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-----------------------------------------------------------------1. Szkolenia OCOP – „Prawne aspekty zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych”
-----------------------------------------------------------------Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. "Prawne aspekty
zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych", które przeprowadzi Monika Falej.
Monika Falej – dyrektorka Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, certyfikowana
trenerka STOP.
Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do osób z Olsztyna i powiatu olsztyńskiego , które chcą
założyć organizację pozarządową (stowarzyszenie, fundację) lub właśnie ją założyły i chciałyby poznać
zasady funkcjonowania organizacji pozarządowej od strony prawnej.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
Miejsce szkolenia:

Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa >>
Termin:
26-27 czerwca 2012 (wtorek-środa) g. 16.00-19.30
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego >>. 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.

--------------------------------------------------------------------2. Olsztyńska Kawiarenka Obywatelska (OKO) - DYSKUSJE NA TARASIE - „Budżet partycypacyjny –
nowy etap rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”
--------------------------------------------------------------------Serdecznie zapraszamy do Olsztyńskiej Kawiarenki Obywatelskiej (OKO) na spotkanie pt. DYSKUSJE
NA TARASIE – „Budżet partycypacyjny – nowy etap rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”, które
odbędzie się 28 czerwca 2012 w godz. 16.30-18.00 w Olsztyńskim Centrum Organizacji
Pozarządowych ul. Tarasa Szewczenki 1.
Celem dyskusji będzie zaprezentowanie budżetu partycypacyjnego, doświadczeń związanych z jego
zastosowaniem na świecie oraz w Polsce, jak i podjęcie refleksji nad możliwością wdrożenie tego
mechanizmu na gruncie olsztyńskim.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------3. Szkolenia OCOP – „Zasady urządzania tzw. małych loterii fantowych” - relacja
--------------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” był organizatorem szkolenia pt. ”Zasady urządzania tzw.
małych loterii fantowych”, które odbyło się 22 maja w Olsztyńskim Centrum Organizacji
Pozarządowych. Temat szkolenia przyciągnął do Centrum wielu przedstawicieli organizacji
pozarządowych z terenu naszego miasta i powiatu, zainteresowanych organizacją takich gier.
Podczas spotkania uczestnicy mogli uzyskać informację na temat przepisów, które zawarte są w

Ustawie z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych i budzą wiele kontrowersji. W trakcie
szkolenia przedstawiciele Urzędu Celnego w Olsztynie odpowiadali na pytania dotyczące formalności
organizowania loterii. Niestety, przepisy te nadal budzą wiele wątpliwości wśród osób
zainteresowanych taką formą pozyskania środków na cele charytatywne. Ustawa zawiera pewne
niejasności, a sama organizacja takiej loterii czy gry bingo fantowej wymaga wypełnienia sporej ilości
dokumentów.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------4. Olsztyńska Kawiarenka Obywatelska (OKO) - DYSKUSJE NA TARASIE – „Konstytucja NGO – teoria a
praktyka" - relacja
--------------------------------------------------------------------Dnia 29 maja 2012 w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy Tarasa Szewczenki 1 odbyła się
cykliczna dyskusja w postaci Olsztyńskiej Kawiarenki Obywatelskiej (OKO), pt. DYSKUSJE NA TARASIE
– Konstytucja NGO – teoria a praktyka". Powodem do zorganizowania spotkania była sugestia Rady
Działalności Pożytku Publicznego o zgłoszenie ewentualnych uwag do niezwykle kontrowersyjnego
projektu zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------5. Program Współpracy 2013
--------------------------------------------------------------------Do dnia 15 czerwca można przesyłać własne propozycje do Programu współpracy Samorządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------6. 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. 512558349
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 w ramach projektu „Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych”
realizowanego przy współudziale finansowym Gminy Olsztyn przez Związek Stowarzyszeń "Razem w
Olsztynie".

--------------------------------------------------------------------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
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 11.00-15.00.
Kolejny termin porad w Bartoszycach to: 7.07.2012.
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 - Konkurs: Dostęp do Internetu na etapie "ostatniej mili" (PO IG)
--------------------------------------------------------------------W terminie od 16 maja do 29 czerwca 2012 r. Władza Wdrażająca Programy Europejskie przyjmuje
wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na
etapie „ostatniej mili” w Programie Innowacyjna Gospodarka.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia o konkursach - Konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej
--------------------------------------------------------------------Tylko do 18 czerwca 2012 można składać oferty o dofinansowanie w konkursie Ministerstwa Edukacji
Narodowej pt. „Żyjmy z Pasją”. Konkurs mający na celu upowszechnienie idei wychowawczych

Janusza Korczaka skierowany jest do organizacji pozarządowych i jednostek samorządu
terytorialnego.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia o konkursach - Konkurs Ministra Środowiska dla Organizacji Pozarządowych
--------------------------------------------------------------------Ministerstwo Środowiska jest organizatorem konkursu pt. „Aktywna edukacja dla zrównoważonego
rozwoju”. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
które działają w obszarach ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------11. Ogłoszenia o konkursach - Ecorys - drugi nabór wniosków projektów „małych” do Funduszu dla
Organizacji Pozarządowych
--------------------------------------------------------------------Ecorys w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk Operator Grantu Blokowego
ustanowionego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłosił drugi nabór wniosków
projektów „małych” do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------12. Ogłoszenia OCOP - II Międzynarodowa Konferencja nt. działalności Ośrodków Rehabilitacji Dzikich
Zwierząt
--------------------------------------------------------------------Szczegóły >>

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

