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-----------------------------------------------------------------1. Olsztyńska Kawiarenka Obywatelska - Kobiety w polityce - daleko od Europy?
-----------------------------------------------------------------Serdecznie zapraszamy do Olsztyńskiej Kawiarenki Obywatelskiej (OKO) na spotkanie pt.: "Kobiety w
polityce - daleko od Europy?", które odbędzie się 5 października (środa) o godz. 17.00 w Olsztyńskim
Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Tarasa Szewczenki 1.
Olsztyńskie Kawiarenki Obywatelskie to inicjatywa na rzecz rozwoju debaty publicznej na ważne dla
społeczności lokalnej tematy. Są okazją do swobodnej, merytorycznej i konstruktywnej wymiany
przemyśleń oraz poglądów dotyczących naszego miasta i regionu, tożsamości lokalnej, przestrzeni
publicznej oraz problemów społecznych, gospodarczych i rozwojowych. Ich celem jest rozwój naszego
lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, najważniejszego fundamentu nowoczesnej demokracji.
Zobacz więcej >>

Temat październikowej kawiarenki to "Kobiety w polityce - daleko od Europy?"
Razem z zaproszonymi gośćmi będziemy chcieli odpowiedzieć na pytania:
jakie są przyczyny niewielkiej liczby kobiet w polityce oraz jakie zmiany (polityczne, społeczne, legislacyjne)
muszą jeszcze zajść aby polskie życie polityczne pod tym względem było bardziej podobne do standardów
europejskich. Na problem spojrzymy nie tylko z perspektywy ogólnokrajowe, ale także lokalnej i
samorządowej. Uczestnikami październikowej kawiarenki będą aktywni uczestnicy życia politycznego,
zarówno krajowego jak i lokalnego, akademicy oraz przedstawiciele olsztyńskich mediów i wszyscy
zainteresowani tematem.
Aktualna lista zaproszonych gości pojawi się niebawem na stronie www.ocop.olsztyn.pl
Dodatkowe informacje:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Tarasa Szewczenki 1,
10-274 Olsztyn
sekretariat.ocop@gmail.com
tel. 503 680 500
Współorganizatorzy:
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
Forum Dialogu Publicznego
Spotkanie jest współorganizowane w ramach projektu „COPy Warmii i Mazur. Sieć Centrów Organizacji
Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego” przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”.

-----------------------------------------------------------------2. Zaproszenie na konferencję pt. „Sport zmienia – wolontariat sportowy – lokalne partnerstwo”
-----------------------------------------------------------------Czym jest wolontariat sportowy? Jaka jest jego rola w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego? Jak
angażować mieszkańców do wolontariatu? Dlaczego warto rozwijać wolontariat? Jaka jest sytuacja
wolontariatu sportowego w regionie Warmii i Mazur i w Polsce? Jak efektywnie i skutecznie wykorzystać
infrastrukturę sportową? Co zrobić, by „Orliki” i inne obiekty sportowe tętniły życiem i stały się centrami
lokalnej aktywności i partnerstwa?
Są to przykładowe tematy, które poruszane będą podczas międzynarodowej konferencji pt. „Sport zmienia
– wolontariat sportowy – lokalne partnerstwo”, która odbędzie się 7 października 2011 roku w Mrągowie.
zaproszenie s.1.jpg >>
zaproszenie s.2.jpg >>
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------3. OFOP - list w sprawie nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych
---------------------------------------------------------------------

Informujemy, że Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych wystosowała list do Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego w sprawie przyjętej przez Sejm nowelizacji Ustawy o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Tryb, w jakim uchwalono nowelizację ustawy, której zapisy będą dotyczyć dziesiątek tysięcy organizacji
pozarządowych, nie spełnia nawet najbardziej podstawowych kryteriów wymaganych prawem i dobrym
obyczajem konsultacji społecznych.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu i do podpisu pod nim:
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/684134.html
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------4. COPy Warmii i Mazur - newsletter
--------------------------------------------------------------------Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych realizuje projekt wspierającego rozwój
Centrów Organizacji Pozarządowych na Warmii i Mazurach.
Informacje szczegółowe >>
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
obejmuje w ramach projektu działaniami Olsztyn i powiat olsztyński.
Newsletter do pobrania:
28.09.2011
copy_wim_newsletter_2011-09-28.doc >>

--------------------------------------------------------------------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 o konkursach - Program "Młodzież w działaniu"
--------------------------------------------------------------------Rozpoczyna się nabór wniosków do udziału w programie "Młodzież w działaniu", w ramach którego można
otrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej m.in. na międzynarodową wymianę młodzieży, krajowe i
międzynarodowe inicjatywy młodzieżowe, europejski wolontariat, szkolenia i tworzenie sieci kontaktów.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------8. Ogłoszenia o konkursach - Program Leonardo da Vinci
--------------------------------------------------------------------Skąd pozyskać fundusze na działania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego? Rozwiązaniem może
być Program Leonardo da Vinci, który jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się
przez całe życie".
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia o konkursach - Komisja Europejska ogłosiła terminy naboru wniosków o unijne
dofinansowanie w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" w roku 2012.
--------------------------------------------------------------------Komisja Europejska ogłosiła terminy naboru wniosków o unijne dofinansowanie w ramach programu

