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-----------------------------------------------------------------1. Donosiciel Pozarządowy nr 48 lipiec 2012 do pobrania
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_48.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. Targi Organizacji Pozarządowych - „NGO na TOPie - zaproszenie do udziału
-----------------------------------------------------------------Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza organizacje pozarządowe z terenu miasta
Olsztyna i powiatu olsztyńskiego do zaprezentowania się na Targach Organizacji Pozarządowych „NGO na TOPie”, które odbędą się podczas festynu sportowo-integracyjnego „Przywróćmy Blask
Stadionowi Leśnemu”.
Preferujemy organizacje, które zaprezentują się w sposób aktywny, poprzez warsztaty, animacje,
pokazy lub konkursy.
Termin: 5 sierpnia 2012
Miejsce: Stadion Leśny w Olsztynie
Szczegółowy program festynu wkrótce na www.ocop.olsztyn.pl
Organizatorzy zapewniają miejsce na materiały promocyjne oraz miejsca siedzące w ograniczonej
ilości. Decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych zwrotnym mailem do dnia 30 lipca 2012.
Ilość miejsc ograniczona. W sytuacji większej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie
możliwość doboru uczestników. Dojazd na targi we własnym zakresie.
Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego >> drogą e-mail na adres:
sekretariat.ocop@gmail.com do dnia 26.07.2012.
Kontakt:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
tel. 503-68-05-00
e-mail: sekretariat.ocop@gmail.com
Organizatorzy:
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie"
Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA
Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna
Targi NGO na TOPie są współorganizowane w ramach projektu „Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych" realizowanego przy współudziale finansowym Gminy Olsztyn oraz projektu "W
kierunku profesjonalizacji" współfinansowanego przez Powiat Olsztyński.

--------------------------------------------------------------------3. Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” zaprasza do Inkubatora NGO
--------------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”, będący partnerem projektu „Praca zamiast zasiłkuPartnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach”, współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaprasza do Inkubatora NGO.
Celem Inkubatora jest wspieranie przedsiębiorczości i samowystarczalności NGO. Poprzez usługi

doradztwa, szkolenia, budowanie partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej oraz promocję
gospodarki społecznej, służy on rozwojowi i umocnieniu III sektora, zmianie nastawienia jednostek
samorządu terytorialnego, instytucji finansowych, biznesu, publikatorów i społeczeństwa do
podmiotów ekonomii społecznej.
Przedstawiciele NGO z województwa warmińsko-mazurskiego mogą korzystać ze stałego doradztwa z
zakresu ekonomii społecznej.
Kontakt:
ocop.olsztyn@gmail.com
tel. 512558349
ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
W roku 2012 odbędą się szkolenia wprowadzające w zagadnienia ekonomii społecznej w kontekście
NGO oraz edycja Akademii Ekonomii Społecznej (kurs 7-dniowy dla przedstawicieli NGO
zainteresowanych wykorzystaniem narzędzi ekonomii społecznej w swojej działalności (rozpoczęcie
działalności gospodarczej, przygotowanie dokumentów rejestrowych, podstawy rachunkowości i
księgowości, zajęcia integrująco-motywujące). O terminach szkoleń oraz sposobie rekrutacji
poinformujemy Państwa wkrótce.
Projekt „Praca zamiast zasiłku-Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej na Warmii i
Mazurach” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2
Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałanie 7.2.2 Wsparcie
ekonomii społecznej.

--------------------------------------------------------------------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. 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 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. OCW Spinacz poszukuje wolontariusza do pomocy dziecku z ADHD
--------------------------------------------------------------------Olsztyńskie Centrum Wolontariatu Spinacz poszukuje wolontariusza lub wolontariuszki do chłopca ze
stwierdzonym ADHD. Michał ma 12 lat i potrzebuje pomocy w nauce (j. angielski i matematyka). W
okresie wakacji potrzebowałby towarzystwa do aktywnego spędzania czasu. Wolontariusz powinien
cechować się entuzjazmem, energią i dobrym kontaktem z dziećmi.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
Olsztyńskie Centrum Wolontariatu „Spinacz”
email: olsztynwolontariat@gmail.com
telefon: 721-805-352
www.ocop.olsztyn.pl/spinacz

--------------------------------------------------------------------6. Senior Games 2012 - poszukiwani wolontariusze!
--------------------------------------------------------------------Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi poszukuje
wolontariuszy na Senior Games 2012. Impreza odbędzie się w Olsztynie w dniach 10 -16 września.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------7. Nowa strona - aktualizacja strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego
--------------------------------------------------------------------W świetle rozpoczętych prac nad aktualizacją Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego
województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020, przygotowana została strona internetowa
dotycząca planowania strategicznego i operacyjnego w województwie. Stworzony portal pełni rolę
informatora, w którym umieszczane są informacje o poszczególnych etapach prac nad aktualizacją
ww. dokumentu strategicznego oraz innych dokumentów programowych.
www.strategia2025.warmia.mazury.pl
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------8. Odpis z KRS: bezpłatnie i szybko przez internet
--------------------------------------------------------------------W końcu fundacje i stowarzyszenia mogą pobrać i wydrukować swój odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego. Wystarczy wejść do nowej wyszukiwarki na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.
Pobierzemy z niej ważny urzędowo dokument bez ponoszenia opłaty i tracenia czasu na dojazd do
oddziału KRS.

Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------9. 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
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.

--------------------------------------------------------------------10. Fundacja FIKA - „Kobieta Matką Wynalazków” - rekrutacja do cyklu szkoleniowego
--------------------------------------------------------------------Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” w Olsztynie i TAS Sp. z o.o. w Warszawie zapraszają do
udziału w cyklu szkoleniowym organizowanym w ramach nowego projektu „Kobieta Matką
Wynalazków”. Projekt przeznaczony jest dla kobiet. Uczestniczkami warsztatów mogą zostać
pracownice naukowe i naukowo dydaktyczne Szkół Wyższych, Instytutów Naukowych PAN,
Instytutów Badawczych, Konsorcjów Naukowych (z wyłączeniem przedsiębiorstw). Uczestniczki
projektu muszą być w trakcie prowadzenia badań naukowych i muszą być zatrudnione na umowę o
pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę.
Strona projektu: www.kmw.fika.pl/rekrutacja-do-szkolen
plakat projektowy (pdf) >>

--------------------------------------------------------------------11. Fundacja FIKA - Fundacja FIKA - Projekt „Plus 45 K – Uwierz w siebie”
--------------------------------------------------------------------Informujemy, że Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA rozpoczyna realizację projektu pt.
„Plus 45 K – Uwierz w siebie” współfinansowanego ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej. Jest to projekt szkoleniowo-informacyjny dla mieszkanek województwa

warmińsko - mazurskiego, połączony z przeprowadzeniem ogólnopolskiej kampanii świadomościowej
skierowanej do bezpośrednich adresatek projektu, instytucji i organizacji ich wspierających oraz
rodzin kobiet 45+.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------12. Ogłoszenia o konkursach - Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w ramach
programu „Młodzież w działaniu”
--------------------------------------------------------------------Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w ramach programu „Młodzież w działaniu”
dotyczących systemów wsparcia młodzieży, wsparcia na rzecz mobilności osób pracujących z
młodzieżą. Celem niniejszego zaproszenia jest promowanie nabywania nowych umiejętności i
kompetencji, wzbogacenia profilu osób pracujących z młodzieżą. Nowe działanie będzie miało na celu
wzmocnienie potencjału organizacji zaangażowanych w projekt, które będą korzystały z
doświadczenia i nowej perspektywy przyniesionych przez osobę pracującą z młodzieżą z innego
środowiska. Zaproszenie poprawi też tworzenie sieci kontaktów wśród organizacji młodzieżowych w
Europie i będzie miało swój udział w realizacji priorytetowego założenia politycznego w Europie.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------13. Ogłoszenia o konkursach – Zaproszenie do składania wniosków - Europejskie partnerstwo na
rzecz sportu
--------------------------------------------------------------------Do końca lipca można składać wnioski o dofinansowanie na wsparcie transnarodowych projektów
zgłoszonych przez instytucje publiczne lub organizacje niedochodowe w celu zidentyfikowania i
przetestowania odpowiednich sieci i dobrych praktyk w dziedzinie sportu.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------14. Ogłoszenia OCOP - Warmia i Mazury: Pionierski w Polsce proces wytyczania kierunków polityki
młodzieżowej
--------------------------------------------------------------------Sieć Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur ATOMY zaprasza na I spotkanie procesu wytyczania
kierunków polityki młodzieżowej w województwie. Odbędzie się ono 25-26 lipca 2012r. w Urzędzie
Marszałkowskim w Olsztynie.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------15. Ogłoszenia OCOP – Zaproszenie na XVI Dni Biskupca 27-28 lipca 2012
--------------------------------------------------------------------Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------16. Ogłoszenia OCOP - Zaproszenie na Piknik Rodzinny w Wójtowie I Turniej Siatkówki o Puchar
Sołtysa
--------------------------------------------------------------------Sołtys, Rada Sołecka oraz Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo” zapraszają młodzież i dorosłych
mieszkańców Wójtowa do uczestnictwa w Pikniku Rodzinnym oraz w I Turnieju Siatkówki o
przechodni puchar Sołtysa Wójtowa, które odbędą się 22.07.2012 r. godz. 13.00 na placu zabaw w
Wójtowie.
plakat (doc) >>
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------17. Ogłoszenia OCOP - Capoeira dla Kobiet
--------------------------------------------------------------------Stowarzyszenie K.S. Capoeira organizuje wakacyjny kurs Capoeira dla kobiet. Zajęcia są dostosowane
do potrzeb Pań i specjalnie dla nich nieco zmodyfikowane. Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki
w godzinach 18:00 - 19:30 na sali gimnastycznej Gimnazjum nr 11 w Olsztynie przy ulicy Jagiellońskiej
8.
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

