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-----------------------------------------------------------------1. Forum Pełnomocników Organizacji Pozarządowych z terenu powiatu olsztyńskiego i miasta
Olsztyna
-----------------------------------------------------------------Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza osoby odpowiedzialne za współpracę z
organizacjami pozarządowymi na „Forum Pełnomocników”, podczas którego będziemy omawiać
obecnie powszechnie konsultowany „Model współpracy administracji publicznej i organizacji
pozarządowych”.
Zaprezentowane zostaną także usługi świadczone przez OCOP dla organizacji pozarządowych
działających w powiecie oraz zaktualizowany standard funkcjonowania Olsztyńskiego Centrum
Organizacji Pozarządowych.
Nie zabraknie dyskusji na tematy ważne i problematyczne towarzyszące współpracy JST i NGO.
Spotkanie jest kontynuacją pracy dot. podpisania partnerstwa/porozumienia na rzecz rozwoju
organizacji pozarządowych powiatu olsztyńskiego grodzkiego i ziemskiego i ma służyć wypracowaniu
jak najlepszych rozwiązań.
Spotkanie odbędzie się 1 marca 2012 (środa) w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy
ul. Tarasa Szewczenki 1 w Olsztynie, w godzinach 10.00-14.00. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Dojazd na koszt własny.

Informacje na temat spotkania:
Marta Podsiad
OCOP, ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
tel. 503 680 500
ocop.olsztyn@gmail.com
Forum jest organizowane w ramach projektu „COPy Warmii i Mazur. Sieć Centrów Organizacji
Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego” przez Związek Stowarzyszeń „Razem w
Olsztynie”.

--------------------------------------------------------------------2. Przekaż 1 procent podatku OPP z powiatu
--------------------------------------------------------------------Wypełniając roczne zeznanie PIT, możemy wybrać cel, który zasilimy kwotą równą 1% należnego
fiskusowi podatku. Zachęcamy do wspierania Organizacji Pożytku Publicznego z Powiatu
Olsztyńskiego. Wspomagają one różne szlachetne inicjatywy m.in. niosą pomoc osobom chorym i
niepełnosprawnym, fundują stypendia zdolnej młodzieży, czy dbają o rozwój małych miejscowości.
Żeby wspomóc działalność OPP wcale nie trzeba dużo zachodu.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------3. Spotkanie konsultacyjne Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej
--------------------------------------------------------------------Zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym projektu wprowadzenia do
olsztyńskiego prawa lokalnego instytucji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
W styczniu br. grupa działaczy społecznych (zarówno działających w olsztyńskich organizacjach
pozarządowych jak i niezrzeszonych) zawiązała nieformalną grupę o nazwie Komitet Obywatelskiej
Inicjatywy Uchwałodawczej. Komitet chce zrealizować jeden konkretny cel - doprowadzić do
uchwalenia nowelizacji statutu Miasta Olsztyna, która wprowadzi możliwość zgłaszania pod obrady
Rady Miasta obywatelskich projektów uchwał. Od dłuższego czasu w Olsztynie trwają ważne dyskusje
dotyczące partycypacji obywateli w procesie podejmowania ważnych decyzji dotyczących przyszłości
miasta. Uważamy, że wprowadzenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej będzie istotnym krok
w stronę bardziej demokratycznego samorządu.
Propozycję wprowadzenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej pragniemy przedstawić
władzom miasta. Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu konsultacyjnym Komitetu oraz do
wyrażania poparcia dla tej inicjatywy.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 23.02. (czwartek) o godz. 17.00 w Olsztyńskim Centrum
Organizacji Pozarządowych (ul. Tarasa Szewczenki 1).
Koordynacja spotkania: Lidia Ozdarska
Lidia.ozdarska@gmail.com +48 667 23 44 71
Współorganizatorzy:
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych
Forum Dialogu Publicznego

--------------------------------------------------------------------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. 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, p racowników
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

--------------------------------------------------------------------7. Ogłoszenia OCOP – Apel o pomoc dla poszkodowanych w pożarze
--------------------------------------------------------------------19.02.2012 spłonął dom, w którym mieszkały 3 rodziny, w tym 10 dzieci. Stowarzyszenia Na Rzecz
Edukacji Dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich WROTA organizuje akcję zbierania funduszy na
odbudowę i wyposażenie domu.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------8. Ogłoszenia OCOP – Zaproszenie na spotkanie autorskie Marcina Wakara
--------------------------------------------------------------------Pracownia Wydawnicza ElSet Elżbieta Skóra i Biblioteka Uniwersytecka w Olsztynie zapraszają na
spotkanie autorskie Marcina Wakara, które odbędzie się
w dniu 1 marca (czwartek) 2012 r. o godzinie 17.00 w sali 116/s2 (na pierwszym pietrze) Biblioteki
Uniwersyteckiej w Olsztynie.
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