"Uczenie się przez całe życie" w roku 2012. Program koordynowany jest przez Dyrekcję Generalną Edukacji
i Kultury przy Komisji Europejskiej.
Wnioski składać mogą szkoły, uczelnie, instytucje i organizacje z państw Unii Europejskiej, EEA/EFTA oraz
krajów kandydujących: Chorwacji i Turcji. W projektach wielostronnych, realizowanych w ramach
programów Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci lub Grundtvig oraz w kluczowych działaniach Programu
międzysektorowego rolę partnerów mogą również pełnić podmioty z państw trzecich, które dotychczas nie
uczestniczyły w programie LLP.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia o konkursach - Wsparcie strukturalne dla zespołów ekspertów i organizacji społeczeństwa
obywatelskiego.
--------------------------------------------------------------------To działanie umożliwia organizacjom społeczeństwa obywatelskiego pozyskiwanie grantów operacyjnych
oraz dotacji na realizację przedsięwzięć prowadzonych na szczeblu europejskim i angażujących obywateli w
debatę publiczną.
Projekty finansowane w ramach tego działania mają wspierać współpracę trzeciego sektora w całej Europie
w celu zapewnienia lepszej reprezentacji interesów obywateli na szczeblu ponadnarodowym.
Ostateczny termin składania wniosków to 17 października 2011.
Więcej informacji można odnaleźć na stronie http://www.europadlaobywateli.pl

--------------------------------------------------------------------11. Fundacja FIKA - Rozpoczęcie Akademii Mediacji
--------------------------------------------------------------------Chcemy poinformować, że 1 października 2011 r. rozpoczynamy 3-miesięczne, zaoczne, bezpłatne
warsztaty AKADEMII MEDIACJI w ramach unijnego projektu MAM PRAWO DO PRAWA.
Jest to pierwsza Akademia organizowana w takiej formie w naszym województwie, mająca na celu
przeszkolenie grupy mediatorów.
Uczestnikami szkolenia jest 20 osób zainteresowanych wykonywaniem zawodu mediatora, planujących
pracę o charakterze socjalno-doradczym oraz pracujących w miejscach, gdzie umiejętność rozwiązywania
konfliktów jest niezbędna.
Warsztaty ukierunkowane są na naukę prowadzenia mediacji zmierzającej do osiągnięcia jak najbardziej
efektywnego porozumienia stron sporów. Osoba, która ukończy warsztaty z bardzo dobrym wynikiem
zostanie rekomendowana przez fundację do wpisania jej na listę mediatorów prowadzoną przez Sąd
Okręgowy w Olsztynie.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------12. Fundacja FIKA rozpoczyna realizację nowego projektu Trendy WOLONTARIAT
---------------------------------------------------------------------

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA rozpoczyna realizację nowego projektu Trendy
WOLONTARIAT.
Projekt kierowany jest do młodzieży w wieku 16-25 lat, koordynatorów wolontariatu, wolontariuszy różnych
dziedzin oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Trendy wolontariat to kreowanie mody na wolontariat oparty na konkretnej wiedzy i umiejętnościach.
Aktywność społeczna to nie tylko pomaganie innym, ale również zdobywanie nowych umiejętności,
doświadczenia i kompetencji cenionych min. na rynku pracy.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------13. Ogłoszenia OCOP – SZKOŁA REPREZENTACJI NGO - ruszyła rekrutacja!
--------------------------------------------------------------------Zaproszenie do udziału w Szkole Reprezentacji NGO skierowane jest do osób, które chcą być
przedstawicielami organizacji pozarządowych w ciałach dialogu obywatelskiego.
Pod tym hasłem rozumiemy: Rady Działalności Pożytku Publicznego na wszystkich poziomach, komitety i
podkomitety monitorujące programy finansowane z funduszy europejskich oraz krajowych, wszelkie inne
gremia międzysektorowe powoływane na wszystkich szczeblach decyzyjnych, w których jest miejsce dla
reprezentantów organizacji pozarządowych.
Szczegóły dotyczące Szkoły i rekrutacji na stronie www.ofop.eu
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------14. Ogłoszenia OCOP – ESWIP - Komunikacja i promocja w trzecim sektorze
--------------------------------------------------------------------Ulotki, plakaty, fotoreportaże, kampanie społeczne… Już tylko do 30 września organizacje pozarządowe,
które są zainteresowane otrzymaniem wsparcia w zakresie komunikacji społecznej mogą przesyłać
formularze zgłoszeniowe do projektu realizowanego przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------15. Ogłoszenia OCOP – UNO zaprasza na Rajd Edukacyjny "Dobra zabawa w dobrym towarzystwie - z
Januszem Korczakiem w Jakubusiowie"
--------------------------------------------------------------------UNO zaprasza do zaczarowanego Lasu Miejskiego w Olsztynie na wielopokoleniowy, rodzinny rajd
edukacyjny "Dobra zabawa w dobrym towarzystwie - z Januszem Korczakiem w Jakubusiowie" w dniu 1
października o godz. 10.00.
plakat >>
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

