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-----------------------------------------------------------------1. Donosiciel Pozarządowy nr 37 sierpień 2011 do pobrania
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_37.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 „NGO na TOPie” - relacja
--------------------------------------------------------------------W dniu 07.08.2011, przy okazji festynu na Stadionie Leśnym, organizacje pozarządowe z Olsztyna i
powiatu olsztyńskiego (i nie tylko) po raz kolejny zaprezentowały się na targach „NGO na TOPie”.
W tym roku wzięło w nich udział 10 organizacji: Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela wraz z Dyrekcją
Regionalną Lasów Państwowych w Olsztynie, Stowarzyszenie „Piękny Most” w Sząbruku, Koło Miłośników
Lasu i Militariów LOK przy Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie, Stowarzyszenie „Klub Wolontariusza” w
Olsztynie, Olsztyńskie Centrum Wolontariatu „Spinacz”, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji (oddział w Iławie),
olsztyński oddział Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Klub Sportowy Capoeira w Olsztynie, Fundacja
Inicjatyw Kobiet Aktywnych „FIKA” oraz Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”, który był
współorganizatorem targów.
Każda z nich budziła duże zainteresowanie. Poza ulotkami i plakatami były organizacje oferowały
odwiedzającym je gościom loterie fantowe, rękodzieło, polowe biuro pośrednictwa pracy, gry i zabawy dla
dzieci (zwierzaczki z balonów, chusta klanzy), zaprezentowały inicjatywy ekologiczno-edukacyjne (m.in.
zachęcanie do zbierania makulatury) oraz widowisko prezentujące sztukę walki, jaką jest capoeira.
Rozegrany został także mecz, w którym organizacje pozarządowe miały swoje przedstawicielki z OKS
Stomil Olsztyn (sekcja kobieca), Fundacji „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA, Szkoły Chińskich Sztuk
Walki SHAOLIN i Urzędu Miasta z Biura Pełnomocnika Prezydenta ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi.
Dziękujemy wszystkim za udział w targach!
Zobacz zdjęcia >>

--------------------------------------------------------------------3. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego – spotkanie konsultacyjne dot. projektu „Programu
współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi
--------------------------------------------------------------------Trwają prace nad projektem „Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2012”.
Projekt programu dostępny jest na stronie internetowej: http://bip.warmia.mazury.pl (zakładka:
„konsultacje społeczne”), informacja: http://wrota.warmia.mazury.pl (zakładka: „NGO”).
W dniu 30 sierpnia 2011 odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne (Sala Sesyjna Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego - nr 420, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Emilii Plater
1 w Olsztynie) o godz. 15.00.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Biuro ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

--------------------------------------------------------------------4. Pismo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie tworzenia komisji do spraw orzekania o
zdarzeniach medycznych
--------------------------------------------------------------------Pismo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do Marszałka w sprawie tworzenia komisji do spraw orzekania o
zdarzeniach medycznych dot. wskazania przez organizacje społeczne kandydatów na jej członków.
tresc_pisma_do_wiadomosci_takze_organizacji_pozarzadowych.pdf >>

--------------------------------------------------------------------5. Nagroda Marszałka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej
--------------------------------------------------------------------Rozpoczęła się jedenasta edycja konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, za
wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 września 2011
roku. Celem przedsięwzięcia jest promocja nowoczesnych i twórczych rozwiązań w dziedzinie pomocy
społecznej. Mogą w nim wziąć udział pracownicy pomocy społecznej oraz najbardziej aktywni liderzy
organizacji pozarządowych z województwa warmińsko-mazurskiego.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------6. 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

