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-----------------------------------------------------------------1. Szkolenia OCOP – „Strona organizacji na FB oraz promocja w Internecie” - Arkadiusz Witczak
-----------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”, prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
zaprasza na szkolenie pt. „Strona organizacji na FB oraz promocja w Internecie”, które przeprowadzi
Arkadiusz Witczak.
Arkadiusz Witczak - Informatyk z 7-letnim doświadczeniem. Latarnik Polski Cyfrowej Równych Szans.
Współpracownik NGO.
Program szkolenia:
1. Co to jest i jak działa Facebook?
2. Profil a fanpage - cechy wspólne, różnice, zależności, powiązania.
3. Czym jest fanpage?
4. Skuteczne prowadzenie fanpage.
5. Statystki fanpage i mierzenie ich efektów.
6. Możliwości reklamowe na Facebooku. Krótka prezentacja.

7. Część warsztatowa – praktyczna (tworzenie profilu na Facebooku, ustawienia prywatności, grupowanie
znajomych, umieszczenie przycisku „Lubię to” na stronie).
Szkolenie jest nieodpłatne, skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych z Olsztyna i powiatu.
Zajęcia będą prowadzone metodami warsztatowymi.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
Miejsce szkolenia:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa >>
Termin:
13 listopada 2013 g. 9.30-13.30
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie
http://www.ocop.olsztyn.pl/index.php?group=ocop&page=szkolenia&grupa=1&id=152.
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. Szkolenia OCOP – „Zarządzanie zespołem projektowym” - Małgorzata Ostrowska-Księżak
--------------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”, prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
zaprasza na szkolenie pt. „Zarządzanie zespołem projektowym”, które przeprowadzi Małgorzata
Ostrowska-Księżak.
Małgorzata Ostrowska-Księżak - trener umiejętności i trener biznesu.
Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących zarządzania zespołem,
uzupełniających „wiedzę twardą” zdobytą w trakcie innych szkoleń z zarządzania projektami.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:
- znał zasady regulujące dobór członków zespołu projektowego,
- potrafił stworzyć najbardziej optymalny zespół do pracy nad konkretnym projektem, ze szczególnym

uwzględnieniem predyspozycji i umiejętności jednostek,
- wiedział jak przebiega cykl pracy zespołu projektowego,
- rozumiał znaczenie uwzględniania specyfiki poszczególnych etapów cyklu w zarządzaniu zespołem
projektowym.
Program szkolenia:
1. Budowa zespołu
2. Role i działanie w grupie
3. Dynamika zespołu projektowego
4. Model Tuckmana
5. Model Drexlera-Sibbeta
Szkolenie jest nieodpłatne, skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych z Olsztyna i powiatu.
Zajęcia będą prowadzone metodami warsztatowymi.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
Miejsce szkolenia:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa >>
Termin:
20-21 listopada 2013 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=153.
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. Szkolenia OCOP – „Wypełnianie wniosku do samorządu” - Monika Falej
--------------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”, prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
zaprasza na szkolenie pt. „Wypełnianie wniosku do samorządu”, które przeprowadzi Monika Falej.

Monika Falej – dyrektorka Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, certyfikowana trenerka
STOP.
Zapraszamy na szkolenie przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zamierzają przystąpić do
konkursów ogłoszonych przez samorząd.
W trakcie szkolenia zostanie przeanalizowany wniosek, jaki należy złożyć do poszczególnych Wydziałów
Urzędu Miasta wraz z wymaganymi załącznikami.
Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu
olsztyńskiego i Olsztyna.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
Miejsce szkolenia:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
Termin:
27 listopada 2013 (środa) g.16.30-20.00
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie
http://www.ocop.olsztyn.pl/index.php?group=ocop&page=szkolenia&grupa=1&id=154.
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. Raport z konsultacji społecznych OBO
--------------------------------------------------------------------Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych na podstawie Zarządzenia nr 185 Prezydenta Olsztyna z
dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Olsztyna na
temat Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok.

raport_z_konsultacji_spolecznych_obo.pdf >>

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

--------------------------------------------------------------------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 m.in. 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
Wszystkich chętnych mieszkańców Bartoszyc i okolic serdecznie zapraszamy do spotkania z naszymi
doradczyniami w siedzibie MOPS-u przy ul. Pieniężnego 10A w godzinach 11.00-14.00.
Kolejny termin porad w Bartoszycach to 4.11.2013.
Zobacz więcej >>
Zapraszamy również do korzystania z bezpłatnych porad prawnych na antenie Radia Olsztyn, w każdą
trzecią sobotę miesiąca o godz. 14.00. Najbliższa audycja 16 listopada 2013.

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. Fundacja FIKA - „Mam prawo do prawa” – Podsumowanie Regionalnego Kongresu Kobiet w Olsztynie
--------------------------------------------------------------------Podczas Regionalnego Kongresu Kobiet w dniu 18.10.2013 w Olsztyńskiej Filharmonii, odbyły się 3 panele z
udziałem 9 panelistek. Udział w kongresie wzięło ok. 220 osób i 16 wolontariuszy/wolontariuszek
(studentki/studenci UWM, piłkarki Stomil Olsztyn Sekcja Kobiet). W Parku Kobiet wystawiło się 17
przedstawicieli/-ek NGO oraz instytucji lub firm.
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.

