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--------------------------------------------------------------------1. Zaproszenie na Galę Wolontariatu
--------------------------------------------------------------------6 grudnia 2012 w Olsztynie odbędzie się uroczysta Gala Wolontariatu. Organizatorzy zapraszają na nią
wolontariuszy, organizatorów wolontariatu, instytucje i organizacje korzystające z pracy wolontariuszy,
wszystkich, którzy potrafią bezinteresownie pracować na rzecz innych.
Zaproszenie (pdf) >>
Zobacz więcej >>

-----------------------------------------------------------------2. Szkolenia OCOP - „Księgowość w organizacjach pozarządowych” - Maria Ziółkowska
------------------------------------------------------------------

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
2. Plan kont
3. Jak prawidłowo opisywać dokumenty finansowe
4. Na czym polega księgowość (praktyczne przykłady w księgowości)
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
mapa >>
Termin:
15 (sobota) grudnia 2012 g. 9.30-14.30
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego >> (u dołu strony).
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:
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie"
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.

-----------------------------------------------------------------3. 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 Olsztyn a
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
mapa >>
Termin:
19 (środa) grudnia 2012 g. 16.00-19.30
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego >> (u dołu strony).
Ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.
Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie przekazane tele foniczne 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:
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie"
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.

-----------------------------------------------------------------4. Szkolenia OCOP - „Audyt w organizacji pozarządowej” - Łukasz Małecki-Tepicht – NOWY TERMIN!
-----------------------------------------------------------------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:
8 grudnia, g. 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 >> (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 finansow ym Gminy
Olsztyn oraz projektu „W kierunku profesjonalizacji” współfinansowanego przez Powiat Olsztyński.

--------------------------------------------------------------------5. Szkolenia OCOP - „Jak napisać dobry wniosek o dotację?” - Monika Falej
--------------------------------------------------------------------Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. „Jak napisać dobry wniosek o
dotację?", które przeprowadzi Monika Falej.
Monika Falej - dyrektorka Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, trenerka STOP.
Program szkolenia:
1. Podstawowe zasady konstruowania projektów (elementy projektu)
2. Jak dobrze zdiagnozować i opisać problem/potrzebę podopiecznych organizacji?
3. Zasady konstruowania celów projektu
4. Sposoby wyboru najlepszej metody realizacji projektu
5. Budowanie partnerstwa wokół projektu
6. Konstrukcja harmonogramu pracy (podział obowiązków i zadań, zasady monitoringu i kontroli)
7. Zasady konstruowania budżetu projektu
8. Prezentacja wniosku do samorządu
9. Elementy sprawozdawczości
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
mapa >>

Termin:
13 grudnia (czwartek) 2012 g. 9.00-16.00
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego >> (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.

--------------------------------------------------------------------6. Szkolenia OCOP – „Podstawy prawne współpracy z wolontariuszem” - Monika Falej
--------------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych, zaprasza na szkolenie pt. „Podstawy prawne współpracy z wolontariuszem”, które
przeprowadzi Monika Falej.
Monika Falej – dyrektorka Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, certyfikowana trenerka
STOP.
Program szkolenia:
1. Definiowanie pojęć „wolontariat”, „wolontariusz”, określenia miejsca podejmowania pracy
wolontaryjnej, obszarów wolontariatu.
2. Aspekty prawne wolontariatu wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie i innych ustaw.
3. Zakres praw i obowiązków wolontariuszy i instytucji korzystających z pracy wolontaryjnej.
4. Praktyczne ćwiczenia konstruowania umów wolontariackich.
Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych
oraz osób zainteresowanych tematyką NGO z Gminy Barczewo a także z powiatu olsztyńskiego.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
Miejsce szkolenia:
Urząd Miejski w Barczewie
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

Sala narad (boczne wejście)
Termin:
14 grudnia (piątek) 2012 godz. 16.00-19.30
Prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego >> (u dołu strony).
Ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.
W pierwszej kolejności przyjmowane będą organizacje 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: Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie"
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.

