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Olsztyn, 15.02.2018

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. Bezpłatne warsztaty teatralno - ruchowe - NOWY NABÓR
2. XIX edycja nadania Tytułu „Ludzie Dobrej Woli”
3. Olsztyn. Otwarty konkurs ofert w zakresie „Promocja Olsztyna poza granicami Polski”
4. Olsztyn. otwarty konkurs ofert pn.: „Pomoc ptakom”
5. Olsztyn. Otwarty konkurs ofert pn. „Organizacja szkoleń dla uczniów IV i VI klas szkół
podstawowych oraz II klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej”
6. Olsztyn. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia
7. Olsztyn. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego
8. Program RITA – Przemiany w regionie
9. V edycja konkursu o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris
10.Dni Seweryna Pieniężnego na Warmii i Mazurach 2018
11.Fundacja FIKA - bezpłatne porady prawne i mediacje
12.Bezpłatne doradztwo dla NGO
13.Olsztyńskie Centrum Wolontariatu „Spinacz” – zapraszamy do współpracy
14.Wypożyczanie sprzętu i rezerwacja sal w OCOP
15.Biblioteka OCOP

___________________________________________________________

1. Bezpłatne warsztaty teatralno - ruchowe - NOWY NABÓR
W ramach akcji „Aktywni do setki” zapraszamy osoby 55+, 60+, 65+, 70+, 75+.... na warsztaty teatralno ruchowe. Zajęcia prowadzone są w oparciu o metody pracy właściwe dla terapii tańcem i ruchem a także
metody teatralne, co oznacza, że proponowane na nich ćwiczenia są zdecydowanie ruchowe. Warsztaty
prowadzi Edyta Borys.
Zobacz więcej

___________________________________________________________
2. XIX edycja nadania Tytułu „Ludzie Dobrej Woli”
W imieniu Kapituły Wielkiego Serca i jej Przewodniczącego Piotra Grzymowicza, Prezydenta Olsztyna,
zwracamy się z prośbą o zgłaszanie kandydatów w związku z XIX edycją nadania Tytułu „Ludzie Dobrej
Woli’’.
Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 2.03.2018 r.
Zobacz więcej

____________________________________________________________
3. Olsztyn. Otwarty konkurs ofert w zakresie „Promocja Olsztyna poza granicami Polski”
Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie "Promocja
Olsztyna poza granicami Polski”. Priorytetem jest promocja Olsztyna w miastach partnerskich.
Termin składania ofert upływa z dniem 02.03.2018 r.
Zobacz więcej

____________________________________________________________
4. Olsztyn. otwarty konkurs ofert pn.: „Pomoc ptakom”
Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Pomoc ptakom”.
Rodzaj działań, to podejmowanie z terenu Miasta Olsztyna dzikich ptaków potrzebujących pomocy, ich
leczenie, rehabilitacja i umożliwienie powrotu do środowiska naturalnego.
Oferty realizacji zadania należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 06 marca 2018 r.
Zobacz więcej

____________________________________________________________
5. Olsztyn. Otwarty konkurs ofert pn. „Organizacja szkoleń dla uczniów IV i VI klas szkół
podstawowych oraz II klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej”

Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji
świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna pn.: „Organizacja szkoleń dla uczniów IV i VI klas
szkół podstawowych oraz II klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej”.
Oferty należy złożyć w wersji elektronicznej do 8 marca 2018 r. do godziny 23.59 za pomocą generatora
„WITKAC”.
Zobacz więcej

____________________________________________________________
6. Olsztyn. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia
Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia
świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w roku 2018.
Oferty należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 8.03.2018 r. do godziny 23:59 za pomocą generatora
"WITKAC".
Zobacz więcej

____________________________________________________________
7. Olsztyn. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego
Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna.
Oferty należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 12.03.2018 r. do godziny 23.59 za pomocą generatora
„WITKAC”.
Zobacz więcej

____________________________________________________________
8. Program RITA – Przemiany w regionie
Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków do konkursu grantowego programu
RITA – Przemiany w regionie.
Wnioski można składać do 15 marca, do godz. 16.00.
Zobacz więcej

____________________________________________________________
9. V edycja konkursu o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris

Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego ogłosił V edycję konkursu o Nagrodę im. prof. Janiny
Wengris za wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających
się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego oraz do jego ochrony.
Zgłoszenia należy przesyłać do 31 marca 2018 r.
Zobacz więcej

____________________________________________________________
10. Dni Seweryna Pieniężnego na Warmii i Mazurach 2018
Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich zaprasza na tegoroczne Dni Seweryna
Pieniężnego, które będą miały bogatszy program niż ich poprzednie edycje.
Obchody rozpoczną się w poniedziałek 19 lutego i potrwają do niedzieli, 25 lutego 2018 r.
Zobacz więcej

____________________________________________________________
11. 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.

____________________________________________________________
12. 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

____________________________________________________________
13. 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

____________________________________________________________
14. 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

____________________________________________________________
15. 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

