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-----------------------------------------------------------------1. Olsztyński Budżet Obywatelski – wyniki głosowania
-----------------------------------------------------------------Głosowanie na projekty OBO zakończyło się 13 września. W sumie na projekty miejskie zagłosowało 6056
olsztynian. Najwięcej głosów zebrał pomysł rewaloryzacji zabytkowego parku miejskiego w Jakubowie
(1338 głosów). Plan zakłada wymianę zniszczonych nawierzchni oraz schodów, jak również nowe ławki i
kosze na śmieci, nasadzenie roślinności i remont placu zabaw. Pomysłodawcy liczą również na
zlikwidowanie dzikiego parkingu i budowę nowych miejsc postojowych.
Na drugim miejscu znalazł się projekt zakładający zadaszenie skateparku w parku Kusocińskiego i
przekształcenie go w całoroczny obiekt rekreacyjny. Młodzi ludzie, którzy mocno zaangażowali się w
promocję swojej idei, zdołali przekonać do niej 941 osób.
Na trzecim miejscu z kolei znalazł się pomysł utworzenia w Olsztynie roweru miejskiego (768 głosów).

Oprócz miliona złotych na projekty miejskie, do wykorzystania było także po 50 tys. na każde z 23 osiedli. W
tym przypadku mieszkańcy najczęściej wskazywali na potrzeby rozwijania infrastruktury rekreacyjnej, a
także konieczność remontów chodników i ścieżek rowerowych.
obowynikiprojektyoglnomiejskie.pdf >>
obowynikiprojektyosiedlowe.pdf >>

--------------------------------------------------------------------2. Szkolenia OCOP - "Księgowość w organizacjach pozarządowych" - Maria Ziółkowska
--------------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”, prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
zaprasza na szkolenie pt. „Księgowość w organizacjach pozarządowych”, które przeprowadzi Maria
Ziółkowska – księgowa z wieloletnim doświadczeniem, pracująca w organizacji pozarządowej posiadającej
status organizacji pożytku publicznego.
Program szkolenia:
I Plan Kont
II Jak prawidłowo opisywać dokumenty finansowe
III Praktyczne przykłady w księgowości
IV VAT w organizacjach pozarządowych
V Sprawozdawczość
Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych z Olsztyna i powiatu
olsztyńskiego, zajmujących się w swoich organizacjach księgowością. Będzie to szkolenie na poziomie
podstawowym i średniozaawansowanym.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
Miejsce szkolenia:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn mapa >>
Termin:
24-25 października 2013 godz.16.30-20.00
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie
http://www.ocop.olsztyn.pl/index.php?group=ocop&page=szkolenia&grupa=1&id=150.
Ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.
Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie przekazane telefoniczne lub przesłane e -mailem na podany w
formularzu adres co najmniej 3 dni przed szkoleniem.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.
Informacje na temat szkolenia:
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie"
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. 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.

--------------------------------------------------------------------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 11.00-14.00.
Kolejny termin porad w Bartoszycach to 21.10.2013.
Zobacz więcej >>
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.

--------------------------------------------------------------------5. Fundacja FIKA - „Mam prawo do prawa” – Zaproszenie do udziału w Regionalnym Kongresie Kobiet
Warmii i Mazur „Razem możemy więcej”
--------------------------------------------------------------------Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Regionalnym Kongresie
Kobiet Warmii i Mazur „Razem możemy więcej”, który odbywać się będzie w dwóch miastach naszego
regionu - w Elblągu dnia 17 października 2013 i w Olsztynie 18 października 2013. Swój honorowy udział
potwierdziła Pierwsza Dama RP Pani Anna Komorowska. W programie przewidziane są wystąpienia
znakomitych gości, prezentacje działań organizacji oraz panele dyskusyjne w tematyce równości, przemocy i
biznesu kobiet.
Zobacz więcej >>
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.

