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-----------------------------------------------------------------1. Donosiciel Pozarządowy nr 46 czerwiec 2012 do pobrania
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_47.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 znajduje się tutaj >>

-----------------------------------------------------------------2. Szkolenia OCOP – „Prawne aspekty zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych” –
wolne miejsca
------------------------------------------------------------------

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.

--------------------------------------------------------------------3. Informacja po spotkaniu "Forum Pełnomocników Organizacji Pozarządowych z terenu powiatu
olsztyńskiego i miasta Olsztyna"
--------------------------------------------------------------------11 czerwca 2012 roku w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (OCOP) odbyło się Forum
Pełnomocników Organizacji Pozarządowych z terenu powiatu olsztyńskiego i miasta Olsztyna. Jednym
z omawianych na spotkaniu tematów był projekt „W kierunku profesjonalizacji” realizowany przez
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” współfinansowany przez Powiat Olsztyński. Projekt ten
ma na celu promocję działalności organizacji pozarządowych z terenu powiatu olsztyńskiego oraz
utrzymanie i rozwój współpracy pomiędzy Powiatem Olsztyńskim a organizacjami pozarządowymi.

Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------4. OCW Spinacz poszukuje wolontariusza do pomocy przy opieki nad dzieckiem z autyzmem
--------------------------------------------------------------------Olsztyńskie Centrum Wolontariatu SPINACZ poszukuje wolontariuszy do pomocy przy opiece nad
dwójką autystycznych dzieci: Martynką (3l.) i Bartkiem (8l.). Pomoc miałaby polegać na opiece nad
jednym z dzieci (spacery, wyjście na plac zabaw itp.).
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
Olsztyńskie Centrum Wolontariatu „Spinacz”
email: olsztynwolontariat@gmail.com
telefon: 721-805-352
www.ocop.olsztyn.pl/spinacz

--------------------------------------------------------------------5. 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".

--------------------------------------------------------------------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
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.

--------------------------------------------------------------------7. Fundacja FIKA - Mam prawo do prawa - Spotkanie otwarte pt. „Aspekty prawne organizacji imprez
masowych, loterii fantowych oraz zbiórek pieniężnych”
--------------------------------------------------------------------Fundacja FIKA zaprasza na spotkanie otwarte pt. „Aspekty prawne organizacji imprez masowych,
loterii fantowych oraz zbiórek pieniężnych” organizowane w ramach projektu „Mam prawo do prawa
– poradnictwo prawne i obywatelskie dla mieszkańców Warmii i Mazur na lata 2010-2014” w dniu 29
czerwca 2012 (piątek), godz. 16.30 – 19.00 w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych ul.
Tarasa Szewczenki 1.
Zobacz więcej >>
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. Fundacja FIKA - „Kobieta Matką Wynalazków”
--------------------------------------------------------------------Informujemy, że Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” w Olsztynie i TAS Sp. z o.o. w Warszawie
rozpoczynają realizację nowego projektu „Kobieta Matką Wynalazków”. Projekt kierowany jest d o
Kobiet – naukowczyń i dotyczy tematyki komercjalizacji badań naukowych, transferu technologii do
Biznesu i ochrony własności intelektualnej.
Uczestniczki projektu zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną dot. przygotowania biznesplanów,
badań potrzeb rynku, źródeł finansowania, komunikacji nauki i biznesu, technik marketingu

naukowego i przygotowania prezentacji biznesowej dla przedsiębiorców/inwestorów. Poznają
również zagadnienia związane z polityką równościową w biznesie i nauce. Uczestnictwo w projekcie
jest całkowicie bezpłatne, finansowane ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia o konkursach - Konkurs MEN „Przyjazna adaptacja dzieci w edukacji szkolnej”
--------------------------------------------------------------------Ministerstwo Edukacji Narodowej jest organizatorem konkursu pt. „Przyjazna adaptacja dzieci w
edukacji szkolnej”. Oferty w konkursie mogą składać organizacje pozarządowe i jednostki samorządu
terytorialnego prowadzące szkoły i placówki oświatowe. Konkurs polega na wyłonieniu najlepszych
ofert dotyczących prowadzenia działań edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych przy u kazaniu
„dobrych praktyk” podczas wdrażania sześcioletnich dzieci do edukacji szkolnej.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia o konkursach – MEN - wydłużenie terminu składania ofert do konkursu „Żyjmy z
Pasją”
--------------------------------------------------------------------Ministerstwo Edukacji Narodowej przedłużyło termin składania wniosków w konkursie. Teraz oferty o
dofinansowanie w konkursie pt. „Żyjmy z Pasją” można składać do 20 czerwca 2012r. do godziny
14.00.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------11. Ogłoszenia OCOP - Zaproszenie na rejs "Baba na pokładzie"
--------------------------------------------------------------------Fundacja Ocean Marzeń serdecznie zaprasza wszystkie Panie na rejs "Baba na pokładzie" Szlakiem
Wielkich Jezior, który został przygotowany specjalnie z myślą o Babach (w najlepszym tego słowa
znaczeniu).
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------12. Ogłoszenia OCOP - UNO - cykl wykładów - Z Januszem Korczakiem - bezpieczne wakacje
--------------------------------------------------------------------Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela zaprasza na blok wykładów pt. "Z Januszem Korczakiembezpieczne wakacje" w dniu 21 czerwca o 10.00 przy ul.Gietkowskiej 9c. Więcej na
www.unoolsztyn.pl.tl.
Plakat (jpg) >>

--------------------------------------------------------------------13. Ogłoszenia OCOP - PTTK Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - RAJD NOCNY - 23-24.06.2012
--------------------------------------------------------------------Koło "Grodzkie" zaprasza w dniach 23-24.06.2012 na RAJD "NOCNY" Z OGNISKIEM. Trasa: BraniewoRusy-Stara Pasłeka (12km) - Ułowo-Braniewo (8km).
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

