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-----------------------------------------------------------------1. Donosiciel Pozarządowy nr 49 sierpień 2012 do pobrania
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_49.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 >>

-----------------------------------------------------------------2. Szkolenia OCOP - „Prawo autorskie w organizacji pozarządowej” - Adam Poszewiecki
-----------------------------------------------------------------Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. „Prawo autorskie w
organizacji pozarządowej”, które przeprowadzi Adam Poszewiecki.
Adam Poszewiecki – asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w
Olsztynie. Interesuje się zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej. Autor kilku
publikacji z tego zakresu.
Program szkolenia:
1. Prawo autorskie – z czym to się je, czyli dlaczego znajomość prawa autorskiego jest niezbędna w
działalności organizacji pozarządowej.
2. Twórca – kim on tak naprawdę jest i jakie prawa mu przysługują? Czyli kilka niezwykle ważnych
uwag z teorii i praktyki o postrzeganiu twórczości przez prawo, prawach twórcy i prawach i
obowiązkach korzystających z jego twórczości.
3. Plagiat – jak się go wystrzegać ? Gdzie przebiega granica między plagiatem a inspiracją?
4. Prawo do wizerunku – kogo i jak możemy uwiecznić na zdjęciach, nie bojąc się, że zostaniemy
pozwani do sądu?
5. Co się plecie w Internecie, czyli jak prowadzić działalność w sieci, by wszystko było w porządku.
6. Ratunku, ktoś narusza moje prawa! Czyli w jaki sposób można dochodzić swoich racji i gdzie szukać
pomocy?
Szkolenie prowadzone będzie metodą mieszaną – połączenia wykładu, prezentacji, warsztatów typu
case study. Prowadzącemu zależy na aktywnym udziale uczestników szkolenia, bo prawo wcale nie
musi być nudne i poważne.
Miejsce szkolenia:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa >>
Termin:
21 września, godz. 9.00 - 16.00
Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych z Olsztyna i
powiatu olsztyńskiego.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego >> (u dołu strony). 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. Inkubator NGO – Ekonomia społeczna – zaproszenie na 2-dniowe szkolenie wprowadzające
-----------------------------------------------------------------

Jak stowarzyszenia i fundacje mogą pozyskiwać środki na działania statutowe?



Czy własna działalność gospodarcza może być szansą na niezależne źródła finansowania
organizacji pozarządowej?



Czy pobieranie drobnych opłat przez stowarzyszenie to już działalność odpłatna? Czym się
różni działalność odpłatna od działalności gospodarczej organizacji pozarządowych?



Jakie wiążą się z tym obowiązki prawne i finansowe? Jak zaplanować i prowadzić działalność
odpłatną/gospodarczą by była rentowna i skuteczna?



Jak zbudować profesjonalny, efektywny biznesplan?

Odpowiedzi na powyższe pytania można uzyskać uczestnicząc w szkoleniach oraz korzystaj ąc z
doradztwa w „Inkubatorze NGO”, prowadzonym przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”, w
ramach projektu „Praca zamiast zasiłku – Partnerstwo na Rzecz Ekonomii Społecznej na Warmii i
Mazurach“, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Celem projektu jest wspieranie przedsiębiorczości i samowystarczalności NGO.
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa warmińskomazurskiego, zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w swojej organizacji, na
szkolenie wprowadzające do tematyki ekonomii społecznej. Wskazane jest, żeby jedną organizację
reprezentowały dwie osoby.
Program szkolenia:


Co to jest gospodarka społeczna?



Czym jest ekonomia społeczna?



Trendy i kierunki rozwoju ekonomii społecznej w Polsce, Europie, na świecie



Podmioty ekonomii społecznej:
- Potrzeby podmiotów ekonomii społecznej; infrastruktura ekonomii społecznej
- Formy prawne i inne uwarunkowania funkcjonowania ekonomii społecznej w Polsce
- Zadania podmiotów gospodarki społecznej w działaniu na rzecz rozwoju lokalnego



Ekonomizacja organizacji pozarządowych



Dobre Praktyki

Miejsce szkolenia:
Hotel Azzun
Kromerowo 29, 11-010 Barczewo
www.azzun.pl
Szkolenie jest bezpłatne.
Organizatorzy zapewniają wyżywienie, zakwaterowanie oraz materiały szkoleniowe.
W sprawie dojazdu z Olsztyna prosimy o kontakt z organizatorami ocop.olsztyn@gmail.com
Termin I: 19-20 września 2012 (środa – czwartek)
Rozpoczęcie szkolenia w dniu 19 września o g.11.00
Zakwaterowanie od godz. 10.00.
Zakończenie w dniu 20 września g.16.00
201209_19_20_inkubator_ngo_formularz (doc) >>
Termin II: 21-22 września 2012 (piątek – sobota)
Rozpoczęcie szkolenia w dniu 21 września o g.11.00
Zakwaterowanie od godz. 10.00.
Zakończenie w dniu 22 września g. 16.00
201209_21_22_inkubator_ngo_formularz (doc) >>
PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO I ODESŁANIE GO DO DNIA 10.09.2012
NA ADRES:
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
lub na ocop.olsztyn@gmail.com
Ilość miejsc ograniczona. W sytuacji większej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie
możliwość doboru uczestników według kryteriów opisanych w zaproszeniu.
Wskazane jest, żeby jedną organizację reprezentowały dwie osoby.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.
Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie przekazane telefoniczne lub przesłane e -mailem na

