Publikacja dystrybuowana jest bezpłatnie.
Zrealizowano przy współudziale
finansowym Gminy Olsztyn

Z życia organizacji
Bezpłatne porady w Urzędzie
Miasta Olsztyna
Nieodpłatną pomoc prawną
można uzyskać w Urzędzie
Miasta Olsztyna, ul. Wyzwolenia
30, pok. 19 tel. 527-31-11. Punkt
bezpłatnej pomocy prawnej
prowadzony jest przez Fundację
„Inicjatywa Kobiet Aktywnych”.
Pomoc prawna świadczona jest
w poniedziałek w godz.12.3016.30 oraz wtorek- piątek w godz.
12.00-16.00.
„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej” jest współfinansowane przez Gminę Olsztyn
na podstawie umowy w sprawie
dotacji NR SP.8130.23.2/2017
z dnia 29.12.2016 r.
Pomoc prawną mogą uzyskać
tylko osoby określone w ustawie
(ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej).
Zapraszamy.

Bezpłatne doradztwo dla NGO
Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych oferuje bezpłatną
pomoc przy przygotowaniu ofert
konkursowych. Organizacje zainteresowane tą ofertą proszone są
o kontakt: ocop.olsztyn@gmail.
com, lub tel. 503-680-500. Bezpłatne doradztwo można również
uzyskać w zakresie.: 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
Doradztwo jest organizowane
przez Związek Stowarzyszeń
„Razem w Olsztynie” w ramach
projektu „Olsztyńskie Centrum
Organizacji Pozarządowych”
realizowanego przy współudziale
finansowym Gminy Olsztyn.
Bezpłatne porady Fundacji FIKA
Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych zaprasza do OCOP przy
ul. Tarasa Szewczenki 1 na bezpłatne
porady prawne w środy
w godz.10.00-13.00 oraz w piątki
w godz. 11.00-14.00 na porady prawne i mediacje. Tel. 505- 344-605.
Cd. na str. 3

Rok 10, nr 4/105, kwiecień 2017
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Aktywni do setki

W ramach akcji „Aktywni do setki” Olsztyńskie Centrum Wolontariatu „Spinacz” prowadzone przez
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” serdecznie zaprasza na warsztaty teatralno – ruchowe osoby 55+, 60+, 65+, 70+, 75+...., które są zainteresowane tym by swój wolny czas przeznaczyć
na poznanie innych ludzi, twórczą pracę a także odkrywanie lub zgłębianie własnych talentów.
Zajęcia będą prowadzone
w oparciu o metody pracy
właściwe dla terapii tańcem i ruchem a także metody teatralne,
co oznacza, że proponowane na
nich ćwiczenia będą zdecydowanie ruchowe. Ich celem jest
– poza dobrą zabawą, lepszym
poznaniem siebie i relaksem
– stworzenie spektaklu Teatru
Forum. Teatr Forum (TF) to
metoda pracy z grupą z pogranicza teatru i edukacji dla życia
stworzona przez brazylijskiego
praktyka dramy, Augusto Boala.
Podstawowym elementem TF
i tym, co odróżnia go od teatru
w rozumieniu tradycyjnym, jest
zezwolenie widowni na wejście
na scenę. Dlatego w teatrze
forum mówimy o widzo-aktorach. Widzo-aktorzy, przejmując
rolę głównego bohatera, badają

dostępne alternatywy i trenują
rozwiązania problemów, które
są tożsame z ich codziennymi
trudnościami. Dzięki temu
następuje klaryfikacja własnych
sytuacji problemowych i swojej
w nich roli oraz konsekwencji
podejmowanych lub zaniechanych działań. Teatr forum
daje więc szansę nie tylko na
refleksję, ale również na działanie. I „nie ważne, że działanie
jest fikcyjne, ważne, że to jest
działanie!” jak pisał Boal.
Udział w warsztatach nie wymaga
specjalnego przygotowania czy
kondycji. Godziny zajęć zostaną
ustalone z grupą, będą odbywały
się raz w tygodniu (wtorki, środy
lub piątki) i trwać będą ok. 3
godzin. Warsztaty poprowadzi
Edyta Borys – pedagożka obecnie
najbardziej angażuje ją poszuki-

