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ORGANIZACJI

POZARZĄDOWYCH***

==========================================================
1. Szkolenia OCOP - „Formalno - prawne aspekty wolontariatu” - Monika Falej
2. Publiczna debata ekspercka - 6 października 2015r. (wtorek)
3. III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
pod hasłem „Organizacje pozarządowe a samorząd – 25 lat doświadczeń” – 23 października
2015r.
4. Akcja "Masz Głos, Masz Wybór" - spotkanie w Olsztynie 8 października
5. 21. 10. 2015r. - Forum Pełnomocników Organizacji Pozarządowych z terenu powiatu
olsztyńskiego i miasta Olsztyna
6. Polsko - Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji - konkurs
7. Konkurs PO WER, Działanie 2.4
8. Bezpłatne doradztwo dla NGO
9. Doradztwo dla NGO z Gminy Barczewo
10. Doradztwo specjalistyczne w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Olsztynie
11. Fundacja FIKA - bezpłatne porady prawne i mediacje
12. Olsztyńskie Centrum Wolontariatu „Spinacz”
13. Wypożyczanie sprzętu w OCOP
14. Biblioteka OCOP

----------------------------------------------------------------------------------------------1. Szkolenia OCOP - „Formalno - prawne aspekty wolontariatu” - Monika Falej
Termin: 14 października 2015r., godz. 15.30 - 19.00
Zapisy od: 2015-10-02 do: 2015-10-12
Chcesz zostać wolontariuszem? Podpowiemy Ci gdzie możesz pomagać, zgodnie z Twoimi
zainteresowaniami, predyspozycjami i umiejętnościami, jakie masz prawa i obowiązki.
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. "Formalno - prawne aspekty wolontariatu", które
przeprowadzi Monika Falej.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------2. Publiczna debata ekspercka - 6 października 2015r. (wtorek)
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie uprzejmie zaprasza
Państwa do udziału w debacie eksperckiej w ramach konsultacji projektu budowy olsztyńskiej instalacji

termicznego przekształcania frakcji palnej, powstałej w wyniku przetworzenia odpadów komunalnych.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------3. III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
pod hasłem „Organizacje pozarządowe a samorząd – 25 lat doświadczeń” – 23 października 2015r.
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

----------------------------------------------------------------------------------------------4. Akcja "Masz Głos, Masz Wybór" - spotkanie w Olsztynie 8 października
Informujemy, że w ramach akcji "Masz Głos, Masz Wybór", już 8 października odbędzie się w Olsztynie
spotkanie regionalne pod hasłem "Jak stawać się skutecznym w angażowaniu społeczności lokalnej do
działania".
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------5. 21. 10. 2015r. - Forum Pełnomocników Organizacji Pozarządowych z terenu powiatu olsztyńskiego i
miasta Olsztyna
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” zaprasza wszystkich pełnomocników ds. współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz pracowników samorządów pełniących tę funkcję na terenie powiatu
olsztyńskiego, a także przedstawicieli instytucji i organizacji wspierających działalność społeczną do
udziału w Forum Pełnomocników.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------6. 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

----------------------------------------------------------------------------------------------7. 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

----------------------------------------------------------------------------------------------8. 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.

----------------------------------------------------------------------------------------------9. 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

----------------------------------------------------------------------------------------------10. 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/

----------------------------------------------------------------------------------------------11. 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

----------------------------------------------------------------------------------------------12. 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

----------------------------------------------------------------------------------------------13. 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

----------------------------------------------------------------------------------------------14. 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

