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-----------------------------------------------------------------1. Olsztyński Budżet Obywatelski – głosowanie tylko do 13.09.2013!
-----------------------------------------------------------------13.09.2013 mija termin składania kart do głosowania na zgłoszone projekty.
Listy pozytywnie zweryfikowanych projektów:
Poprawiona lista pozytywnie zweryfikowanych projektów
Karty do głosowania:
Karta do głosowania na projekty ogólnomiejskie.
Karta do głosowania na projekty osiedlowe
Głosujemy na dwóch kartach, jedna służy do głosowania na projekty osiedlowe w kwocie do 50 000 zł a
druga służy do głosowania na projekty ogólnomiejskie w kwocie do 1 000 000 zł. Karty różnią się od siebie.
Na karcie do głosowania należy wpisać swoje dane takie jak: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania
oraz e-mail lub numer telefonu.
Każdy z mieszkańców ma do rozdysponowania 5 punktów na projekty osiedlowe i 5 punktów na projekty
ogólnomiejskie. Nie można przenosić punktów pomiędzy kartą ogólnomiejską i osiedlową. Na każdej karcie
możemy przyznać 5 punktów jednemu projektowi, lub rozdzielić je pomiędzy maksymalnie 5 projektów.
Należy pamiętać o podpisaniu wypełnionych kart do głosowania.
Karty bez numeru pesel, nie podpisane, lub z przekroczoną maksymalną liczbą punktów są nieważne.

Urny, do których można wrzucić swoje głosy znajdują się w:
- Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta przy Pl. Jana Pawła II 1,
- holu budynku Urzędu Miasta przy ul. Wyzwolenia 30,
- na 1 piętrze budynku „A” Urzędu Miasta przy ul. Knosały 3/5
w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Tarasa Szewczenki 1
w siedzibach Rad Osiedli
Swoje głosy można też wysłać pocztą na adres:
Pełnomocnik ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Urząd Miasta Olsztyna,
ul. Knosały 3/5, 10-015 Olsztyn, z dopiskiem Olsztyński Budżet Obywatelski (liczy się data stempla
pocztowego).
Zwycięskie projekty poznamy 16 września 2013 r. Zostaną one zrealizowane w 2014 roku.

--------------------------------------------------------------------2. Szkolenia OCOP - Współpraca z mediami - Aneta Rzędkowska
--------------------------------------------------------------------Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzone przez Związek Stowarzyszeń „Razem w
Olsztynie” zaprasza na szkolenie pt. „WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI”, które przeprowadzi Aneta Rzędkowska.
Trenerka - Aneta Rzędkowska, teoretyk – praktyk, ukończone studia wyższe na Uniwersytecie
Warszawskim, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Specjalizacja Marketing Polityczny i Public
Relations oraz studia podyplomowe w Dublin Business School, kierunek Human Resources Management.
Wieloletnie doświadczenie marketingowe w jednostkach administracji publicznej i III sektora.
Program szkolenia:
1. Rodzaje mediów
2. Budowanie i bieżąca aktualizacja bazy danych lokalnych dziennikarzy
3. Zasady codziennej współpracy z dziennikarzami
4. Notatka prasowa
5. Spotkania z dziennikarzami i poprawna organizacja konferencji prasowej
Cel szkolenia – Wzrost wiedzy praktycznej dot. współpracy z mediami lokalnymi, sporządzania notatek
rasowych, organizowania spotkań dla dziennikarzy i konferencji prasowych.
Grupa docelowa szkolenia - Szkolenie podstawowe, skierowane jest do mieszkańców Olsztyna i powiatu,
przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się kontaktem z mediami.
Miejsce szkolenia:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa >>
Termin:

30.09.2013, godz. 16.30-20.00
Szkolenie jest nieodpłatne .Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie
http://www.ocop.olsztyn.pl/?group=ocop&page=szkolenia&grupa=1&id=147.
O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu poinformujemy Państwa telefonicznie lub pocztą
elektroniczną najpóźniej 3 dni przed szkoleniem.
Informacje na temat szkolenia:
OCOP, ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
tel. 503 680 500
ocop.olsztyn@gmail.com

Szkolenie jest organizowane przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” w ramach projektu
„Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych" realizowanego przy współudziale finansowym Gminy
Olsztyn oraz projektu "W kierunku profesjonalizacji" współfinansowanego przez Powiat Olsztyński.

