry zarządzającej organizacją pozarządową, liderów organizacji
pozarządowych, osób odpowiedzialnych w organizacji za działania projektowe.
Temat szkolenia:
MBO jest systemem zarządzania organizacją, który pozwala na zwiększenie wydajności pracy
organizacji, poprzez ustalenie zasad pracy w sposób odporny na zmiany personelu (spowodowane
m.in. pracą z wolontariuszami, akcyjnością zatrudnienia, wypaleniem się zawodowym, czy pracą
społeczną). MBO jako metoda pracy, może byd wykorzystywana zarówno przy realizacji celów
statutowych organizacji jak i przy pracy projektowej. Za każdym razem dobrze wdrożone MBO
pomaga pracownikom osiągad cele swoje prywatne, zespołowe jak i cele całej organizacji. Dlatego też
metoda ta stosowana jest przez prężnie rozwijające się firmy i korporacje.
Forma pracy: – aktywna.
Program szkolenia >>
Miejsce szkolenia:
Hotel Azzun
Kromerowo 29, 11-010 Barczewo
www.azzun.pl
Szkolenie jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają bezpłatnie nocleg i posiłki podczas trwania
szkolenia.
Termin: 2-4 grudnia 2010 (czwartek - sobota)
Rozpoczęcie w dniu 2 grudnia g.13.00
Zakooczenie w dniu 4 grudnia ok. godz. 14.15
PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO I ODESŁANIE NA ADRES:
Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
lub na ocop.olsztyn@gmail.com
formularz_zgloszneniowy_szkolenie_ocop_2-4_grudnia_2010.doc
Ilośd miejsc jest ograniczona. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną o tym
poinformowane telefonicznie i pocztą elektroniczną najpóźniej 3 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt:
Ewa Komaiszko-Goerick
ocop.olsztyn@gmail.com
Tel. 503 680 500
Szkolenie jest organizowane w ramach projektu „Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych”
dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Gminę
Olsztyn.
Partnerzy projektu:
Związek Stowarzyszeo „Razem w Olsztynie”
Warmiosko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA.

-----------------------------------------------------------------3. Szkolenia OCOP - Zarządzanie zespołem projektowym
-----------------------------------------------------------------Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. "Zarządzanie zespołem
projektowym", które przeprowadzi Ewa Dargiewicz-Greczuszkin.
Ewa Dargiewicz-Greczuszkin - specjalistka w dziedzinie zarządzania projektami, przez kilka lat
zaangażowana w realizację programu Equal, obecnie zatrudniona w Centrum Projektów
Europejskich.
Program szkolenia:
1. Specyfika kierowania zespołem projektowym
2. Koordynator projektu - cechy, kompetencje, zadania
3. Doskonalenie zespołu projektowego
4. Funkcjonowanie zespołu projektowego - komunikacja, motywowanie, konflikty
Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli stowarzyszeo, fundacji, grup
nieformalnych oraz do osób zainteresowanych tematyką NGO z Olsztyna i powiatu olsztyoskiego.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
Miejsce szkolenia: Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn.
mapa
Termin: 10-11 (piątek – sobota) grudnia g. 10.00-17.00 (piątek) i 9.00-16.00 (sobota)
PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO I ODESŁANIE NA ADRES:
Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn

lub na ocop.olsztyn@gmail.com
formularz_zgloszneniowy_szkolenie_ocop_10-11_grudnia_2010.doc
Ilośd miejsc jest ograniczona. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną o tym
poinformowane telefonicznie i pocztą elektroniczną najpóźniej 3 dni przed terminem szkolenia.
Kontakt:
Ewa Komaiszko-Goerick
ocop.olsztyn@gmail.com
Tel. 503 680 500
Szkolenie jest organizowane w ramach projektu „Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych”
dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Gminę
Olsztyn.
Partnerzy projektu:
Związek Stowarzyszeo „Razem w Olsztynie”
Warmiosko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA.

-----------------------------------------------------------------4. "Obywatelski Olsztyn" - debata z kandydatami na Prezydenta Miasta Olsztyn
-----------------------------------------------------------------Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych
oraz mieszkaoców Olsztyna na debatę z kandydatami na prezydenta Miasta Olsztyn w dniu
15.11.2010 g. 17.00 w OCOP, ul. Tarasa Szewczenki 1.
Tematem debaty będzie rozwój sektora pozarządowego w Olsztynie, współpraca z samorządem,
tworzenie społeczeostwa obywatelskiego w naszym mieście.
Debata jest organizowana w ramach kampanii społecznej "Masz głos Masz wybór".
Pozdrawiam
Monika Falej
Przewodnicząca ROPMO

