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--------------------------------------------------------------------1. Donosiciel Pozarządowy nr 58 - maj 2013 - do pobrania
--------------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_58.pdf >>
Donosiciel Pozarządowy jest biuletynem wydawanym w ramach projektu Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych realizowanego przy współudziale finansowym Gminy Olsztyn. Jego wydawcą jest Związek
Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie".
Archiwum DP znajduje się tutaj

-----------------------------------------------------------------2. Konsultacje projektu nowej ustawy o zbiórkach publicznych
-----------------------------------------------------------------Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji rozpoczyna otwarte konsultacje projektu nowej ustawy o zbiórkach
publicznych, które potrwają od 15 maja do 5 czerwca 2013. Wszyscy zainteresowani zmianami mogą
zgłaszać swoje uwagi za pomocą portalu mamzdanie.org.pl, nadsyłać je pocztą tradycyjną lub emailem.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------3. Fundraising - Spotkanie informacyjne dla Członków Zarządów – zmiana terminu
--------------------------------------------------------------------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
13 czerwca (czwartek), 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. Publikacje dla NGO online - poznajcie wirtualne biblioteki dla III sektora
--------------------------------------------------------------------Na stronie konkursy-dla-ngo.blogspot.com opublikowany został katalog "wirtualnych bibliotek",
które pozwalają na zdalny dostęp do wielu przydatnych publikacji dla NGO w jednym miejscu.

--------------------------------------------------------------------5. 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.

--------------------------------------------------------------------6. 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.
Kolejny termin porad w Bartoszycach to: 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 15 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.

--------------------------------------------------------------------7. Fundacja FIKA – „Mam prawo do prawa” - Rozpoczęcie rekrutacji do III edycji Akademii Mediacji
--------------------------------------------------------------------Jest to 12 dniowy cykl warsztatów, skierowany do osób, które chcą w przyszłości wykonywać zawód
mediatora, prowadzić mediacje w miejscach pracy oraz osób pracujących w jednostkach, gdzie umiejętność
rozwiązywanie konfliktów jest niezbędna.
Zajęcia odbywały się będą w sześciu 2-dniowych blokach tematycznych w okresie od września do grudnia
2013 r., będą miały charakter warsztatowy i składały się będą z symulacji mediacji, ćwiczeń oraz wspólnych
analiz i dyskusji dotyczących najtrudniejszych sytuacji i problemów występujących w mediacji.

Uczestnicy/czki Akademii zdobędą wiedzę nt. aspektów prawnych mediacji, technik oraz procedur
mediacyjnych.
Warsztaty poprowadzą licencjonowani trenerzy, mediatorzy.
Miejsce: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Tarasa Szewczenki 1, Olsztyn
Zakres tematyczny Akademii Mediacji:
1. Zasady prawidłowej komunikacji
2. Asertywność w pracy mediatora
3. Teorie osobowości
4. Rodzaje, źródła i dynamika konfliktu
5. Zasady prowadzenia mediacji
6. Rola i zadania mediatora w procesie mediacji
7. Formy, etapy i techniki prowadzenia mediacji
8. Międzynarodowe standardy prowadzenia mediacji
9. Dokumenty i regulacje prawne dotyczące mediacji
10. Konstruowanie ugody
Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w Akademii Mediacji
oraz wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego do 21 czerwca 2013 r.
Formularz prosimy wysłać na adres email mamprawo.fika@gmail.com.
Informacja o zakwalifikowaniu się lub jego braku zostanie rozesłana drogą mailową do osób, które zgłosiły
się do wzięcia udziału w Akademii - w terminie do 28 czerwca 2012 r.
Zespół Projektu Mam prawo do prawa
Szczegóły na stronie: http://www.mamprawo.fika.pl/index.php?main=8&sub=12&item=38

--------------------------------------------------------------------8. Fundacja FIKA - Projekt Olsztyniak
--------------------------------------------------------------------Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" rozpoczęła realizację "Projektu Olsztyniak" w ramach
dofinansowania promocji lokalnej twórczości i debiutów artystycznych przez Urząd Miasta Olsztyna.
Projekt zakłada realizację teledysku promującego lokalnych artystów i miasto Olsztyn.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia OCOP - „Szkoła dla organizacji pozarządowych” - cykl szkoleń organizowanych przez Ośrodek
Wspierania Ekonomii Społecznej w Olsztynie - WOLNE MIEJSCA
--------------------------------------------------------------------Są jeszcze wolne miejsca na cykl 7 dwudniowych szkoleń pt. „Szkoła dla organizacji pozarządowych”
organizowanych przez Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Olsztynie
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.

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia OCOP - Szkolenie pt. "Zarządzanie organizacją pozarządową"
--------------------------------------------------------------------Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w Olsztynie
oraz Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" zapraszają na szkolenie pt. „Zarządzanie organizacją
pozarządową”, kierowane do organizacji pozarządowych z terenu powiatu szczycieńskiego, mrągowskiego,
olsztyńskiego i Miasta Olsztyna.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------11. Ogłoszenia OCOP - Szkolenie pt. "Ekonomia społeczna"
--------------------------------------------------------------------Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w Olsztynie
oraz Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" zapraszają na szkolenie pt. „Ekonomia społeczna”,
kierowane do organizacji pozarządowych z terenu powiatu szczycieńskiego, mrągowskiego, olsztyńskiego
i Miasta Olsztyna.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------12. Ogłoszenia OCOP - Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka - Projekt Social Venture Capital
--------------------------------------------------------------------Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” realizuje innowacyjny projekt „Venture Capital
jako nowe i skuteczne narzędzie wsparcia kapitałowego w aktywizacji zawodowej młodzieży powyżej
15 roku życia z terenu woj. warmińsko-mazurskiego”, który współfinansowany jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zobacz więcej >>
Zaproszenie na konferencję upowszechniającą produkt Social Venture Capital
Zobacz więcej >>
--------------------------------------------------------------------13. 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 >>

--------------------------------------------------------------------14. Ogłoszenia OCOP - Wolontariat na Warmii i Mazurach - Pomarańczowa Reaktywacja
--------------------------------------------------------------------Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu rozpoczyna realizację projektu pn. "Pomarańczowa
Reaktywacja". Celem projektu jest stworzenie bazy aktywnych instytucji i organizacji wspierających
i bezpośrednio podejmujących działania społeczne w naszym województwie oraz opisanie ich aktualnych
poczynań. Pomarańczowa Reaktywacja zakłada równiez stworzenie mapy województwa z zaznaczeniem
aktywnych społecznie miejscowości.
Zobacz więcej >>
--------------------------------------------------------------------15. Ogłoszenia OCOP - Program spotkań esperantystów w OCOP w maju i czerwcu 2013
--------------------------------------------------------------------Do pobrania: plan_spotkan_esperantystow_w_maju_i_czerwcu_2013_r..doc

--------------------------------------------------------------------16. Ogłoszenia OCOP - Wyjazd z Olsztyna na Kongres Kobiet – wolne miejsca
--------------------------------------------------------------------Są jeszcze wolne miejsca na wyjazd z Olsztyna na Kongres Kobiet
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------17. Ogłoszenia OCOP - Aeroklub Krainy Jezior Giżycko - Poszukujemy Wolontariuszy na Mazury AirShow
2013
--------------------------------------------------------------------W dniach 3-4 sierpnia 2013 na Plaży Miejskiej w Giżycku odbędą się pokazy lotnicze, podczas których
potrzebujemy pomocy wolontariuszy.
Organizacja: Aeroklub Krainy Jezior Giżycko
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