wanie potencjału, jaki niosą ze
sobą metody pracy edukacyjnej
z ciałem, tańcem i ruchem. Jest
początkującą dżokerką (prowadzącą Teatr Forum). Teatru
Forum uczyła się m.in.
u propagatorek tej metody w Polsce Marii Depty i Aldony Żejmo
a także u Laury de Witte. Metoda
ta świetnie współgra z tańcem
i ruchem, których to edukacyjne
możliwości nieustannie poznaję
i zgłębia od kilku lat (m.in. terapia
tańcem i ruchem, tańce integracyjne, Life/Art Process). Od 15
lat jest nauczycielką akademicką.
Chęć uczestnictwa w warsztatach należy zgłaszać za pomocą
formularza dostępnego na stronie:
http://www.ocop.olsztyn.pl/?group=ocop&page=szkolenia lub
pod numerem telefonu
503 680 500.
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Poszukiwani

Mikrogranty

Fundacja „dr Clown”, oddział w
Olsztynie poszukuje osób chętnych do wolontariatu i pomocy
dzieciom w szpitalach.
Fundacja leczy śmiechem
dzieciaki w olsztyńskim Szpitalu
Dziecięcym. Małymi kroczkami
dąży również do współpracy z seniorami. Wolontariusze/ki starają
się umilić czas dzieciom i wywołać uśmiech na ich twarzach.
Większość wolontariuszy/ek
chodzi do szpitala przebranych
w kolorowy strój własnego
pomysłu. Ale wystarczy również
firmowa koszulka i czerwony
nos. Każdy/a z wolontariuszy/ek
przechodzi szkolenie w trakcie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie prowadzi
nabór wniosków do programu
dotacyjnego MIKROGRANTY
- MIKROGRANTY.
Nabór w konkursie ma charakter
ciągły i trwa do 30.12.2017 r.
Celem Programu jest wybór
i dofinansowanie działań o
zasięgu lokalnym z zakresu
edukacji ekologicznej, promujących ochronę środowiska
naturalnego.
Typy projektów to organizacja

wolontariusze
i wolontariuszki

którego uczy się podstaw iluzji i
skręcania balonów. Osoby chętne
do współpracy jako wolontariusze/ki proszone są o kontakt
bezpośrednio z panią Martyną
Łęczkowską, pełnomocnikiem
oddziału Olsztyn:
mail: martyna.leczkowska@
drclown.pl tel: 600 954 810.

Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

konkursów, olimpiad, warsztatów, kampanii, akcji, zielonych
lekcji, wykładów i spotkań o
tematyce ekologicznej – działania o zasięgu lokalnym.
Beneficjentami konkursu są organizacje pozarządowe, ochotnicze straże pożarne, parafie.
W ramach konkursu przewidziane jest dofinansowanie
dotacji do 80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż
1 000 zł.
Więcej: http://www.ocop.olsztyn.pl w zakładce: konkursy.

Nieodpłatna pomoc prawna w Barczewie
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w Urzędzie Miasta w Barczewie Plac Ratuszowy 1 pokój 24 przez
Fundację „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”.
Interesanci przyjmowani są
w godzinach: poniedziałek, środa, piątek – 9:00 – 13:00, wtorek, czwartek – 11.00 – 15.00
Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, a także
zasady działania organów
administracji publicznej w zakresie edukacji prawnej określa
ustawa z dnia 5 sierpnia 2015
roku o nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz edukacji prawnej
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1255
z późn. zm.).
Nieodpłatna pomoc prawna
przysługuje osobie fizycznej:
której w okresie 12 miesięcy
poprzedzających zwrócenie
się o udzielenie nieodpłatnej
pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy
społecznej na podstawie ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015
r. poz. 163, 693 i 1045 z późn.
zm.) i wobec której
w tym okresie nie wydano
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decyzji o zwrocie nienależnie
pobranego świadczenia, która
posiada ważną Kartę Dużej
Rodziny, o której mowa w
ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r.
o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U.
poz. 1863),
która uzyskała zaświadczenie, o
którym mowa w ustawie z dnia
24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz
z 2015 r. poz. 693), która posiada ważną legitymację weterana
albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia
2011 r. o weteranach działań
poza granicami państwa (Dz.
U. Nr 205, poz. 1203), która nie
ukończyła 26 lat, która ukończyła 65 lat, która w wyniku
wystąpienia klęski żywiołowej,
katastrofy naturalnej lub awarii
technicznej znalazła się

