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-----------------------------------------------------------------1. Donosiciel Pozarządowy Nr 27 listopad 2010 do pobrania
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_27.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 - Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych
------------------------------------------------------------------

Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. "Prawne aspekty
funkcjonowania organizacji pozarządowych”, które przeprowadzi Monika Falej.
Monika Falej – dyrektor Olsztyoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, certyfikowana trenerka
STOP I stopnia.
Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą założyd organizację pozarządową (stowarzyszenie,
fundację) lub właśnie ją założyły i chciałyby się poznad zasady funkcjonowania organizacji
pozarządowej od strony prawnej.
Miejsce szkolenia:
Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa >>
Termin: 15 grudnia 2010 (środa) g. 16.00-19.30
Zgłoszenia >>
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 - Wypełnianie wniosku do samorządu
-----------------------------------------------------------------Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. "Wypełnianie wniosku do
samorządu”, które przeprowadzi Monika Falej.
Monika Falej– dyrektor Olsztyoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, certyfikowana trenerka
STOP I stopnia.
Zapraszamy na szkolenie przedstawicieli organizacji pozarządowych, które zamierzają przystąpid do
konkursów ogłoszonych przez Gminę Olsztyn.

W trakcie szkolenia zostanie przeanalizowany wniosek, jaki trzeba złożyd do poszczególnych
Wydziałów Urzędu Miasta wraz z wymaganymi załącznikami.
Miejsce szkolenia:
Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa
Termin: 16 grudnia 2010 (czwartek) g. 16.00-19.30
Ilośd miejsc jest ograniczona. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną o tym
poinformowane telefonicznie i pocztą elektroniczną najpóźniej 3 dni przed terminem szkolenia.
Zgłoszenia >>
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. Szkolenia OCOP - Zarządzanie zespołem projektowym – wolne miejsca
-----------------------------------------------------------------Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na na szkolenie pt. "Zarządzanie zespołem projektowym",
organizowane przez Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych, 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.

--------------------------------------------------------------------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 przystąpił do projektu obejmując działaniami projektowymi Olsztyn i powiat
olsztyoski.
Newsletter do pobrania:

15.11.2010
copy_wim_newsletter_15xi2010.doc
copy_wim_newsletter_15xi2010.pdf

--------------------------------------------------------------------6. Ogłoszenia OCOP – TPD Warmiosko-Mazurski Oddział Regionalny - Konferencja poświęcona
rozwojowi edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich
--------------------------------------------------------------------Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmiosko-Mazurski Oddział Regionalny zaprasza na Konferencję pt.
„Rozwój edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich”, która odbędzie się 23 listopada 2010 r. o
godz. 11.00 w Hotelu Omega w Olsztynie, ul. Sielska 4 a.
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o zgłaszanie się pod nr 89 526-95-49.
Szczegóły >>
Program konferencji >>

--------------------------------------------------------------------7. Fundacja FIKA - „Mam prawo do prawa” – zaproszenie na spotkanie otwarte pt. „Mam prawo do
prawa – przeciw przemocy”
--------------------------------------------------------------------Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA zaprasza na spotkanie otwarte pt. „Mam prawo do
prawa – przeciw przemocy” w ramach projektu „Mam prawo do prawa” – poradnictwo prawne i
obywatelskie dla mieszkaoców województwa warmiosko-mazurskiego oraz przy okazji
międzynarodowej kampanii 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płed, organizowanej przez
Womens Global Leadership Institute.
Czas: 9 grudnia 2010 (czwartek) godz. 18.00
Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Dąbrowszczaków 3, 10-538 Olsztyn, (Kamienica Naujacka).
W programie:
1. Rozwiązania prawne powstrzymujące przemoc wobec kobiet - Jacek Błaszczyk, prawnik, mediator.
2. Przyczyny orzekania nieważności małżeostwa zawartego wg przepisów prawa kanonicznego Martyna Seroka, prawnik, wykładowca akademicki.
3. Dyskusja z udziałem uczestników.
4. Pokaz samoobrony - Beata Engel wicemistrzyni świata w chuantong Bushu, klasycznej formy kung
fu ze Szkoły Chioskich Sztuk Walki SHAOLIN w Olsztynie.
5. Mały poczęstunek dla uczestników spotkania.
Moderatorka spotkania – Monika Falej
Spotkanie będzie okazją do uzyskania informacji nt. planowanych warsztatów samoobrony,
prowadzonych przez Beatę Engel. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie

uczestnictwa w spotkaniu pod nr tel. 505 344 605 lub mailem mamprawo.fika@gmail.pl
Opis projektu >>
ulotka projektowa >>
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.

--------------------------------------------------------------------8. Fundacja FIKA - "Mam prawo do prawa" - Szkolenie pt. "Obsługa klienta" – wolne miejsca.
--------------------------------------------------------------------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
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.

--------------------------------------------------------------------9. 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

--------------------------------------------------------------------10. 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

--------------------------------------------------------------------11. FIKA poleca: 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płed
--------------------------------------------------------------------„16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet” to międzynarodowa kampania na rzecz wyeliminowania

wszelkich form przemocy ze względu na płed. Wybrano dni pomiędzy 25 listopada
(Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym
Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie, że prawa kobiet są
niezbywalną częścią praw człowieka. W 16 dniach mieści się także 1 grudnia, Światowy Dzieo AIDS,
oraz 6 grudnia, rocznica masakry w Montrealu. W kampanii „16 Dni Akcji...” co roku bierze udział
ponad dwa tysiące organizacji w 160 krajach.
W tym roku kampania odbywa się pod hasłem:
Zaangażuj się ▪ Działaj ▪ Domagaj się:
MOŻEMY Zakooczyd Przemoc Wobec Kobiet!
W całej Polsce, w prawie 30 miastach, miejscowościach i wsiach, w ramach projektu Fundacji
Autonomia pt. „Droga kobiet – przeciwdziałanie przemocy wobec dziewcząt i młodych kobiet”
organizowanych będzie wiele wydarzeo, spotkao, akcji, warsztatów, projekcji i innych działao
mających na celu zwrócenie uwagi na przemoc wobec kobiet i wzywających do podejmowania na
każdym poziomie – osobistym, lokalnym, krajowym bardziej zdecydowanych działao mających na
celu powstrzymanie przemocy wobec kobiet.
Więcej informacji o kampanii, w tym pocztówki i kalendarze do ściągnięcia - kliknij

--------------------------------------------------------------------12. FIKA poleca: Katarzynki w MOK-u - spotkanie z Katarzyną Grocholą
--------------------------------------------------------------------MOK zaprasza na spotkanie z Katarzyną Grocholą – pisarką, autorką sztuk telewizyjnych, publicystką.
Prowadzenie: Katarzyna Staszko (prezenterka radiowa)
Współpraca: Gazeta Olsztyoska
Czas: 25 listopada (czwartek), godz.18.00
Miejsce: Kamienica Naujacka MOK
Więcej informacji na stronie: www.mok.olsztyn.pl
Program MOK na listopad

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

