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-----------------------------------------------------------------1. FIL 2012. Siła tkwi w społecznościach lokalnych
-----------------------------------------------------------------Jedno z najbardziej kolorowych i edukacyjnych wydarzeń sektora pozarządowego naszego regionu już
niebawem: 8-9 maja 2012, w Zalesiu k. Barczewa. W tym roku Forum Inicjatyw Lokalnych przebiegać
będzie w tematach aktywnych społeczności, partnerstw oraz rozwoju lokalnego. Do udziału w
dorocznym spotkaniu organizatorzy zapraszają przedstawicieli organizacji i instytucji
zainteresowanych tematyką. Rekrutacja trwa.
– Niezwykle ważną rolą Forum jest pokazanie różnorodności społeczności lokalnych – podkreśla
Maciej Bielawski, przewodniczący Sieci HEROLD, organizator wydarzenia. – Dlatego w ciągu tych
dwóch dni prezentować będziemy i opowiadać o różnych działaniach społecznych, czynnikach
sukcesu, będziemy wymieniać się doświadczeniami w zakresie identyfikowania i wykorzystywania
zasobów lokalnych oraz angażowania i motywowania mieszkańców do działania.
Motywem przewodnim spotkania będzie rozwój lokalny. To proces, który zajść może tylko wtedy,
kiedy społeczność jest na to gotowa, może korzystać z lokalnych zasobów naturalnych i kulturowych,
współpracować z różnymi podmiotami. Dojście do tak kluczowego momentu w rozwoju poprzedza
wiele etapów.
– Podczas Forum zaprezentujemy model aktywnych społeczności, który wskazuje fundamenty
niezbędne do rozwoju lokalnego oraz prowadzące do społeczności aktywnej, samodzielnej,
solidarnej, zintegrowanej dzięki tożsamości i zaangażowaniu – dodaje Maciej Bielawski. – Będziemy
podkreślali kluczową rolę partnerstw lokalnych w tym procesie, wskazując sprawdzone metody ich
budowania i wspierania w rozwoju oraz pokazując różnice pomiędzy partnerstwami
instytucjonalnymi a indywidualnymi.

I na tym nie koniec. Uczestników Forum organizatorzy zapraszają również do zaprezentowania siebie
i swoich działań podczas Targów Inicjatyw Lokalnych.
– Forum to świetna okazja nie tylko do nabycia wiedzy podczas licznych seminariów, ale także do
wymiany doświadczeń i integracji aktywnych społeczności lokalnych z województwa warmińsko mazurskiego. Poprzez Targi chcemy pokazać potencjał organizacji i społeczności lokalnych, ich
inicjatywy, projekty, produkty. Warto wziąć w nich udział, do czego gorąco zachęcam – zaprasza
organizator.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 kwietnia 2012 na adres a.dziewulak@eswip.pl lub faksem 55
236 27 16.
Do pobrania
Program Forum
formularz_zgloszeniowy_fil_2012.doc
Do udziału w spotkaniu zapraszają: Sieć Wspierania Rozwoju Lokalnego „HEROLD” oraz Regionalne
Ośrodki EFS w Olsztynie, Elblągu i Ełku.
Forum zostało objęte honorowym patronatem przez Marszałka Województwa WarmińskoMazurskiego.

--------------------------------------------------------------------2. Olsztyńskie Centrum Wolontariatu Spinacz - Czas na wiosenne nowości!
--------------------------------------------------------------------Olsztyńskie Centrum Wolontariatu Spinacz zaprasza wszystkich chętnych do Olsztyńskiego Centrum
Organizacji Pozarządowych na spotkanie Klubu Ludzi Pozytywnie Zakręconych w dniu 25.04.2012 o
godz 17.00.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------3. 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".

--------------------------------------------------------------------4. 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
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
Wszystkich chętnych mieszkańców Bartoszyc i okolic serdecznie zapraszamy do spotkania z naszymi
doradczyniami w siedzibie MOPS-u przy ul. Pieniężnego 10A w dniach w godzinach 11.00-15.00.
Kolejne terminy porad w Bartoszycach to: 15.05.2012, 09.06.2012, 07.07.2012 o stałych godzinach
11.00-15.00.
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.

--------------------------------------------------------------------5. Wybierz Dobroczyńcę Roku 2011 i wygraj nagrody!
--------------------------------------------------------------------W tym roku przypada wyjątkowa, bo jubileuszowa, 15. edycja Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”,
który organizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. W konkursie wyłaniane są
firmy angażujące się w najciekawsze i najbardziej wartościowe projekty społeczne. Wejdź na stronę
internetową www.dobroczyncaroku.pl/glosowanie lub aplikację na Facebooku
apps.facebook.com/dobroczynca_roku/, wybierz swojego faworyta i wygraj atrakcyjne nagrody!
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------6. Ogłoszenia OCOP - XIV Festyn Integracyjny o charakterze rekreacyjnym pod hasłem „Jesteśmy
razem”
--------------------------------------------------------------------W dniu 19 maja 2012 z inicjatywy Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych,
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, na Rynku Starego Miasta w Olsztynie,
odbędzie się Festyn integracyjny "Jesteśmy Razem".
zaproszenie.doc >>
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Serwis Informacyjny OCOP
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

