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-----------------------------------------------------------------1. Szkolenia OCOP - "Księgowość w organizacjach pozarządowych" - Maria Ziółkowska
-----------------------------------------------------------------Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. "Księgowość w organizacjach
pozarządowych", które przeprowadzi Maria Ziółkowska.
Maria Ziółkowska - księgowa z wieloletnim doświadczeniem, pracująca w organizacji pozarządowej
posiadającej status organizacji pożytku publicznego.
Program szkolenia:
1. Sprawozdawczość w organizacjach pozarządowych.
2. Księgi rachunkowe.
3. Plan kont.
4. Praktyczne przykłady księgowości.
5. Praktyczne przykłady opisów i dekretów dokumentów finansowych.
20111008_program_szkolenia.doc >>
Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych z Olsztyna i powiatu
olsztyńskiego, zajmujących się w swoich organizacjach księgowością.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
Miejsce szkolenia:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
mapa >>
Termin:
8 (sobota) października 2011 g. 9.00-14.15
Prosimy o wypełnienie i odesłanie
formularza zgłoszeniowego >> do dnia 30.09.2011.
O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu poinformujemy Państwa telefonicznie lub pocztą
elektroniczną do dnia 4.10.2011.
Informacje na temat szkolenia:
OCOP, ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
tel. 503 680 500
ocop.olsztyn@gmail.com
Szkolenie jest organizowane w ramach projektu „Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych"
dofinansowanego przez Gminę Olsztyn.
Partnerzy projektu:
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA

-----------------------------------------------------------------2. Projekt zaktualizowanej „Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020
roku” - konsultacje
-----------------------------------------------------------------Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na posiedzeniu w dniu 9 sierpnia br. przyjął projekt
zaktualizowanej Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku oraz
skierował dokument do konsultacji społecznych, które odbywają się w okresie od dnia 18 sierpnia do 14
października 2011.
W dniu 15 września 2011 r. o godz. 1000 w Sali Sesyjnej Nr 420 (IV piętro) Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, odbędzie się otwarte spotkanie
konsultacyjne, podczas którego omówiony zostanie przebieg prac nad procesem aktualizacji Strategii oraz
zaprezentowany projekt dokumentu. Każdy z uczestników spotkania będzie mógł zgłosić swoje opinie,
uwagi i propozycje dotyczące projektu Strategii.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------3. Zaproszenie do składania kandydatur do Rady Działalności Pożytku Publicznego

--------------------------------------------------------------------Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione
pomioty do zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego. Kandydatów na członków Rady można zgłaszać do 7 października 2011.
Zasady zgłaszania kandydatów do Rady określa Uchwała Nr 42/541/11/IV Zarządu Województwa
Warmińsko - Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz
organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko –
Mazurskiego.
Uchwała wraz z „Kartą zgłoszenia kandydata do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego” dostępna jest na stronie internetowej:
http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/ (zakładka: „Organizacje Pozarządowe – Rada
Działalności Pożytku Publicznego”).
Kandydatów na członków Rady można zgłaszać do dnia 7 października.
Wszelkich informacji udziela Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: tel. 724 777 741,
e-mail: op@warmia.mazury.pl Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------4. Konkurs "Discover e-volunteering" - promocja powakacyjna
--------------------------------------------------------------------W związku z tym, iż podczas sezonu urlopowego wiele organizacji pozarządowych ze względów
organizacyjnych nie mogło zgłosić się do europejskiej edycji Konkursu "Discover e-volunteering", nabór
zgłoszeń został przedłużony do 16 września br.
Szczegóły konkursu:
http://www.e-volunteering.eu/competition
Informacje na naszej stronie:
www.ocop.olsztyn.pl/

--------------------------------------------------------------------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 >>
Doradztwo jest organizowane w ramach projektu „Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych"
dofinansowanego przez Gminę Olsztyn.
Partnerzy projektu:
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA

--------------------------------------------------------------------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
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

--------------------------------------------------------------------7. Ogłoszenia OCOP - Stowarzyszenie Kofe(m)ina - Forum dla mam samotnie wychowujących dzieci MamaNet
--------------------------------------------------------------------Stowarzyszenie Kofe(m)ina zaprasza do zapoznania się z niedawno utworzoną stroną internetową mającą
na celu tworzenie sieci wsparcia dla samotnie wychowujących mam:
www.mamanet.olsztyn.pl
Autorki zapraszają do korzystania ze strony i forum, jak też współtworzenia jej. Krótsze teksty, uwagi i
porady można zamieszczać bezpośrednio na forum po zalogowaniu się, natomiast dłuższe teksty można
wysłać na adres: gronika1@gmail.com Będą one zamieszczane w dziale "Artykuły".

--------------------------------------------------------------------8. Ogłoszenia OCOP - Zbiórka Żywności Podziel się Posiłkiem
---------------------------------------------------------------------

W ostatni piątek i sobotę września (23-24 września) w ponad 2 000 sklepów w całej Polsce będzie zbierana
żywność dla dzieci. Ogólnopolska Zbiórka Żywności Podziel się Posiłkiem to obok zakupu produktów z
talerzykiem najpopularniejsza forma pomocy niedożywionym dzieciom, prowadzona w ramach Programu
Podziel się Posiłkiem. Ma ona na celu zebranie jak największej ilości produktów spożywczych z długim
terminem przydatności do spożycia, które posłużą później do przygotowania posiłków dla potrzebujących
dzieci w całej Polsce.
Organizatorem Zbiórki Żywności Podziel się Posiłkiem na terenie województwa warmińsko-mazurskiego jest
Bank Żywności w Olsztynie. Przez piątek i sobotę wolontariusze na terenie miasta Olsztyn oraz całego
województwa będą informować o najbardziej potrzebnych produktach, a także odbierać żywność od
klientów w sklepach.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia OCOP - Wycieczka rowerowa JNT do Straży Pożarnej w Olsztynie
--------------------------------------------------------------------Wycieczka rowerowa JAdę NIE TANKUJĘ w ramach OLSZTYN. AKTYWNIE!
Tytuł: "Co robi strażak” - 18 września 20011 (niedziela). Start o godz. 10.00 spod olsztyńskiego Ratusza.
Organizator: Stowarzyszenie Centrum Turystyki Aktywnej "KOŁODROM"
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia OCOP - Treningi Kung Fu
--------------------------------------------------------------------Szkoła Chińskich Sztuk Walki "SHAOLIN" zaprasza dzieci, młodzież i osoby dorosłe na treningi Kung Fu.
Prowadzimy zajęcia w grupie SHAOLIN - tradycyjnej odmiany Kung Fu oraz w grupie SANDA - sportowej
wersji full contact. Zajęcia dla dzieci w dwóch grupach wiekowych 7-9 lat i 10-13 lat.
Szczegóły na stronie www.shaolin.olsztyn.pl
Przyjdź, zobacz, spróbuj!!!

--------------------------------------------------------------------11. Ogłoszenia OCOP - Nabór do sekcji Aikido
--------------------------------------------------------------------Rozpoczął się nowy sezon treningowy w Olsztyńskim Stowarzyszeniu Aikido "Ren Shin"
Szczegóły ogłoszenia >>

--------------------------------------------------------------------12. Ogłoszenia OCOP - UNO - Świadomi zagrożenia
--------------------------------------------------------------------W dniu 17 września Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie i Uniwersytet Nowoczesnego
Obywatela inauguruje program Lasów Państwowych „Świadomi zagrożenia"
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