--------------------------------------------------------------------8. Ogłoszenia o konkursach - Bank Zachodni WBK - Bank Ambitnej Młodzieży
------------------------------------------------------------------Program Bank Ambitnej Młodzieży (BAM) ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że od wykształcenia,
inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość, ale także przyszłość
lokalnego środowiska, narodu i państwa polskiego. Program ma uczyć określania potrzeb lokalnych
społeczności, definiowania celów, tworzenia wspólnot zadaniowych, rozwiązywania problemów i
realizowania zadań na poziomie lokalnym przez młodych ludzi kształtujących swoje postawy społeczne.
Jednym z celów jest zdefiniowanie cech jednostki potrzebnych do efektywnego funkcjonowania w
społeczeństwie obywatelskim takich jak: wiedza, komunikacja interpersonalna, wrażliwość społeczna,
zdolności przywódcze oraz umiejętność budowania pozycji lidera. Warunkiem postawy prospołecznej jest
zakorzenienie jednostki w historii i kulturze, tak w wymiarze lokalnym jak i narodowym.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia o konkursach - Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2014 - 2016 zadania z zakresu
przeciwdziałania narkomanii pod nazwą Serwis Informacyjny Narkomania
--------------------------------------------------------------------Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z zarządzeniem nr 26/2013 z dnia 11
października 2013 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2014 – 2016 zadania w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii pod nazwą Serwis

Informacyjny Narkomania.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia o konkursach - Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na rok 2014
--------------------------------------------------------------------Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu turystyki na rok 2014 i zaprasza do składania ofert. Termin składania ofert upływa 20
listopada 2013 roku.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------11. Ogłoszenia OCOP - Masz Głos, Masz Wybór - Organizujesz spotkanie - nie zapomnij!
--------------------------------------------------------------------Co zrobić, aby spotkania i debaty były rzeczywiście przydatnym narzędziem w komunikacji mieszkańców i
władz lokalnych – dostarczały informacji o potrzebach obywateli i pracach władz, wzmacniały współpracę w
lokalnej społeczności? Jedną z odpowiedzi jest dobrze przygotowane spotkania, w którym każda i każdy
będą chcieli aktywnie uczestniczyć.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------12. Ogłoszenia OCOP - Szlachetna Paczka 2013 - poszukiwani wolontariusze
--------------------------------------------------------------------W tym roku po raz drugi w Olsztynie i po raz trzynasty w całej Polsce organizowana jest kolejna edycja
projektu Szlachetna Paczka. Obecnie poszukiwani są wolontariusze. W samym tylko Olsztynie jest 5
rejonów, w których liderzy rejonu organizują działania paczkowe. Link do zgłoszeń dla kandydatów na
wolontariuszy www.superw.pl
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------13. Ogłoszenia OCOP - Zaproszenie do lektury kolejnego wydania kwartalnika WADĄG
--------------------------------------------------------------------Ukazał się jesienny numer kwartalnika "Wadąg". Pismo zawiera ciekawe artykuły przyrodnicze, dotyczące
tytułowej rzeki i terenów sąsiadujących, teksty z dziedzin kulturalnych i społecznych, ponadto poezję i wiele
barwnych, pięknych zdjęć. Jest to już drugi numer pisma, po pierwszy sięgnęło ponad 1600 czytelników z
całego świata. Kwartalnik stanowi jeden z elementów projektu ścieżki edukacyjnej nad rzeką Wadąg.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------14. Ogłoszenia OCOP - Narodowy Dzień Sportu ze sztukami walki
--------------------------------------------------------------------W sobotę 26 października 2013 odbędzie się pierwsza edycja ogólnopolskiego projektu popularyzującego
aktywność sportową wśród Polaków, pod nazwą Narodowy Dzień Sportu. Ideą organizowanej we

współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki akcji jest umożliwienie wszystkim chętnym dostępu do
nieodpłatnych, specjalnie przygotowanych treningów w wielu dyscyplinach sportowych. Szkoła Chińskich
Sztuk Walki „SHAOLIN” z tej okazji przygotowała specjalne warsztaty sztuk walki i samoobrony bazujące na
chińskiej sztuce walki Kung Fu (Wu Shu). Zajęcia ukażą różne odsłony jednej z najpopularniejszych sztuk
walk.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------15. Ogłoszenia OCOP - Wycieczka rowerowa i podsumowanie sezonu rowerowego KOŁODROM i X edycji
kampanii JAdę NIE TANKUJĘ
--------------------------------------------------------------------Centrum Turystyki Aktywnej- KOŁDOROM zaprasza rowerzystów uczestniczących w wycieczkach
rowerowych rodzinnych „krótkich” w ramach IV edycji Olsztyn. Aktywnie! i kampanii JAdę, NIE TANKUJĘ
oraz sympatyków na uroczyste podsumowanie sezonu rowerowego z KOŁODROM. Spotkanie rozpocznie się
w dniu 27 października 2013 (niedziela) o godz. 12.00 w sali nr 219 Urzędu Miasta Olsztyn. Dla chętnych
krótki rajd rowerowy, który rozpocznie się o godz. 10.30 i zakończy w olsztyńskim ratuszu.
Organizacja: Centrum Turystyki Aktywnej – KOŁODROM
Szczegóły ogłoszenia >>
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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

