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-----------------------------------------------------------------1. Pierwsze spotkanie Klubu Fundraisera w Olsztynie
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy na PIERWSZE SPOTKANIE Klubu Fundraisera w Olsztynie, które poprowadzi MARIA
OLSZEWSKA, Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu, w dniu 15 czerwca 2011, w godz. 18.00-20.00 w
Olsztyoskim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1.
KLUB FUNDRAISERA OLSZTYN – to regularne spotkania otwarte organizowane przez Polskie
Stowarzyszenie Fundraisingu, które powstało w roku 2006, aby polskie organizacje pozarządowe poznały i
stosowały profesjonalne metody zbierania pieniędzy na cele charytatywne. Drogą do tego jest między
innymi promocja zawodu fundraisera – specjalisty do spraw pozyskiwania funduszy. Spotkania Klubu
Fundraisera odbywają się w kilku miastach Polski i są najlepszą okazją do uczenia się od ekspertów, którzy
udowodnili swą skutecznośd w dialogu z darczyocami i zrealizowali ważne kampanie fundraisingowe.
TERMIN: 15 czerwca 2011, w godz. 18.00-20.00
MIEJSCE: Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1
PROGRAM SPOTKANIA
Tematem pierwszego spotkania Klubu PSF w Olsztynie będzie zawód fundraisera. Maria Olszewska, która

ukooczyła roczne szkolenie fundraisingowe i jako jedna z pierwszych w Polsce uzyskała Polski Certyfikat
Fundraisingu, przedstawi ideę i zasady profesjonalnego zbierania pieniędzy na działalnośd organizacji
pozarządowych i instytucji publicznych.
Spotkanie jest współorganizowane w ramach projektu „COPy Warmii i Mazur. Sied Centrów Organizacji
Pozarządowych Województwa Warmiosko-Mazurskiego” przez Związek Stowarzyszeo „Razem w
Olsztynie”.
Obowiązuje rezerwacja miejsc.
Zgłoszenia mailem na adres:
olsztyn@fundraising.org.pl
zaproszenie.pdf
Dodatkowe informacje:
Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu
tel. 12 423 80 07
OCOP, tel. 503 680 500

--------------------------------------------------------------------2. Zaproszenie do Kawiarenki Obywatelskiej na debatę i spotkanie z książką „Drogi równości"
--------------------------------------------------------------------Serdecznie zapraszamy do Kawiarenki Obywatelskiej na debatę i spotkanie z książką „Drogi równości
Izabela Jaruga-Nowacka – polityczka, feministka, działaczka lewicy, które odbędzie się 14 czerwca
(wtorek) godz. 17-19 w Olsztyoskim Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Tarasa Szewczenki 1.
Książka została wydana przez Fundację Przestrzenie Dialogu w pierwszą rocznicę tragicznej śmierci Izabeli
Jarugi-Nowackiej w katastrofie pod Smoleoskiem. Napisana przez jej przyjaciół i współpracowników,
traktuje o dorobku politycznym i społecznym tej wybitnej postaci, wicepremierze i ministrze polityki
społecznej, posłance, feministce i obrooczyni praw człowieka.
Podczas dyskusji w Olsztynie rozmawiad będziemy o stanie współpracy pomiędzy społeczeostwem
obywatelek i obywateli, a wybieranymi przez nas ludźmi polityki.
Czy naprawdę oddziela nas mur? Jak powinniśmy działad, by relacje pomiędzy klasą polityczną, władzą i
„zwykłymi ludźmi” cechowała współpraca i wzajemna zrozumienie? - oto wybrane zagadnienia naszego
spotkania.
W spotkaniu udział wezmą:
Zuzanna Dąbrowska – współredaktorka książki i autorka tekstów, dziennikarka, współpracowniczka Izy w
Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn;
Katarzyna Kądziela – współredaktorka książki i autorka tekstów, działaczka feministyczna, bliska
współpracowniczka Izy w latach 2001-2010;
Piotr Janiszewski - Fundacja Forum Dialogu Publicznego;

Monika Falej - Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych.
Osoby uczestniczące w spotkaniu otrzymają egzemplarz książki.
Więcej informacji na stronach: www.przestrzeniedialogu.org
plakat_a3_olsztyn.pdf do pobrania >>
Spotkanie współorganizują:
Wydawca: Fundacja Przestrzenie Dialogu
Partner projektu: Fundacja im. Róży Luksemburg
Partner lokalny: Związek Stowarzyszeo "Razem w Olsztynie" prowadzący Olsztyoskie Centrum Organizacji
Pozarządowych
Spotkanie jest organizowane w ramach projektu „COPy Warmii i Mazur. Sieć Centrów Organizacji
Pozarządowych Województwa Warmiosko-Mazurskiego” przez Związek Stowarzyszeo „Razem w
Olsztynie”.