w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, która jest w ciąży.
1. Nieodpłatna pomoc prawna
obejmuje:
poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie
prawnym, przysługujących jej
uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
wskazaniu osobie uprawnionej
sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
udzieleniu pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy
prawniczej projektu pisma
w zakresie niezbędnym do
udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych
w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism
w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
sporządzeniu projektu pisma
o zwolnienie od kosztów
sądowych lub o ustanowienie
pełnomocnika z urzędu.

2. Jakiego zakresu prawa
dotyczy nieodpłatna pomoc
prawna?
prawa pracy, przygotowania do
rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego,
spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia
społecznego, spraw rodzinnych,
prawa podatkowego.
3. Nieodpłatna pomoc prawna
nie obejmuje spraw:
podatkowych związanych
z prowadzeniem działalności
gospodarczej; z zakresu prawa
celnego, dewizowego i handlowego; związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowania do
rozpoczęcia tej działalności.
„Prowadzenie punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej”
jest współfinansowane przez
Powiat Olsztyński.
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V edycja Olsztyńskiego
Budżetu Obywatelskiego

Zapraszamy do składania wniosków z projektami do V edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Każdy mieszkaniec Olsztyna, który ukończył 13 lat ma możliwość złożenia swojej
propozycji do budżetu miasta. Wnioski z propozycjami projektów do realizacji w 2018 roku
należy składać do 04 czerwca 2017 r.
Zasady OBO w pigułce
– 3 730 000 zł – tyle wynosi
pula finansowa Olszyńskiego
Budżetu Obywatelskiego
V edycji
– limit finansowy projektu
osiedlowego – 110 000 zł
– limit finansowy projektu zintegrowanego – 300 000 zł
– w 2018 roku zrealizujemy minimum 23 projekty osiedlowe
i 4 projekty zintegrowane;
– projekt osiedlowy – to projekt
prowadzący do zaspokojenia
potrzeb mieszkańców danego
osiedla;
– projekt zintegrowany – to
projekt prowadzący do zaspokojenia potrzeb mieszkańców
więcej niż jednego osiedla;
propozycję projektu do zrealizowania w ramach budżetu
obywatelskiego może zgłosić:

każdy mieszkaniec/mieszkanka
Olsztyna, który ukończył 13
rok życia oraz organizacja pozarządowa posiadająca siedzibę
na terenie Olsztyna;
projekty mogą dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się
w katalogu zadań własnych
i zleconych gminy i powiatu;
projekty składamy – online na
tej stronie;
każdy projekt musi być poparty
dziesięcioma podpisami mieszkańców Olsztyna.
Wnioski z propozycjami projektów do realizacji w 2018 roku
należy składać do 04 czerwca
2017 r. wnioski podlegają weryfikacji formalno-prawnej;
wnioskodawcy mogą się odwoływać w przypadku, kiedy
wniosek zostanie odrzucony i
nie trafi na listę do głosowania;

mieszkańcy i mieszkanki,
którzy ukończyli 15 rok życia
wybierają projekty do realizacji
poprzez głosowanie. Głosujący
może oddać jeden głos na projekt zintegrowany i jeden głos
na projekt osiedlowy; głosowanie odbędzie się w dniach:
25.09.2017- 8.10.2017
głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania oraz
elektronicznie.
Wyniki głosowania podamy
do publicznej wiadomości
24 października 2017 r.

