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-----------------------------------------------------------------1. Donosiciel Pozarządowy nr 63 - październik 2013 - do pobrania
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_63.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. Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna zaprasza do składania kandydatur do Olsztyńskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego
---------------------------------------------------------------------

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna na podstawie Uchwały Nr LXVIII/819/10 Rady Miasta
Olsztyn z dnia 10 listopada 2010 roku § 3 punkt 4 w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i
trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zaprasza olsztyńskie organizacje
pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), posiadające siedzibę
lub jednostkę organizacyjną na terenie Olsztyna, prowadzące działania na rzecz mieszkańców Olsztyna do
składania kandydatur na przedstawiciela/kę organizacji pozarządowych do Olsztyńskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego kadencji na lata 2013-2015.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------3. Szkolenia OCOP - "Sprawozdawczość w organizacjach pozarządowych" - Maria Ziółkowska
--------------------------------------------------------------------Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. "Sprawozdawczość w
organizacjach pozarządowych", które przeprowadzi Maria Ziółkowska, księgowa z wieloletnim
doświadczeniem, pracująca w organizacji pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku
publicznego.
Program szkolenia:
1. Uwarunkowania sporządzenia sprawozdań finansowych
2. Czynności przygotowawcze do sporządzenia sprawozdań finansowych
3. Ustalenie wyniku finansowego
4. Rachunek zysków i strat
5. Bilans
6. Informacja dodatkowa
7. Badanie sprawozdań finansowych
Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu
olsztyńskiego i Olsztyna, 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
Termin:
8 (piątek) listopada 2013roku g. 16.00-19.30
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie
http://www.ocop.olsztyn.pl/index.php?group=ocop&page=szkolenia&grupa=1&id=151.
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.

--------------------------------------------------------------------4. 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.

--------------------------------------------------------------------5. 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
Uwaga: porady prawne w dniu 16.10.2013 odbywać się będą podczas Dnia Mediatora w budynku Sądu
Okręgowego w Olsztynie (sala 16) w godz. 11.00 – 13.00.
Więcej na stronie: http://www.ocop.olsztyn.pl/index.php?group=ocop&page=news&grupa=5&id=1433
Porady prawne w piątek (18.10.2013) odbywać się będą podczas Regionalnego Kongresu Kobiet w
Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, ul. B. Głowackiego 1 , 10-447
Olsztyn, godz. 11.00 – 14.00.
Więcej na stronie http://www.ocop.olsztyn.pl/index.php?group=ocop&page=news&grupa=1&id=1439
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.

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

--------------------------------------------------------------------7. Zaproszenie na konferencję ROPS
------------------------------------------------------------------Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas zaprasza na uroczyste Podsumowanie XV
Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, które odbędzie się 24 października 2013 roku w sali nr 52 WarmińskoMazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9.

Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------8. Konferencja „Mały ruch graniczny w teorii i w praktyce”
--------------------------------------------------------------------Czy i jakie korzyści przyniosło wprowadzenie zasad małego ruchu granicznego? Jak funkcjonowanie małego
ruchu granicznego postrzega lokalny biznes? Czy nowe zasady przekraczania granicy wpłynęły na
intensyfikację kontaktów samorządowych? Czy mały ruch graniczny wspomaga aktywizację współpracy
organizacji pozarządowych? O tych i innych aspektach małego ruchu granicznego z obwodem
kaliningradzkim będą dyskutowali uczestnicy konferencji „Mały ruch graniczny w teorii i praktyce”, która
odbędzie się 21-22 października w Mikołajkach.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia o konkursach - Polska dla wszystkich
--------------------------------------------------------------------Celem konkursu jest promowanie dialogu międzykulturowego oraz wspieranie tolerancji dla różnorodności
w naszym życiu. Konkurs skierowany jest do placówek i instytucji edukacyjnych, instytucji kultury,
organizacji pozarządowych oraz do wszystkich osób fizycznych, którym zależy na wsparciu idei wzajemnego
szacunku w społeczeństwie Polskim.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia OCOP - Rusza III edycja obywatelskiego monitoringu funduszu korkowego
--------------------------------------------------------------------Fundusz korkowy to wyodrębnione w gminnym budżecie środki, pozyskiwane od przedsiębiorców
sprzedających alkohol. W skali kraju to rocznie ponad 700 mln zł, które samorządy powinny przeznaczać w
całości na przeciwdziałanie problemom wynikającym z uzależnień od alkoholu i narkotyków. Sieć
Obywatelska Watchdog Polska zaprasza mieszkańców i mieszkanki całej Polski do wspólnej kontroli
wydatków z funduszu korkowego. Osoby, które zgłoszą się do akcji, nie tylko przyjrzą się wydatkowaniu
środków na zwalczanie problemu alkoholowego, ale także poznają i przećwiczą w praktyce arkana
społecznej kontroli władzy.
Zobacz więcej >

--------------------------------------------------------------------11. Ogłoszenia OCOP - Donieś na sąsiada - Instytut Adama Mickiewicza organizuje plebiscyt na najbardziej
zaangażowaną społecznie organizację
--------------------------------------------------------------------Pod koniec września Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli" działający przy Instytucie Adama
Mickiewicza zaprasza wszystkich do udziału w plebiscycie na najbardziej zaangażowaną społecznie
organizację. Plebiscyt „Donieś na sąsiada” ma na celu uświadomienie Polakom, iż wbrew panującej opinii
wiele Polskich instytucji działa aktywnie społecznie. Organizatorzy akcji chcą tym samym zachęcić wszystkie
Polskie instytucje do aktywności w obszarze pomocy społecznej, a instytucjom już aktywnym pomóc

rozwinąć swój potencjał i wesprzeć w rozszerzaniu swojej społecznej działalności.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------12. Ogłoszenia OCOP - Projekt – „Nowocześni niewidomi „widzą” więcej! Sieć Tyflopunktów drogą do
samodzielności inwalidów wzroku, niezależnie od miejsca zamieszkania”
--------------------------------------------------------------------Fundacja Szansa dla Niewidomych z siedzibą w Olsztynie realizuje zadanie dofinansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Prowadzenie poradnictwa
psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień,
dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych – Projekt –
„Nowocześni niewidomi „widzą” więcej! Sieć Tyflopunktów drogą do samodzielności inwalidów wzroku,
niezależnie od miejsca zamieszkania”.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------13. Ogłoszenia OCOP - Ułatwienia w przekazywaniu żywności na cele charytatywne
--------------------------------------------------------------------Sklep przekazujący nieodpłatnie organizacji pożytku publicznego żywność od 1 października br. może to
zrobić bez naliczania VAT – wynika z nowych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------14. Ogłoszenia OCOP - Zgłoś swojego kandydata do Nagrody im. Jana Rodowicza "Anody"
--------------------------------------------------------------------Kampania „Rozejrzyj się. Może go znasz” promuje altruizm, lojalność, odwagę, przyjaźń, odpowiedzialność,
bezinteresowność – cechy którymi powinni się wyróżniać kandydaci do Nagrody im. Jana Rodowicza
„Anody”. Prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest w dwóch kategoriach: za postawę życiową stanowiącą
wzór do naśladowania oraz za wyjątkowy czyn. Formularz zgłoszeniowy można wypełnić tutaj lub
wydrukować i przesłać na adres muzeum. Kandydatów mogą zgłaszać osoby prywatne, organizacje i osoby
prawne oraz instytucje publiczne.
Zobacz więcej >>

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

