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--------------------------------------------------------------------1. Olsztyńska Kawiarenka Obywatelska „OKO” - DYSKUSJE NA TARASIE – „Budżet obywatelski – nowy etap
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Olsztynie”
--------------------------------------------------------------------Serdecznie zapraszamy do Olsztyńskiej Kawiarenki Obywatelskiej (OKO) na spotkanie pt. DYSKUSJE NA
TARASIE – „Budżet obywatelski – nowy etap rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Olsztynie”, które
odbędzie się 23 maja 2013 w godzinach 16.30-18.00 w siedzibie OCOP przy ul. Tarasa Szewczenki 1.
Budżet partycypacyjny (obywatelski) to mechanizm pozwalający obywatelom, czy mieszkańcom konkretnej
wspólnoty samorządowej na współdecydowanie o części wydatków publicznych we współpracy z organami
władzy. Formuła budżetu partycypacyjnego zakłada, że mieszkańcy określają też cele i sposób
wydatkowania określonych kwot. Biorą zatem udział w planowaniu wydatków publicznych i ustalaniu
priorytetów.
Wydaje się, że możliwość bezpośredniego decydowania o wydatkach budżetu wspólnoty lokalnej to wręcz
esencja samorządności. Jednak innowacyjność tej koncepcji i problem niedostatecznego rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego we współczesnej Polsce może rodzić uzasadnione obawy, co do jego
zastosowania np. w Olsztynie. Instytucja budżetu partycypacyjnego znajduje obecnie zastosowanie w

niektórych miastach Polski (m.in. Sopot i Łódź, Wrocław, Elbląg). Już teraz można więc dokonać „przeglądu”
i analizy doświadczeń związanych z praktycznym funkcjonowaniem tego mechanizmu. Odpowiedzieć na
pytanie czy i jak ma funkcjonować budżet obywatelski w naszym mieście.
Celem dyskusji będzie zaprezentowanie budżetu partycypacyjnego, doświadczeń związanych z jego
zastosowaniem na świecie oraz w Polsce, jak i podjęcie refleksji nad możliwością wdrożenia tego
mechanizmu na gruncie olsztyńskim.
Bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia pod numerem telefonu: + 48 503 680 500
lub też mailowo: sekretariat.ocop@gmail.com
Dodatkowe informacje:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Tarasa Szewczenki 1,
10-274 Olsztyn
sekretariat.ocop@gmail.com
tel. 503 680 500

Współorganizatorzy OKO:
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie"
prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
Forum Dialogu Publicznego
Inicjatywa jest wspierana przez Fundację Batorego w ramach akcji „Masz głos masz wybór”.
Kawiarenka jest współorganizowana w ramach projektów: „Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych” dofinansowanego przez Gminę Olsztyn, realizowanego przez Związek Stowarzyszeń
„Razem w Olsztynie”

-----------------------------------------------------------------2. Zaproszenie na Konferencję Naukową „Działalność NGO - 10 lat doświadczeń pod rządami ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariatu
-----------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" zaprasza do wzięcia udziału w Konferencji Naukowej pt.
„Działalność organizacji pozarządowych - 10 lat doświadczeń pod rządami ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie”.
Celem konferencji jest wymiana wiedzy, doświadczeń w zakresie funkcjonowania ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariatu. Poprzez ostatnie lata zasady i sposoby pracy samorządów i organizacji
pozarządowych uległy dużym zmianom dla bardziej efektywnego pobudzania aktywności obywatelskiej oraz
udziału w życiu społecznym. W ciągu ostatnich dziesięciu lat zmieniły się realia w sferze samorządowej, jak i
w sferze działalności organizacji pozarządowych. Jako społeczność staliśmy się bogatsi o doświadczenia
związane z współpracą partnerską, zlecaniem zadań publicznych i kontraktacją usług społecznych przez
samorządy na rzecz organizacji pozarządowych. Efektem niniejszego procesu były wielokrotne próby zmian
przepisów prawa regulujących aktywność obywatelską: ustawy Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o