Konkurs „Wolontariusz Roku”
Konkurs skierowany do
uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych działających na
terytorium Polski, szkół nad
którymi nadzór sprawuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji
za Granicą oraz polonijnych
szkół społecznych z całego
świata. Celem konkursu „Wolontariusz Roku” jest szerzenie
idei wolontariatu wśród młodych ludzi oraz popularyzacja
pozytywnych postaw
i działań młodzieży szkolnej.
Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy uczniów, którzy
w różnorodny sposób, dobrowolnie i bez wynagrodzenia

angażują się w pracę na rzecz
innych osób lub instytucji. Co
musi zrobić szkoła, aby zgłosić
się do udziału w konkursie?
Należy prawidłowo wypełnić
internetowe zgłoszenie na
stronie MEN; przygotować
maksymalnie 120 sekundowy
film, w którym zaprezentowany
będzie kandydat na „Wolontariusza Roku” oraz jego praca na
rzecz propagowania idei wolontariatu. Filmy można nadsyłać
do 30 kwietnia 2017 roku. Przy
ocenie filmów brana będzie
pod uwagę m.in. skala działań
podejmowanych przez wolontariusza oraz widoczne i realne
efekty jego pracy i działań. Do

konkursu mogą zostać zgłoszone zarówno indywidualne osoby jak i grupa wolontariuszy.
„Wolontariusza Roku” poznamy do 16 czerwca 2017 r. podczas uroczystej gali finałowej
organizowanej w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej
w Warszawie.
Szczegóły konkursu wraz
z regulaminem i formularzem
zgłoszenia na stronie:
www.men.gov.pl/

Z życia organizacji
Dok. ze str. 1

Z pomocy prawnej może skorzystać każdy. Zapraszamy.
OCOP wypożycza sprzęt…
Zapraszamy organizacje pozarządowe z Olsztyna i powiatu
olsztyńskiego do wypożyczania
w naszym Centrum: namiotów,
rzutnika, ekranu, krzeseł, sztalug,
skarbon do kwestowania, podgrzewaczy do wody itp. Kontakt:
e- mail: sekretariat.ocop@ gmail.
com; tel. 503 680 500.
…i książki
Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych prowadzi bibliotekę, której zasoby dostępne są
dla osób odwiedzających OCOP
w godzinach otwarcia. Można
też wypożyczyć książki do domu.
Zachęcamy do korzystania z
naszego księgozbioru. Staramy się
go uzupełniać w miarę potrzeb
i możliwości finansowych. Jesteśmy otwarci na sugestie dotyczące
jego rozszerzania.
Zapraszamy
do współredagowania DP
Redakcja „Donosiciela Pozarządowego” wydawanego m.in. przez
Związek „Razem w Olsztynie” dzięki dofinansowaniu z gminy Olsztyn
zachęca działaczy olsztyńskich
organizacji do współredagowania
biuletynu. Informujcie i piszcie
o swoich inicjatywach i nurtujących was sprawach. Mile widziani
wszędobylscy reporterzy oraz dowcipni rysownicy. Kontakt: Małgorzata Paprocka, tel. 503-680-500.

„Donosiciel Pozarządowy
– Biuletyn olsztyńskich organizacji”.
Redaguje zespół, redaktorka odpowiedzialna Małgorzata Paprocka olsztynwolontariat@gmail.com DTP: Lik.
Wydawca: Związek Stowarzyszeń
„Razem w Olsztynie”, prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1.
„Donosiciel Pozarządowy” jest wydawany w ramach projektu „Olsztyńskie
Centrum Organizacji Pozarządowych”.
Zrealizowano przy współudziale
finansowym Gminy Olsztyn.
Znajdziecie nas w postaci PDF na
stronie www.ocop.olsztyn.pl
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Granty dla Barczewa
Mieszkańcy gminy Barczewo są największym beneficjentem środków rozdysponowanych w pierwszym konkursie przez Lokalną Grupę Działania „Południowa Warmia”.
Najwyżej został oceniony wniosek Stowarzyszenia Wędkarskiego Jeziora Linowskiego
w Łęgajnach pt. „Mała infrastruktura jeziorowa”. Wniosek
będzie realizowany w partnerstwie z gminą Barczewo. Wśród
dofinansowanych znalazł się
także wniosek złożony przez Lokalną Grupę Rybacką „Pojezierze Olsztyńskie”, przygotowywany przy wsparciu pracowników
Urzędu Miejskiego w Barczewie,
pt. „Modernizacja, przebudowa, aktualizacja i oznakowanie
szlaków turystycznych w gminie
Barczewo”. Stowarzyszenie
Wędkarskie Jeziora Linowskiego w Łęgajnach powstało 1-go
października 2011 roku w celu
ratowania jeziora Linowskiego,
przywrócenia mu dawnego
blasku, prowadzenia gospodarki
rybacko-wędkarskiej zgodnie

