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Olsztyn, 22.06.2018
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 !

AKTUALIZACJA PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Uprzejmie informujemy o zmianie polityki prywatności na
stronie sklep.educarium.pl.
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Zmiany dotyczą kwestii przetwarzania danych osobowych w związku z
wejściem w życie nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
(RODO).
Nowa treść polityki prywatności dostępna jest tutaj.
Pozdrawiamy

Lokalna Grupa Działania „Południowa Warmia” ogłosiła kolejne nabory
wniosków!
W związku z tym LGD organizuje spotkania informacyjne poświęcone
poszczególnym działaniom.
Udział w spotkaniach daje możliwość uzyskania punktów w trakcie oceny
złożonych wniosków.
Spotkanie 21 czerwca (czerwca) godz. 16.30 będzie dotyczyło działań:
przedsięwzięcie 1.1.1Zakładanie działalności gospodarczej
przedsięwzięcie 1.1.2. Rozwój działalności gospodarczej
Spotkania odbędą się w Centrum Edukacji i Promocji
w Łajsach - Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd.

TESTY ROWERÓW MARKI GIANT ORAZ LIV W OLSZTYNIE!!!
Salon Rowerowy GIANT zaprasza na pierwsze, oficjalne testy rowerów marki
GIANT oraz LIV w Olsztynie.
Przyjdź i przetestuj za darmo topowe modele, w tym rowery elektryczne!
W sumie czekać będzie ok. 30 rowerów GIANT i LIV, a nasi serwisanci
zadbają, aby rowery były przygotowane indywidualnie dla każdego uczestnika.
Zapraszamy 23 czerwca od godz. 9 do specjalnej strefy GIANT DEMO DAYS
przy salonie Giant Olsztyn (ul. Sikorskiego 17).
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Zapisy przyjmujemy w formie wiadomości e-mail, telefonicznie oraz na miejscu
w salonie.
https://giantolsztyn.pl/aktualnosci/aktualnosci/giant-demo-days-

Wioska Teatralna 20 – 26 lipca
w Teatrze Węgajty
ZARYS PROGRAMU
Spektakle:
Piątek, 20 lipca
- premiera nowego spektaklu Innej Szkoły Teatralnej, reżyseria: Wacław
Sobaszek

Sobota, 21 lipca
- „A ludzie żyją. Abduł” – spektakl w reżyserii Davida Zelinki (Praha, Czechy)
wg tekstów z książki „Dzieci Groznego” Ǻsne Seierstad, realizacja: Dominika
Grenda, David Zelinka

Niedziela, 22 lipca
- „Audytor” – spektakl Teatru Prawie Dorosłego z Bartaga k. Olsztyna wg
„Rewizora” Gogola, reżyseria: Agnieszka Reimus - Knežević
- „Washing Dirty Laundry” – spektakl zespołu Transnationales Ensemble Labsa
(Dortmund, Niemcy), reżyseria: Zofia Bartoszewicz, choreografia: Emilia
Hagelganz

Poniedziałek, 23 lipca
- „Symptomy” – 11 utworów na zmultiplikowany kontrabas, monoctone i aktorkę
do tekstów Agnieszki Kołodyńskiej. Aktorka: Agnieszka Kołodyńska
(Olsztyn/Warszawa) Kontrabas / Monoctone: Jarek Kordaczuk (Olsztyn)
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Wtorek, 24 lipca
- „Do it” – plenerowy spektakl Teatru 3.5 o uwolnieniu się od rzeczy, reżyseria:
Marek Kurkiewicz, realizacja: Marek Kurkiewicz, Tomasz Puchalski
- „Dziób w dziób” – spektakl grupy Piktogram (Sztum) dla dzieci i dorosłych wg
tekstu Maliny Prześlugi, reżyseria: Florian Staniewski
- „Pierwszy dzień wolności” – spektakl i relacja z pokazu przedstawienia w
konwencji Teatru Forum z udziałem osadzonych w areszcie śledczym
Warszawa Służewiec, opieka reżyserska: Jarosław Rebeliński, scenariusz:
Zbigniew Biegajło, Ewa Machnio, Dominika Makosz, Agnieszka Michalska,
Agnieszka Piasecka, Agata Szmytka, producent: „Drama Way Fundacja
Edukacji i Kultury”