-----------------------------------------------------------------5. Debata prezydencka pt. "Równośd kobiet i mężczyzn w życiu społecznym”
-----------------------------------------------------------------Olsztyoska Rada ds. Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn oraz Pełnomocniczka Prezydenta
uprzejmie zapraszają do udziału w debacie prezydenckiej.
Temat przewodni to: RÓWNOŚD KOBIET I MĘŻCZYZN W ŻYCIU SPOŁECZNYM
Debata odbędzie się
18 listopada 2010 r. (czwartek) o godz. 17:00

w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej (hol Starego Ratusza, ul. Stare Miasto 33)
W programie debaty przewidujemy:
1) Powitanie kandydatów, wstęp do debaty
2) Cztery pytania przygotowane przez organizatorów debaty (czas na odpowiedź 1 minuta)
3) Wypowiedzi indywidualne kandydatów (czas na wypowiedź 1 minuta)
4) Pytania mieszkanek i mieszkaoców Olsztyna

--------------------------------------------------------------------6. Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych - COPy Warmii i Mazur
--------------------------------------------------------------------Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych rozpoczyna realizację projektu
wspierającego rozwój Centrów Organizacji Pozarządowych na Warmii i Mazurach.
informacje szczegółowe >>
Newsletter do pobrania:
copy_wim_newsletter_8xi2010.doc >>
copy_wim_newsletter_8xi2010.pdf >>

--------------------------------------------------------------------7. Ogłoszenia OCOP – OCW Spinacz - Konkurs Barwy Wolontariatu 2010
--------------------------------------------------------------------Już po raz dziesiąty Sied Centrów Wolontariatu w Polsce organizuje ogólnopolski konkurs
dla wolontariuszy.
Jest on okazją, aby w sposób szczególny podziękowad wolontariuszom, którzy na co dzieo
współpracują z wieloma organizacjami, środowiskami i osobami prywatnymi.
Zgłoszeo kandydatów do nagrody dokonywad można do dnia 30 listopada 2010, a uczynid to
mogą organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje paostwowe, samorządowe,
przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające
z pomocy wolontariuszy.
Szczegółowe informacje na stronie: www.ocop.olsztyn/spinacz

--------------------------------------------------------------------8. Fundacja FIKA - „Mam prawo do prawa” – zaproszenie do udziału w projekcie
--------------------------------------------------------------------Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA zaprasza do udziału w projekcie w zakresie
poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla mieszkaoców regionu i organizacji pozarządowych.
Celem projektu jest dostarczenie bezpłatnych usług prawnych i obywatelskich, podniesienie
świadomości społecznej i kształtowanie postaw obywatelskich młodzieży, jako obywateli świadomych

swoich praw i obowiązków.
Opis projektu >>
ulotka >>
www.mamprawo.fika.pl
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 pt. "Obsługa klienta."
--------------------------------------------------------------------Jeśli mieszkają Paostwo na terenie województwa warmiosko-mazurskiego i na co dzieo mają kontakt
z klientem jako doradcy w zakresie prawa, porad obywatelskich i funkcjonowania organizacji
pozarządowych i chcą doskonalid swoje umiejętności, zapraszamy na nasze szkolenie.
Szkolenie organizowane jest przez Fundację „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA, w ramach projektu
„Mam prawo do prawa“, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Celem projektu jest prowadzenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego na
terenie województwa warmiosko-mazurskiego.
Termin szkolenia: 01 grudnia 2010 r. (środa), godz. 9.00 – 16.00
Zapisy do: 22 listopada 2010
Miejsce szkolenia
Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
Informacje szczegółowe >>
www.mamprawo.fika.pl
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" - 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

--------------------------------------------------------------------11. 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 w ramach projektu „Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych”
dofinansowanego przez PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Gminę Olsztyn.
Realizatorzy projektu:
Związek Stowarzyszeo "Razem w Olsztynie",
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA
Warmiosko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.
Miejsce: Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa

--------------------------------------------------------------------12. FIKA poleca: Kofe(m)ina zaprasza na "Les art... or more? Rozmowy o literaturze i filmie"
--------------------------------------------------------------------Fascynujące spotkanie dwóch autorek prozy lesbijskiej: Ewy Schilling z jej najnowszą książką

"Codziennośd" i Zofii Staniszewskiej z książką "Moja les" oraz pasjonatki kina: Elżbiety Kuszmider.
13 listopada 2010, godz. 17:00, Stary Zaułek, ul. Rodziewiczówny 8, Olsztyn (za Spichlerzem MOK)
plakat_w_wersji_pdf

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

