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-----------------------------------------------------------------1. Donosiciel Pozarządowy nr 41 grudzień 2011 do pobrania
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_41.pdf >>
Donosiciel Pozarządowy jest biuletynem wydawanym obecnie w ramach projektu Olsztyńskie Centrum
Organizacji Pozarządowych - dofinansowanego przez Gminę Olsztyn oraz projektu "COPy Warmii i
Mazur" dofinansowanego przez EFS.
Jego wydawcą jest Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie".
Archiwum DP znajduje się tutaj >>

--------------------------------------------------------------------2. Olsztyńska Kawiarenka Obywatelska - „Miasto, jako polis?" – zmiana terminu
--------------------------------------------------------------------W związku z dużym zainteresowaniem dotyczącym spotkania w ramach Olsztyńskiej Kawiarenki
Obywatelskiej „Miasto – jako polis” pragniemy poinformować o zmianie terminu na bardziej dogodny.
Spotkanie początkowo zaplanowane na 16.12.2011 (piątek) zostało przeniesione na dzień 18.01.2012
(środa). Godzina rozpoczęcia i miejsce nie uległy zmianie. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy!
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
Spotkanie jest współorganizowane w ramach projektu „COPy Warmii i Mazur. Sieć Centrów Organizacji
Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego” przez Związek Stowarzyszeń „Razem w
Olsztynie”.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------3. 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

--------------------------------------------------------------------4. 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.

--------------------------------------------------------------------5. Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej - zeszyty “Animacja Życia Publicznego. Analizy i
rekomendacje”
--------------------------------------------------------------------Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL jest wydawcą zeszytów “Animacja Życia Publicznego.
Analizy i rekomendacje". Tematem wiodącym piątego już numeru zeszytów są badania w działaniu. Nikt
nie kwestionuje potrzeby badania społeczności lokalnych, ale jak to robić? Co właściwie badać? Czy
można to zrobić nie będąc socjologiem, zawodowym badaczem?
Zobacz więcej >>
Źródło: www.cal.org.pl/nowy-numer-animacji-zycia-publicznego

--------------------------------------------------------------------6. Ogłoszenia OCOP - PTTK - Koło Rodzinne "Laurencja" - zaproszenia
--------------------------------------------------------------------Koło Rodzinne "Laurencja" zaprasza w dniu 16.12.2011 na wieczorny rajd z cyklu "Laurencja by night".
Zobacz więcej >>,
natomiast w dniu 18.12.2011 na Świąteczny Rajd Bożonarodzeniowy z cyklu "Zdobywamy siedmiomilowe
buty".
Zobacz więcej >>
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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