Środa, 25 lipca
- „Magic Mirror” – spektakl młodej grupy teatralnej Art Mixte (Murviel, Francja),
reżyseria: Alice Mercadier
- „Skur-wienia” – monodram w wykonaniu Łukasza Dąbrowskiego, scenariusz,
reżyseria, opracowanie muzyczne i plastyczne: Aleksandra Skorupa

Czwartek, 26 lipca
- Bazar Wyobraźni – wydarzenie plenerowe w przestrzeni wiejskiej
- „Multitude” – autorski spektakl taneczny Wojciecha Marka Kozaka

Muzyka:
Program muzyczny w przygotowaniu
Colloquia i spotkania:
Edwin Bendyk, Magda Hasiuk, Marcin Wojtalik (Instytut Globalnej
Odpowiedzialności), Valerian Collot, Sebastian Świąder i inni
Warsztaty:
22-23 lipca: Improwizacja bez słów” – warsztat teatralny, prowadzi Allice
Mercadier, „Arte Mixte“
21-23 lipca: teatr autobiograficzny – warsztat Emergence Theatre (Anglia),
prowadzenie: Agata Krajewska i Phil Barber
21-23 lipca: „W pieśni wszechświata – healing forest” – warsztat Indi Orlando
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24-26 lipca: „Zostań w grze” – warsztat klaunady Joasi Gierdal i Ivana Petro
(działają jako „Clown Doctors” w kontekście terapeutycznym)
25 - 26 lipca: „Nieśpiewający chór” (warsztat wokalny) – Bartek Wrona
24-26 lipca: „Warsztaty , czyli spotkanie moje z wami” – Marek Kościółek (Teatr
Krzyk)
Uwaga! wszystkie warsztaty odbędą się w godzinach przedpołudniowych
od 10.30 do 14.00. W związku z tym nie ma możliwości zapisywania się na
warsztaty prowadzone równolegle w tym samym dniu.
Propozycje dla dzieci i rodziców (w godzinach przedpołudniowych przez
ok. 2 godziny dziennie):
21-23 lipca: "Gra z opowieścią" – zajęcia teatralno-improwizacyjne z użyciem
technik dramy i storytellingu, prowadzenie: Iza Alwingier
24-26 lipca: „Niezwyklina” – tworzenie rzeźb z wikliny, kory, traw i materiałów
naturalnych, prowadzenie: Ewa Woźniak

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

4. 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.

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:
https://mailchi.mp/f51fa17921f6/ocop-17-2018-serwis-informacyjny

Strona 5 z 8

OCOP-17-2018-serwis-informacyjny

22.06.2018, 14*06

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 Stowarzyszeń „Razem w
Olsztynie” w ramach projektu
„Olsztyńskie Centrum Organizacji

Pozarządowych”

realizowanego

przy

współudziale finansowym Gminy Olsztyn.

Olsztyńskie Centrum Wolontariatu "Spinacz" - zapraszamy na
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 warmińsko-mazurskim. Prowadzimy
biuro pośrednictwa pracy wolontaryjnej.
Szczegóły OCW SPINACZ

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

Biblioteka OCOP
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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: Zespół OCOP, ocop.olsztyn@gmail.com
Zapraszamy do współtworzenia biuletynu i udziałów 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 OCOP oraz Olsztyńskiego Banku Informacji
o Organizacjach Pozarządowych.
Aby się wypisać, prześlij zwrotnego maila z adnotacją "odmawiam" na adres ocop.olsztyn@gmail.com

Serwis Informacyjny OCOP redaguje: Zespół OCOP, ocop.olsztyn@gmail.com
Zapraszamy do współtworzenia biuletynu i udziałów w naszych przedsięwzięciach.
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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 OCOP oraz Olsztyńskiego Banku Informacji
o Organizacjach Pozarządowych.
Aby się wypisać, prześlij zwrotnego maila z adnotacją "odmawiam" na adres ocop.olsztyn@gmail.com
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