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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 obe cnie 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. Raport „Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi”
-----------------------------------------------------------------Instytut Obywatelski wydał ostatnio raport "Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi" autorstwa
Wojciecha Kębłowskiego (http://www.instytutobywatelski.pl/14426/publikacje/raporty/raport-budzetpartycypacyjny-krotka-instrukcja-obslugi). Publikacja ta stanowi omówienie i uzupełnienie badań
prowadzonych dotychczas nad ideą budżetu obywatelskiego oraz podaje przykłady jego realizacji. Autor
wyjaśnia czytelnikom pojęcie budżetu partycypacyjnego. Tłumaczy, jaką rolę pełni on w kształtowaniu
polityki miejskiej.

--------------------------------------------------------------------3. Fundraising - Spotkanie informacyjne dla Członków Zarządów
--------------------------------------------------------------------Angażując się w budowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Polskie Stowarzyszenie
Fundraisingu promuje fundraising jako skuteczną i etyczną metodę tworzenia niezależności
finansowej organizacji. W związku z tym zainicjowany został wyjątkowy projekt – „Polski Fundraising”.
Spotkanie z przedstawicielami Zarządów na temat wprowadzania Fundraisingu w Olsztynie odbędzie się
17 maja (piątek), godz. 11:00 - 13:30 w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych,
ul. Tarasa Szewczenki 1.

Spotkanie poprowadzi prezes Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu - p. Jerzy Mika.
Zgłoś się: www.polski.fundraising.org.pl/szkolenia/dla-zarzadu/formularz-zgloszeniowy/
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. 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 projekt u
„Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych" realizowanego przy współudziale finansowym Gminy
Olsztyn oraz projektu "W kierunku profesjonalizacji" współfinansowanego przez Powiat Olsztyński.

--------------------------------------------------------------------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

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 >>
Zapraszamy również 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. Ogłoszenia OCOP - „Szkoła dla organizacji pozarządowych” - cykl szkoleń organizowanych przez Ośrodek
Wspierania Ekonomii Społecznej w Olsztynie
--------------------------------------------------------------------Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Olsztynie zaprasza na cykl 7 dwudniowych szkoleń pt. „Szkoła
dla organizacji pozarządowych”
Program:
- ABC ekonomii społecznej- podstawowe pojęcia, prawne podstawy zakładania i prowadzenia podmiotów
ekonomii społecznej – 16 h;
- Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej – 16 h;
- Budowanie stabilności finansowej PES – 16 h;
- Działalność gospodarcza w NGO – 16 h;
- Public relations i marketing w PES – 16 h;
- Praca metodą projektów – 16 h;
- Partnerstwa lokalne na rzecz ES – 16 h,
Adresaci szkolenia:
Organizacje pozarządowe, które zamierzają założyć podmiot ekonomii społecznej bądź już działają
w obszarze ekonomii społecznej z powiatów: bartoszycki, lidzbarski, kętrzyński, mrągowski, olsztyński
i Olsztyn.
Cel szkolenia:
Podniesienie wiedzy i kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu ekonomii społecznej
oraz zwiększenie efektywności i profesjonalizmu ich działalności w obszarze ekonomii społecznej.
Miejsce szkolenia: Centrum konferencyjno-Wypoczynkowe KORMORAN
w Mierkach, Kołatek 2, 11-015 Olsztynek
Organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie.
Forma przyjmowania zgłoszeń:
e-mailowo do 20 maja 2013 na adres: owes.wamacoop.ld@gmail.com
Formularz zgłoszeniowy: zgloszenie_szkola_dla_organizacji_pozarzadowych.docx

Kontakt do organizatora: ul. Kołobrzeska 13, 10-444 Olsztyn pokój: 304a telefon: (89) 533 84 38
e-mail: owes.wamacoop.ld@gmail.com; owes.wamacoop.ps@gmail.com
Ilość miejsc jest ograniczona.
Zobacz więcej >>
Szkolenie jest organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości
Lokalnej WAMA-COOP w Olsztynie w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
w Olsztynie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

--------------------------------------------------------------------7. Ogłoszenia OCOP - Zaproszenie na XV Festyn Integracyjny "Jesteśmy Razem"
--------------------------------------------------------------------Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych zaprasza na XV Festyn Integracyjny „Jesteśmy
Razem” pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 18 maja 2013r.
na Rynek Starego Miasta w Olsztynie.
Zobacz program >>
plakat >>

--------------------------------------------------------------------8. Ogłoszenia OCOP - Szkolenie GraNGO - symulacyjna gra strategiczna dla organizacji pozarządowych 25-26
maja, Hotel Jabłoński w Dorotowie
--------------------------------------------------------------------Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Olsztynie zaprasza do udziału w symulacyjnej grze
dla organizacji pozarządowych, która odbędzie się w dniach 25-26 maja w Hotelu Jabłońskim w Dorotowie
pod Olsztynem w godzinach 10-18.
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