--------------------------------------------------------------------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. Fundacja FIKA - "Mam prawo do prawa" - Rozpoczęcie rekrutacji do Akademii Mediacji
--------------------------------------------------------------------Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA rozpoczyna rekrutację do Akademii Mediacji, cyklu szkoleń
realizowanych w ramach projektu "Mam prawo do prawa".
Akademia Mediacji - jest to 12-dniowy cykl warsztatów dla osób początkujących, niemających
doświadczenia w prowadzeniu mediacji, a będących zainteresowanymi wykonywaniem zawodu mediatora.
Preferowane będą osoby z wykształceniem wyższym. W zajęciach mogą brać udział również osoby z
ostatniego roku studiów, planujące podjęcie pracy o charakterze socjalno-doradczym oraz pracujące w
miejscach, gdzie umiejętność rozwiązywanie konfliktów jest niezbędna.
Zajęcia odbywać się będą w sześciu 2-dniowych blokach tematycznych, będą miały charakter warsztatowy i
składały się będą z symulacji mediacji, ćwiczeń oraz wspólnych analiz i dyskusji dotyczących
najtrudniejszych sytuacji i problemów występujących w mediacji.
Uczestnicy Akademii zdobędą wiedzę nt. aspektów prawnych mediacji, technik oraz procedur
mediacyjnych. Zajęcia ukierunkowane będą na naukę prowadzenia mediacji zmierzającej do osiągnięcia jak
najbardziej efektywnego porozumienia stron sporów. Każdy z uczestników warsztatów otrzyma zestaw
materiałów dotyczących tematyki zajęć. Warsztaty poprowadzą licencjonowani trenerzy, mediatorzy.
Miejsce: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1, Olsztyn
Zobacz więcej >>
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" - Spot reklamowy projektu "Mam prawo do prawa"
--------------------------------------------------------------------Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA w Olsztynie prezentuje wynik pracy wielu wolontariuszy,
statystów i osób zaangażowanych w produkcję filmu informacyjnego dotyczącego projektu MAM PRAWO

DO PRAWA.
Film mówi o prawach, które dotyczą nas wszystkich, o ochronie tych praw i naszych racji do korzystania z
nich.
Znajdą tam Państwo informacje dotyczące fundacji oraz odnośnik, gdzie znaleźć szerszą wiedzę na temat
działań prowadzonych w ramach projektu. Fundacja FIKA zaprasza do obejrzenia filmu >>.
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. Fundacja FIKA - "Nadaktywni” - Olsztyńscy artyści w TVP Olsztyn
--------------------------------------------------------------------Młodzi olsztyńscy twórcy będący na początku drogi artystycznej mają bardzo ograniczone możliwości
zaprezentowania się szerokiej publiczności, szczególnie w mediach. Dlatego Fundacja „Inicjatywa Kobiet
Aktywnych” w Olsztynie postanowiła im w tym pomóc.
Dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta w Olsztynie powstał program telewizyjny „Nadaktywni”.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------11. Ogłoszenia OCOP - Program grantowy "Bank Ambitnej Młodzieży"
--------------------------------------------------------------------Fundacja Banku Zachodniego WBK chce być partnerem dla instytucji wychowawczych i organizacji
młodzieżowych, które skupiają ambitnych, twórczych i odpowiedzialnych młodych ludzi wokół inicjatyw
edukacyjnych, obywatelskich i społecznych.
Program grantowy "Bank Ambitnej Młodzieży" ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że od
wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość, ale
także przyszłość lokalnego środowiska, narodu i państwa polskiego.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------12. Ogłoszenia OCOP - Konkurs „Pocztówka z wolontariatu!”
--------------------------------------------------------------------W ramach programu "Młodzież w działaniu" został ogłoszony konkurs na najciekawszą pocztówkę z ich
przygody z wolontariatem.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------13. Ogłoszenia OCOP - Fundacja Konrada Adenauera w Polsce - Wnioski o wspólną organizację projektów
--------------------------------------------------------------------Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, realizująca różnorodne projekty, zaprasza do ich
współorganizowania.
www.kas.de/polen/pl/pages/3417/

--------------------------------------------------------------------14. Ogłoszenia OCOP - Zaproszenie na spotkanie organizacji socjalnych „Oblicza Wolontariatu"
--------------------------------------------------------------------Federacja FOSa wspólnie z Pełnomocnikiem Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
organizuje w dniach 2-3 września spotkanie pod tytułem "Oblicza Wolontariatu" dla członków i partnerów
Federacji, ale również dla pozostałych organizacji socjalnych.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------15. Ogłoszenia OCOP - Europejska Nagroda w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA)
--------------------------------------------------------------------Departament Analiz i Nadzoru MSWiA ogłasza eliminacje krajowe mające na celu wybór najlepszego
projektu do konkursu o Europejską Nagrodę w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości – "European Crime
Prevention Award (ECPA) 2010”. Tegoroczny temat konkursu ECPA to sport, nauka i sztuka w zapobieganiu
przestępczości wśród dzieci i młodzieży.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------16. Ogłoszenia OCOP - Konkursy poświęcone wolontariatowi
--------------------------------------------------------------------Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce oraz Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu zapraszają do
udziału w konkursach adresowanych do wolontariuszy oraz organizacji i placówek współpracujących z
wolontariuszami.
Zobacz więcej >>

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

