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1. Szkolenia OCOP – „Sprawozdawczość w organizacjach pozarządowych” - Maria Ziółkowska
2. Szkolenie pt. „Wypełnianie wniosku do samorządu” – Barczewo
3. Targi Pracy Wolontaryjnej podczas Konferencji Wojewódzkiej z okazji Międzynarodowego Dnia
Wolontariusza
4. Zaproszenie do testowania „Modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych” podczas II cyklu
spotkań
5. Bezpłatne doradztwo dla NGO
6. Doradztwo dla NGO z gminy Barczewo
7. Doradztwo specjalistyczne w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Olsztynie
8. Fundacja FIKA - bezpłatne porady prawne i mediacje
9. Głosowanie PO WER 2014-2020
10. Zaproszenie na szkolenie edukacyjne pt. „Rola żywienia w chorobie nowotworowej”
11. Konferencja „Kultura + Rewitalizacja”
------------------------------------------------------------------

1. Szkolenia OCOP - "Sprawozdawczość w organizacjach pozarządowych" - Maria Ziółkowska
--------------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. "Sprawozdawczość w organizacjach pozarządowych", które
przeprowadzi Maria Ziółkowska.
Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych z Olsztyna i
powiatu olsztyńskiego, zajmujących się w swoich organizacjach księgowością i sprawozdawczością.
Termin: 10 grudnia 2014 godz. 15.30-19.00
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
Zobacz więcej

2. Szkolenie pt. "Wypełnianie wniosku do samorządu" – Barczewo
--------------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” zaprasza na szkolenie pt. "Wypełnianie wniosku do
samorządu", które przeprowadzi Monika Falej. Termin: 3 grudnia 2014 (środa), godz. 16.00-19.00

Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osób
zainteresowanych działalnością III sektora z Gminy Barczewo. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały
szkoleniowe oraz poczęstunek.
Szkolenie jest organizowane przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
w ramach projektu "W kierunku profesjonalizacji" przy współudziale finansowym Gminy Barczewo.
Zobacz więcej

3. Targi Pracy Wolontaryjnej podczas Konferencji Wojewódzkiej z okazji Międzynarodowego Dnia
Wolontariusza
--------------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” zaprasza na Targi Pracy Wolontaryjnej, które odbędą się
podczas Konferencji Wojewódzkiej z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w dniu 1 grudnia
2014, w godz. 12.00 – 15.00 w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, ul. Zamkowa 2.
Organizacje zainteresowane złożeniem ofert pracy dla wolontariuszy prosimy o nadsyłanie formularza z
ofertą pracy wolontaryjnej do 28.11.2014 na adres sekretariat.ocop@gmail.com.
Zobacz więcej

4. Zaproszenie do testowania „Modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych” podczas II cyklu
spotkań
--------------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” zaprasza mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz
podmioty ekonomii społecznej z terenu Gminy Olsztyn do testowania „Modelu efektywnej kontraktacji
usług społecznych” podczas II cyklu spotkań. IV spotkanie testujące pt. Kontraktacja usług społecznych
tryby zlecania zadań; narzędzia monitoringu, odbędzie się 4 grudnia 2014r. (czwartek) w godz. 10.00 –
16.00.
Zobacz więcej

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.17.00-18.00.
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.

6. Doradztwo dla NGO z gminy Barczewo
-----------------------------------------------------------------Od marca do grudnia 2014 roku odbywa się stałe doradztwo indywidualne dla organizacji z gminy
Barczewo adekwatne do zdiagnozowanych problemów wybranych organizacji. Osoby zajmujące się w
organizacji sprawami księgowymi i finansowymi zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego doradztwa w
Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn we wtorki w
godzinach 18.00-19.00. tel. 503 680 500.
Zobacz więcej

7. Doradztwo specjalistyczne w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Olsztynie
--------------------------------------------------------------------Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oferuje doradztwo specjalistyczne dla przedsiębiorców
oraz przedstawicieli NGO.
Więcej na stronie: http://rodm-olsztyn.pl/nasze-dzialania/doradztwo-stale/

8. Fundacja FIKA - bezpłatne porady prawne i mediacje
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy na bezpłatne porady prawne:
środy w godzinach 11.00-14.00 - porady prawne
piątki w godzinach 11.00-14.00 - porady prawne i mediacje
Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA
10-274 Olsztyn, ul. Tarasa Szewczenki 1
tel. 505 344 605

9. Głosowanie PO WER 2014-2020
--------------------------------------------------------------------Rozpoczęło się głosowanie na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Głosowanie odbywa się poprzez pobranie,
wypełnienie, podpisanie, zeskanowanie i odesłanie karty wyborczej na adres
glosowanie.power@mpips.gov.pl Karty do głosowania można przesyłać do 1 grudnia br. (do godz.
23:59).
Zobacz więcej

10. Zaproszenie na szkolenie edukacyjne pt. "Rola żywienia w chorobie nowotworowej"
--------------------------------------------------------------------Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych poprzez Olsztyńskie Towarzystwo "Amazonki" serdecznie

zaprasza mieszkańców Olsztyna zwłaszcza pacjentów onkologicznych i ich rodziny - 25 listopada br. godz.
17.30 do sali konferencyjnej Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. T. Szewczenki 1 na
spotkanie edukacyjne z dr nauk med. Sylwią Lisieską-Żołnierczyk nt. "Rola żywienia w chorobie
nowotworowej"; tj. znaczenia prawidłowego żywienia w kompleksowej opiece nad pacjentem
onkologicznym, wpływu leczenia na aspekty żywieniowe, itp.

11. Konferencja „Kultura + Rewitalizacja”
--------------------------------------------------------------------Konferencja „KULTURA + REWITALIZACJA”, odbędzie się w dniach 4 i 5 grudnia 2014 w Warszawie. Jest
to kolejne spotkanie organizowane przez Zespół ds. Miejskich Polityk Kulturalnych we współpracy z
British Council. Celem spotkania jest stworzenie warunków nie tylko do merytorycznej pracy i
uczestnictwa, ale także wymiany indywidualnych doświadczeń i wsparcia w codziennej pracy na rzecz
miast i kultury.
Zobacz więcej
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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

