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-----------------------------------------------------------------1. Donosiciel Pozarządowy nr 50 wrzesień 2012 do pobrania
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_50.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. Inkubator NGO - Cykl Szkoleniowy „AKADEMII EKONOMII SPOŁECZNEJ”- Rozpoczęcie rekrutacji
------------------------------------------------------------------

Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” zaprasza do wzięcia udziału w cyklu szkoleniowym pt.
„Akademia Ekonomii Społecznej”, organizowanym w ramach projektu "Praca zamiast zasiłku Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach”. Celem projektu jest
wspieranie przedsiębiorczości i samowystarczalności NGO.
7-dniowy cykl szkoleniowy pt. „AKADEMII EKONOMII SPOŁECZNEJ” jest adresowany do
liderów/pracowników organizacji pozarządowych z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy
planują rozpoczęcie prowadzenia działalności odpłatnej bądź też działalności gospodarczej w ramach
organizacji.
Daty szkoleń oraz tematyka:
19-20.10.2012 – Badania i analiza zasobów własnych. Ustalanie celów i priorytetów. Poszukiwanie
pomysłów na produkty/usługi. Grupowe podejmowanie decyzji.
Wstęp do badania rynku.
27-28.10.2012 - Badania rynku. Badania marketingowe.
Marketing w podmiotach ekonomii społecznej.
8-10.11.2012 - Analiza finansowa i analiza rentowności przedsięwzięcia.
Aspekty prawne, finansowe, księgowe prowadzenia działalności gospodarczej NGO.
Zatrudnianie pracowników i społeczna działalność członków organizacji.
Działalność gospodarcza NGO – korzyści i zagrożenia. Zakończenie działalności organizacji
pozarządowej.
Organizacje biorące udział w Akademii zostaną objęte nieodpłatnym doradztwem w zakresie
sporządzania planu rozwoju organizacji lub tworzenia biznesplanów. Na zakończenie Akademii
Ekonomii Społecznej każda uczestnicząca w niej organizacja będzie posiadała plan działania oraz
biznesplan swojego przedsięwzięcia.
Organizacje potrzebujące doradztwa rachunkowo-księgowego dodatkowo mogą korzystać z punktu
konsultacyjnego w „Inkubatorze NGO”.
Charakterystyka cyklu:







Cykl szkoleniowy będzie realizowany od października do listopada 2012,
Grupa będzie liczyła ok. 16 osób (8 organizacji pozarządowych), po dwie osoby z jednej
organizacji,
Przewidziano 7 dni szkoleniowych tj. 56 godzin dydaktycznych (2 dwudniowe oraz 1
trzydniowy zjazd szkoleniowy),
Dla każdej osoby przewidziano pracę z doradcą, Szkolenia są bezpłatne.
Obecność na wszystkich zjazdach szkoleniowych jest obowiązkowa,
Organizatorzy zapewniają bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie, materiały szkoleniowe
oraz transport z Olsztyna do miejsca szkoleń (Hotel Azzun, Kromerowo 29, 11-010 Barczewo
www.azzun.pl).

Organizacje zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej
(doc) >> wraz z załącznikami oraz dostarczenie jej do dnia 10 października 2012 osobiście lub pocztą
na adres:

Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”,
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
lub na adres ocop.olsztyn@gmail.com (zeskanowane kopie).
Załączniki (należy dołączyć do zgłoszenia):
1) list polecający wystawiony przez organizację, w której działa Kandydat, potwierdzający jego
działalność
mile widziany również
2) list polecający wystawiony przez inną organizację znającą działalność Kandydata
Prosimy również zapoznać się z Kontraktem (pdf) >>, który podpisuje każdy uczestnik Akademii.
Podpisanie Kontraktu (pdf) >> nastąpi po zakwalifikowaniu uczestników.
Uczestnicy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu przez komisję rekrutacyjną telefonicznie lub
pocztą elektroniczną do dnia 12 października 2012.
DO POBRANIA:
Ogłoszenie o AES (pdf) >>
Ankieta zgłoszeniowa (doc) >> lub (pdf) >>
Kontrakt (pdf) >>
Regulamin rekrutacji (pdf) >>
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.

-----------------------------------------------------------------3. Szkolenia OCOP - „Księgowość w organizacjach pozarządowych”
-----------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych, zaprasza na szkolenie pt. „Księgowość w organizacjach pozarządowych”, które
przeprowadzi Maria Ziółkowska.
Maria Ziółkowska – księgowa z wieloletnim doświadczeniem, pracująca w organizacji pozarządowej
posiadającej status organizacji pożytku publicznego.
Program szkolenia:
1. Co to jest rachunkowość i jak ją prowadzić?
2. Plan Kont
3. Jak prawidłowo opisywać dokumenty finansowe?
4. Na czym polega księgowość (praktyczne przykłady w księgowości).

Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych z Olsztyna i
powiatu olsztyńskiego, zajmujących się w swoich organizacjach księgowością. Będzie to szkolenie na
poziomie podstawowym.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
Miejsce szkolenia:
Urząd Miejski w Olsztynku
Ratusz 1
11-015 Olsztynek
Sala konferencyjna
Termin: 6 (sobota) października 2012 godz. 10.00-13.30
Prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego link do strony >>.
Ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.
Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie przekazane telefoniczne lub przesłane e -mailem na
podany w formularzu adres co najmniej 3 dni przed szkoleniem.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.
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.

-----------------------------------------------------------------4. Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" wyróżniony w konkursie "Godni Naśladowania"
-----------------------------------------------------------------W dniu 18.09.2012 w Hotelu Warmińskim w Olsztynie odbyła się Konfe rencja Organizacji
Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, podczas której nagrodzono laureatów IX
edycji konkursu „Godni Naśladowania”. Konkurs zorganizowała Rada Organizacji Pozarządowych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego a honorowy patronat objął Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego. W kategorii na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowej w
województwie warmińsko-mazurskim doceniono „Olsztyńską Kawiarenkę Obywatelską” poprzez
wyróżnienie Związku Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" za wkład w szerzenie debaty publicznej
poprzez organizację OKO.
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. 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 projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z
organizacjami pozarządowymi”
--------------------------------------------------------------------Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, że rozpoczął konsultacje projektu
„Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------7. OFOP - 12 postulatów dla nowych funduszy perspektywy 2014-2020
--------------------------------------------------------------------Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza wszystkie organizacje do zapoznania się
z dokumentem 12 postulatów oraz popierania inicjatywy dotyczącej procesu konsultacji nowego
systemu funduszy europejskich. Dokument z postulatami został opublikowany na portalu ngo.pl pod
tym adresem.

--------------------------------------------------------------------8. 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.

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia o konkursach - Kapituła Fundacji Środowisk Twórczych - Konkurs „Talent Roku”
--------------------------------------------------------------------Fundacja Środowisk Twórczych w Olsztynie jest organizatorem corocznej Nagrody Talent Roku,
przyznawanej ludziom kultury i sztuki od 2007 roku a od tego roku również multimediów. Celem
Nagrody Talent Roku jest promowanie rodzimych twórców, prezentowanie „nowych talentów”.
Najbardziej zależy nam na tym, aby nagrody mogły zachęcać dotąd niedostrzeżonych publicznie
artystów i animatorów kultury do kontynuowania swoich twórczych działalności i pasji.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia OCOP - Kolejne posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
--------------------------------------------------------------------W dniu 13.09.2012 w Urzędzie Miasta w Olsztynie odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Podczas spotkania omawiano
sprawy organizacyjne dotyczące funkcjonowania Zespołu. Ponadto przewodniczący Zespołu Błażej
Gawroński złożył relację z prac nad Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
18.10.2012 w siedzibie OCOP odbędzie się kolejne spotkanie tego Zespołu. Na spotkaniu zostanie
przedstawione stanowisko organizacji pozarządowych w tym temacie. Stanowisko przygotują Beata
Sadowska, Teresa Pokora Wierzbicka i Tomasz Sztachelski.

--------------------------------------------------------------------11. Ogłoszenia OCOP - Konferencja Zintegrowani Niepełnosprawni 2012
--------------------------------------------------------------------Tegoroczna Konferencja „ZINTEGROWANI NIEPEŁNOSPRAWNI” odbędzie się w dniach 29.1101.12.2012 w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym w okolicach Olsztyna. Na konferencji
zaprezentowane zostaną najnowsze uregulowania prawne dotyczące osób niepełnosprawnych i
organizacji pozarządowych, aktualne możliwości pozyskiwania środków na działalność, szanse i
możliwości wynikające z ratyfikowanej przez Polskę Konwencji ONZ o prawach Osób
Niepełnosprawnych, perspektywy rozwoju ekonomii społecznej, NFZ dla osób niepełnosprawnych.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------12. Ogłoszenia OCOP - Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej - Nabór wolontariuszy
Telefonu Zaufania
--------------------------------------------------------------------Zarząd Olsztyńskiego Stowarzyszenia Pomocy Telefonicznej informuje o rozpoczęciu przyjmowania
zgłoszeń kandydatów do pełnienia dyżurów telefonicznych w ramach Olsztyńskiego Telefonu
Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”.
Nabór kandydatów prowadzony jest od 15 września do 15 grudnia 2012 poprzez telefoniczne
zgłoszenia - tel. 89 527 00 00.
Zgłaszać mogą się osoby, które ukończyły 25 lat, posiadają co najmniej średnie wykształcenie,
doświadczenie życiowe, łatwość nawiązywania kontaktów i życzliwy stosunek do otaczającego nas
świata. Osoby zainteresowane pełnieniem społecznych dyżurów otrzymają dodatkowe informacje o
naborze przy zgłoszeniu.

--------------------------------------------------------------------13. Ogłoszenia OCOP - PTTK Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Konkurs - Przyroda Warmii i
Mazur
--------------------------------------------------------------------PTTK Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zaprasza wszystkich miłośników przyrody Warmii i
Mazur do udziału w dwóch konkursach przyrodniczych. Do wygrania atrakcyjne nagrody.
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