--------------------------------------------------------------------3. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego już działa w Olsztynie
--------------------------------------------------------------------Prezydent Miasta Olsztyn powołał Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego będącą organem
konsultacyjnym i opiniodawczym w sprawach związanych z działalnością organizacji pozarządowych oraz
innych podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
14. czerwca odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady, na którym członkowie wybiorą spośród siebie
przewodniczącego, a także omówią plan pracy na 2011 rok.
Skład Rady:
1. Monika Falej – przedstawicielka organizacji pozarządowych
2. Dariusz Bielas – przedstawiciel organizacji pozarządowych
3. Teresa Antczak – przedstawicielka organizacji pozarządowych
4. Barbara Baturo – Warszawska – przedstawicielka organizacji pozarządowych
5. Teresa Andruszkiewicz – przedstawicielka organizacji pozarządowych
6. Jolanta Giedrojd – Gorąca – przedstawicielka organizacji pozarządowych
7. Łukasz Łukaszewski – przedstawiciel Rady Miasta Olsztyn
8. Dariusz Rudnik – przedstawiciel Rady Miasta Olsztyn
9. Jarosław Szunejko – przedstawiciel Rady Miasta Olsztyn
10. Zenona Dwiklioska – przedstawicielka Prezydenta Miasta Olsztyn
11. Barbara Tuoska – przedstawicielka Prezydenta Miasta Olsztyn
12. Monika Michniewicz – przedstawicielka Prezydenta Miasta Olsztyn
Kadencja Rady trwa dwa lata.

Źródło: ngo.olsztyn.eu/index.php/component/content/article/1-aktualnoci/427-gminna-rada-dziaalnocipoytku-publicznego-ju-dziaa-w-olsztynie

--------------------------------------------------------------------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.
W dniu 28 czerwca 2011 doradztwo nie odbędzie się z przyczyn organizacyjnych. Przepraszamy za
utrudnienia.
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. 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:
28.05.2011
copy_wim_newsletter_2011-05-28.doc >>

--------------------------------------------------------------------6. 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
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

--------------------------------------------------------------------7. Ogłoszenia OCOP - Stowarzyszenie CAL - CZERWIEC AKTYWNYCH SPOŁECZNOŚCI
--------------------------------------------------------------------Jesteście grupą nieformalną? Działacie w organizacji, klubie, instytucji? Organizujecie spotkania lub
wydarzenia we współpracy z mieszkaocami osiedla, miejscowości czy dzielnicy? Szykujecie wystawę prac
dzieci, młodzieży, seniorów? Zapraszacie sąsiadów na rajd rowerowy? Robicie warsztaty fotograficzne,
festiwal, festyn, piknik?
Zgłoście się do Programu Aktywnych Społeczności. Zorganizujcie wydarzenie w czerwcu. Zaproście na nie
ludzi z całej Polski.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------8. Ogłoszenia OCOP - Fundacja Albatros zaprasza na szkolenie dla koordynatorów wolontariatu
przyrodniczego
--------------------------------------------------------------------Fundacja Albatros zaprasza członków organizacji pozarządowych, placówek oświatowych oraz wszystkie
osoby chcące podnieśd swoje kwalifikacje z zakresu koordynacji wolontariatu w dziedzinie ochrony

środowiska.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia OCOP - II Święto ulicy Biskupa Tomasza Wilczyoskiego
--------------------------------------------------------------------Rada Osiedla Jaroty serdecznie zaprasza wszystkich mieszkaoców Olsztyna do wzięcia udziału w II Święcie
Ulicy Biskupa Tomasza Wilczyoskiego, które odbędzie się 11 czerwca 2011 (sobota) na boisku Szkoły
Podstawowej nr 34, ul. Herdera 3
plakat.jpg >>
Zobacz więcej >>

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

