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2. ROPMO - "Trzeci sektor w mediach" – ogłoszenie konkursu dla dziennikarzy
3. Zaproszenie na Konferencję Organizacji Pozarządowych Powiatu Olsztyńskiego Ziemskiego
4. Profesjonalne doradztwo dla NGO
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-----------------------------------------------------------------1. ROPMO - ogłoszenie konkursu na "Najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych" (NIOP)
-----------------------------------------------------------------Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w
konkursie na "Najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych" (NIOP).
Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Olsztyna, który ufundował nagrodę pieniężną w
wysokości 5 tysięcy złotych.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy >> należy złożyć
w sekretariacie ROPMO - Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych
(ul. Tarasa Szewczenki 1, była Jagiellońska 50) mapa >>
lub w Biurze Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
(ul. Knosały 3/5 bud. B pok. 107-108)
w terminie do 18 listopada 2011 roku.
Ogłoszenie wyników odbędzie się dniu 26 listopada na dorocznym Forum Organizacji Pozarządowych w Sali
Sesyjnej olsztyńskiego ratusza, ul. Jana Pawła II 1.
Pliki do pobrania:
formularz zgłoszeniowy NIOP_2011.doc >>
regulamin_konkursu_niop_2011_1.doc >>
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych

w sekretariacie ROPMO ul. Tarasa Szewczenki 1 (była Jagiellońska 50),
na stronie www.ocop.olsztyn.pl, www.olsztyn.eu i pod adresem e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com

-----------------------------------------------------------------2. ROPMO - "Trzeci sektor w mediach" – ogłoszenie konkursu dla dziennikarzy
-----------------------------------------------------------------Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn zaprasza dziennikarzy i dziennikarki oraz przedstawicieli
trzeciego sektora do udziału w konkursie pt. "Trzeci sektor w mediach".
Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Olsztyna, który ufundował nagrodę pieniężną w
wysokości 5 tysięcy złotych.
Zgłoszenia wraz z materiałami należy nadesłać na adres:
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Olsztynie, 10-162 Olsztyn, ul. Nowowiejskiego 5.
Termin zgłaszania wniosków upływa 18 listopada.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych
w sekretariacie ROPMO ul. Tarasa Szewczenki 1 (była Jagiellońska 50) mapa >>,
www.ocop.olsztyn.pl,
ocop.olsztyn@gmail.com
Do pobrania:
regulamin_konkurs_3sektor_w_mediach_11.doc >>
Ogłoszenie wyników odbędzie się dniu 26 listopada na dorocznym Forum Organizacji Pozarządowych w Sali
Sesyjnej olsztyńskiego ratusza, ul. Jana Pawła II 1.

--------------------------------------------------------------------3. Zaproszenie na Konferencję Organizacji Pozarządowych Powiatu Olsztyńskiego Ziemskiego
--------------------------------------------------------------------Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Olsztyńskiego Ziemskiego i Stowarzyszenie Inicjatyw
Obywatelskich w Barczewie zaprasza na Konferencję Organizacji Pozarządowych Powiatu Olsztyńskiego
Ziemskiego, która odbędzie się 14 listopada 2011r. (poniedziałek) o godz. 14.30 w Starostwie Powiatowym
w Olsztynie pl. Gen. Bema 5.
Program konferencji >>
W trakcie Forum poszczególne organizacje pozarządowe będą miały możliwość zapreze ntowania swojego
dorobku, zainteresowane organizacje prosimy o kontakt pod niżej wymienione numery telefonów.
Z powodów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 9.11.2011r
telefonicznie pod nr 89 5 148 336, 605 431 837, 515 501 369.

--------------------------------------------------------------------4. 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

--------------------------------------------------------------------5. 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
Uwaga:
Informujemy, że porady prawne organizowane w ramach projektu "Mam prawo do prawa" w dniu
21.10.2011 nie odbędą się w planowanym terminie.
Osoby zainteresowane zapraszamy w dniu 20.10.2011 do budynku Sądu Okręgowego w Olsztynie, ul.
Dąbrowszczaków 44 A, gdzie odbywać się będą w tym czasie obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji
oraz dyżur naszej doradczyni.
czytaj 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

--------------------------------------------------------------------6. Fundacja FIKA – Zaproszenie do udziału w Międzynarodowym Dniu Mediacji
--------------------------------------------------------------------Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA zaprasza wszystkich chętnych do uczestnictwa w obchodach
Międzynarodowego Dnia Mediacji w dniu 20.10.2011.
Celem tego przedsięwzięcia jest upowszechnienie wiedzy o tym niezwykle skutecznym sposobie
rozwiązywania konfliktów.
W dnu 20.10.2011, w godzinach 12.00-14.00,
w budynku Sądu Okręgowego w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 44 A,
dyżur będą pełnili mediatorzy.
Strony postępowania sądowego oraz wszystkie osoby zainteresowane mediacją uzyskają w tym dniu
pomoc i niezbędne wyjaśnienia w tym zakresie.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------7. Ogłoszenia OCOP – Spotkanie Koalicji Stowarzyszeń Bezpieczna Energia
--------------------------------------------------------------------Koalicja Stowarzyszeń „Bezpieczna Energia” zaprasza do udziału spotkaniu poświęconym problemom
rozwoju energetyki wiatrowej w regionie warmińsko-mazurskim w dniu 21 października 2011 roku w sali
konferencyjnej Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91.
Koalicja zawiązała się we wrześniu 2011, a ideą cyklicznie organizowanych spotkań jest przekazywanie
społeczeństwu (głównie działającym na poziomie lokalnym organizacjom pozarządowym) rzetelnych i
nieprzetworzonych informacji.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------8. Ogłoszenia OCOP – Stowarzyszenie Warnija zaprasza na wystawę
--------------------------------------------------------------------Stowarzyszenie Warnija zaprasza na wystawę pt. "Prawa człowieka w obiektywie".
Termin: 18.11.2011 - 15.12.2011
Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie ul. Stare Miasto 33
Szczegóły ogłoszenia >>.

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia OCOP – PTTK - Wycieczka: Lasy Purdzkie 11-13.11.2011
--------------------------------------------------------------------Koło Rodzinne "Laurencja" zaprasza w Lasy Purdzkie w dniach 11 - 13 listopada 2011
Więcej informacji - http://www.mazury.pttk.pl/

====================================
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 współtwor zenia 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

