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-----------------------------------------------------------------1. Szkolenia OCOP - "Zarządzanie dokumentacją w organizacjach pozarządowych" - Mariusz Korejwo
-----------------------------------------------------------------Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. "Zarządzanie
dokumentacją w organizacjach pozarządowych", które przeprowadzi Mariusz Korejwo.
Mariusz Korejwo – kierownik Oddziału I Archiwum Państwowego w Olsztynie. Wykładowca w
Krajowym Centrum Edukacji Archiwalnej Oddział w Olsztynie.
Grupa docelowa:
Szkolenie przygotowywane jest dla osób zajmujących się prowadzeniem dokumentacji w
organizacjach pozarządowych.
Program szkolenia:
I. WPROWADZENIE
1. Stan prawny
2. Podstawowe pojęcia, terminy i definicje
II. PODSTAWOWE CZYNNOŚCI KANCELARYJNE
III. JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT
1. Budowa / struktura j.r.w.a.

2. Zasady tworzenia i korzystania z j.r.w.a. – ćwiczenia
3. Zasady zmiany / rozbudowy j.r.w.a.
IV. ARCHIWIZACJA
1. Składnica akt
2. Porządkowanie akt
V. Zajęcia praktyczne
1. Rejestracja pisma (wpływu)
2. Rejestracja sprawy
3. Przekazanie akt do składnicy akt (ewidencja)
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:
10 marca 2012 (sobota) g. 9.00-16.00
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego >>
Formularz należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: ocop.olsztyn@gmail.com do dnia
5.03.2012.
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
Szkolenie jest organizowane w ramach projektu „COPy Warmii i Mazur. Sieć Centrów Organizacji
Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego” przez Związek Stowarzyszeń „Razem w
Olsztynie”.

--------------------------------------------------------------------2. Spotkanie Noworoczne z Prezydentem Olsztyna
--------------------------------------------------------------------Prezydent Olsztyna – pan Piotr Grzymowicz wystosował do Grona Olsztyńskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego oraz do Grona Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna zaproszenie na
Spotkanie Noworoczne, które odbędzie się w dniu 24 lutego, o godzinie 14.00, w Ratuszu, w sali 119.
Marta Jarosławska
Biuro Pełnomocnika Prezydenta Miasta
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
89 522 28 21
www.ngo.olsztyn.eu

--------------------------------------------------------------------3. 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".

--------------------------------------------------------------------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. Fundacja FIKA - Bezpłatne porady w ramach "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw"
--------------------------------------------------------------------W dniu 20 lutego 2012 roku rusza „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Inicjatywa ma na celu
zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na
potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”
FIKA włączyła się aktywnie w zorganizowanie dyżurów dla osób pokrzywdzonych w wyniku
przestępstw w ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”.
Dyżury prawników fundacji, dzielnicowych z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, pracowników
socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz kuratorów Sądu Okręgowego i Rejonowego
w Olsztynie odbędą się w dniach: środa 22.02.2012 i piątek 24.02.2012 w godzinach 11.00-14.00. w
Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Tarasa Szewczenki 1. Zapraszamy serdecznie!
Zapraszamy również przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się problemem
przemocy i pomocą ofiarom przestępstw do przyłączenia się do osób dyżurujących oraz do
reprezentowania swoich organizacji w ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”.

Kontakt:
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA
Biuro: ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
Telefon: 48 505 344 605
Fax: 48 89 5425236

www.fika.pl
fika.olsztyn@gmail.com

--------------------------------------------------------------------6. Ogłoszenia o konkursach - Prezydent Olsztyna - Konkurs z zakresu turystyki
--------------------------------------------------------------------Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
turystyki świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna.
Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego pn. „Propagowanie turystyki
aktywnej, w tym pieszej, rowerowej i wodnej”, w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego
dofinansowanie. Termin składania ofert upływa z dniem 28.02.2012 r. (decyduje data stempla
pocztowego).
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------7. Ogłoszenia o konkursach - Prezydent Olsztyna - Konkurs z zakresu sportu - imprezy krajowe i
międzynarodowe
--------------------------------------------------------------------Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu
świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna. Przedmiotem konkursu jest zlecenie
wykonania zadania publicznego, w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
zadania pn.: ,,Organizacja krajowych i międzynarodowych imprez sportowych”. Termin składania
ofert upływa z dniem 28 lutego 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------8. Ogłoszenia OCOP – Wybrana Kobiety Sukcesu Warmii i Mazur 2012
--------------------------------------------------------------------W dniu 16.02.2012 obradowała kapituła Wyborów Kobiety Sukcesu Warmii i Mazur. To najstarsza i
najbardziej popularna impreza tego typu w naszym regionie. Już po raz XIV wybierano "Złotą
Dziesiątkę" pań, które pracują z pasja i zaangażowaniem i robią rzeczy ważne dla ogółu
społeczeństwa. Kobietą Sukcesu Warmii i Mazur 2012 głosami kapituły została wybrana pani
Małgorzata Błyskun - zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Strzałowo.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia OCOP - Spotkanie turystów TRAMP - 21.02.2012
---------------------------------------------------------------------

PTTK Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zaprasza na Spotkanie turystów TRAMP dnia 21
lutego wtorek) o godzinie 19:00, w Pubie Sowa (Olsztyn, ul. Zamkowa 2).
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