--------------------------------------------------------------------7. Konkursy ROPMO - laureaci
--------------------------------------------------------------------17 listopada 2012 odbyło się w olsztyńskim ratuszu kolejne Forum Organizacji Pozarządowych. Po raz
pierwszy oprócz olsztyńskich organizacji pozarządowych wzięli w nim udział przedstawiciele podobnych
organizacji działających w Obwodzie Kaliningradzkim, w tym organizacji polonijnych. Forum otwierała
część oficjalna związana z wręczeniem nagród w konkursach na „Najlepszą Inicjatywę Organizacji
Pozarządowej” i „Trzeci sektor w mediach”.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------8. 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.

--------------------------------------------------------------------9. Zaproszenie na debatę "Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych – rzeczywistość a
oczekiwania"
--------------------------------------------------------------------Prezydent Olsztyna, Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, Warmińsko Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, zapraszają na debatę „Konwencja o prawach osób
niepełnosprawnych – rzeczywistość a oczekiwania”, która odbędzie się 3 grudnia 2012 o godz. 1000 w sali
219 Ratusza, Plac Jana Pawła II 1
Zaproszenie (doc) >>
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------10. 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.

--------------------------------------------------------------------11. Fundacja FIKA - 16 Dni Działań Przeciwko Przemocy wobec Kobiet 2012
--------------------------------------------------------------------Jak co roku między 25.11 a 10.12 odbywa się na całym świecie, także w Polsce, międzynarodowa akcja
16 Dni Działań Przeciwko Przemocy wobec Kobiet. 16 Dni to międzynarodowa kampania, którą
zainicjował w roku 1991 Womens Global Leadership Institute przy Uniwersytecie Rutgers. od tamtego
czasu odbywa się pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a
10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie
faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka.
Więcej informacji >>
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”, realizująca projekt „Mam prawo do prawa – poradnictwo
prawne i obywatelskie dla mieszkańców Warmii i Mazur na lata 2010-2014”, zaprasza w tym czasie
osoby zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnych porad prawnych, do Punktu Konsultacyjnego
Projektu przy ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn. Dyżury ekspertów i doradców: 30 listopada i 7
grudnia.

--------------------------------------------------------------------12. Ogłoszenia OCOP - Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” zaprasza na IV Forum Organizacji
Pozarządowych
--------------------------------------------------------------------Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” zaprasza na IV Forum Organizacji Pozarządowych, które
odbędzie się 7 grudnia 2012 (piątek) o godzinie 1700 w Dobrym Mieście.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------13. Ogłoszenia OCOP - Seminarium z samoobrony dla kobiet i dziewcząt
--------------------------------------------------------------------Szkoła Chińskich Sztuk Walki „SHAOLIN” zaprasza na bezpłatne seminarium dla kobiet i dziewcząt pn.
„Podstawy samoobrony”, 1 grudnia 2012 w godz. 10.00 – 13.00, w sali gimnastyczna w LO I ul.
Mickiewicza w Olsztynie.
W czasie 3 godzin zajęć uczestniczki poznają podstawy samoobrony, czyli praktyczne zasady i techniki
niezbędne do obrony niezależnie od wieku i warunków fizycznych. W czasie zajęć poznasz proste, ale
skuteczne techniki obrony i ataku (ciosy i kopnięcia), nauczysz się przyjmować w łaściwą postawę ciała i
szybko reagować na sytuację zagrożenia. Będziesz miała możliwość przećwiczyć poznane techniki na
tarczach, co umożliwi bezpieczne zadawanie nawet najmocniejszych uderzeń.

Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------14. Ogłoszenia OCOP - Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej - nabór wolontariuszy Telefonu
Zaufania
--------------------------------------------------------------------Do 15 grudnia przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów do pełnienia dyżurów telefonicznych w
ramach Olsztyńskiego Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”.
Zgłaszać mogą się osoby, które ukończyły 25 lat, posiadają co najmniej średnie wykształcenie,
doświadczenie życiowe, łatwość nawiązywania kontaktów i życzliwy stosunek do otoczenia.
Informacje szczegółowe >>

--------------------------------------------------------------------15. Ogłoszenia OCOP - Sołtys Wójtowa, Rada Sołecka oraz Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo”
zapraszają na „Zabawę z Mikołajem”
--------------------------------------------------------------------Sołtys Wójtowa, Rada Sołecka oraz Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo” zapraszają na „Zabawę z
Mikołajem”, która odbędzie się w Wójtowie w restauracji „Hier-Man” przy ul. Klonowej 2 w dniu
2.12.2012 w godz. 12.30- 17.00.
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

