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-----------------------------------------------------------------1. Świąteczne życzenia od zespołu OCOP
-----------------------------------------------------------------Dużo wiosennego optymizmu, spokoju i cierpliwości, uśmiechu, szczęścia i miłości oraz świąt
spełnionych w miłym gronie.
Życzy zespół OCOP

--------------------------------------------------------------------2. Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych programem „Młodzież w działaniu”.
--------------------------------------------------------------------Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza członków nieformalnych grup
młodzieżowych, przedstawicieli samorządu szkolnego, młodzieżowych rad miasta/gminy/powiatu,
kluby europejskie, wolontariuszy oraz młodych ludzi z województwa warmińsko – mazurskiego na
spotkanie informacyjne poświęcone programowi edukacji pozaformalnej „Młodzież w działaniu”.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------3. Ośmiu wspaniałych - rozstrzygnięcie konkursu
--------------------------------------------------------------------„Ośmiu Wspaniałych” to samorządowy konkurs skierowany do nastolatków. Jego celem jest
wyłanianie i promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw młodzieży, przeciwdziałanie
przemocy i agresji wśród młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. Jednym z

ośmiu laureatów olsztyńskiego etapu VIII edycji został Damian Froń. Decyzją jury, to właśnie On
będzie reprezentował Olsztyn w kolejnym, ogólnopolskim etapie konkursu. Kolejne zmagania
konkursowe odbędą się w dniach 19-20.04 w Warszawie. Laureatów Ogólnopolskich poznamy w
czerwcu.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------4. Bezpłatne doradztwo dla NGO
--------------------------------------------------------------------Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych oferuje bezpłatną pomoc przy przygotowaniu ofert
konkursowych.
Organizacje zainteresowane ofertą OCOP proszone są o kontakt:
ocop.olsztyn@gmail.com,
Tel. 512558349
Bezpłatne doradztwo uzyskać można również w zakresie m.in.: rozliczania ofert z realizacji zadań
publicznych oraz pisania i rozliczania projektów.
Osoby zajmujące się w organizacji sprawami księgowymi i finansowymi zapraszamy do skorzystania z
bezpłatnego doradztwa w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych
we wtorki g.17.00-18.00.
Miejsce: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa >>
Doradztwo jest organizowane w ramach projektu „Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych”
realizowanego przy współudziale finansowym Gminy Olsztyn przez Związek Stowarzyszeń "Razem w
Olsztynie".

--------------------------------------------------------------------5. 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, wnios ków, powództw,
itp.
Prowadzone jest również doradztwo prawne dla przedstawicieli NGO.
Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego Projektu przy ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa >>
Dyżury ekspertów i doradców
- środy 11.00-14.00
- piątki 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.

--------------------------------------------------------------------6. Fundacja FIKA – Mam prawo do prawa - Akademia Mediacji - II edycja rozpoczęta
--------------------------------------------------------------------Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA dziękuje wszystkim, którzy wysłali zgłoszenia do II
edycji Akademii Mediacji. Do udziału w warsztatach zakwalifikowało się 18 osób, które w miniony
weekend (24-25 marca 2012) pod okiem trenerek: Marzeny Radzkiej-Wiśniewskiej i Moniki Falej
rozpoczęły 6 miesięczne warsztaty. Pierwsze zajęcia poświęcone były tematyce komunikowania się.
Więcej na www.mamprawo.fika.pl/index.php >>
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. Prośba o pomoc w wypełnieniu ankiety
--------------------------------------------------------------------Aleksandra Kowal jest studentką trzeciego roku studiów licencjackich Pedagogiki Pracy Socjalnej na
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Prowadzi badania do swojej pracy licencjackiej na
temat wolontariatu. Poprzez swoje badania chciałaby dowiedzieć się jakie miejsce w systemie
pomocy i wsparcia w Polsce ma wolontariat. W związku z tym zwraca się z prośbą o wypełnienie
ankiety osoby z nim związane.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------8. Ogłoszenia OCOP - Stowarzyszenie Warnija zaprasza na spotkanie pt. „Kajak miejski”
--------------------------------------------------------------------Stowarzyszenie Warnija zaprasza na spotkanie z cyklu „moje miasto, czyli jakie miasto?” pt. „Kajak
miejski” 14 kwietnia 2012 w godz. 11.00-15.00 w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych,
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn. Współorganizatorem spotkania jest stowarzyszenie Forum
Rozwoju Olsztyna.
Zobacz więcej >>
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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: +48 503 680 500
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 oraz Olsztyńskiego Banku Informacji o
Organizacjach Pozarządowych.
Aby się wypisać, prześlij zwrotnego maila z adnotacją "odmawiam” na adres
ocop.olsztyn@gmail.com

