*** SERWIS INFORMACYJNY OLSZTYŃSKIEGO CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH***
*** I FUNDACJI INICJATYWA KOBIET AKTYWNYCH FIKA***
*** NR 06/2018***
Olsztyn, 08.02.2018

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. Olsztyn. Indywidualne konsultacje w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie kultury
ogłoszonego przez Prezydenta Olsztyna
2. Olsztyn. Szkolenie dla NGO „Prawo pracy i udział w procesie stanowienia prawa"
3. Konsultacje Regulaminu konkursu FIO w 2018 r.
4. Konkurs - Przedszkolny klub wolontariatu IX edycja
5. Konkurs - Szkolny klub wolontariatu X edycja
6. Konkurs - „Bank Dziecięcych Uśmiechów” – I edycja 2018
7. Otwarty Konkurs ofert na projekty wspierane przez Fundację CEMEX „Budujemy Przyszłość”
8. Konkurs MSZ - „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i
dobrego sąsiedztwa 2018”
9. VII Otwarty Konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i
porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich
10.Fundacja FIKA - bezpłatne porady prawne i mediacje
11.Bezpłatne doradztwo dla NGO
12.Olsztyńskie Centrum Wolontariatu „Spinacz” – zapraszamy do współpracy
13.Wypożyczanie sprzętu i rezerwacja sal w OCOP
14.Biblioteka OCOP

____________________________________________________________
1. Olsztyn. Indywidualne konsultacje w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie kultury
ogłoszonego przez Prezydenta Olsztyna

Zapraszamy organizacje pozarządowe, które planują złożyć projekt w dziedzinie kultury, na indywidualne
konsultacje w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury
świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna.
Konsultacje odbędą się w bibliotece Planeta 11 przy al. Piłsudskiego 38 , w dniu 12 lutego 2018 r.
(poniedziałek) w godz. 14.00 – 17.00.
Zobacz więcej

___________________________________________________________
2. Olsztyn. Szkolenie dla NGO „Prawo pracy i udział w procesie stanowienia prawa"
Instytut Spraw Publicznych oraz Zarząd Krajowy OPZZ „Konfederacja Pracy” zapraszają przedstawicieli
organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli związków zawodowych z województw podlaskiego i
warmińsko-mazurskiego. na bezpłatne szkolenie pn. „Prawo pracy – aktualne przepisy i planowane
zmiany oraz rola partnerów społecznych w stanowieniu prawa”.
Szkolenie odbędzie się w dniach 23-24 lutego 2018 r. (piątek-sobota), w Hotelu Kur, ul. Bałtycka 89.
Zapisy trwają do dnia 11 lutego 2018 r.
Zobacz więcej

___________________________________________________________
3. Konsultacje Regulaminu konkursu FIO w 2018 r.
Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza
wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu „Regulaminu
konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2018 r.”
Uwagi i propozycje można zgłaszać do dnia 15 lutego 2018 r.
Zobacz więcej

____________________________________________________________
4. Konkurs - Przedszkolny klub wolontariatu IX edycja
Studium Prawa Europejskiego zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla przedszkoli pod nazwą
Przedszkolny klub wolontariatu IX edycja.
Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 1 marca 2018 r. do 30 października 2018 r. Przedszkola,
które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Przedszkolny klub
wolontariatu” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.
Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 15 lutego 2018 r.
Zobacz więcej

____________________________________________________________
5. Konkurs - Szkolny klub wolontariatu X edycja
Studium Prawa Europejskiego zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą Szkolny
klub wolontariatu X edycja.
Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 1 marca 2018 r. do 30 października 2018 r. Szkoły, które
wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Szkolny klub wolontariatu”
oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.
Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 15 lutego 2018 r.
Zobacz więcej

____________________________________________________________
6. Konkurs - „Bank Dziecięcych Uśmiechów” – I edycja 2018
Fundacja Banku Zachodniego WBK im. Stefana Bryły z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Jana Pawła II 17, we
współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. zaprasza do składania wniosków w ramach konkursu „Bank
Dziecięcych Uśmiechów”.
Celem konkursu jest wsparcie realizacji projektów edukacyjno - wychowawczych skierowanych do dzieci,
których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, życiowej.
Wnioski przyjmowane są w terminie do 23 lutego2018 r.
Zobacz więcej

____________________________________________________________
7. Otwarty Konkurs ofert na projekty wspierane przez Fundację CEMEX „Budujemy Przyszłość”
Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” zaprasza organizacje pozarządowe i szkoły do składania wniosków
w otwartym konkursie ofert. Wnioski można składać do 2 marca 2018 r.
Zobacz więcej

____________________________________________________________
8. Konkurs MSZ - „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i
dobrego sąsiedztwa 2018”
Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert: „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia
społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2018”.
Oferty należy składać do 6 marca 2018 r.
Zobacz więcej

____________________________________________________________

9. VII Otwarty Konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i
porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich
Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłosiło konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć
podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich.
Wnioski należy składać do 9 marca 2018 roku.
Zobacz więcej

____________________________________________________________
10. 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.

____________________________________________________________
11. 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

____________________________________________________________
12. 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

____________________________________________________________
13. 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

____________________________________________________________
14. 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

