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

1. Donosiciel Pozarządowy nr 75 - październik 2014 - do pobrania
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_75.pdf >>
Donosiciel Pozarządowy jest biuletynem wydawanym w ramach projektu Olsztyńskie Centrum
Organizacji Pozarządowych realizowanego przy współudziale finansowym Gminy Olsztyn. Jego wydawcą
jest Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie".
Archiwum DP >>

2. Szkolenia OCOP - „Zbiórki publiczne i inne źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej”
- Monika Falej
------------------------------------------------------------------

Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. „Zbiórki publiczne i inne źródła finansowania działalności
organizacji pozarządowej”, które przeprowadzi Monika Falej. Termin: 30 października 2014 (czwartek),
godz. 15.30-19.00.
Zobacz więcej

3. Barczewo - szkolenie pt. „Zbiórki publiczne i inne źródła finansowania działalności organizacji
pozarządowej” – Monika Falej
-----------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” zaprasza na szkolenie pt. „Zbiórki publiczne i inne źródła
finansowania działalności organizacji pozarządowej”, które przeprowadzi Monika Falej. Termin: 29
października 2014 (środa), godz. 16.00-19.00. Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli
organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych działalnością III sektora z Gminy Barczewo.
Miejsce szkolenia: CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY w BARCZEWIE
ul. Słowackiego 5, 11-010 Barczewo
Zobacz więcej

4. Szkolenia OCOP – „Budowanie zespołu i skuteczne zarządzanie nim” - Małgorzata Ostrowska-Księżak
-----------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. „Budowanie zespołu i skuteczne zarządzanie nim”, które
przeprowadzi Małgorzata Ostrowska-Księżak. Celem szkolenia jest zdobycie lub/i wzmocnienie wiedzy i
kompetencji z zakresu budowania zaangażowania w zespole, technik pracy zespołowej, motywowania i
delegowania zadań oraz oceny efektów pracy w organizacjach pozarządowych. Termin: 13-14 listopada
2014 g.9.00-15.00.
Zobacz więcej

5. Warsztaty pt. „Olsztyńska 24 - media dla obywateli” – wolne miejsca
-----------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych zaprasza na warsztaty pt. „Olsztyńska 24 - media dla obywateli”, które przeprowadzi
Jakub Rećko.
Warsztaty mają na celu pokazanie mieszkańcom Warmii i Mazur możliwości, jakie dają media
internetowe. Podczas zajęć, uczestnicy dowiedzą się, na czym polega dziennikarstwo obywatelskie i jakie
może im przynieść korzyści. Ponadto, zobaczą jak utworzyć i korzystać ze specjalnego profilu
dziennikarskiego dla czytelników Gazety Olsztyńskiej.
Termin: 28.10.2014 (wtorek) g. 16.00-19.00
Zobacz więcej

6. Zaproszenie na III spotkanie testujące model efektywnej kontraktacji usług społecznych
------------------------------------------------------------------

III spotkanie pt. „PROGRAM WSPÓŁPRACY” odbędzie się 24 października 2014r. (piątek) podczas Forum
Organizacji Pozarządowych, godz. 12.15. Miejsce spotkania: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Centrum Humanistyczne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, w
Olsztynie ul. Obitza 1 (sala 130, I piętro, Centrum Humanistyczne). Wszystkie chętne organizacje
pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, przedstawicieli i przedstawicielki samorządu, radnych i
radne oraz mieszkańców i mieszkanki Olsztyna zachęcamy do udziału w spotkaniu.
Zobacz więcej

7. 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.17.00-18.00.
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.

