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-----------------------------------------------------------------1. ROPMO - Zaproszenie na Forum Organizacji Pozarządowych
-----------------------------------------------------------------Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn i Urząd Miasta Olsztyna zapraszają
na doroczne Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się w dniu 26 listopada 2011
w olsztyńskim ratuszu.
W programie wystąpienia zaproszonych gości, wręczenie nagród dla laureatów konkursów ogłoszonych
przez ROPMO (zobacz więcej >>) i Honorowych Odznak Warmii i Mazur, wykłady, prezentacje filmu i
fotografii poświęconych wolontariatowi oraz – na zakończenie – kawiarenka obywatelska.
W trakcie forum odbywać się będą „NGO na TOPie” – Targi Organizacji Pozarządowych, Targi
Wolontariatu pt. „Różne oblicza wolontariatu” ( pokazy i animacje prowadzone przy stoiskach przez
organizacje pozarządowe), wspólne malowanie Baby Pruskiej („Zrób z Baby wolontariuszk ę”) itp.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem forum >>
Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia
poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego >> na stronie www.ocop.olsztyn.pl
do dnia 21.11.2011
W celu rezerwacji stanowiska na targach
prosimy o wypełnienie i odesłane na adres sekretariat.ocop@gmail.com
formularza rezerwacji stoiska na targach >>
do dnia 21.11.2011
Forum jest współorganizowane w ramach projek tów:
„Olsztyńsk ie Centrum Organizacji Pozarządowych” dofinasowanego przez Gminę Olsztyn, realizowanego
przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
oraz

„COPy Warmii i Mazur. Sieć Centrów Organizacji Pozarządowyc h Województwa Warmińsk o-Mazursk iego”
przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”,
„Mam prawo do prawa” przez Fundację „Inicjatywa Kobiet Ak tywnych” FIKA
„Sieć Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur” - ATOMY w Sieci przez Stowarzyszenie Elbląg Europa i
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”.
Projek ty współfinansowane ze środk ów Unii Europejsk iej w ramach Europejsk iego Funduszu Społecznego.

--------------------------------------------------------------------2. Szkolenia OCOP - „Jak napisać dobry wniosek o dotację?" - Monika Falej
--------------------------------------------------------------------Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. „Jak napisać dobry wniosek o
dotację?", które przeprowadzi Monika Falej.
Monika Falej - dyrektorka Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, trenerka STOP.
Program szkolenia:
1. Podstawowe zasady konstruowania projektów (elementy projektu)
2. Jak dobrze zdiagnozować i opisać problem/potrzebę podopiecznych organizacji?
3. Zasady konstruowania celów projektu
4. Sposoby wyboru najlepszej metody realizacji projektu
5. Budowanie partnerstwa wokół projektu
6. Konstrukcja harmonogramu pracy (podział obowiązków i zadań, zasady monitoringu i kontroli)
7. Zasady konstruowania budżetu projektu
8. Prezentacja wniosku do samorządu
9. Elementy sprawozdawczości

Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji głównie z terenu powiatu
olsztyńskiego ziemskiego.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
Miejsce szkolenia:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa
Termin:
7 listopada (poniedziałek) g. 16.00-19.03 - część I
16 listopada (środa) g. 16.00-19.30 - część II
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego >> do dnia 4.11.2011.
O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu poinformujemy Państwa telefonicznie lub pocztą
elektroniczną do dnia 4.11.2011.
Informacje na temat szkolenia:
OCOP, ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
tel. 503 680 500
ocop.olsztyn@gmail.com

Szk olenie jest współorganizowane w ramach projek tu „COPy Warmii i Mazur. Sieć Centrów Organizac ji
Pozarządowych Województwa Warmińsk o-Mazursk iego” przez Związek Stowarzyszeń „Razem w
Olsztynie”. Projek t jest współfinansowany ze środk ów Unii Europejsk iej w ramach Europejsk iego Funduszu
Społecznego.

--------------------------------------------------------------------3. 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

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

--------------------------------------------------------------------5. Fundacja FIKA – „Mam prawo do prawa” - Komiks WOLONTARIAT
--------------------------------------------------------------------Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA ma przyjemność zaprezentować Komiks WOLONTARIAT.
Jest to pierwsza informacyjno-edukacyjna publikacja z serii FIKA INFO w ramach projektu MAM PRAWO
DO PRAWA współfinansowanego przez UE ze środków EFS.
Komiks został opracowany przez Sandrę Kołodziejską, uczennicę Państwowego Liceum Plastycznego w
Olsztynie. Pod patronatem Prezydenta Miasta Olsztyn i we współpracy z Dyrekcją Liceum Plastycznego
przeprowadzony został konkurs wśród młodzieży na opracowanie ciekawej, przystępnej i przejrzystej formy
zaprezentowania praw i obowiązków wolontariusza w formie obrazkowej.
Dziś Fundacja FIKA ma przyjemność zaprezentować Państwu efekt tego przedsięwzięcia - komiks w
formie elektronicznej. Papierowa wersja komiksu jest dostępna w siedzibie fundacji przy ul. Tarasa
Szewczenki 1 w Olsztynie. Informujemy tym samym, że została zorganizowana akcja kolportażu komiksu
na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego do szkół, bibliotek, kół wolontariuszy, organizacji
pozarządowych oraz instytucji, które korzystają z usług wolontariuszy.
PEŁNA WERSJA KOMIKSU (pdf) >>
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

--------------------------------------------------------------------6. Ogłoszenia OCOP – Poradnik "Magiczna Pozarządówka" do pobrania na www.konkordia.org.pl
--------------------------------------------------------------------Konkordia zaprasza wszystkich zainteresowanych rozwojem organizacji pozarządowych oraz
nawiązywaniem skutecznej i długofalowej współpracy z biznesem, instytucjami naukowymi i samorządami
lokalnymi, do lektury poradnika „Magiczna Pozarządówka” – do pobrania bezpłatnie na
www.konkordia.org.pl.

--------------------------------------------------------------------7. Ogłoszenia OCOP – Patriotyczne dźwięki w historycznych miejscach Olsztyna
--------------------------------------------------------------------Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Olsztynie, Miejski Ośrodek Kultury w
Olsztynie, Muzeum Warmii i Mazur, Ośrodek Badań Naukowych, Samorząd Miasta Olsztyn, zapraszają na
koncerty, wspólne śpiewanie i prelekcje.
Szczegóły ogłoszenia >>

====================================
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 współtworzenia 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