fundacjach. Wprowadzane zmiany mają bezpośredni wpływ na prawa obywatelskie w aspekcie przemian
ekonomicznych, społecznych, politycznych i kulturowych.
Nasza konferencja jest doskonałą okazją do prezentacji dorobku naukowego, wymiany poglądów i opinii
przez przedstawicieli świata nauki oraz praktyków. Mamy nadzieję, że rezultaty obrad przełożą się w
bezpośredni sposób na rozwój wspólnot samorządowych, kształtowanie postaw obywatelskich i
upowszechnienie obowiązujących praw obywatelskich.
Tematyka konferencji ma na celu podsumowanie wyników wdrożenia oraz popularyzacji wiedzy z obszaru
przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie i współpracę organizacji pozarządowych oraz instytucji
samorządowych i wolontariatu, tym bardziej, że rok 2013 jest Europejskim Rokiem Obywatela.
Termin konferencji: 21-22 czerwca 2013
Miejsce: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Centrum
Konferencyjne, ul. B. Dybowskiego 11, 10-719 Olsztyn (Aula Błękitna)
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------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. 503 680 500
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.17.00-19.00.
Miejsce: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa >>
Doradztwo jest organizowane przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” w ramach projektu
„Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych" realizowanego przy współudziale finansowym Gminy
Olsztyn oraz projektu "W kierunku profesjonalizacji" współfinansowanego przez Powiat Olsztyński.

--------------------------------------------------------------------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
Wszystkich chętnych mieszkańców Bartoszyc i okolic serdecznie zapraszamy do spotkania z naszymi
doradczyniami w siedzibie MOPS-u przy ul. Pieniężnego 10A w dniach w godzinach 11.00-14.00.
Kolejne terminy porad w Bartoszycach to: 20 maja i 24 czerwca 2013.
Zobacz więcej >>
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 - „Mam prawo do prawa” - Porady prawne na antenie Radia Olsztyn
------------------------------------------------------------------Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA , realizująca projekt "Mam prawo do prawa", zaprasza do
skorzystania z bezpłatnych porad prawnych na antenie Radia Olsztyn w każdą trzecią sobotę miesiąca o
godz. 14.00. Najbliższa audycja 18 maja 2013.
Zobacz więcej >>
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 - „Mam prawo do prawa” - Szkolenie dla doradców - „Narzędzia rozwiązywania konfliktu w
doradztwie”
--------------------------------------------------------------------Wszystkich chętnych, którzy jeszcze nie korzystali z naszych bezpłatnych szkoleń, chcących zapoznać się z
tematyką rozwiązywania konfliktów zapraszamy na 8-godzinne warsztaty szkoleniowe pt. „Narzędzia
rozwiązywania konfliktu w doradztwie”. Organizatorem szkolenia jest Fundacja „Inicjatywa Kobiet
Aktywnych”. Szkolenie jest jednym z działań prowadzonych w ramach projektu MAM PRAWO DO PRAWA,
finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupa docelowa szkolenia: doradcy z zakresu prawa i polityki społecznej, pracownicy socjalni,
przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz studenci nauk
humanistycznych.
Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy w zakresie rozpoznawania sytuacji konfliktowej, diagnozy jej
przyczyny oraz poznania narzędzi prowadzących do zbudowania dobrych relacji w sytuacjach konfliktowych.
Ramowy program szkolenia
- Definicja konfliktu, przyczyny oraz źródła konfliktów
- Style radzenia sobie z konfliktami
- Etapy konstruktywnego rozwiązywania konfliktu
- Błędy w rozwiązywaniu konfliktów
- Narzędzia rozwiązywania konfliktów (mediacje, negocjacje, arbitraż)
- Analizowanie potrzeb stron konfliktu i formułowanie problemu
Termin szkolenia: 29 maja 2013, godz. 9.00 - 16.00
Miejsce szkolenia: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Tarasa Szewczenki 1, Olsztyn
Podczas szkolenia przewidziany jest ciepły poczęstunek i przerwa kawowa dla wszystkich uczestników/czek
szkolenia, udział w szkoleniu potwierdzony zostanie certyfikatem ukończenia.
Prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres: mamprawo.fika@gmail.com do dnia 17 maja 2013
do godziny 17.00.
Osoby zakwalifikowane do szkolenia zostaną poinformowane o uczestnictwie drogą mailową lub
telefoniczną.
Regulamin_uczestnictwa_w_szkoleniach MAM PRAWO DO PRAWA.pdf
Serdecznie zapraszam
Aneta Rzędkowska, Asystentka ds. promocji, rekrutacji i informacji
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”,
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn,
tel. 505 344 605, www.mamprawo.fika.pl
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.

