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-----------------------------------------------------------------1. Donosiciel Pozarządowy nr 51 październik 2012 do pobrania
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_51.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. Konkurs na "Najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych" (NIOP)
-----------------------------------------------------------------Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w
konkursie na "Najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych" (NIOP).

Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Olsztyna, który ufundował nagrodę pieniężną w
wysokości 5 tysięcy złotych.
Zobacz więcej >>

-----------------------------------------------------------------3. "Trzeci sektor w mediach" - konkurs ROPMO dla dziennikarzy
-----------------------------------------------------------------Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn zaprasza dziennikarzy i dziennikarki oraz przedstawicieli
trzeciego sektora do udziału w konkursie pt. "Trzeci sektor w mediach".
Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Olsztyna, który ufundował nagrodę pieniężną w
wysokości 5 tysięcy złotych.
Zobacz więcej >>

-----------------------------------------------------------------4. Szkolenia OCOP - Księgowość w organizacjach pozarządowych - Maria Ziółkowska
-----------------------------------------------------------------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. Co to jest polityka rachunkowości?
3. Plan kont.
4. Podział przychodów i kosztów na statutowe i administracyjne.
5. Praktyczne przykłady w księgowości.
6. Praktyczne przykłady opisów i dekretów dokumentów finansowych.
7. Obowiązki pracodawcy wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.
Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych i osób
zainteresowanych działalnością III sektora z Gminy Barczewo, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z
prowadzenia księgowości w swojej organizacji. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe
oraz poczęstunek.
Miejsce szkolenia:
Urząd Miejski w Barczewie
Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo,
Sala narad (boczne wejście)
Termin: 5 listopada (poniedziałek) 2012 godz. 16.00-19.30

Prosimy o wypełnienie i wysłanie załączonego formularza zgłoszeniowego (doc) >> lub poinformowanie
o chęci uczestnictwa w szkoleniu pod nr tel. 503 680 500.
Ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń. W pierwszej kolejności
będą przyjmowane organizacje lub osoby zainteresowane z Gminy Barczewo.
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
sekretariat.ocop@gmail.com
Partnerzy projektu:
Rada Organizacji Pozarządowych Gminy Barczewo
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie
Szkolenie jest organizowane przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
w ramach projektu "W kierunku profesjonalizacji" przy współudziale finansowym Gminy Barczewo.

--------------------------------------------------------------------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.
UWAGA: doradztwo z księgowości dla organizacji pozarządowych w dniu 13 listopada nie odbędzie się z
przyczyn organizacyjnych. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy w innym terminie.
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. Ogłoszenie o naborze do Rady Organizacji Pozarządowych przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
--------------------------------------------------------------------Ogłoszony został nabór na kandydatów do Rady Organizacji Pozarządowych przy Ministrze Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Powołanie członków Rady trzeciej kadencji nastąpi na mocy Zarządzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2012 r. w sprawie powołania Rady
Organizacji Pozarządowych przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego. Rada liczy 20 członków – w jej skład wchodzi: 18 przedstawicieli organizacji
pozarządowych, 1 przedstawiciel Rady Działalności Pożytku Publicznego, działającej przy ministrze
właściwym ds. zabezpieczenia społecznego, oraz 1 przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------7. Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dotyczące przedłużenia ul. Wilczyńskiego
--------------------------------------------------------------------W dniu 25 października 2012 (czwartek) o godz. 17.00 w Klubie AKANT odbędzie się spotkanie
konsultacyjne dotyczące przedłużenia ul. Wilczyńskiego. Przedmiotem inwestycji jest sporządzenie
dokumentacji tj. koncepcji programowej dla budowy połączenia drogowego - przedłużenia ulicy
Wilczyńskiego do ulicy Warszawskiej wraz z powiązaniem układu drogowego z ulicą Bukowskiego w
Olsztynie.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------8. Badanie opinii mieszkańców dot. zagospodarowania Placu Xawerego Dunikowskiego w Olsztynie
--------------------------------------------------------------------W ramach zadania Wspólna Przestrzeń akcji Masz Głos Masz Wybór, organizowanej przez Fundację
Batorego, grupa inicjatywna Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Obywatelskiej Zatorze
przeprowadza badanie opinii mieszkańców dotyczące zagospodarowania Placu Xawerego
Dunikowskiego w Olsztynie.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------9. 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
Wszystkich chętnych mieszkańców Bartoszyc i okolic serdecznie zapraszamy do spotkania z naszymi
doradczyniami w siedzibie MOPS-u przy ul. Pieniężnego 10A w dniach w godzinach 11.00-14.00.
Kolejne terminy porad w Bartoszycach to: 29 października, 12 listopada, 17 grudnia, 14 stycznia i 25
lutego.
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.

--------------------------------------------------------------------10. Zaproszenie na Konferencję Zintegrowani Niepełnosprawni 2012 w Miłomłynie
--------------------------------------------------------------------W dniach 29 listopada – 1 grudnia 2012 w hotelu „Miłomłyn Zdrój” w Miłomłynie odbędzie się
konferencja pt. „Zintegrowani Niepełnosprawni”. Ważnym tematem spotkania będzie ratyfikowana
przez Polskę we wrześniu br. Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Ten
międzynarodowy dokument ma na celu umożliwienie wszystkim osobom niepełnosprawnym
nieograniczonego korzystania z wszystkich podstawowych praw człowieka oraz promowanie
poszanowania dla ich godności osobistej.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------11. Zaproszenie na konferencję regionalną pt. „Rząd równych szans – administracja przeciw
dyskryminacji” w Olsztynie
--------------------------------------------------------------------W dniu 30 października 2012 odbędzie się konferencja regionalna „Rząd równych szans – administracja
przeciw dyskryminacji”, organizowana w ramach projektu „Równe Traktowanie Standardem Dobrego
Rządzenia” realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania we
współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawi e.

Konferencja odbędzie się w Olsztynie w Hotelu Warmińskim, ul. Kołobrzeska 1.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------12. Seminarium "Przywództwo Kobiet"
--------------------------------------------------------------------Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------13. Ogłoszenia OCOP – I Olsztyński Turniej Koszykówki na Wózkach
--------------------------------------------------------------------Fundacja Centrum Zdrowia i Sportu przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. J. Rusieckiego zaprasza
wszystkich chętnych do kibicowania podczas I Olsztyńskiego Turnieju Koszykówki na Wózkach, w którym
wezmą udział niepełnosprawni zawodnicy z Konina, Bydgoszczy, Konstancina i Olsztyna. Oficjalne
rozpoczęcie turnieju w sobotę 27.10.2012 o godz. 11.30.
Szczegóły ogłoszenia >>

====================================
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

