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1. Szkolenia OCOP - "Sprawozdawczość w organizacjach pozarządowych" - Maria Ziółkowska
2. Szkolenia OCOP - "Wypełnianie wniosku do samorządu” - Monika Falej - II termin
3. Spotkanie otwarte w OCOP - "Celebryci w akcjach fundraisingowych - jak pozyskać, jak dbać i jak
dziękować. Najważniejsze aspekty pracy z vipami."
4. Zaproszenie na Wojewódzką Konferencję z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza pod
hasłem: „OGNIWA – MIĘDZY POKOLENIAMI”
5. Profesjonalne doradztwo dla NGO
6. Fundacja FIKA – „Mam prawo do prawa” - Porady prawne i obywatelskie
7. Ogłoszenia OCOP – Sieć Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur ogłasza Konkurs fotograficzny
pt. „Podaruj swoje bogactwo innym”.
8. Ogłoszenia OCOP – Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju "PIONIER" ogłasza konkurs
pt. "Kuchnia dziecinnie prosta!"
=================================

-----------------------------------------------------------------1. Szkolenia OCOP - "Sprawozdawczość w organizacjach pozarządowych" - Maria Ziółkowska
-----------------------------------------------------------------Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. "Sprawozdawczość 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. Uwarunkowania sporządzenia sprawozdań finansowych
2. Czynności przygotowawcze do sporządzenia sprawozdań finansowych
3. Ustalenie wyniku finansowego
4. Rachunek zysków i strat
5. Bilans
6. Informacja dodatkowa
7. Badanie sprawozdań finansowych
Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych z Olsztyna i
powiatu olsztyńskiego, zajmujących się w swoich organizacjach księgowością.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
Miejsce szkolenia:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych

ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
Termin:
10 (sobota) grudnia 2011 g. 9.00-14.15
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego >>
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:
OCOP, ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
tel. 503 680 500
ocop.olsztyn@gmail.com
Szkolenie 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

--------------------------------------------------------------------2. Szkolenia OCOP - "Wypełnianie wniosku do samorządu” - Monika Falej - II termin
--------------------------------------------------------------------Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. "Wypełnianie wniosku do
samorządu”, które przeprowadzi Monika Falej.
Monika Falej – dyrektorka Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, certyfikowana trenerka
STOP.
Zapraszamy na szkolenie przedstawicieli organizacji pozarządowych, które zamierzają przystąpić do
konkursów ogłoszonych przez Gminę Olsztyn.
W trakcie szkolenia zostanie przeanalizowany wniosek, jaki należy złożyć do poszczególnych
wydziałów Urzędu Miasta wraz z wymaganymi załącznikami.
Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych z Olsztyna i
powiatu olsztyńskiego. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
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.

Termin: 7 grudnia 2011 (środa) g. 16.00-19.30
Miejsce szkolenia:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych

ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
mapa >>
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego >>
Informacje na temat szkolenia:
OCOP, ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
tel. 503 680 500
ocop.olsztyn@gmail.com

Szkolenie 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

--------------------------------------------------------------------3. Spotkanie otwarte w OCOP - "Celebryci w akcjach fundraisingowych - jak pozyskać, jak dbać i jak
dziękować. Najważniejsze aspekty pracy z vipami."
--------------------------------------------------------------------Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkani e
otwarte pt. "Celebryci w akcjach fundraisingowych- jak pozyskać, jak dbać i jak dziękować.
Najważniejsze aspekty pracy z vipami. Jak fundraiser może zarażać swoją pasją i pokazywać jak dzielić
się dobrymi uczynkami i zmieniać świat wokół nas. Każdy lubi pomagać - daj mu szansę na to".
Spotkanie poprowadzi Małgorzata Nowicka. Absolwentka studiów z zakresu Komunikacji Społecznej
na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Administracji Publicznej na Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Sulechowie oraz studiów podyplomowych z zakresu Doradztwa Zawodowego
na Uniwersytecie Zielonogórskim. Trener i coach z zakresu komunikacji, fundraisingu oraz CSR.
Praktyk działań w zakresie fundraisingu oraz zarządzania organizacjami pozarządowymi, w tym
wolontariatem. W ostatnich 3 latach pozyskała na rzecz organizacji pozarządowych w Polsce w ramach
działań fundraisingowych ponad 6 000 000,00 PLN. W ostatnim czasie współpracowała z Fundacją
Hospicyjną i Stowarzyszeniem Dalej Razem. Wspiera organizacje pozarządowe oraz podmioty
biznesowe w zakresie budowania wspólnych odpowiedzialnych społecznie projektów. Członek
Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Ekspert w Międzysektorowym Zespole ds. Europejskiego
Roku Wolontariatu przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wspiera celebrytów w zakresie ich
zaangażowania społecznego. Wolontariusz z pasją.
TERMIN: 28 listopada 2011, godz. 18.00
MIEJSCE: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1
Spotkanie jest współorganizowane w ramach projektu „COPy Warmii i Mazur. Sieć Centrów Organizacji
Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego” przez Związek Stowarzyszeń „Razem w
Olsztynie”.
Obowiązuje rezerwacja miejsc.
Zgłoszenia mailem na adres:
ocop.olsztyn@fgmail.com

Informacje na temat spotkania:
OCOP, ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
tel. 503 680 500
ocop.olsztyn@gmail.com
Zapraszamy serdecznie!

--------------------------------------------------------------------4. Zaproszenie na Wojewódzką Konferencję z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza pod
hasłem: „OGNIWA – MIĘDZY POKOLENIAMI”
--------------------------------------------------------------------W dniu 2 grudnia 2011 w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie (ul. Parkowa 1)
odbędzie się Wojewódzka Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza pod hasłem:
„OGNIWA – MIĘDZY POKOLENIAMI”.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------5. 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

--------------------------------------------------------------------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. Ogłoszenia OCOP – Sieć Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur ogłasza Konkurs fotograficzny
pt. „Podaruj swoje bogactwo innym”.
--------------------------------------------------------------------Nagroda rzeczowa o równowartości nawet 200 zł czeka na zwycięzcę konkursu fotograficznego
"Podaruj swoje bogactwo innym". Do zabawy zapraszają olsztyńskie organizacje pozarządowe
należące do ATOMÓW w Sieci. Termin zgłoszeń mija 21 listopada.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------8. Ogłoszenia OCOP – Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju "PIONIER" ogłasza konkurs pt.
"Kuchnia dziecinnie prosta!"
--------------------------------------------------------------------Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju "PIONIER" zaprasza wszystkich uczniów szkół
współpracujących z Regionalnym Koordynatorem Programu "PROJEKTOR - wolontariat studencki" z
Olsztyna do udziału w konkursie "Kuchnia dziecinie prosta!" realizowanego w ramach zadania
publicznego „Zdrowe dzieci to masz kapitał” – szkolne projekty popularyzujące zdrowy styl życia w
szkołach oraz społecznościach lokalnych wspieranym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
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

