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----------------------------------------------------------------------------------------------1. Donosiciel Pozarządowy nr 86 - wrzesień 2015 - do pobrania
Zapraszamy do
Zobacz więcej

pobrania

wersji

PDF,

nowego

wydania

"Donosiciela

Pozarządowego"

----------------------------------------------------------------------------------------------2. III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
pod
hasłem
„Organizacje
pozarządowe
a
samorząd
–
25
lat
doświadczeń”
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" przygotowuje kolejne wydarzenie na swoje 10 - lecie.

W imieniu Rady Naukowej oraz Organizatorów, zapraszamy serdecznie na III OGÓLNOPOLSKĄ
KONFERENCJĘ NAUKOWĄ – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH pod hasłem „Organizacje
pozarządowe a samorząd – 25 lat doświadczeń”
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------3. Konsultacje Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z
organizacjami pozarządowymi na rok 2016
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ZAPRASZA organizacje pozarządowe i podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie do zgłaszania uwag i opinii dot. projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------4. Działasz w organizacji pozarządowej? Wypełnij ankietę
Szanowni Państwo,
Studenci Uniwersytetu Gdańskiego przeprowadzają badania dotyczące roli i problemów organizacji
pozarządowych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Docelowym rezultatem naukowych dociekań ma być
kodeks dobrych rozwiązań i społeczna propozycja uniformizacji formularzy. Patronat nad projektem
objął Instytut Metropolitalny.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------5. Ruszyła kampania #StopMowieNienawiści
„Jest całkiem spoko, jak na Żyda”, „A ten pedał też tam będzie?”, „Zapytaj się tego czarnucha, o co mu
chodzi.” Zdarza Ci się mówić o innych w ten sposób? To nie są żarty, zaczepki ani niewinne komentarze...
To mowa nienawiści. Takie słowa obrażają i mogą prowadzić do przemocy wobec osób o innym kolorze
skóry, pochodzeniu, wyznaniu lub orientacji seksualnej – ostrzegają organizatorzy kampanii
#StopMowieNienawiści, która 14 września ruszyła w Internecie, a od 18 września także w kinach w całej
Polsce.
Zobacz więcej

---------------------------------------------------------------------------------------------6. Zapraszamy na warsztaty z Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na rok
2016
25 i 29 września 2015r. odbędą się w Olsztynie warsztaty z Programu współpracy Miasta z organizacjami
pozarządowymi na rok 2016.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------7. Olsztyński Budżet Obywatelski - zapraszamy do głosowania

Przypominamy, że głosowanie trwa do 27 września 2015 roku.
W tym roku uproszczono zasady głosowania. Każdy z mieszkańców będzie wskazywał jeden projekt
osiedlowy i jeden ogólnomiejski. Nie będzie już możliwości dzielenia punktów na kilka wniosków
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------8. Polsko - Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji - konkurs
Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji jest wspólną inicjatywą rządów Polski i Kanady,
zarządzaną przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.
Terminy składania wniosków do 13 października 2015r. do godz. 13:00.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------9. Konkurs PO WER, Działanie 2.4
Konkurs w ramach Działania 2.4 PO WER Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz
lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od dnia 28.09.2015 r. do dnia 12.10.2015 r.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------10. Warsztaty na temat mowy nienawiści
Stowarzyszenie Interkulturalni PL z Krakowa (http://www.interkulturalni.pl/) planuje 30 września w
Olsztynie zorganizować szkolenie dla członków i członkiń zaplecza politycznego w ramach projektu Hate
Speech Alert, który ma zapobiegać stosowaniu mowy nienawiści przez polityków i dziennikarzy, tj. przez
środowiska posiadające znaczący wpływ na kształtowanie poglądów ogółu społeczeństwa i kreujące
dyskurs publiczny.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------11. XXIV konkurs PFRON: Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do
udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych. Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od 28 września 2015
roku do 28 października 2015 roku.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------12. III edycja konkursu „Eko Odkrywcy”
Firma Henkel Polska – właściciel marki Persil, sieć drogerii Rossmann oraz Fundacja Nasza Ziemia
zapraszają uczniów szkół i dzieci w wieku przedszkolnym do udziału w kolejnej odsłonie konkursu
grantowego „Eko Odkrywcy” na najlepsze projekty badawcze. Autorzy zwycięskich wniosków otrzymają

granty pieniężne, a jedna grupa konkursowa nagrodę specjalną – wyjazd na zieloną szkołę.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------13. Indykpol AZS Olsztyn poszukuje wolontariuszy
Szukamy osób chętnych być częścią wielkich siatkarskich widowisk z udziałem Indykpolu AZS Olsztyn!
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------14. 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 >>
Doradztwo jest organizowane przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” w ramach projektu
„Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych” realizowanego przy współudziale finansowym Gminy
Olsztyn.

----------------------------------------------------------------------------------------------15. Doradztwo dla NGO z Gminy Barczewo
Informujemy, że od marca do grudnia 2015 roku odbywa się stałe doradztwo indywidualne dla
organizacji pozarządowych z gminy Barczewo adekwatne do zdiagnozowanych problemów w ramach
projektu „W kierunku profesjonalizacji NGO” współfinansowanego ze środków otrzymanych z Gminy
Barczewo.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------16. Doradztwo specjalistyczne w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Olsztynie
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oferuje doradztwo specjalistyczne dla przedsiębiorców
oraz przedstawicieli NGO.
Więcej na stronie http://rodm-olsztyn.pl/nasze-dzialania/doradztwo-stale/

----------------------------------------------------------------------------------------------17. 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

----------------------------------------------------------------------------------------------18. 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

----------------------------------------------------------------------------------------------19. 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

----------------------------------------------------------------------------------------------20. 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.

==========================================================
Serwis Informacyjny OCOP redaguje: Marta Podsiad i Grażyna Zaborowska, ocop.olsztyn@gmail.com
Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i pomysły.
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