--------------------------------------------------------------------6. Fundacja FIKA – „Mam prawo do prawa” - Zaproszenie na Dzień Mediatora
------------------------------------------------------------------Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”
w Olsztynie zaprasza wszystkich zainteresowanych problematyką mediacji na dyżur mediatorów w dniu 16
października 2013r. w budynku Sądu Okręgowego w Olsztynie (sala 16) w godz. 11.00 – 13.00.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------7. Ogłoszenia o konkursach - Ruszyła V edycja konkursu „Odkryj e-wolontariat”!
--------------------------------------------------------------------Ruszyła V edycję konkursu "Odkryj e-wolontariat", którego celem jest: promowanie społecznego
zaangażowania w Internecie, informowanie o zaletach wolontariatu wirtualnego (e-wolontariatu),
nagradzanie najbardziej pomysłowych inicjatyw angażujących e-wolontariuszy. Konkurs kierowany jest do
organizacji pozarządowych, instytucji i grup nieformalnych.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------8. Ogłoszenia o konkursach – XIII konkurs PFRON: Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych
--------------------------------------------------------------------Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w
otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych. Oferty należy składać do 18 października 2013.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia o konkursach - Seniorzy XXI wieku. Edycja druga
--------------------------------------------------------------------Celem konkursu Seniorzy XXI wieku. jest stworzenie cyklicznego rozpoznawalnego prestiżowego konkursu
w Polsce dla branży III sektora, organizacji działających na rzecz osób starszych, w którym oceniana jest
skuteczność projektów, spójność założeń projektu oraz jego rezultatów. Organizatorem jest: koordynator
koalicji FORUM 50+. Seniorzy XXI wieku.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia OCOP - Zaproszenie na Marsz Różowej Wstążki
--------------------------------------------------------------------Olsztyńskie Towarzystwo „Amazonki” zaprasza w dniu 12 października 2013 na XIII Marsz Różowej Wstążki
pod hasłem „Kochamy Cię Życie”. Rozpoczęcie przed ratuszem o godz. 11.00.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------11. Ogłoszenia OCOP - Barwy Wolontariatu 2013
--------------------------------------------------------------------Już po raz czternasty Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce zaprasza wszystkie placówki współpracujące z
wolontariuszami do udziału w konkursie. Jego celem jest nagrodzenie najbardziej aktywnych wolontariuszy
oraz ukazanie dobrych praktyk współpracy z wolontariuszami. Konkurs jest okazją, aby w sposób szczególny
podziękować wolontariuszom, którzy na co dzień współpracują z wieloma organizacjami, środowiskami i
osobami prywatnymi. Pozwala on pokazać wielobarwność działań społecznych i aktywność wolontariuszy,
którzy pomagają m.in. w pracach biurowych, jak i tych którzy biorą udział w terapiach dzieci

niepełnosprawnych, ochotników pomagających w organizacji wydarzeń okolicznościowych, konferencji,
udzielają porad prawnych, co dzień odwiedzają pensjonariuszy hospicjów i szpitali.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------12. Ogłoszenia OCOP - Zaproszenie do nominowania gwiazd - V Edycja Gwiazd Dobroczynności
--------------------------------------------------------------------Rozpoczęła się V edycja Plebiscytu, który jest największym w Polsce wydarzeniem medialnym promującym
społeczne zaangażowanie Gwiazd. W tej chwili trwa nabór wniosków. Organizacje pozarządowe, które
wspierane są przez osoby powszechnie znane mogą za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na
stronie www.gwiazdydobroczynnosci.pl zgłaszać je do konkursu. Organizacja, która nominuje osobę, która
wygra w Plebiscycie otrzyma wsparcie - 5 tys. złotych.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------13. Ogłoszenia OCOP - Ruszyła kampania „Pacjent wykluczony”
--------------------------------------------------------------------W poniedziałek 23 września 2013 roku odbyła się inauguracja ogólnopolskiej kampanii społecznej ”Pacjent
wykluczony” na rzecz pomocy pacjentom onkologicznym, którzy nie znajdują oparcia w systemie opieki
zdrowotnej, czyli stają się wykluczeni przez system. Projekt organizowany jest przez Polską Koalicję
Pacjentów Onkologicznych. Patronat honorowy nad kampanią objęła Naczelna Rada Adwokacka oraz
Rzecznik Praw Pacjenta.
Celem kampanii „Pacjent wykluczony” jest zwrócenie uwagi społeczeństwa i admini stracji państwowej na
problemy pacjentów onkologicznych, dostarczenie pacjentom rzetelnej informacji dotyczącej możliwości
uzyskania szybkiego dostępu do leczenia oraz realna pomoc prawna.
Zobacz więcej >>
--------------------------------------------------------------------14. Ogłoszenia OCOP - Posiedzenie Rady W-MSON 8.10.2013
--------------------------------------------------------------------Prezes Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych zaprasza na posiedzenie Rady W-MSON i
spotkanie z organizacjami członkowskimi 8 października 2013 o godz.13.00 w sali 203 Urzędu
Wojewódzkiego (Al. Piłsudskiego 7/9 w Olsztynie). W czasie spotkania odbędzie się wręczenie albumów „Na
drugim brzegu tęczy” wydanego z okazji XX-lecia Sejmiku w ramach projektu „Zintegrowani
niepełnosprawni”.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------15. Ogłoszenia OCOP - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie zaprasza na bezpłatne szkolenia--------------------------------------------------------------------Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie zaprasza na bezpłatne szkolenia: - Podstawy
prowadzenia księgowości w Podmiotach Ekonomii Społecznej - Źródła i metody pozyskiwania środków na
działania organizacji - Jak przygotować się do zamknięcia roku w Podmiotach Ekonomii Społecznej - BHP dla
osób zarządzających w Podmiotach Ekonomii Społecznej - Sprawozdawczość merytoryczna i finansowa w

