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Olsztyn, 23.11.2017

W „Serwisie informacyjnym” znajdziecie Państwo informacje dotyczące konkursów, szkoleń
oraz wydarzeń istotnych dla organizacji pozarządowych.
Chcielibyśmy, aby pojawiały się tu też informacje dotyczące działań podejmowanych przez Państwa
organizacje. Zamieścimy je w naszym newsleterze oraz w biuletynie „Donosiciel Pozarządowy”
Dlatego serdecznie zapraszamy do kontaktu i przesyłania informacji
o swoich ciekawych planowanych i zrealizowanych inicjatywach na adres ocop.olsztyn@gmail.com
CZEKAMY NA PAŃSTWA INFORMACJE !
1. Szkolenie OCOP pt. „Pisanie wniosku o dofinansowanie do samorządu"
2. Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów poddziałania 11.1.2
3. Olsztyn. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Nieodpłatna pomoc prawna"
w 2018 r.
4. Olsztyn. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn."Sportowy wypoczynek dzieci i
młodzieży w okresie ferii zimowych" 2018
5. Olsztyn.

Otwarty

konkurs

ofert

na

realizację

zadania

publicznego

pn."Organizacja

współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna" 2018
6. Olsztyn. Otwarty konkurs ofert zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówek wsparcia
dziennego w formie środowiskowych świetlic, klubów i ognisk wychowawczych
7. Olsztyn. Otwarty konkurs oferty na realizację zadania publicznego pn. Organizowanie i prowadzenie
usług w domach pomocy społecznej w roku 2018
8. Olsztyn. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie domu pomocy
społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie"
9. Olsztyn. Otwarty konkurs ofert zadania publicznego w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych
dla mieszkańców Olsztyna
10.Konkurs grantowy IKEA
11.Spotkanie „40 dni, 9 krajów, 1 cel”
12.Fundacja FIKA - bezpłatne porady prawne i mediacje
13.Bezpłatne doradztwo dla NGO

14.Olsztyńskie Centrum Wolontariatu „Spinacz” – zapraszamy do współpracy
15.Wypożyczanie sprzętu i rezerwacja sal w OCOP
16.Biblioteka OCOP

____________________________________________________________
1. Szkolenie OCOP pt. „Pisanie wniosku o dofinansowanie do samorządu"
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. „Pisanie wniosku o
dofinansowanie do samorządu".
Przyjdź ze swoją propozycją wniosku, przeanalizujemy go !
Zobacz więcej

____________________________________________________________
2. Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów poddziałania 11.1.2
Biuro ZIT zaprasza na spotkanie informacyjne w związku z ogłoszonym konkursem nr RPWM.11.01.02-IZ.0028-002/17 dla poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych
wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn.
Spotkanie odbędzie się 6 grudnia 2017 roku o godzinie 10:00 w Hotelu Park w Olsztynie.
Zobacz więcej

____________________________________________________________
3. Olsztyn. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Nieodpłatna pomoc
prawna" w 2018 r.
PREZYDENT OLSZTYNA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Nieodpłatna
pomoc prawna”. Oferty realizacji zadania objętego konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia
12.12.2017 r. do godziny 23.59 za pomocą generatora "WITKAC" udostępnionego na stronie witkac.pl
Zobacz więcej

____________________________________________________________
4. Olsztyn. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn."Sportowy wypoczynek
dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych" 2018
Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu sportu
świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w roku 2018.
Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego pn.: ,,Sportowy wypoczynek dzieci i
młodzieży w okresie ferii zimowych”. Oferty realizacji zadania należy złożyć do dnia 13 grudnia 2017 r.
Zobacz więcej

____________________________________________________________
5. Olsztyn. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna" 2018

pn."Organizacja

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu sportu
świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w roku 2018.
Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego w formie powierzenia wraz z
udzieleniem dotacji na finansowanie zadania pn.: „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i
młodzieży szkół Olsztyna”
Oferty realizacji zadania objętego konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 13 grudnia 2017
r. do godziny 23.59 za pomocą generatora "WITKAC" udostępnionego na stronie witkac.pl
Zobacz więcej

____________________________________________________________
6. Olsztyn. Otwarty konkurs ofert zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówek wsparcia
dziennego w formie środowiskowych świetlic, klubów i ognisk wychowawczych
Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki
społecznej świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w roku 2018.
Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie w zakresie: prowadzenia placówek wsparcia dziennego w formie środowiskowych
świetlic, klubów i ognisk wychowawczych. Oferty realizacji zadań należy złożyć w wersji elektronicznej do
dnia 14.12.2017r.
Zobacz więcej