--------------------------------------------------------------------3. Szkolenia OCOP - Marketing w NGO - Aneta Rzędkowska
--------------------------------------------------------------------Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzone przez Związek Stowarzyszeń „Razem w
Olsztynie” zaprasza na szkolenie pt. „MARKETING W NGO”, które przeprowadzi Aneta Rzędkowska.
Trenerka - Aneta Rzędkowska, teoretyk – praktyk, ukończone studia wyższe na Uniwersytecie
Warszawskim, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Specjalizacja Marketing Polityczny i Public
Relations oraz studia podyplomowe w Dublin Business School, kierunek Human Resources Management.
Wieloletnie doświadczenie marketingowe w jednostkach administracji publicznej i III sektora.
Program szkolenia:
1. Różnice pomiędzy marketingiem biznesowym a społecznym.
2. Metody promocji organizacji i sposoby komunikowania się z otoczeniem oraz zjawisko marketingu
internetowego.
3. Wizerunek organizacji – identyfikacja wizualna, logo, materiały informacyjne, strona internetowa itp. w
procesie budowy zaufania do organizacji.
4. Partnerzy i sprzymierzeńcy do promocji organizacji.
5. Nieetyczne zachowania na rynku marketingowym.
Cel szkolenia – Wzrost wiedzy marketingowej i umiejętności stosowania elementów marketingu w celu
bardziej efektywnego promowania organizacji.
Grupa docelowa szkolenia - Szkolenie na poziomie podstawowym, skierowane jest do przedstawicieli
organizacji pozarządowych, mieszkańców powiatu olsztyńskiego i Olsztyna, którzy chcą poznać temat

związany ze stosowaniem skutecznego marketingu w ngo.
Miejsce szkolenia:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa >>
Termin:
07.10.2013, godz. 16.30-20.00
Szkolenie jest nieodpłatne .Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie
http://www.ocop.olsztyn.pl/?group=ocop&page=szkolenia&grupa=1&id=148. O udziale w szkoleniu
decyduje kolejność zgłoszeń.
O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu poinformujemy Państwa telefonicznie lub pocztą
elektroniczną najpóźniej 3 dni przed szkoleniem.
Informacje na temat szkolenia:
OCOP, ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
tel. 503 680 500
ocop.olsztyn@gmail.com

Szkolenie jest organizowane przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” w ramach projektu
„Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych" realizowanego przy współudziale finansowym Gminy
Olsztyn oraz projektu "W kierunku profesjonalizacji" współfinansowanego przez Powiat Olsztyński.

--------------------------------------------------------------------4. Szkolenia OCOP - „Strona organizacji na FB oraz promocja w Internecie” - Arkadiusz Witczak.
--------------------------------------------------------------------Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzone przez Związek Stowarzyszeń „Razem w
Olsztynie” zaprasza na szkolenie pt. „Strona organizacji na FB oraz promocja w Internecie”, które
przeprowadzi Arkadiusz Witczak.
Arkadiusz Witczak - Informatyk z Pasji z 7 letnim doświadczeniem. Latarnik Polski Cyfrowej Równych Szans.
Współpracownik NGO”.
Program szkolenia:
1.Co to jest i jak działa Facebook?
2.Profil a Fanpage - cechy wspólne, różnice, zależności, powiązania
3.Czym jest Fanpage?
4.Skuteczne prowadzenie Fanpagea
5.Statystki Fanpage i mierzenie ich efektów
6.Możliwości reklamowe na Facebooku

7. Część warsztatowa – praktyczna (tworzenie profilu na Facebooku, ustawienia prywatności, grupowanie
znajomych, umieszczenie przycisku „Lubię to” na stronie)
8. Inne social media – omówienie Twitter, Google +. Nk , inne
9. Jak zarządzać stroną Facebook przez iPada?
Szkolenie jest nieodpłatne, skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych z Olsztyna i powiatu.
Zajęcia będą prowadzone metodami warsztatowymi.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
Miejsce szkolenia:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa >>
Termin:
12.10.2013, godz. 9.30-13.30
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie
http://www.ocop.olsztyn.pl/?group=ocop&page=szkolenia&grupa=1&id=149. O udziale w szkoleniu
decyduje kolejność zgłoszeń.
O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu poinformujemy Państwa telefonicznie lub pocztą
elektroniczną najpóźniej 3 dni przed szkoleniem.
Informacje na temat szkolenia:
OCOP, ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
tel. 503 680 500
ocop.olsztyn@gmail.com

Szkolenie jest organizowane przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” w ramach projektu
„Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych" realizowanego przy współudziale fin ansowym Gminy
Olsztyn oraz projektu "W kierunku profesjonalizacji" współfinansowanego przez Powiat Olsztyński.

