*** SERWIS INFORMACYJNY OLSZTYŃSKIEGO CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH***
*** I FUNDACJI INICJATYWA KOBIET AKTYWNYCH FIKA***
*** NR 12/2011***
Olsztyn, 15.07.2011
=================================
1. Donosiciel Pozarządowy nr 36 lipiec 2011 do pobrania
2. Targi Organizacji Pozarządowych „NGO na TOPie podczas VII FESTYNU SPORTOWO-INTEGRACYJNEGO
„PRZYWRÓĆMY BLASK STADIONOWI LEŚNEMU”
3. WIP dla organizacji Warmii i Mazur
4. VI Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych - zaproszenie
5. Profesjonalne doradztwo dla NGO
6. ESWIP - COPy Warmii i Mazur
7. Fundacja FIKA - "Mam prawo do prawa" - Porady prawne i obywatelskie
8. Ogłoszenia OCOP – Sierpniowy Zlot ATOMÓW
9. Ogłoszenia OCOP - Grupa Partnerska Gniazdo Warmińskie i Stowarzyszenie „Nasze Gady” - Festyn Blin w
Gadach
10. Ogłoszenia OCOP - Festyn z okazji 66-lecia klubu OKS Stomil Olsztyn
11. Ogłoszenia OCOP - RDLP i UNO - Szanujmy lasy - zbierajmy makulaturę
12. Ogłoszenia OCOP - 100 placów zabaw
13. Ogłoszenia OCOP - Wycieczka rowerowa JAdę NIE TANKUJĘ
14. Ogłoszenia OCOP - Bezpłatne zajęcia animacyjno - edukacyjne w okresie wakacji
15. Fundacja FIKA - Zbieramy fanty na loterię na Stadionie Leśnym
=================================

-----------------------------------------------------------------1. Donosiciel Pozarządowy nr 36 lipiec 2011 do pobrania
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_36.pdf >>
Donosiciel Pozarządowy jest biuletynem wydawanym obecnie w ramach projektu „Olsztyńskie Centrum
Organizacji Pozarządowych” - dofinansowanego przez Gminę Olsztyn oraz projektu „COPy Warmii i Mazur”
dofinansowanego przez EFS.
Jego wydawcą jest Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie".
Archiwum DP znajduje się tutaj

-----------------------------------------------------------------2. Targi Organizacji Pozarządowych „NGO na TOPie podczas VII FESTYNU SPORTOWO-INTEGRACYJNEGO
„PRZYWRÓĆMY BLASK STADIONOWI LEŚNEMU”
-----------------------------------------------------------------Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza organizacje pozarządowe z terenu miasta Olsztyn
i powiatu olsztyńskiego do zaprezentowania swojego dorobku na Targach Organizacji Pozarządowych
- „NGO na TOPie”, które odbędą się podczas festynu sportowo-integracyjnego „Przywróćmy Blask
Stadionowi Leśnemu” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Olsztyna.
Termin: 7 sierpnia 2011
Miejsce: Stadion Leśny w Olsztynie
Szczegółowy program festynu wkrótce na www.ocop.olsztyn.pl
Organizatorzy zapewniają miejsce na materiały promocyjne oraz miejsca siedzące w ograniczonej ilości.
Decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych zwrotnym mailem do dnia 29 lipca 2011.
Ilość miejsc ograniczona. W sytuacji większej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie możliwość
doboru uczestników. Dojazd na targi we własnym zakresie.
Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego >> drogą e-mail na adres: sekretariat.ocop@gmail.com
do dnia 26.07.2011.
Kontakt:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
tel. 503-68-05-00
e-mail: sekretariat.ocop@gmail.com
Organizatorzy:
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie"
Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA
Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn
Targi NGO na TOPie są współorganizowane w ramach projektu „COPy Warmii i Mazur. Sieć Centrów
Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego” przez Związek Stowarzyszeń „Razem w
Olsztynie”.

