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1. Szkolenia OCOP - „Facebook – efektywnie dla NGO” - Karol Przyborowski
--------------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. „Facebook – efektywnie dla NGO”, które przeprowadzi Karol
Przyborowski.
Karol Przyborowski - Informatyk z pasji i wykształcenia. Członek Stowarzyszenia Powinniśmy.
Pozytywnie nastawiony do życia i ludzi specjalista od PR.
Program szkolenia:
1. Osiąganie szybkich efektów biznesowych na Facebooku, niezależnie od posiadania dużej strony
(fanpage’a) i dużej liczby fanów. Przykłady z praktyki Facebook.
2. Podróż po dwóch miejscowościach: Przemyśl i Pisz! Fanpage jako „tworzenie historii”. Jak zdefiniować
koncepcję tematyczną i nazwę strony na Facebooku. Najciekawsze przykłady i podpowiedzi – praca na
przykładach uczestników szkolenia.
3. Jak zdobyć fanów z dobrej grupy docelowej? Metody organiczne (bezpłatne) i wsparte reklamą
facebookową. Co naprawdę działa. Przykłady dobrych praktyk.
4. Twoi fani nie widzą tego co publikujesz, czyli EdgeRank i sposoby na skuteczniejsze dotarcie do
obserwujących Twoją stronę. Czy opłaca się stosować „wpisy sponsorowane"?
5. Jak pisać żeby wywołać odzew, czyli komunikacja na stronie. Marketing „hollywoodzki”,
crowdsource’ing na stronie organizacji na Facebooku i inne. Jakie wpisy wywołują największe
zaangażowanie: przykłady i schematy.

6. ”Pułapka cyfr”, czyli o tym dlaczego nie opłaca się popadać ze skrajności w skrajność. „Żebrolajki” (z
przykładami), płytka relacja vs. głęboka relacja.
7. Jak mierzyć i optymalizować efekty wizerunkowe działań na Facebooku.
8. Warsztaty jak zapobiegać kryzysom i jak sobie z nimi radzić.
Grupa docelowa:
Osoby, które odpowiadają za działania e-marketingowe w organizacjach pozarządowych. Organizacje
pozarządowe, które chcą prowadzić działania samodzielnie, wyznaczyć zakres obowiązków pracownikom
lub lepiej rozumieć się z firmą prowadzącą dla nich działania na Facebooku.
Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do mieszkańców Olsztyna i powiatu.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz drobny poczęstunek.
Miejsce szkolenia:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
Termin:
25-26 czerwca 2014 g.16.00-19.30
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego tutaj >>
Ilość miejsc jest ograniczona.
Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie przekazane telefoniczne lub przesłane e-mailem na podany
w formularzu adres co najmniej 3 dni przed szkoleniem.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.
Informacje na temat szkolenia:
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie"
ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
tel. 503 680 500
ocop.olsztyn@gmail.com
Szkolenie 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

2. Doradztwo specjalistyczne w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej
--------------------------------------------------------------------Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oferuje od czerwca 2014 doradztwo specjalistyczne dla
przedsiębiorców oraz przedstawicieli NGO.
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.17.00-18.00.
UWAGA: w dniu 3 czerwca doradztwo z księgowości nie odbędzie się. Serdecznie przepraszamy!
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. Doradztwo dla NGO z gminy Barczewo
-----------------------------------------------------------------Od marca do grudnia 2014 roku odbywa się stałe doradztwo indywidualne dla organizacji z gminy
Barczewo adekwatne do zdiagnozowanych problemów wybranych organizacji. Osoby zajmujące się w
organizacji sprawami księgowymi i finansowymi zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego doradztwa w
Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn we wtorki w
godzinach 18.00-19.00. tel. 503 680 500.
UWAGA: w dniu 3 czerwca doradztwo z księgowości nie odbędzie się. Serdecznie przepraszamy!
Zobacz więcej >>

5. Fundacja FIKA – bezpłatne porady prawne
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy na bezpłatne porady w środy i piątki w godzinach: 11.00-14.00.
Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA
10-274 Olsztyn, ul. Tarasa Szewczenki 1
tel. 505 344 605

6. Ogłoszenia o konkursach - Otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do
projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych
-----------------------------------------------------------------Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego w 2014 r. - w
zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych.
Zobacz więcej >>

7. Ogłoszenia o konkursach - Rusza IV edycja Funduszu Społecznego Notariatu
-----------------------------------------------------------------Fundusz Społeczny Notariatu zaprasza osoby prawne – organizacje pozarządowe do udziału w IV edycji
konkursu na najlepsze projekty dotyczące zwalczania wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży w 2014
roku.
Zobacz więcej >>

8. Ogłoszenia OCOP - Pakiet kolejkowy - prośba o wypełnienie nowej ankiety
-----------------------------------------------------------------Ankieta dotyczy konsultacji społecznych w sprawie tzw. pakietu kolejkowego ministra Arłukowicza.
Wynik tego badania zostanie przedstawiony NFZ i Ministerstwu Zdrowia.
Zobacz więcej >>

9. Ogłoszenia OCOP - Warsztaty Erasmus
-----------------------------------------------------------------Departament Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego, Rada Generalna departamentu
Cotes dArmor oraz Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie zapraszają serdecznie na spotkanie i
warsztaty informacyjne na temat nowego programu europejskiego ERASMUS na lata 2014-2020, z
którego można realizować projekty dotyczące współpracy międzynarodowej, w szczególności dotyczące
wymian młodzieżowych, współpracy szkolnej, innowacji i wymiany dobrych praktyk.
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

