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-----------------------------------------------------------------1. Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn- relacja
-----------------------------------------------------------------26 listopada w olsztyńskim ratuszu odbyło się IX Forum Organizacji Pozarządowych, które odwiedziło ok.
150 osób.
Forum otwierała część oficjalna związana z wręczeniem nagród w konkursach na „Najlepszą Inicjatywę
Organizacji Pozarządowej” i „Trzeci sektor w mediach”.
W konkursie ROPMO na „Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowej” (NIOP) nagrodzono:
- I miejsce: Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Rodzin Opiekunów i Przyjaciół Osób z Zespołem
Downa za projekt „Strzał w dziesiątkę”
- II miejsce: Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Młyn” za projekt „Ekoakademia” promujący
świadomość ekologiczną wśród dzieci i młodzieży
- III miejsce - Stowarzyszenie Kulturalne Zespół Pieśni i Tańca „Warmia” za XVI Międzynarodowe
Olsztyńskie Dni Folkloru Warmia 2011 i XVIII Ogólnopolski Konkurs Tańców Polskich Warmia 2011.
W konkursie „Trzeci sektor w mediach” nagrodzono:
- I miejsce: Beatę Brokowską
- II miejsce Ewę Mazgal
- II miejsce Edytę Hołdyńską
oraz Marka Kotera.

Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznano Teresie Antczak,
Dorocie Czarzastej-Wardyn, Urszuli Dudko, Mariannie Kunikowskiej, Beacie Sadowskiej, Bożennie
Saniewskiej oraz Tomaszowi Sztąberskiemu.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------2. Szkolenia OCOP - Umiejętność pracy w grupie - Małgorzata Ostrowska - Księżak
--------------------------------------------------------------------Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szk olenie pt. "Umiejętność pracy w
grupie", które przeprowadzi Małgorzata Ostrowska – Księżak.
Dobrze współpracujący zespół to ludzie, którzy mają do siebie zaufanie, wiedzą jak są postrzegani i
odbierani przez innych, akceptują i wykorzystują różnice w poglądach, postawach, umieją dobrze się
komunikować, są kreatywni i chętni do udzielania
i przyjmowania pomocy.
Celem szkolenia jest praktyczna nauka umiejętności społecznych potrzebnych do pracy w zespole po to
by skuteczniej przekazywać informacje i efektywniej wykonywać zadania.
Na szkoleniu poznacie ciekawe ćwiczenia, które możecie wykorzystać w budowaniu lub wzmacnianiu tych
umiejętności członków Waszych organizacji, które są niezbędne do efektywnej pracy w zespole.
Program szkolenia:
1. Dlaczego warto współpracować w zespole?
2. Jak budować i rozwijać zaufanie w grupie?
3. W jakim stopniu znamy siebie samego oraz jak jesteśmy postrzegani przez innych?
4. Różnice jako napęd rozwoju - role członków zespołu.
5. Komunikacja interpersonalna w zespole.
Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych z Olsztyna i powiatu
olsztyńskiego.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
Miejsce szkolenia:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
Termin:
17-18 (sobota-niedziela) grudnia 2011 g. 9.00-15.15
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 „Olsztyńsk ie Centrum Organizacji Pozarządowych"
dofinansowanego przez Gminę Olsztyn.
Partnerzy projektu:
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA

--------------------------------------------------------------------3. Regionalny Plan Działań na Rzecz Ekonomii Społecznej - przyjęty przez zarząd
--------------------------------------------------------------------w dniu 15 listopada 2011 roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyjął do
realizacji „Regionalny Plan Działań na Rzecz Promocji i Upowszechniania Ekonomii Społecznej w
Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2011-2015.”
dokument rpd_es_2011_2015_final (pdf) >>

--------------------------------------------------------------------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 Olsztyńsk im 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 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.

--------------------------------------------------------------------6. 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:
30.11.2011
copy_wim_newsletter_2011-11-30.doc >>

--------------------------------------------------------------------7. Ogłoszenia OCOP - Coaching PwC dla liderów społecznych - Rekrutacja do projektu "Dwa sektory jedna wizja"
--------------------------------------------------------------------Stowarzyszenie Szkoła Liderów we współpracy z Fundacją PwC ogłasza nabór otwarty uczestników do
drugiej edycji programu „Dwa sektory - jedna wizja. Program coachingowy liderów biznesu dla liderów
społecznych”
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------8. Ogłoszenia OCOP - Kayak Club Sport Olsztyn zaprasza na uroczyste zakończenie sezonu
--------------------------------------------------------------------Kayak Club Sport Olsztyn zaprasza na uroczyste zakończenie sezonu 2 grudnia o godz. 17.00 w sali
sesyjnej olsztyńskiego ratusza.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia OCOP – Wspólne Wójtowo
--------------------------------------------------------------------Stowarzyszenie "Wspólne Wójtowo" oraz Sołectwo Wójtowo będzie uczestniczyło w Świątecznej Zbi órce
Żywności, która będzie przeprowadzana w dniach 2-3 grudnia w dwóch sklepach: "Agnieszka" i "Żabcia", w
godzinach 8:00-16:00.
Akcja ma na celu zebranie żywności, która tuż przed Świętami Bożego Narodzenia trafi do najbardziej
potrzebujących Polaków.
Sołtys Wójtowa, Rada Sołecka oraz Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo” zapraszają serdecznie dzieci
wraz z rodzicami na „Zabawę Mikołajkową”, która odbędzie się w Wójtowie w restauracji „HIER-MAN” przy
ulicy Klonowej 2a 4 grudnia 2011 roku w godz. 12.30 – 17.00
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia OCOP – Fundacja BORUSSIA zaprasza na trzy wydarzenia grudniowe pod tytułem Światła
Pamięci w Olsztynie
--------------------------------------------------------------------Fundacja BORUSSIA ma przyjemność zaprosić na trzy wydarzenia grudniowe pod tytułem Światła
Pamięci w Olsztynie.
plakat.pdf >>
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 Olsztyńskiego Banku

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

