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---------------------------------------------------------------------------------------------1. Donosiciel Pozarządowy nr 89 - grudzień 2015 - do pobrania
Zapraszamy do pobrania wersji PDF, nowego wydania "Donosiciela Pozarządowego"
Zobacz więcej

---------------------------------------------------------------------------------------------2. Spotkanie konsultacyjne w sprawie Programu Współpracy
Szanowni Państwo,
w związku z koniecznością sfinalizowania prac nad rocznym i wieloletnim programem współpracy Miasta
z organizacjami pozarządowymi ostatnie spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 12 stycznia 2016r.
o godz. 17.00 w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

----------------------------------------------------------------------------------------------3. Otwarty konkurs z zakresu kultury - Edukacja mieszkańców Olsztyna
Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:
Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (w szczególności plastyka, muzyka,
literatura, teatr).

Termin składania ofert upływa z dniem 1 lutego 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego). Oferty
złożone na niewłaściwych drukach lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------4. Zdrowie i pomoc społeczna - otwarte konkursy ofert
Prezydent Olsztyna ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
1) Prowadzenia placówek wsparcia dziennego w formie środowiskowych świetlic, klubów i ognisk
wychowawczych (129.000 zł.),
2 )Prowadzenia mieszkań chronionych (102.600 zł)
3 )Dofinansowania dystrybucji żywności (19.000 zł)
4) Zajęcia dla dzieci i młodzieży podtrzymujące tradycje kulturowe (15.000 zł).
5) Przygotowania i dystrybucji gorących posiłków dla uprawnionych klientów Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Olsztynie
– realizacja zadania w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (1.391.045 zł. ).
Termin składania ofert upływa z dniem 20 stycznia 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------5. Przez ruch po zdrowie - konkurs ofert
Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu
świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------6. Olsztyn. Blok programów edukacyjnych z okazji WOŚP
10 stycznia 2016 r. od 13.00 w olsztyńskiej Galerii Warmińskiej Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela
organizuje blok programów edukacyjnych dla całej rodziny!
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------7. Zapisy do Akademii Wyjątkowego Rodzica
Olsztyńskie Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce stworzyło bezpłatną Akademię Wyjątkowego Rodzica.
Najbliższe warsztaty odbędą się 23 stycznia 2016 roku, zapisy wciąż trwają.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------8. Konkurs w Programie Czechy-Polska: 4. Współpraca instytucji i społeczności
Do 15 lutego 2016r. trwa nabór wniosków w Programie Intrerreg V-A Republika Czeska – Polska: 4.
Współpraca instytucji i społeczności.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------9. 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 m.in.: 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 w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych we wtorki g. 17.00-18.00.
Miejsce: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa >>

----------------------------------------------------------------------------------------------10. Fundacja FIKA - bezpłatne porady prawne i mediacje
Zapraszamy na bezpłatne porady prawne: środy w godzinach 11.00-14.00 - porady prawne,
piątki w godzinach 11.00-14.00 - porady prawne i mediacje
Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA
10-274 Olsztyn, ul. Tarasa Szewczenki 1
tel. 505 344 605

----------------------------------------------------------------------------------------------11. Wypożyczanie sprzętu w OCOP
Zapraszamy organizacje pozarządowe z Olsztyna, gminy Barczewo i powiatu olsztyńskiego do
wypożyczania w naszym Centrum (szczególnie podczas wakacji): namiotów, rzutnika, ekranu, krzeseł,
sztalug, skarbon do kwestowania itp.
Kontakt: e – mail: sekretariat.ocop@gmail.com; tel. 503 680 500

----------------------------------------------------------------------------------------------12. 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. Jesteśmy otwarci na sugestie dotyczące jego rozszerzania.

----------------------------------------------------------------------------------------------13. Olsztyńskie Centrum Wolontariatu „Spinacz”
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.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony: http://www.ocop.olsztyn.pl/spinacz/index.php

----------------------------------------------------------------------------------------------14. Zapraszamy do polubienia nas na Facebooku
https://www.facebook.com/Olszty%C5%84skie-Centrum-Organizacji-Pozarz%C4%85dowych155909561107979/
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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

