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-----------------------------------------------------------------1. Donosiciel Pozarządowy nr 40 listopad 2011 do pobrania
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_40.pdf >>
Donosiciel Pozarządowy jest biuletynem wydawanym obecnie w ramach projektu Olsztyńskie Centrum
Organizacji Pozarządowych - dofinansowanego przez Gminę Olsztyn oraz projektu "COPy Warmii i
Mazur" dofinansowanego przez EFS.
Jego wydawcą jest Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie".
Archiwum DP znajduje się tutaj >>

--------------------------------------------------------------------2. Szkolenia OCOP - „Efektywne zarządzanie czasem i organizacja pracy własnej w organizacji" –
Małgorzata Ostrowska - Księżak
--------------------------------------------------------------------Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. „Efektywne zarządzanie

czasem i organizacja pracy własnej w organizacji", które przeprowadzi Małgorzata Ostrowska – Księżak.
Program szkolenia:
1. Reguły zarządzania czasem: - zasada PARETO - model poszukiwania kluczowych miejsc dla
aktywności zawodowej i osobistej,
- reguła 60:40,
- analiza ABC - wyznaczanie priorytetów,
- zasada Eisenhowera, - prawo Parkinsona,
2. Sporządzanie planu dnia.
3. Złodzieje czasu.
4. Zasady organizacji stanowiska pracy. 5. Zasady związane z tematyką asertywnośc i stosowane w
zarządzaniu czasem.
Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane w pierwszej kolejności do przedstawicieli organizacji
pozarządowych z Olsztyna i powiatu olsztyńskiego, korzystających z coachingu w ramach projektu
"COPy Warmii i Mazur".
Pozostałe miejsca na szkoleniu zostaną przyznane przedstawicielom innych organizacji pozarządowych z
Olsztyna i powiatu olsztyńskiego według kolejności zgłoszeń.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
Miejsce szkolenia:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa
Termin:
3 grudnia (sobota) g. 9.00-16.00
Prosimy o wypełnienie formularza zgloszeniowego (doc) >>
Formularz należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: ocop.olsztyn@gmail.com do dnia 28.11.2011r.
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

Szk olenie jest organizowane w ramach projek tu „COPy Warmii i Mazur. Sieć Centrów Organizacji
Pozarządowych Województwa Warmińsk o-Mazursk iego” przez Związek Stowarzyszeń „Razem w
Olsztynie”. Projek t jest współfinansowany przez Unię Europejsk ą ze środk ów Europejsk iego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzk i

--------------------------------------------------------------------3. COPy Warmii i Mazur – newsletter
--------------------------------------------------------------------Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych realizuje projekt wspierającego rozwój
Centrów Organizacji Pozarządowych na Warmii i Mazurach.
Informacje szczegółowe >>

Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
obejmuje w ramach projektu działaniami Olsztyn i powiat olsztyński.
Newsletter do pobrania:
7.11.2011
copy_wim_newsletter_2011-11-07.doc >>

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

--------------------------------------------------------------------5. Fundacja FIKA - "Mam prawo do prawa" - Porady prawne i obywatelskie
--------------------------------------------------------------------W ramach projektu "Mam prawo do prawa" realizowanego przez Fundację FIKA prowadzone s ą 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, Prioryt et V, Działanie 5.4

Rozwój potencjału trzeciego sektora, Podziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.
--------------------------------------------------------------------6. Fundacja FIKA – „Mam prawo do prawa” - „NGO i wolontariat we współpracy z samorządem lokalnym”
--------------------------------------------------------------------Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA zaprasza wszystkich chętnych na spotkanie otwarte pt.
„NGO i wolontariat we współpracy z samorządem lokalnym”. Spotkanie odbywa się w ramach projektu
„Mam prawo do prawa” oraz przy okazji Forum Organizacji Pozarządowych w Olsztynie w terminie
26.XI.2011 w Ratuszu/ Urzędzie Miasta w Olsztyn, godz. 10.00-14.00.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------7. Informacje o konkursach – Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia ” ogłasza
nabór wniosków na działania w kategorii „Małe projekty”
--------------------------------------------------------------------Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” ogłasz a nabór wniosków na działania w
kategorii „Małe projekty”. Działania te skierowane są do osób fizycznych, organizacji pozarządowych
posiadających KRS oraz jednostek samorządu terytorialnego, a w ich ramach można sfinansować
inicjatywy wykorzystujące lokalne zasoby.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------8. Informacje o konkursach - Programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2012
--------------------------------------------------------------------Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił programy na 2012 rok. Osoby zainteresowane mogą
składać wnioski w kategoriach: wydarzenia artystyczne; kolekcje; promocja literatury i czytelnictwa;
edukacja kulturalna i diagnoza kultury; dziedzictwo kulturowe; rozwój infrastruktury kultury; promesa
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia OCOP – Forum Wolontariatu 28 - 29 listopada 2011
--------------------------------------------------------------------Centrum Wolontariatu w Warszawie zaprasza na Forum Wolontariatu, które odbędzie się w dniach 28 – 29
listopada 2011 w Warszawie. Forum jest okazją do spotkania wszystkich Centrów Wolontariatu
działających w Polsce oraz tych inicjatyw, które zmierzają do utworzenia centrum wolontariatu.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia OCOP - Szkoła Chińskich Sztuk Walki „SHAOLIN” zaprasza na Krótki Kurs Podstaw
Samoobrony dla dziewcząt ze szkół gimnazjalnych i średnich
--------------------------------------------------------------------Celem kursu jest nauka podstawowych zachowań i technik niezbędnych do skutecznej samoobrony
niezależnie od wieku i warunków fizycznych. Kurs poprowadzi instruktorka Beata Engel –trenuje sztuki
walki od 14 lat, posiada stopień 1 Ji. Jej dorobek to 50 medali – w tym tytuły Mistrzyni Polski, jak również

medale z ostatnich Mistrzostw Świata i Europy.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------11. Ogłoszenia OCOP – Fundacja Albatros zaprasza na konferencję „Ośrodek rehabilitacji zwierząt
nowoczesnym narzędziem edukacji”
--------------------------------------------------------------------W dniach 25-26 listopada 2011 roku w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie odbędzie się druga z cyklu, a pierwsza międzynarodowa konferenc ja realizowana w ramach
Projektu Symbiosis.
Projekt ten ma na celu wypracowanie nowoczesnych rozwiązań dla edukacji ekologicznej w Polsce
opartych na działalności ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt (ORZ).
Zobacz więcej >>

====================================
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 Ols ztyńskiego Banku
Informacji o Organizacjach Pozarządowych.
Aby się wypisać, prześlij zwrotnego maila z adnotacją "odmawiam” na adres ocop.olsztyn@gmail.com