--------------------------------------------------------------------7. Ogłoszenia OCOP - Konferencja Zintegrowani Niepełnosprawni 2013
--------------------------------------------------------------------Konferencja "ZINTEGROWANI NIEPEŁNOSPRAWNI" odbędzie się w dniach 5-7 czerwca 2013 r. w Hotelu
Miłomłyn Zdrój. Spotkanie przedstawicieli organizacji oraz Sejmików z kraju będzie okazją do wymiany
doświadczeń i przedstawienia swoich działań, dobrych praktyk. Będzie to też okazja do chwili refleksji w
związku z jubileuszem XX-lecia Sejmiku i możliwość aktualizacji naszych planów na przyszłość zawartych w
Strategii Rozwoju.

Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------8. Ogłoszenia OCOP - Rusza rekrutacja do Programu Menedżerowie NGO!
--------------------------------------------------------------------Program Menedżerowie NGO (PROMENGO) to cykl edukacyjny adresowany do kadr zarządzających
organizacjami pozarządowymi. Podczas blisko rocznej nauki można będzie wzmocnić kompetencje w 9
kluczowych obszarach – od zarządzania strategicznego, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, przez
zarządzanie finansami, wybrane zagadnienia prawa, pozyskiwanie środków, po umiejętności
interpersonalne, zarządzanie zespołem i ewaluację.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia OCOP - Program "Wydatki kontrolowane"
--------------------------------------------------------------------Program "Wydatki kontrolowane" jest akcją o charakterze edukacyjnym będącą odpowiedzią na istotne
społecznie kwestie związane z rosnącym poziomem zadłużenia Polaków oraz niedostatecznym
przygotowaniem rodzin i indywidualnych osób do racjonalnego zarządzania własnym budżetem. Celem
działań podejmowanych w ramach tej akcji jest zapewnienie podstaw wiedzy w zakresie oszczędzania,
planowania wydatków oraz świadomego i racjonalnego zadłużania się wśród ludzi młodych, dopiero
rozpoczynających samodzielne zarządzanie finansami oraz wśród osób znajdujących się w trudnej sytuacji
finansowej, zagrożonych lub objętych wykluczeniem finansowym. Termin warsztatów w Olsztynie to 25
maja 2013.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia OCOP –Europejskie Dni Dziedzictwa
--------------------------------------------------------------------„Nie od razu Polskę zbudowano” - to hasło kolejnej, XXI już edycji Europejskich Dni Dziedzictwa 2013 w
Polsce. Chcemy pokazać Polskę jako państwowość, która ukonstytuowała się w X wieku i trwa do dzisiaj.
Pragniemy przypomnieć jaką wartością jest własna państwowość i jakie były koleje jej kształtowania.
Europejskie Dni Dziedzictwa 2013 odbędą się tradycyjnie w drugi i trzeci weekend września (7-8 i 14-15
września 2013). Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe do przyłączenia się do tegorocznych
obchodów. Tegoroczną edycją EDD chcemy przypomnieć wszelkie formy budowy polskiej państwowości.
Nie tylko w sensie dosłownym, czyli kształtowaniu granic na przestrzeni dziejów ale również tym
symbolicznym – poczuciu przynależności i związku z historią, językiem, tradycją.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------11. Ogłoszenia OCOP - Program spotkań esperantystów w OCOP w maju i czerwcu 2013
--------------------------------------------------------------------Do pobrania: plan_spotkan_esperantystow_w_maju_i_czerwcu_2013_r.doc

--------------------------------------------------------------------12. Ogłoszenia OCOP – UNO - Z Kopernikiem dla dzieci i rodziców
--------------------------------------------------------------------Arystotelesowski rajd edukacyjny w ramach kampanii edukacyjnych: Narodowego Banku Polskiego"Oszczedzanie się opłaca" Rzecznika Praw Dziecka -"Mądrzy rodzice" Marszałka Województwa W-M-"2013
Rokiem Kopernika" Prezydenta Olsztyna -"660 lat Olsztyna" ROPS Urzędu Marszałkowskiego-"XV Dni
Rodziny" Program dedykowany Rzecznikowi Praw Obywatelskich z okazji 25 lat pięknej działalności.
Szczegóły ogłoszenia >>

====================================
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

