NR 14/2018
Olsztyn, 23.05.2018
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. "Sport Wszystkich Dzieci" konkurs Minister Sportu i Turystyki
2. Dodatkowy konkurs MRPiPS "Pokonać bezdomność. Program
3. Akademia Obywatelska Senior
4. Fundacja FIKA - podstawowe porady prawne i mediacje
5. Przysługiwania prawa dla organizacji pozarządowych
6. Olsztyńskie Centrum Wolontariatu "Spinacz" - zapraszamy do współpracy
7. Wypożyczanie sprzętu i rezerwacja sal w OCOP
8. Biblioteka OCOP

1. ,,Sport Wszystkich Dzieci”

Minister Sportu i Turystyki ogłosił dodatkowy nabór wniosków w ramach
Programu „Sport Wszystkich Dzieci”. Wnioski w ramach dodatkowego naboru
należy składać do 25 maja 2018 r.
Dodatkowy nabór wniosków dotyczy następujących zadań:
Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych
przez polskie związki sportowe - zadanie może być realizowane wyłącznie w
okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
Kwota do rozdysponowania w naborze: 730 000 zł
Wnioski w ramach dodatkowego naboru na realizację powyższych zadań należy
składać do 25 maja 2018 r.
Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do 14 czerwca 2018 r.
Link

2. Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła dodatkowy otwarty
konkurs ofert w ramach programu Pokonać bezdomność. Program pomocy
osobom bezdomnymi". Termin składania ofert mija 8 czerwca 2018 r.
W ramach dodatkowego konkursu będą dofinansowywane projekty,
odpowiadające następującym Modułom:
MODUŁ II: AKTYWIZACJA
Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.
MODUŁ III: INFRASTRUKTURA
Cel: Dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do

obowiązujących standardów.
Moduł III dotyczy placówek udzielających tymczasowego schronienia (tj.
noclegowni, schronisk i ogrzewalni) - w rozumieniu art. 48a ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.).
Na realizację projektów w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program
pomocy osobom bezdomnym” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
przeznaczył dodatkową kwotę w wysokości 832 201 złotych. Minimalna kwota
dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 złotych.
Oferty konkursowe należy przesłać do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej do 8 czerwca 2018 r.
Link

3. Akademia Obywatela Seniora
Gminne Rady Seniorów (GRS) to ciała opiniotwórcze władz gmin, zajmujące się
lokalnie tematyką senioralną. Szkolenie dotyczy aspektów formalno-prawnych
tworzenia i funkcjonowania GRS.
Skierowane jest do liderów organizacji senioralnych z całej Polski, w wieku 60+
chętnych zainicjować i stworzyć Gminną Radę Seniorów w swojej społeczności.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Wszelkie informacje o szkoleniu na stronie www.eiro.pl

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.

5. 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 Stowarzyszeń „Razem w
Olsztynie” w ramach projektu
„Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych” realizowanego przy
współudziale finansowym Gminy Olsztyn.

6. 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

7. 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

8. 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: 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

