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-----------------------------------------------------------------1. Donosiciel Pozarządowy nr 52 listopad 2012 do pobrania
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_52.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. Zbiórka dla organizacji polonijnych z Obwodu Kaliningradzkiego
-----------------------------------------------------------------W dniach 15-17 listopada 2012 organizowane jest, po raz pierwszy w Olsztynie, Polsko - Rosyjskie Forum
Organizacji Pozarządowych. Organizatorami są Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Olsztyna oraz
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”. W ramach podjętej inicjatywy przyjadą przedstawicielki i
przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Obwodu Kaliningradzkiego, w tym
organizacje polonijne. Właśnie dla nich - stowarzyszeń pracujących na rzecz aktywności Polek i Polaków

w Federacji Rosyjskiej - organizowana jest zbiórka rzeczy ułatwiających ich funkcjonowanie.
Zobacz więcej >>

-----------------------------------------------------------------3. Zaproszenie na Konferencję w ramach Polsko – Rosyjskiego Forum Organizacji Pozarządowych
-----------------------------------------------------------------W czwartek, 15 listopada 2012, rozpoczyna się w Olsztynie wizyta 50-osobowej delegacji organizacji
pozarządowych oraz administracji Obwodu Kaliningradzkiego – podczas Polsko-Rosyjskiego Forum
Organizacji Pozarządowych. Wizyta rozpocznie się konferencją w Zamku Olsztyńskim, na którą
serdecznie zapraszają organizatorzy.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------4. Forum Pełnomocników Organizacji Pozarządowych z terenu powiatu olsztyńskiego i miasta Olsztyna
--------------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”, prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych, zaprasza osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi na
kolejne już „Forum Pełnomocników”, podczas którego chcemy omówić Roczne Programy Współpracy na
rok 2013.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------5. Szkolenia OCOP - "Podstawy zarządzania projektem - metodologia PCM” - Ewa Dargiewicz –
Greczuszkin
--------------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" zaprasza na szkolenie pt. "Podstawy zarządzania projektem metodologia PCM”, które przeprowadzi Ewa Dargiewicz - Greczuszkin.
Ewa Dargiewicz - Greczuszkin- Specjalistka w dziedzinie zarządzania projektami, przez kilka lat
zaangażowana w realizację programu Equal, obecnie zatrudniona w Centrum Projektów Europejskich.
Program szkolenia:
1. Wprowadzenie i podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem projektem.
2. Drzewo problemów i analiza interesariuszy.
3. Cel projektu.
4. Matryca logiczna i harmonogram projektu.
5. Ewaluacja.
6. Zarządzanie zespołem projektowym.
Miejsce szkolenia:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn

mapa >>
Termin:
24 listopada, godz. 9.30 - 16.30
Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych z Gminy
Barczewo oraz powiatu olsztyńskiego.
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie
http://www.ocop.olsztyn.pl/index.php?group=ocop&page=szkolenia&grupa=1&id=131 (u dołu strony).
O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
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
Szkolenie jest organizowane przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
w ramach projektu "W kierunku profesjonalizacji" realizowanego przy współudziale finansowym Gminy
Barczewo oraz projektu "W kierunku profesjonalizacji" współfinansowanego przez Powiat Olsztyński.

--------------------------------------------------------------------6. Szkolenia OCOP - „Audyt w organizacji pozarządowej” - Łukasz Małecki-Tepicht
--------------------------------------------------------------------Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. „Audyt w organizacji
pozarządowej”, które przeprowadzi Łukasz Małecki-Tepicht.
Łukasz Małecki-Tepicht - Dyplomowany Audytor Sektora Publicznego z dziewięcioletnim
doświadczeniem pracy w administracji samorządowej i rządowej oraz z ponad piętnastoletnim
zaangażowaniem w trzecim sektorze. Jest politologiem i absolwentem Szkoły Liderów Społeczeństwa
Obywatelskiego oraz Szkoły Trenerów Biznesu i Administracji.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z technikami audytowymi, które umożliwiają ocenę
organizacji w różnych obszarach jej funkcjonowania. Będzie można też sprawdzić, jak można
wykorzystywać sprawdzone narzędzia do rozwoju organizacji, a więc przełożyć wyniki audytu na
sprawność działania.
Program szkolenia:
1) Audyt legalności
a. Obowiązki formalne i sprawozdawcze stowarzyszenia;

b. Obowiązki formalne i sprawozdawcze fundacji;
c. Obowiązki formalne i sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego;
d. Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej.
2) Audyt celowości i efektywności
a. Profesjonalizm a zaangażowanie;
b. Samoocena organizacji;
c. Audyt efektywności;
d. Narzędzia rozwoju organizacji.
3) Audyty projektów i dotacji
a. Obowiązki realizatora zadań publicznych;
b. Zapewnienie ścieżki audytu;
c. Prawa i obowiązki podmiotu audytowanego;
d. Obowiązki audytora i standardy audytu.
Miejsce szkolenia:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa >>
Termin:
24 listopada, godz. 9.30 - 16.30
Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych z Olsztyna i
powiatu olsztyńskiego. Szczególnie adresowane jest do władz organizacji pozarządowych oraz
wewnętrznych organów nadzoru (np. komisji rewizyjnych), jak również do koordynatorów programów,
zadań czy projektów. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie
http://www.ocop.olsztyn.pl/index.php?group=ocop&page=szkolenia&grupa=1&id=132 (u dołu strony).
O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
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
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.

--------------------------------------------------------------------7. 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.

--------------------------------------------------------------------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
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: 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.

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia OCOP - Proste Granty dla NGO - dołącz do koalicji
--------------------------------------------------------------------Polska Fundacja im. Roberta Schumana zaprasza reprezentantów wszystkich organizacji pozarządowych,
które korzystają z grantów zewnętrznych do koalicji na rzecz uproszczenia procedur dotacyjnych dla
organizacji pozarządowych. Pierwsze spotkanie koalicji odbędzie się 4-5 grudnia w Warszawie.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia OCOP – Ruszyły zapisy na IX spotkanie regionalne KSTP
--------------------------------------------------------------------W dniach 21-22 listopada odbędzie się kolejne spotkanie Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa.
Tym razem odbędzie się ono w województwie warmińsko-mazurskim – w Olsztynie (Hotel Gromada przy
Placu Konstytucji 3 Maja 4). Zaproszone sa osoby zainteresowane tematyką funduszy europejskich,
przede wszystkim zaangażowane w pracę w komitetach monitorujących Regionalnych Programów
Operacyjnych i podkomitetach monitorujących Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
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