z zasadami ochrony przyrody, walki z kłusownictwem,
promowania i popularyzacji idei
turystyki wędkarskiej. 48 uczestników spotkania założycielskiego składało się z sympatyków
wędkarstwa, przyrody oraz
samego jeziora. Inicjatorami
spotkania byli Jarosław Andernajs oraz Bogdan Monkiewicz.
Obecnie Stowarzyszenie liczy
36 członków. Zarząd tworzą:
prezes Jarosław Andernajs,
skarbnik Bogdan Monkiewicz, sekretarz Andrzej Turek.
Stowarzyszenie jest organizacją
non profit, nie czerpie z tego
jakichkolwiek korzyści. Efekt
pracy ma służyć społeczeństwu,
przede wszystkim mieszkańcom
Łęgajn. Patrząc z perspektywy
kilku lat działalności Stowarzyszenia, zakładane cele są
realizowane na tyle skutecznie,

że widać efekty ciężkiej pracy.
W działalność społeczną angażuje się coraz więcej mieszkańców. Za swoją działalność Stowarzyszenie Wędkarskie Jeziora
Linowskiego zostało w 2015 r.
wyróżnione przez społeczność
Miasta i gminy Barczewo Honorowym Dyplomem w dziedzinie
„Rolnictwa, agroturystyki i ekologii”. Stowarzyszenie nawiązało
współpracę z Wydziałem Nauk
o Środowisku Uniwersytetu
Warmińsko – Mazurskiego
w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
w zakresie fachowej pomocy
i doradztwa specjalistycznego
w gospodarce zasobami jeziora.
Od lipca 2013 r. Stowarzyszenie
dzierżawi jezioro od starostwa.
Jezioro Linowskie (Łęgajskie)
znajduje się na obrzeżu wsi Łę-

gajny, w powiecie olsztyńskim,
w gminie Barczewo 15 km na
północny-wschód od Olsztyna
i 3 km na południowy-zachód
od Barczewa.
Jest jeziorem typu linowo-szczupakowego podzielonym
na dwa plosa przewężeniem
oraz daleko w jezioro wchodzącym pasem szuwar. Ławica
przybrzeżna i dno muliste-piaszczyste. Obrzeża dosyć
wysokie tworzą miejscami
stromizmy. Otoczenie jeziora
zajmują łąki i las.
Artykuł napisany w ramach
projektu „ W kierunku profesjonalizacji” realizowanego przez
Związek Stowarzyszeń „Razem
w Olsztynie” i współfinansowanego przez Gminę Barczewo.

Ruszyła Kampania „Kilometry Dobra”
Kilometry Dobra to stworzona w Polsce międzynarodowa kampania dobroczynna,
coroczna akcja, w której mogą
wziąć udział organizacje
z całego świata.
Kilometry Dobra 2017 trwają
od 1 marca do 4 czerwca i odbywają się pod hasłem „Zostań
Mistrzem Świata w Dobroci!”.
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Do końca kwietnia można
jeszcze przyłączyć się do tegorocznych Kilometrów Dobra,
których finał zaplanowany jest
na weekend 3-4 czerwca. Aby to
zrobić należy napisać wiadomość na adres j.mech@pif.org.pl
Do udziału zapraszamy wszystkie organizacje oraz instytucje,
które potrzebują zebrać środki

finansowe na cele swojej
działalności.
Zapisanie się do Kilometrów
Dobra jest od tego miesiąca
łatwiejsze, a kampania jest
bardziej dostępna dla każdej,
nawet niewielkiej organizacji. Prosimy o kontakt, jeżeli
są Państwo zainteresowani
szczegółami.