podany w formularzu adres.
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. „W kierunku profesjonalizacji” - wsparcie organizacji pozarządowych z Gminy Barczewo
-----------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”, prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych, realizuje od 1 sierpnia 2012 projekt „W kierunku profesjonalizacji”
współfinansowany ze środków otrzymanych z Gminy Barczewo.
Projekt ma na celu wsparcie organizacji pozarządowych z Gminy Barczewo poprzez zorganizowanie i
przeprowadzenie cyklu szkoleń, doradztwo indywidualne dla organizacji a także poprzez wsparcie
instytucjonalne i techniczne - możliwość korzystania z pomieszczeń OCOP i innych świadczonych
usług (biblioteczka, spotkania otwarte, Olsztyńskie Kawiarenki Obywatelskie).
W ramach projektu oferujemy bezpłatną pomoc przy przygotowaniu ofert konkursowych, rozliczania
ofert z realizacji zadań publicznych oraz pisania i rozliczania projektów.
Organizacje z Gminy Barczewo zainteresowane ofertą OCOP proszone są o kontakt:
sekretariat.ocop@gmail.com,
Tel. 515501369 lub 503680500
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 g.18.00-19.00.
Projekt pt. „W kierunku profesjonalizacji" realizowany przy współudziale finansowym Gminy
Barczewo przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”

--------------------------------------------------------------------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 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. Konsultacje zmian oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego
--------------------------------------------------------------------Zespół ds. Rozwiązań Finansowych i Prawnych dla Działalności Społecznej i Obywatelskiej Kancelarii
Prezydenta RP rozpoczyna konsultacje propozycji zmian wzoru oferty, umowy i sprawozdania z
realizacji zadania publicznego. Przedmiotem konsultacji jest propozycja zmiany sposobu rozliczania
realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
Propozycja ta została przygotowana przez zespół ekspertów, którzy na zaproszenie Kancelarii
Prezydenta RP i Rady Działalności Pożytku Publicznego pracowali w ramach warsztatów
prowadzonych przez Fundację Badań i Innowacji Społecznych Stocznia.
Głównym założeniem zmiany jest przesunięcie akcentów związanych z formalno-rachunkowym
rozliczaniem zadań na rozliczanie oparte w większym stopniu o rezultaty.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------7. 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.

--------------------------------------------------------------------8. Fundacja FIKA - Mam prawo do prawa - zaproszenie na szkolenie pt. Asertywna komunikacja jako
narzędzie rozwiązywania konfliktów w obsłudze klienta zewnętrznego
--------------------------------------------------------------------Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” zaprasza doradców, przedstawicieli samorządu
terytorialnego, organizacji pozarządowych, studentów nauk humanistycznych oraz osoby, które na co
dzień mają kontakt z klientem w sferze doradztwa prawnego i obywatelskiego, na szkolenie pt.
Asertywna komunikacja jako narzędzie rozwiązywania konfliktów w obsłudze klienta
zewnętrznego, organizowane w ramach projektu MAM PRAWO DO PRAWA.
Korzyści wynikające z ukończenia kursu:
Zwiększenie efektywności relacji interpersonalnych
Doskonalenie umiejętności zachowań asertywnych w sytuacjach zawodowych
Wzrost samooceny, wzmocnienie pewności siebie
Umiejętne wykorzystanie technik asertywności w procesach: zarządzania, negocjowania, sprzedaży.
Termin szkolenia: 27 września 2012 (czwartek), godz. 09.00 – 16.00
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------9. Fundacja FIKA - Mam prawo do prawa - zaproszenie na szkolenie - Negocjacje w pracy z klientem
--------------------------------------------------------------------Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” zaprasza doradców, przedstawicieli samorządu
terytorialnego, organizacji pozarządowych, studentów nauk humanistycznych oraz osoby, które na co
dzień mają kontakt z klientem w sferze doradztwa prawnego i obywatelskiego, na szkolenie pt.
Negocjacje w pracy z klientem, organizowane w ramach projektu MAM PRAWO DO PRAWA.
Cele szkolenia:
Zrozumienie różnic pomiędzy negocjacjami pozycyjnymi i nastawionymi na współpracę.
Doskonalenie umiejętności skutecznego negocjowania bez burzenia relacji z partnerem
negocjacyjnym.
Radzenie sobie z emocjami podczas negocjacji.