--------------------------------------------------------------------3. WIP dla organizacji Warmii i Mazur
--------------------------------------------------------------------Trwają ostatnie prace redakcyjne nad tworzeniem Wojewódzkiego Informatora Pozarządowego.
Zestawienie danych organizacji pozarządowych z terenu Warmii i Mazur posłuży w dystrybucji informacji,
ofert edukacyjnych oraz promocji. Do 29 lipca 2011 jest czas na to, by zgłosić swoją organizację lub
wprowadzić zmiany danych w istniejącej bazie.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------4. VI Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych - zaproszenie
--------------------------------------------------------------------Organizatorzy VI OFIP-u zapraszają do udziału w części konferencyjnej VI Ogólnopolskiego Forum
Inicjatyw Pozarządowych, która odbędzie się w tym roku w dniach 16-17 września (piątek, sobota) na
terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego. Rusza właśnie rejestracja uczestników!
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------5. Profesjonalne doradztwo dla NGO
--------------------------------------------------------------------Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego 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 Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych
we wtorki g.17.00-19.00.
Miejsce: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa

--------------------------------------------------------------------6. ESWIP - COPy Warmii i Mazur
--------------------------------------------------------------------Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych realizuje projekt wspierającego rozwój
Centrów Organizacji Pozarządowych na Warmii i Mazurach.
Informacje szczegółowe >>
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
obejmuje w ramach projektu działaniami Olsztyn i powiat olsztyński.
Newsletter do pobrania:
15.07.2011
copy_wim_newsletter_2011-07-15.doc >>

--------------------------------------------------------------------7. 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 możliwość

uzyskania pomocy przy sporządzaniu min. pism, odwołań, 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
przesyłać 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

--------------------------------------------------------------------8. Ogłoszenia OCOP – Sierpniowy Zlot ATOMÓW
--------------------------------------------------------------------Już w sierpniu w Elblągu odbędzie się Zlot ATOMÓW w Sieci. Na ostatni guzik dopinany jest jeszcze plan
czterodniowych spotkań organizacji młodzieżowych z województwa. Zlot odbędzie się w dniach 18-21
sierpnia 2011 roku. Wydarzenie oficjalnie zainauguruje działanie Sieci Organizacji Młodzieżowych Warmii i
Mazur.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia OCOP - Grupa Partnerska Gniazdo Warmińskie i Stowarzyszenie „Nasze Gady” - Festyn Blin w
Gadach
--------------------------------------------------------------------Grupa Partnerska Gniazdo Warmińskie i Stowarzyszenie „Nasze Gady” zapraszają na Festyn Blin w Gadach
23 lipca od g.14.00.
W programie:
- bliny, placki, racuchy, naleśniki i inne przysmaki z różnych stron Polski,
- warsztaty kulinarne prowadzone przez gości z gminy Nowosolna (woj, łódzkie),
- turniej chłopskiego golfa,
- konkursy rodzinne,
- targowisko rzeczy różnych, na którym można wszystko sprzedać, kupić albo zamienić,
- produkty z marką lokalną Gniazda Warmińskiego,
- "Mam talent" i "Mini playback show",
- wielkie ognisko z muzyką.

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia OCOP - Festyn z okazji 66-lecia klubu OKS Stomil Olsztyn
--------------------------------------------------------------------OKS Stomil Olsztyn zaprasza na festyn z okazji 66-lecia klubu, który odbędzie się w dniu 15.07.2011
g.16.00 przy SP nr 18 na Dajtkach.
W PROGRAMIE FESTYNU m.in.
- Turniej piłki nożnej,
- Gwiazdy Stomilu, FC Dajtki, Stomilu Olsztyn – SEKCJA KOBIET, Sympatycy Klubu,
- Turnieje grup młodzieżowych Stomilu Olsztyn,
- Nabory do grup młodzieżowych chłopców i dziewcząt,
(chłopcy rocznik 96/97/98/99 -dziewczyny rocznik 2000 i młodsze),
- Zawody (żonglerka, triki itp.),
- Loteria fantowa,
- Grillowanie, domowe wypieki,
- Mini pokaz pirotechniczny.