W Kilometrach Dobra organizacje zebrały już w tym roku
ponad 160 tys. zł, a dopiero
wkraczamy w najważniejszy
okres kampanii. Więcej na
stronie internetowej: www.
kilometrydobra.pl i Facebooku
https://www.facebook.com/
kilometrydobra.
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XIX FESTYN INTEGRACYJNY
„JESTEŚMY RAZEM”
Warmińsko - Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizuje w dniu 20 maja 2017 r. w godz. 11.00 - 14.00 na Starym
Mieście w Olsztynie XIX Festyn Integracyjny „JESTEŚMY RAZEM”.
Głównym celem imprezy jest przybliżenie
dorobku artystycznego
osób niepełnosprawnych, a także pobudzenie współpracy między
partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, służbami
społecznymi
i wolontariatem. Intencją organizatorów jest
integracja osób niepełnosprawnych poprzez wspólną zabawę
i wypoczynek.
W programie Festynu przewidziane są występy artystyczne,
gry, zabawy, konkursy, prezentacje twórczości osób niepełnosprawnych oraz pokaz medycyny ratunkowej.

Wzorem lat ubiegłych serdecznie zapraszamy Państwa do
wzięcia udziału w Festynie oraz
do zaprezentowania swojej Placówki w formie wystawy prac,
ekspozycji dotyczącej działalności statutowej lub występu
scenicznego.
Potwierdzenie uczestnictwa
w Festynie za pomocą formula-

rza dostępnego na stronie:
http://www.wmson.eu
/?s=glowna&id=673 z podaniem liczby uczestników
i formy przewidywanej prezentacji (stoisko, wystawa,
występ sceniczny itp.) oraz
jakim środkiem transportu
dysponować się będzie w
dniu Festynu ze względu na
ograniczoną liczbę miejsc
parkingowych.
Zgłoszenia prosimy kierować
do Warmińsko-Mazurskiego
Sejmiku Osób Niepełnosprawnych (10-575 Olsztyn, Al. M.
J. Piłsudskiego 7/9 pok.14)
osobiście, listownie, fax-em na
numer 89 535 15 50, 89 523 22
14, lub mailem na adres: jestesmyrazem.wmson@wp.pl, w

nieprzekraczalnym terminie do
dnia 10.05.2017r. W przypadku
dużej liczby zgłoszeń dot. występów scenicznych, organizator poinformuje indywidualnie
o wyborze wykonawców.
W sprawie zgłoszeń: prosimy
o kontakt z Panem Sebastianem
Grochowskim, pracownikiem
Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych
lub koordynatorem imprezy
Martą Jurkian (numery tel.
jak wyżej).
Serdecznie zapraszamy
Państwa (wraz z rodzinami)
do wzięcia udziału w Festynie.

Szkolenie pt. „Pozyskiwanie środków
zewnętrznych w organizacji pozarządowej”
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. „Pozyskiwanie środków zewnętrznych w organizacji
pozarządowej”. Termin: 11 maja 2017 r. (czwartek); godz. 16.00-19.00
Szkolenie przeprowadzi Elżbieta Maruszczak – główny
specjalista ds. opracowywania
i wdrażania projektów w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej
w Olsztynie; od 20 lat przygotowuje, realizuje, wspomaga
i rozlicza projekty lokalne,
regionalne, krajowe i międzynarodowe. Absolwentka Szkoły
Trenerskiej prowadzonej przez
Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.
Osoby uczestniczące:
– dowiedzą się, czym jest
projekt, z jakich elementów się
składa,
– przećwiczą, z kim warto
realizować projekty, z jakich