____________________________________________________________
7. Olsztyn. Otwarty konkurs oferty na realizację zadania publicznego pn. Organizowanie i
prowadzenie usług w domach pomocy społecznej w roku 2018
Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki
społecznej świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w roku 2018.
Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie w zakresie: prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób Niepełnosprawnych
fizycznie. Oferty realizacji zadań należy złożyć do dnia 14.12.2017 r.
Zobacz więcej

____________________________________________________________

8. Olsztyn. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie domu
pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie"
Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki
społecznej świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w roku 2018.
Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie w zakresie: prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób Niepełnosprawnych
fizycznie. Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia
14.12.2017 r. do godziny 23:59 za pomocą generatora "WITKAC".
Zobacz więcej

____________________________________________________________
9. Olsztyn. Otwarty konkurs ofert zadania publicznego w zakresie prowadzenia mieszkań
chronionych dla mieszkańców Olsztyna
Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki
społecznej świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w roku 2018.
Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie w zakresie: prowadzenia mieszkań chronionych dla mieszkańców Olsztyna, w kwocie:
102.600 zł. Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia
14.12.2017r.
Zobacz więcej

____________________________________________________________
10. Konkurs grantowy IKEA
Nowy konkurs grantowy IKEA w Polsce jest częścią międzynarodowej kampanii społecznej „Zabawa to
poważna sprawa”, której celem jest pomoc dzieciom w zagrożonych wykluczeniem społecznościach na
całym świecie. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są do 15 grudnia 2017 roku.
Zobacz więcej

____________________________________________________________
11. Spotkanie „40 dni, 9 krajów, 1 cel”
Fundacja BORUSSIA i Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia” zapraszają na spotkanie „40 dni, 9
krajów, 1 cel” z cyklu Doświadczyć różnorodności, którego gościem będzie Waja Jabłonowska - Greczynka i
Polka, działaczka społeczna, miłośniczka jazdy na rowerze, która odbyła samotną podróż na rowerze z Gdyni
do Grecji szlakiem uchodźczym swojej rodziny.
Termin spotkania:

24 listopada 2017 r. (piątek) godz. 18:00, DOM MENDELSOHNA, ul. Zyndrama z Maszkowic 2
Zobacz więcej

____________________________________________________________
12. Fundacja FIKA - bezpłatne porady prawne i mediacje
Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" zaprasza na bezpłatne porady prawne do Olsztyńskiego Centrum
Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1, tel. 505 344 605 zapraszamy w środę godzinach 11.00
- 14.00 - porady prawne oraz piątki w godzinach 11.00-14.00 - porady prawne i mediacje.

____________________________________________________________
13. 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 między innymi: 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 we wtorki godz. 17.00-18.00 w OCOP, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa >>
Doradztwo jest organizowane przez Związek
„Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych”

Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” w ramach projektu
realizowanego przy współudziale finansowym Gminy Olsztyn

____________________________________________________________
14. Olsztyńskie Centrum Wolontariatu „Spinacz” – zapraszamy do współpracy
OCW SPINACZ prowadzone jest przez Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" i działa w jego
strukturach. Naszym celem jest promocja i rozwijanie wolontariatu w Olsztynie i województwie warmińskomazurskim. Prowadzimy biuro pośrednictwa pracy wolontaryjnej.
Szczegóły na stronie: http://www.ocop.olsztyn.pl/spinacz/?page=news&grupa=1

____________________________________________________________
15. Wypożyczanie sprzętu i rezerwacja sal w OCOP
Zapraszamy organizacje pozarządowe z Olsztyna do wypożyczania w naszym Centrum: namiotów, rzutnika,
ekranu, krzeseł, sztalug, skarbon do kwestowania itp. oraz korzystania

z sal

szkoleniowych, które

udostępniane są nieodpłatnie organizacjom do realizacji ich celów statutowych. Ponadto istnieje możliwość
użyczania lokalu Centrum osobom fizycznym i grupom nieformalnym na przedsięwzięcia o charakterze
kulturalnym i miastotwórczym.

Kontakt: e – mail: sekretariat.ocop@gmail.com; tel. 503 680 500

____________________________________________________________
16. Biblioteka OCOP
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzi bibliotekę, której zasoby dostępne są dla osób
odwiedzających OCOP w godzinach otwarcia, istnienie również możliwość wypożyczenia poszczególnych
pozycji. Zachęcamy do korzystania z naszego księgozbioru. Staramy się go uzupełniać w miarę potrzeb i
możliwości finansowych.

Serwis Informacyjny OCOP redaguje: Grażyna Zaborowska, ocop.olsztyn@gmail.com
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