Termin szkolenia: 29 września 2012 (sobota), godz. 09.00 – 16.00
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------10. Fundacja FIKA - „Kobieta Matką Wynalazków” - Alians kobiet ze światem biznesu
--------------------------------------------------------------------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”. 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.
Całościowy cykl oparty jest na trzech trzydniowych.
Aplikować o uczestnictwo w kolejnej edycji cyklu szkoleniowego można już teraz a wszystkie
niezbędne informacje i dokumenty rekrutacyjne dostępne są na portalu proje ktowym
www.kmw.fika.pl
plakat projektowy (pdf) >>

--------------------------------------------------------------------11. Fundacja FIKA - Projekt „Plus 45 K – Uwierz w siebie” - zapisy na warsztaty
--------------------------------------------------------------------Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA realizuje projekt pt. „Plus 45 K – Uwierz w siebie”
współfinansowany 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+.
Link do trailera promującego projekt: http://www.youtube.com/watch?v=CQF4mecVx_8
W ramach projektu organizowane są nieodpłatne warsztaty skierowane do mieszkanek
województwa warmińsko-mazurskiego w wieku 45+, które chcą lepiej sobie radzić na rynku pracy,
przekwalifikować się oraz nabyć nowe umiejętności interpersonalne i zawodowe.
Program:
Moduł A. "Budowanie poczucia pewności siebie, asertywność i zarządzanie czasem" – Monika
Grochalska.
Moduł B. "Polityka równości i wdrażania różnorodności" - Monika Falej.
Moduł C. "Kreowanie własnego stylu i wizerunku zewnętrznego" - Monika Noceń.
Moduł D. "Zawody niestereotypowe, niszowe i perspektywiczne" - Edyta Borys.
Szczegółowy opis warsztatów >>

Zapisy od: 2012-08-17 do: 2012-09-17
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego >> i przesłanie na adres
marta.fika.olsztyn@gmail.com. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz deklaracja
uczestnictwa we wszystkich 4 warsztatach.
O zakwalifikowaniu się do udziału w warsztatach poinformujemy Państwa telefonicznie lub pocztą
elektroniczną najpóźniej 7 dni przed warsztatem.
Uczestniczki szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
Dojazd na koszt własny.
Liczba osób: 16
Miejsce szkolenia:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa >>
Terminy:
Moduł A: 27 września 2012 (czwartek) g. 9.00-16.00
Moduł B: 28 września 2012 (piątek) g. 9.00-16.00
Moduł C: 4 października 2012 (czwartek) g. 9.00-16.00
Moduł D: 5 października 2012 (piątek) g. 9.00-16.00
Informacje na temat szkoleń:
Biuro Fundacji FIKA, ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
tel. 505 344 605
marta.fika.olsztyn@gmail.com

--------------------------------------------------------------------12. Ogłoszenia o konkursach - Konkurs fotograficzny "Pocztówka dla Europy"!
--------------------------------------------------------------------Europe Direct Olecko organizuje konkurs fotograficzny „Pocztówka dla Europy”. Konkurs skierowany
jest do gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Termin nadsyłania prac upływa 30
września 2012.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------13. Ogłoszenia o konkursach – Konkurs "6 Cudów Bałtyku" program Agora 2.0
--------------------------------------------------------------------Do 31 sierpnia można głosować w drugiej rundzie konkursu 6 cudów Bałtyku. W rywalizacji o ten
tytuł pozostało 9 polskich atrakcji turystycznych na 33 wyłonione w wyniku głosowania w I rundzie.

W pierwszym etapie najwięcej głosów padło na Mierzeję Kurońską, Wilno oraz Tallin. Z polskich
atrakcji najwyżej uplasowały się Mazury (8 miejsce w klasyfikacji ogólnej). Jednak to nie oznacza, że
nie mamy szans na sukces.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------14. Ogłoszenia o konkursach – Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse"
--------------------------------------------------------------------Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła nową edycję Regionalnego Konkursu Grantowego PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności. W konkursie o dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 roku i trwające nie dłużej niż do 31
lipca 2013 roku mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki
oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i
małych miast (do 20 000 mieszkańców).
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------15. Ogłoszenia OCOP - Fundacja FIKA zaprasza na warsztaty „Tęczowa terapia”
--------------------------------------------------------------------Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” zaprasza na warsztaty pt. „Tęczowa terapia”, organizowane
w ramach Akademii Rozwoju Osobistego w dniu 8 września 2012 (sobota) w godzinach 10.00-14.00.
Miejsce: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, 10-274 Olsztyn, ul. Tarasa Szewczenki 1
Liczba miejsc ograniczona, zgłoszenia prosimy przesyłać na adres joannaz.fika.olsztyn@gmail.com
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------16. Ogłoszenia OCOP - I Warmiński Triathlon Turystyczny
--------------------------------------------------------------------OSP Barczewo oraz Powiat Olsztyński zapraszają na "I Warmiński Triathlon Turystyczny", który
odbędzie się w dniach 8-9 września 2012r. Do pokonania będą różnorodne odcinki, które będzie
trzeba pokonać rowerem, pieszo oraz kajakiem, a to wszystko w ciągu dwóch dni pośród warmińskich
terenów.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------17. Ogłoszenia OCOP – PTTK Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Mławskie szlaki września 31.08.2012-1.09.2012
--------------------------------------------------------------------Zobacz więcej >>
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