środków i dlaczego (gra),
– poznają różne ciekawe
propozycje projektów (dobre
praktyki),
– dowiedzą się, jak wiele jest
źródeł finansowania takich
projektów, gdzie ich szukać,
– dowiedzą się, jak sobie radzić
z problemami, które występują
w pracy z projektami.
Program szkolenia:
16:00 – 17:00 – Prezentacja
celów szkolenia, programu,
uczestników. Dobre praktyki.
Źródła finansowania projektów.
Co to jest projekt? (puzzle).
17:00 – 17:15 Przerwa
17:15 – 19:00 – Przygotowywanie projektów dla mieszkańców

Olsztyna i nie tylko (gra).
Szkolenie jest nieodpłatne
i przeznaczone dla przedstawicieli olsztyńskich organizacji pozarządowych, osób
fizycznych i instytucji współpracujących z olsztyńskimi
organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań
statutowych oraz osób zainteresowanych działalnością
środowiska, w szczególności
wolontariuszy.Zgłoszenia
chęci uczestnictwa w szkoleniu
za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się
na stronie: http://www.ocop.
olsztyn.pl/?group=ocop&page=szkolenia lub pod nr tel.
503 680 500. Ilość miejsc jest

ograniczona. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność
zgłoszeń.
Miejsce szkolenia:
Olsztyńskie Centrum
Organizacji Pozarządowych
ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn, tel. 503 680 500,
sekretariat.ocop@gmail.com
Szkolenie jest organizowane
przez Związek Stowarzyszeń
„Razem w Olsztynie”
w ramach projektu „Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych" realizowanego
przy współudziale finansowym
Gminy Olsztyn.
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Trwa nabór do czwartej
edycji programu mPotęga!
Fundacja mBanku po raz czwarty wesprze niestandardowe sposoby nauczania matematyki. W rozpoczętym właśnie programie
mPotęga wnioskodawcy mogą ubiegać się o granty w wysokości od 2 do 8 tys. zł. Jest o co walczyć. Tylko w ubiegłorocznej
edycji programu przyznano dofinansowanie na łączną kwotę ponad 1,2 mln zł. Nabór wniosków trwa do 10 maja br.
Czym jest mPotęga?
mPotęga to największy program prowadzony przez
Fundację mBanku. Ma on za
zadanie popularyzować matematykę wśród dzieci i młodzieży i pokazać im, jak bardzo
potrzebna w codziennym życiu
jest umiejętność sprawnego
liczenia i logicznego myślenia.
Program ma także zachęcić
nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki, aby przezwyciężali schematy i rutynę
w nauczaniu matematyki oraz
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zachęcali swoich uczniów do
nieszablonowego myślenia i odkrywania fascynującego świata
matematyki. Ma to pomóc
w promowaniu pozytywnego
wizerunku całej dziedziny
a w konsekwencji zachęci
młodych ludzi do rozwijania
swoich kompetencji w zakresie
nauk ścisłych. Poprzednia edycja mPotęgi cieszyła się rekordowo wysokim zainteresowaniem. Do oceny jury nadesłano
blisko 900 wniosków, z których
dofinansowanie otrzymało aż

210. Łączna kwota przekazana
beneficjentom sięgnęła 1,2 mln zł.
Zasady mPotęgi są proste:
programem grantowym
obejmujemy dzieci uczące się
co najmniej w 4. klasie szkoły
podstawowej oraz w gimnazjach i szkołach
ponadgimnazjalnych.
Wniosek mogą złożyć: szkoły
podstawowe, gimnazja i szkoły
ponadgimnazjalne, uczelnie
wyższe, organizacje pozarządowe, biblioteki oraz grupy
nieformalne,

Propozycje powinny pokazywać innowacyjne, nieszablonowe podejście do nauki
matematyki.
Granty będą przyznane w
wysokości od 2 tys. do 8 tys. zł,
trwające od 2 do 4 miesięcy.
Nabór wniosków w czwartej
edycji trwa do 10 maja br.
Więcej informacji oraz formularze wnioskowe dostępne są na
stronie www.mPotega.pl

