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-----------------------------------------------------------------1. Donosiciel Pozarządowy nr 43 luty 2012 do pobrania
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_43.pdf >>
Donosiciel Pozarządowy jest biuletynem wydawanym w ramach projekt u Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych realizowanego przy współudziale finansowym Gminy Olsztyn.
Jego wydawcą jest Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie".
Archiwum DP znajduje się tutaj >>

--------------------------------------------------------------------2. Szkolenia OCOP - "Management by objectives (MBO - zarządzanie przez cele) w organizacji
pozarządowej” - Dorota Czarzasta-Wardyn
--------------------------------------------------------------------Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt . "Management by objectives
(MBO - zarządzanie przez cele) w organizacji pozarządowej”, które przeprowadzi Dorota CzarzastaWardyn
Dorota Czarzasta-Wardyn – certyfikowany trener zarządzania wg metodologii MATRIK. Od 10 lat doradca
przedsiębiorstw.

Grupa docelowa:
Szkolenie przygotowywane jest dla kadry zarządzającej organizacją pozarządową, liderów organizacji
pozarządowych, osób odpowiedzialnych w organizacji za działania projektowe.
Temat szkolenia:
MBO jest systemem zarządzania organizacją, który pozwala na zwiększenie wydajności pracy organizacji,
poprzez ustalenie zasad pracy w sposób odporny na zmiany personelu (spowodowane m.in. pracą z
wolontariuszami, akcyjnością zatrudnienia, wypaleniem się zawodowym, czy pracą społeczną). MBO jako
metoda pracy, może być wykorzystywana zarówno przy realizacji celów statutowych organizacji jak i przy
pracy projektowej. Za każdym razem dobrze wdrożone MBO pomaga pracownikom osiągać cele s woje
prywatne, zespołowe jak i cele całej organizacji. Dlatego też metoda ta stosowana jest przez prężnie
rozwijające się firmy i korporacje.
Program szkolenia:
1. Wprowadzenie
2. MBO a motywowanie pracowników
3. Określanie celów
4. Monitorowanie i korekta celów
5. Podsumowanie i wskazówki do wdrożenia MBO
6. Korekty celów MBO w zakresie
- systemu motywowania pracowników,
- system zarządzania pracą/procesami w organizacji,
- osiągania celów firmy/organizacji.
Metody pracy:
Elementy wykładu, dyskusja, praca własna – ćwiczenia, case study.
Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane w pierwszej kolejności do przedstawicieli organizacji
pozarządowych z Olsztyna i powiatu olsztyńskiego, korzystających z coachingu w ramach projektu
"COPy Warmii i Mazur".
Pozostałe miejsca na szkoleniu zostaną przyznane przedstawicielom innych organizacji pozarządowych z
Olsztyna i powiatu olsztyńskiego według kolejności zgłoszeń.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
Miejsce szkolenia:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa
Termin:
27 lutego 2012 (poniedziałek) g. 9.00-16.00
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego >>
Formularz należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: ocop.olsztyn@gmail.com do dnia 24.02.2012.
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
Szk olenie jest organizowane w ramach projek tu „COPy Warmii i Mazur. Sieć Centrów Organizacji
Pozarządowych Województwa Warmińsk o-Mazursk iego” przez Związek Stowarzyszeń „Razem w
Olsztynie”.

--------------------------------------------------------------------3. Ludzie Dobrej Woli --------------------------------------------------------------------Nadszedł Nowy Rok, nastąpił czas podsumowań i podziękowań, dlatego też Kapituła Wielkiego Serca prosi
o zgłaszanie darczyńców, którzy Państwa zdaniem zasługują na uhonorowanie statuetką
„Ludzie Dobrej Woli” za 2011 rok. Darczyńcami mogą być zarówno duże firmy, jak i prywatne osoby, które
pomagają ludziom. Statuetki w kształcie serc zostaną przyznane w trzech kategoriach : Darczyńca,
Wolontariusz i Odruch Serca.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------4. 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 w ramach projektu Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
realizowanego przy współudziale finansowym Gminy Olsztyn przez Związek Stowarzyszeń "Razem w
Olsztynie".

--------------------------------------------------------------------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. Ogłoszenia o konkursach - Nabór projektów w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu
trójstronnego
--------------------------------------------------------------------Fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego został utworzony w ramach Norweskiego
Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Wdrażanie Funduszu we wszystkich 12 krajach-beneficjentach
koordynuje norweska instytucja Innovation Norway. Rozpoczęto nabór projektów.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------7. Ogłoszenia OCOP - Zaproszenie na kurs internetowo-stacjonarny „Na straży”
--------------------------------------------------------------------Kurs „Na straży" to inicjatywa Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich realizowana we
współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Podczas kursu uczestnicy i uczestniczki rozwijają swoją
wiedzę oraz praktyczne umiejętności w obrębie działań strażniczych, kontroli społecznej, prawa do
informacji i rzecznictwa.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------8. Ogłoszenia OCOP - 2012 Rok Janusza Korczaka - Rajd Edukacyjny SP Nr 3 w Olsztynie i UNO
--------------------------------------------------------------------18 lutego o godz. 10.00 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olsztynie i Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela
organizują w Jakubusiowie Rajd Edukacyjny "Konstytucja RP-2012 Rok Korczaka" Będziemy zajmować się
m.in. znaczeniem Konstytucji dla funkcjonowania społeczeństwa, oraz prawami obowiązkam i dziecka.
Organizacja: Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela.
Szczegóły ogłoszenia >>

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia OCOP - IV edycja konkursu "Kobieta z Charakterem"
--------------------------------------------------------------------Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Forum Kobiet informuje, że trwają prace związane z organizacją
czwartej edycji konkursu pod nazwą „KOBIETA Z CHARAKTEREM”. Głównym jego celem jest promowanie

kobiet aktywnych w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, które potrafią godzić pracę,
bądź karierę zawodową z własnym życiem rodzinnym.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia OCOP - Koncert charytatywny pt. „Wspieramy Stypendium im. Marcina Antonowicza”
--------------------------------------------------------------------III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Olsztynie i Stowarzyszenie „Pro Patria" zapraszają na
Koncert charytatywny pt. „Wspieramy Stypendium im. Marcina Antonowicza”.
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 Olszty ńskiego Banku Informacji o
Organizacjach Pozarządowych.
Aby się wypisać, prześlij zwrotnego maila z adnotacją "odmawiam” na adres ocop.olsztyn@gmail.com