8. Doradztwo dla NGO z gminy Barczewo
-----------------------------------------------------------------Od marca do grudnia 2014 roku odbywa się stałe doradztwo indywidualne dla organizacji z gminy
Barczewo adekwatne do zdiagnozowanych problemów wybranych organizacji. Osoby zajmujące się w
organizacji sprawami księgowymi i finansowymi zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego doradztwa w
Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn we wtorki w
godzinach 18.00-19.00. tel. 503 680 500.
Zobacz więcej

9. Doradztwo specjalistyczne w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Olsztynie
--------------------------------------------------------------------Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oferuje doradztwo specjalistyczne dla przedsiębiorców
oraz przedstawicieli NGO.
Więcej na stronie: http://rodm-olsztyn.pl/nasze-dzialania/doradztwo-stale/

10. Fundacja FIKA - bezpłatne porady prawne
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy na bezpłatne porady prawne:
środy w godzinach 11.00-14.00 - porady prawne
piątki w godzinach 11.00-14.00 - porady prawne i mediacje
Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA
10-274 Olsztyn, ul. Tarasa Szewczenki 1
tel. 505 344 605

11. Magazyn Miasta i Res Publica - Starsze Miasta – warsztaty i debata w Olsztynie
--------------------------------------------------------------------Magazyn Miasta i Res Publica wraz z partnerami zapraszają na warsztaty i debatę Starsze Miasta, które
odbędą się w środę 29 października w siedzibie Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy
ul. Tarasa Szewczenki 1.
Warsztaty dotyczyć będą metodologii interdyscyplinarnej pracy nad miastami, gminami i
społecznościami przyjaznymi starzeniu Sieci Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu Światowej Organizacji
Zdrowia, natomiast debata poświęcona będzie lokalnym politykom senioralnym i społecznościom
przyjaznym starzeniu, metodologii pracy sieci oraz możliwości wprowadzania kompleksowych,
miejskich, międzywydziałowych programów senioralnych z uwzględnieniem partycypacyjnego modelu
ich projektowania i wdrażania w życie.
Zobacz więcej

12. II edycja konkursu grantowego „To dla mnie ważne”, organizowanego przez Fundację Aviva
--------------------------------------------------------------------Fundacja Aviva wspiera oddolne inicjatywy społeczne. 15 września wystartowała II edycja konkursu
grantowego „To dla mnie ważne”, objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Można
wspólnie z sąsiadami zrobić coś pożytecznego dla swojej okolicy. Pula grantów wynosi 200 tysięcy
złotych.
Zobacz więcej

13. Konkurs MS - Udzielanie pomocy prawnej oraz psychologicznej osobom pokrzywdzonym
przestępstwem
--------------------------------------------------------------------Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka (DWMPC) w Ministerstwie
Sprawiedliwości ogłosił konkurs na na wyłonienie 16 podmiotów - po jednym w każdym województwie,
które podejmą się w ramach działań statutowych, wykonania zadania polegającego na udzielaniu
pomocy prawnej oraz psychologicznej osobom pokrzywdzonym przestępstwem poza swoją siedzibą.
Oferty należy składać do 29 października 2014.
Zobacz więcej

14. Konkurs na najciekawsze hasło promujące wolontariat na Warmii i Mazurach
--------------------------------------------------------------------W tym roku równolegle z ogłoszonym konkursem Barwy Wolontariatu ogłoszony został konkurs na
najciekawsze hasło promujące wolontariat na Warmii i Mazurach. Kapituła konkursu złożona z 5 osób
nagrodzi 3 najbardziej kreatywne hasła promujące wolontariat. Na najciekawsze hasła czekają nagrody.
Zobacz więcej

15. Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej – Informacja o projekcie W SIECI NGO
--------------------------------------------------------------------Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej zaprasza przedstawicieli organizacji
pozarządowych do udziału w szkoleniach i doradztwie prowadzonych w ramach projektu „W sieci NGO”.
Pierwsze warsztaty pt. „WOLONTARIAT W ORGANIZACJI” odbędą się w dniach 28-29 października 2014
roku w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
Zobacz więcej

16. Fundacja Uniwersytet Dzieci - Wspieraj i zmieniaj z nami edukację!
--------------------------------------------------------------------Fundacja Uniwersytet Dzieci realizuje projekt Scenariusze lekcji, który ma pomóc nauczycielom
angażować dzieci w empiryczne poznawanie świata. Przez to uczą się one skuteczniej - działając, mogą
dotknąć, poczuć, doświadczyć, obejrzeć z bliska. Scenariusze udostępniamy za darmo, z myślą o
twórczych nauczycielach. Potrzebujemy jednak wsparcia, aby projekt mógł się rozwijać.
Szczegóły ogłoszenia

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