--------------------------------------------------------------------5. 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. 503 680 500
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.17.00-19.00.
Miejsce: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa >>
Doradztwo jest organizowane przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” w ramach projektu
„Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych" realizowanego przy współudziale finansowym Gminy
Olsztyn oraz projektu "W kierunku profesjonalizacji" współfinansowanego przez Powiat Olsztyński.

--------------------------------------------------------------------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 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
Zapraszamy również do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych na antenie Radia Olsztyn w każdą
trzecią sobotę miesiąca o godz. 14.00.
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.

--------------------------------------------------------------------7. Fundacja FIKA – „Mam prawo do prawa” - Doradztwo eksperckie i opinie prawne
--------------------------------------------------------------------Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" informuje, że w ramach projektu MAM PRAWO DO PRAWA
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego posiada środki
finansowe na organizację doradztwa eksperckiego i przygotowanie opinii prawnych, które co do istoty będą
służyły, jako przykłady dla innych podmiotów/organizacji.

Fundacja zaprasza do składania zapotrzebowania na przygotowanie opinii prawnych i organizację
doradztwa eksperckiego na adres mailowy fika.olsztyn@gmail.com
Zgłoszenie zapotrzebowania powinno zawierać:
1. Nazwa podmiotu/organizacji
2. Dane teleadresowe: adres do korespondencji
3. Osoba do kontaktu: imię i nazwisko, tel./adres email
4. Rodzaj zapotrzebowania: ekspert czy opinia
5. Opis problemu
7. Uzasadnienie zapotrzebowania
Ewa Komaiszko-Goerick
Koordynatorka projektu
Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA
10-274 Olsztyn, ul. Tarasa Szewczenki 1
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 o konkursach - Newsweek Polska rozpoczyna piątą edycję konkursu o tytuł Społecznika Roku-------------------------------------------------------------------Redakcja tygodnika Newsweek Polska rozpoczyna piątą edycję konkursu o tytuł Społecznika Roku. Konkurs
ma promować osoby, które są aktywne, biorą sprawy we własne ręce, działają na rzecz innych. Zgłoszenia
będą przyjmowane do 22 września 2013 r. Sylwetka i działalność laureata zostaną zaprezentowane w
artykule na łamach tygodnika Newsweek Polska.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia OCOP - Projekt "Praca na Twoją miarę" - rekrutacja również we wrześniu 2013
--------------------------------------------------------------------Polska Federacja Związków Stowarzyszeń Osób Niepełnosprawnych przy wsparciu Warmińsko-Mazurskiego
Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych i Lubelskiego Forum
Organizacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt „Praca na Twoją miarę” na terenie województw
warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego i lubelskiego.
Celem projektu jest wejście lub powrót na rynek pracy osób z niepełnosprawnością, pozostających bez
zatrudnienia poprzez doradztwo, warsztaty i szkolenia prowadzące do nabycia umiejętności poszukiwania
pracy oraz uzyskania zatrudnienia.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia OCOP - Kwalifikacje drogą do pracy! - nowoczesna aktywizacja zawodowa osób z dysfunkcją

wzroku
--------------------------------------------------------------------Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu ze środków PFRON, Fundacja Szansa dla Niewidomych realizuje
projekt, który zakłada kompleksową aktywizację zawodową osób niewidomych i niedowidzących. Celem
szkolenia jest nabycie i podniesienie umiejętności zawodowych oraz podjęcie przez te osoby zatrudnienia.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------11. Ogłoszenia OCOP - Pomarańczowa Reaktywacja na Warmii i Mazurach- Newsletter 3 (wakacyjny)
--------------------------------------------------------------------Zobacz więcej >>

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

