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-----------------------------------------------------------------1. Kawiarenka Obywatelska „OKO” - „Miasto, jako polis?"
-----------------------------------------------------------------Serdecznie zapraszamy do Olsztyńskiej Kawiarenki Obywatelskiej (OKO) na spotkanie pt. „Miasto, jako
polis?", które odbędzie się 16 grudnia (piątek) o godz. 17.00 w Olsztyńskim Centrum Organizacji
Pozarządowych ul. Tarasa Szewczenki 1.
Dyskusję chcemy poświęcić problemowi partycypacji obywateli i ich oddolnych organizacji w procesach
decyzyjnych władz miasta.
Szczególnie gorąco zapraszamy społeczników działających w organizacjach oraz grupach, których celem
jest wpływ na kształt olsztyńskiej przestrzeni publicznej, komunikacji miejskiej oraz szeroko rozumianej
kultury.
Chcemy, aby celem tej właśnie kawiarenki było swoista ewaluacja stanu relacji organizacje/grupy
społeczne a władze miasta oraz dyskusja nad tym, jakie narzędzia oraz metody należałoby zastosować,
aby ten stan, wielokrotnie pod różnym kątem krytykowany, poprawić.
Dodatkowe informacje:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Tarasa Szewczenki 1,
10-274 Olsztyn
sekretariat.ocop@gmail.com
tel. 503 680 500

Współorganizatorzy:
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
Forum Dialogu Publicznego
Spotk anie jest współorganizowane w ramach projek tu „COPy Warmii i Mazur. Sieć Centrów Organizacji
Pozarządowych Województwa Warmińsk o-Mazursk iego” przez Związek Stowarzyszeń „Razem w
Olsztynie”.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------2. Kawiarenka Obywatelska „OKO” – „Warmia i Mazury - region bez perspektyw?" - relacja
--------------------------------------------------------------------Listopadowa Olsztyńska Kawiarenka Obywatelska „OKO” nosiła temat: "Warmia i Mazury - region bez
perspektyw?"
Właśnie o tym, jakie szanse i problemy stoją przez województwem warmińsko – mazurskim, rozmawiali
uczestniczy listopadowego OKA.
Oprócz znanych i wielokrotnie omawianych kwestii, takich jak fatalny stan infrastruktury oraz budowa
regionalnego lotniska, uczestniczy dyskusji rozmawiali także o strategii promocji województwa warmińsko mazurskiego, statusie metropolitalnym oraz problemowi wspólnej tożsamości regionalnej.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------3. Posiedzenie Olsztyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
--------------------------------------------------------------------12 grudnia, w ratuszu (sala nr 119 I piętro), odbędzie się posiedzenie Olsztyńskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego.
Tematem spotkania będzie między innymi omówienie harmonogramu konkursów o dotacje oraz wybór
członków komisji opiniujących oferty.

--------------------------------------------------------------------4. Profesjonalne doradztwo dla NGO
--------------------------------------------------------------------Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego profesjonalnego doradztwa dla organizacji pozarządowych:
Kontakt:
ocop.olsztyn@gmail.com
Tel. 512558349
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

--------------------------------------------------------------------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. Fundacja FIKA – Zaproszenie na ogólnopolską konferencję prasową prezentującą produkty projektu
„Trendy WOLONTARIAT”
--------------------------------------------------------------------Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA w Olsztynie zaprasza na ogólnopolską konferencję prasową
prezentującą produkty projektu „Trendy WOLONTARIAT”.
W programie m.in. prezentacja założeń i produktów projektu „Trendy WOLONTARIAT”
(podręcznik dla koordynatorów wolontariatu „Efektywne zarządzanie wolontariatem”, edukacyjna gra
komputerowa „Quiz WOLONTARIAT”, film „Trendy WOLONTARIAT”).
Konferencja odbędzie się dnia 22 grudnia 2011 o godz. 18.00 w Urzędzie Miasta Olsztyna,
Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, sala 219
Więcej na: www.trendywolontariat.pl >>
zaproszenie_trendy_wolontariat.pdf >>
Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej i Gminy Olsztyn.

--------------------------------------------------------------------7. Narodowy Instytut Audiowizualny - Więcej kultury w polityce spójności UE!
--------------------------------------------------------------------Narodowy Instytut Audiowizualny apeluje do wszystkich krajów członkowskich i do Parlamentu
Europejskiego o wprowadzenie zmian w zapisach EFRR i EFS, które uwzględniłyby rolę kultury jako
czynnika wspierającego innowację i kreatywne rozwiązania dla stojących przed nami nowych wyzwań
społecznych. Przyłącz się i podpisz petycję!
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------8. Witryna Wiejska
--------------------------------------------------------------------Redakcja portalu Witryna Wiejska zaprasza do lektury oraz do zamieszczania na łamach witryny publikacji,
ważnych informacji i ogłoszeń, które są zgodne z jej tematyką i charakterem.
Witryna Wiejska jest częścią programu "Wieś Aktywna Budowanie społeczeństwa informacyjnego, eVITA". Partnerami programu są Polsko Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Wspomagania Wsi.
www.witrynawiejska.org.pl
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------9.Ogłoszenia OCOP - PTTK - Spotkanie turystów TRAMP -13.12.2011
--------------------------------------------------------------------PTTK Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zaprasza na drugie Spotkanie edukacyjno-integracyjne
olsztyńskich turystów "Tramp" dnia 13 grudnia (wtorek) o godz.19.00 w Pubie Sowa (Olsztyn, ul. Zamkowa
2).
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

