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-----------------------------------------------------------------1. Donosiciel Pozarządowy nr 64 - listopad 2013 - do pobrania
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_64.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 >>

--------------------------------------------------------------------2. Szkolenia OCOP – „Współpraca z mediami” - Aneta Rzędkowska
--------------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
zaprasza na szkolenie pt. „WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI”, które przeprowadzi Aneta Rzędkowska.
Trenerka - Aneta Rzędkowska, teoretyk – praktyk, ukończone studia wyższe na Uniwersytecie
Warszawskim, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Specjalizacja Marketing Polityczny i Public

Relations oraz studia podyplomowe w Dublin Business School, kierunek Human Resources Management.
Wieloletnie doświadczenie marketingowe w jednostkach administracji publicznej i III sektora.
Program szkolenia:
1. Rodzaje mediów i zasady codziennej współpracy z dziennikarzami
2. Informacja i konferencja prasowa
3. Praktyczne ćwiczenie – występ przed kamerą
Cel szkolenia – Wzrost wiedzy praktycznej dot. współpracy z mediami lokalnymi, sporządzania notatek
rasowych, organizowania spotkań dla dziennikarzy i konferencji prasowych.
Grupa docelowa szkolenia - Szkolenie podstawowe, skierowane jest do mieszkańców Olsztyna i powiatu,
przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się kontaktem z mediami.
Miejsce szkolenia:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa >>
Termin:
2 grudnia 2013 g.16.30-20.30
Szkolenie jest nieodpłatne .Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie
http://www.ocop.olsztyn.pl/index.php?group=ocop&page=szkolenia&grupa=1&id=157.
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. Zimowy wolontariat dla Seniorów
--------------------------------------------------------------------Zima to szczególnie trudny okres dla starszych mieszkańców naszego miasta i osób niepełnosprawnych.
Ekstremalne warunki atmosferyczne sprawiają, że nie mogą oni samodzielnie udać się na wizytę do lekarza,
mają kłopoty z zakupem żywności i załatwianiem najprostszych spraw wymagających opuszczenia własnego
mieszkania. Wychodząc naprzeciw tym trudnościom, Urząd Miasta wraz z podległymi służbami zainicjował

akcję pomocy „Zimowy wolontariat”. Ma ona potrwać do końca lutego i jest adresowana do osób, które nie
mogą liczyć na pomoc najbliższej rodziny.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------4. Zaproszenie na konsultacje społeczne „Cyfrowa edukacja jako narzędzie rozwoju i aktywizacji
społeczeństwa”
--------------------------------------------------------------------Fundacja Innowacyjna Edukacja zaprasza do uczestnictwa w konsultacjach społecznych „Cyfrowa edukacja
jako narzędzie rozwoju i aktywizacji społeczeństwa”. Konsultacje będą miały charakter dyskusji, podczas
której poruszone zostaną takie kwestie, jak: istota inwestycji w edukację w kontekście społecznoekonomicznym, edukacja cyfrowa jako wsparcie procesu nauczania oraz edukacja cyfrowa jako narzędzie
aktywizacji społecznej. Termin: 28 listopada 2013, miejsce: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w
Olsztynie, ul. Al. Mar. J. Piłsudskiego 7/9 (sala konferencyjna).
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.17.00-19.00.
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 9.12.2013.
Zobacz więcej >>
Zapraszamy również do korzystania z bezpłatnych porad prawnych na antenie Radia Olsztyn, w każdą
trzecią sobotę miesiąca o godz. 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.

--------------------------------------------------------------------7. Fundacja FIKA - „Mam prawo do prawa” - Kampania 16 Dni Akcji przeciwko Przemocy ze względu na Płeć
--------------------------------------------------------------------Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych, realizująca projekt „Mam prawo do prawa” w ramach EFS, jak co
roku, włączyła się w popularyzację Kampanii 16 Dni Akcji przeciwko Przemocy ze względu na Płeć, która w
tym roku odbywa się pod hasłem "Poprzez pokój w domu do pokoju na świecie: Zakwestionujmy militaryzm
i zakończmy przemoc wobec kobiet!".
Zobacz 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
--------------------------------------------------------------------8. Ogłoszenia OCOP - XVII edycja Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” - nabór otwarty!
--------------------------------------------------------------------Ruszyła XVII edycja Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Do 14 stycznia 2014 r. firmy, organizacje
pozarządowe, fundacje firm mogą składać wnioski na stronie www.dobroczyncaroku.pl. Zwycięzców
poznamy w maju 2014 r. podczas uroczystej Gali Finałowej w Warszawie. Ogólnopolski konkurs o tytuł
„Dobroczyńca Roku”- organizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce od 1997 roku - to
największy i najdłużej działający w Polsce konkurs nagradzający społeczne zaangażowanie przedsiębiorstw.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia OCOP - III edycja Nagrody im. Jana Rodowicza "Anody"
------------------------------------------------------------------Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza do udziału w III edycji Nagrody im. Jana Rodowicza "Anody".
Nagroda, ustanowiona w 2011, jest przyznawana w dwóch kategoriach: za całokształt dokonań i postawę
życiową stanowiącą wzór do naśladowania dla młodych pokoleń oraz za wyjątkowy czyn.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia OCOP - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie zaprasza na bezpłatne szkolenia
--------------------------------------------------------------------Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie zaprasza na bezpłatne szkolenia:
26.11.2013 – Prawo pracy i dokumentacja pracownicza w podmiotach ekonomii społecznej, godz. 9.00 –
16.00
3.12.2013 – Obowiązki podatkowe. ZUS i kadr w podmiotach ekonomii społecznej, godz. 9.00 – 16.00
11.12.2013 – Zarządzanie w podmiotach ekonomii społecznej, godz. 9.00 – 16.00
Kontakt do organizatora: Lidia Dąbrowska, tel. 089 533 84 38, e-mail: owes.wamacoop.ld@gmail.com
Szczegóły ogłoszenia >>

--------------------------------------------------------------------11. Ogłoszenia OCOP - Fundacja Kobiety dla Kobiet - Zaproszenie na Projekt ZDROWA
--------------------------------------------------------------------Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------12. Ogłoszenia OCOP - Fundacja Ratujmy Życie - Konkurs dla dzieci i młodzieży
--------------------------------------------------------------------Fundacja Ratujmy Życie wraz z Oddziałem Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w
Olsztynie, zaprasza Uczniów Szkół Podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego do wzięcia
udziału w urodzinowym konkursie plastycznym „Mały ratownik z miasta i wsi – żyjemy zdrowo i bezpiecznie
z Fundacją Ratujmy Życie”.
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