Podmiotach Ekonomii Społecznej - Zarządzanie fundacjami, stowarzyszeniami.
Szczegóły ogłoszenia >>

--------------------------------------------------------------------16. Ogłoszenia OCOP - BabaFest III edycja
--------------------------------------------------------------------Tegoroczny program BabaFest będzie obejmował warsztaty z zakresu rozwoju osobistego, sztuki użytkowej,
tańca i ruchu oraz aktywności sportowej, podczas których uczestniczki poznają nowe sposoby radzenia
sobie z trudnymi i z łatwymi sytuacjami, rozwiną pasje i zainteresowania, roztańczą stres, a przede
wszystkim poznają się i podzielą swoimi doświadczeniami. Dopełnieniem warsztatów będą spotkania z
interesującymi ludźmi. Dodatkowo zaplanowano imprezy towarzyszące, koncerty i kiermasze lokalnych
wyrobów artystycznych. W odpowiedzi na prośby uczestniczek tegoroczny festiwal zostanie wzbogacony o
warsztaty i zajęcia dla dzieci i rodziców.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------17. Ogłoszenia OCOP - Szkoła Chińskich Sztuk Walki "SHAOLIN" - Kung Fu to sport dla każdego
--------------------------------------------------------------------Szkoła Chińskich Sztuk Walki "SHAOLIN" zaprasza na zajęcia sportowe realizowane w ramach projektu
"Kung Fu to sport dla każdego" współfinansowanego ze środków Gminy Olsztyn. Kung Fu to chińska sztuka
walki, która nie tylko uczy walki i samoobrony, ale jest jedną z najciekawszych systemów sztuk walki. Jej
różnorodność sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie niezależnie od wieku, płci czy sprawności fizycznej.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------18. Ogłoszenia OCOP - Szkoła Chińskich Sztuk Walki "SHAOLIN" - Samoobrona dla kobiet i dziewcząt
--------------------------------------------------------------------Szkoła Chińskich Sztuk Walki "SHAOLIN" zaprasza kobiety i dziewczęta na zajęcia samoobrony. Celem zajęć
jest nauka właściwych odruchów samoobrony podczas systematycznych treningów. Dlatego organizujemy
stałe zajęcia z samoobrony, na których nauczysz się min. podstawowych zachowań samoobrony, ciosów i
kopnięć, obrony od chwytów, obrony w leżeniu, a przy tym poprawisz swoją sprawność fizyczną i sylwetkę.
Zajęcia skierowane są do wszystkich kobiet i dziewcząt od 14 roku życia niezależnie od sprawności fizycznej.
Umiejętność obrony samej siebie jest dla kobiety bardzo ważna gdyż napastnik atakuje swoją ofiarę gdy jest
sama, a wówczas tylko Ty sama możesz sobie pomóc.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------19. Ogłoszenia OCOP – UNO - 25 lat RPO-oszczędzanie się opłaca
--------------------------------------------------------------------Program dla dzieci łączący edukację z aktywnością ruchową, dedykowany Rzecznikowi Praw Obywatelskich,
który się odbędzie w Lesnym Parku Linowym w Jakubowie.
Organizacja: Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela.
Szczegóły ogłoszenia >>
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