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-----------------------------------------------------------------1. Szkolenia OCOP - „Organizacje pozarządowe w Internecie”
-----------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych zaprasza na dwudniowe szkolenie pt. „Organizacje pozarządowe w Internecie”,
które przeprowadzi Artur Zabłocki.
Artur Zabłocki – praktyk prowadzący od wielu lat agencję interaktywną zajmującą się tworzeniem
stron internetowych, reklamą w Internecie oraz public relations, aktywnie współpracujący z
organizacjami pozarządowymi.
Program szkolenia:

Dzień 1 (25 września):
♦ Możliwości i zagrożenia wynikające z obecności organizacji w Internecie.
♦ Jak zbudować i prowadzić stronę internetową?
♦ Organizacje pozarządowe wykorzystują serwisy społecznościowe.
Dzień 2 (26 września):
♦ Tworzenie treści na potrzeby Internetu:
- jak przygotowywać teksty?
- jak przygotowywać materiały graficzne?
- prawo autorskie, czyli, na co trzeba uważać pobierając materiały z Internetu.
♦ Promocja i pozycjonowanie stron internetowych:
- wykorzystanie boksów reklamowych AdWords,
- samodzielne pozycjonowanie strony internetowej w wyszukiwarkach,
♦ Strona organizacji na Facebooku:
- jak założyć profil?
- jak prowadzić fanpage w serwisie Facebook?

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu a także poprzez aktywny udział jego uczestników.
Miejsce szkolenia:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa >>
Termin:
25-26 września 2012, godz. 16.00 - 19.30
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:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
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.

--------------------------------------------------------------------2. 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.

--------------------------------------------------------------------3. Doroczna konferencja organizacji pozarządowych - 18 września
--------------------------------------------------------------------Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Rada Organizacji Pozarządowych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego zapraszają na doroczną konferencję organizacji
pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod hasłem: „Społeczności lokalne i ich
organizacje a dobro wspólne jakim jest przestrzeń publiczna”.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------4. Senior Games 2012
--------------------------------------------------------------------Rozpoczęły się długo oczekiwane igrzyska dla seniorów Warmia Mazury Senior Games. Od 11 do 16
września na nowoczesnych obiektach w Olsztynie, Iławie, Lidzbarku Warmińskim, Ornecie i
Naterkach kilkuset zawodników – byłych profesjonalistów i amatorów – rywalizować będzie w
jedenastu konkurencjach: żeglarstwie, pływaniu, brydżu sportowym, siatkówce, piłce nożnej, golfie,
siatkówce plażowej, tenisie stołowym, lekkiej atletyce, tenisie ziemnym i badmintonie. Wszyscy
chętni będą mogli wziąć też udział w trzech dyscyplinach rekreacyjnych: maratonie rowerowym,
strzelaniu do rzutków i w zawodach strzeleckich.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------5. Zaproszenie na wydarzenie: Rzeczpospolita lokalna 2020. Sejm społeczników, bojowników,
ekspertów
--------------------------------------------------------------------Krajowy Ośrodek EFS oraz Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL zapraszają do udziału w
wydarzeniu „Rzeczpospolita lokalna 2020. Sejm społeczników, bojowników, ekspertów”, które
odbędzie się w Warszawie w dniach 19 - 20 września na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego (ul. Wóycickiego 1/3).
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------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 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.

--------------------------------------------------------------------7. Fundacja FIKA - Mam prawo do prawa - 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 >>

--------------------------------------------------------------------8. Fundacja FIKA - Mam prawo do prawa - 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 >>

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

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia o konkursach - Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację
działań w zakresie aktywności społecznej osób starszych
--------------------------------------------------------------------W dniu 5 września br. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert dla
organizacji pozarządowych na realizację działań w zakresie aktywności społecznej osób starszych.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------11. Ogłoszenia o konkursach - Konkurs Społecznik Roku 2011 Tygodnika Newsweek Polska
--------------------------------------------------------------------Redakcja tygodnika Newsweek Polska rozpoczyna już czwartą edycję konkursu o tytuł Społecznika
Roku. Konkurs ma promować osoby, które są aktywne, biorą sprawy we własne ręce, działają na
rzecz innych. Organizatorzy chcą nagłośnić działalność społeczną w Polsce, odkłamując nieprawdziwy
obraz biernych Polaków. Chcą promować osoby, którym chce się działać na rzecz zmian w społeczności lokalnej lub środowisku. Takie, które walczą skutecznie z problemami społecznymi lub im
zapobiegają, próbują rozwiązywać dotychczas omijane problemy, są pomysłodawcami i organizatorami szczególnie wartościowych oddolnych działań, akcji i inicjatyw społecznych. Sylwetka i działalność laureata zostaną zaprezentowane w artykule na łamach tygodnika Newsweek Polska.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------12. Ogłoszenia o konkursach – Finał konkursu 6 Cudów Bałtyku program Agora 2.0
--------------------------------------------------------------------Już tylko do końca września można głosować w finale konkursu 6 cudów Bałtyku. W walce o ten tytuł
pozostało 6 polskich atrakcji. Niezwykle ważnym jest fakt, że wcześniejsze głosy nie są brane pod
uwagę – więc miłośnicy Mazur, Gdańska, Malborka, Słowińskiego Parku Narodowego, Kanału
Elbląskiego czy też Puszczy Białowieskiej powinni ponownie oddać głos na swoją ulubioną atrakcję.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------13. Ogłoszenia OCOP - Bezpłatne szkolenia dla wszystkich chętnych - Latarnicy Polski Cyfrowej
--------------------------------------------------------------------Stowarzyszenie Miasta w Internecie oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zapraszają do udziału
w projekcie Polska Cyfrowa Równych Szans. Projekt ma na celu edukację cyfrową Polaków z
pokolenia 50+ (korzystanie z komputera, Internetu i innych urządzeń przydatnych na co dzień).

Oferta skierowana jest do wszystkich pracowników i przyjaciół bibliotek.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------14. Ogłoszenia OCOP - Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko - Mazurskiego
FOSa - Zaproszenie do udziału w Szkole Trenerskiej
--------------------------------------------------------------------Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz Federacja Organizacji Socjalnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa serdecznie zapraszają do udziału w Szkole Trenerskiej.
Oferta skierowana jest do osób pracujących i współpracujących z organizacjami pozarządowymi,
które chcą podnieść swoje kwalifikacje, mają zamiar i możliwości, aby czynnie angażować się w pracę
szkoleniową na rzecz trzeciego sektora.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------15. Ogłoszenia OCOP - Bezpieczna Jesień z Januszem Korczakiem
--------------------------------------------------------------------Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela i Partnerzy zapraszają na rajd edukacyjny "Bezpieczna
Jesień". Start 15 września o godz. 10.00 z dziedzińca Radia Olsztyn.
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