--------------------------------------------------------------------11. Ogłoszenia OCOP - RDLP i UNO - Szanujmy lasy - zbierajmy makulaturę
--------------------------------------------------------------------ONZ ogłosiło rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów.
Olsztyńska Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych i Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela serdecznie
zapraszają Państwa do włączenia się do akcji "Szanujemy lasy-zbieramy makulaturę.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------12. Ogłoszenia OCOP - 100 placów zabaw
--------------------------------------------------------------------Z okazji 100. urodzin NIVEA Polska postanowiła spełnić marzenia wielu polskich rodzin, a w szczególności
ich najmłodszych członków. W odpowiedzi na potrzeby lokalnych społeczności powstał projekt
ufundowania i budowy 100 placów zabaw na terenie całej Polski.
www.100latnivea.pl/glosowanie >>
Zachęcamy do głosowania :)
Plac zabaw w Sząbruku >>

--------------------------------------------------------------------13. Ogłoszenia OCOP - Wycieczka rowerowa JAdę NIE TANKUJĘ
--------------------------------------------------------------------Stratujemy w dniu 17 lipca 2011 r. (niedziela) o godz. 10.00 spod olsztyńskiego Ratusza, na trzeci w tym
roku rajd rowerowy JAdę NIE TANKUJĘ pt. "Rowerem bliżej przyrody" w ramach Olsztyn. Aktywnie!
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------14. Ogłoszenia OCOP - Bezpłatne zajęcia animacyjno - edukacyjne w okresie wakacji
--------------------------------------------------------------------Fundacja Inicjatyw na Rzecz Samotnego Rodzicielstwa i Dzieci z Rodzin Niepełnych zaprasza dzieci w wieku
6-12 lat z rodzin niepełnych (również z powodu emigracji rodzica/ów) na bezpłatne zajęcia animacyjno edukacyjne w okresie wakacji. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 18 lipca o godzinie 16:00 w sali OCOP
przy ul. Tarasa Szewczenki 1 w Olsztynie.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------15. Fundacja FIKA - Zbieramy fanty na loterię na Stadionie Leśnym
--------------------------------------------------------------------Jak co roku Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" organizuje loterię fantową podczas Festynu
Integracyjnego na Stadionie Leśnym
Zebrane w tym roku pieniądze będą przeznaczone na publikację/druk opracowanego już materiału
służącego edukacji z zakresu doradztwa zawodowego dla dziewcząt i chłopców "100 zawodów 100
kobiet".
Na razie mamy przygotowany materiał w formie prezentacji multimedialnej a chcemy, by kilka egzemplarzy
było przygotowanych w wersji drukowanej.
Publikacja będzie dostępna do wypożyczenia w biblioteczce Fundacji i wykorzystywana na zajęciach z
młodzieżą szkolną stojącą przed wyborem dalszej edukacji, wyborem zawodu oraz studentami.
Materiał został opracowany przez dr Edytę Borys z UWM oraz Monikę Falej Fundacja FIKA na podstawie
informacji zebranych przez studentki i studentów Uniwersytetu.
Fanty - mogą to być np. smycze, koszulki, czapeczki, kubeczki, szklanki, filiżanki, biżuteria, gry, książki,
albumy, zabawki, torby lniane, artykuły biurowe - np. długopisy, ołówki, kredki, flamastry, zakreślacze,
mogą to być gadżety firmowe, itp. itd. Prosimy o rzeczy nieużywane.
Fanty można przynosić do Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1, w
godzinach 9.00 - 15.00. do 3 sierpnia włącznie.
Bardzo wszystkim z góry dziękujemy,
prosimy o przekazanie tej informacji dalej do zaprzyjaźnionych osób :-)
Pozdrowienia
Monika Falej
Fundacja FIKA
Kontakt:
tel. 503 680 500
fika.olsztyn@gmail.com

====================================
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 Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
NIP: 7393542485, Regon: 280092551
Kalendarz OCOP >>
zamów newsletter >>
Wiadomość ta została wysłana z bazy adresowej OCOP, Fundacji FIKA oraz Olsztyńskiego Banku Informacji
o Organizacjach Pozarządowych.
Aby się wypisać, prześlij zwrotnego maila z adnotacją "odmawiam” na adres ocop.olsztyn@gmail.com

