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Olsztyn, 29.06.2018
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 !
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Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA Laureatem Projektu
"Decydujesz, Pomagamy!"

Szlakiem Kobiet
Liczba głosów
29736
„Szlak Kobiet” to program edukacyjny zawierający noty biograficzne o
mieszkankach Olsztyna i okolic, Polkach działających, pracujących w regionie.
To edukacja dla dzieci, rodzin i budowanie tożsamości regionalnej poprzez
poznawanie ciekawych postaci z tych ziem. Spacer „Szlakiem Kobiet” to
atrakcyjny sposób zwiedzania miasta przez turystów i mieszkańców, a ciekawa
forma graficzna to coś więcej niż nudna lekcja historii, to inspiracja do
poszukiwania rozwoju, odkrywania własnych pasji.
https://tesco.pl/pomagamy/project/5021/

Departament Côtes d’Armor, francuski partner Województwa WarmińskoMazurskiego, poszukuje kandydatów (osoby w wieku 17-30 lat) na staż w
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ramach Wolontariatu Europejskiego EVS (program Erasmus+).
Informacja na ten temat ukazała się na stronie internetowej Warmii i Mazur:
http://warmia.mazury.pl/rozwoj-regionu/aktualnosci/2672-wolontariateuropejski-w-regionie-partnerskim-szukamy-kandydatow
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU

Zapraszamy do zapoznania się z czerwcowym numerem Biuletynu „Warmia i
Mazury, Polska, UE”. Materiał przygotowywany został przez Departament
Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego przy współpracy Biura Regionalnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.
Biuletyn zawiera aktualne doniesienia z Brukseli - o wydarzeniach, inicjatywach
oraz planach instytucji unijnych oraz Biura Regionalnego Województwa.
Możemy się z niego dowiedzieć o założeniach budżetu unijnego na 2019 rok.
Przewidziano w nim środki na zobowiązania w kwocie 166 mld euro, co stanowi
wzrost o 3 proc. w stosunku do 2018 r. To szósty budżet w ramach obecnych
ram finansowych 2014–2020. Więcej pieniędzy pójdzie na badania i innowacje,
poprawę sieci infrastrukturalnych, priorytetowo będą traktowane wydatki
związane z bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym.

Więcej informacji w poniższym linku:
https://rowop.pl/artykuly/334/biuletyn-informacyjny-warmia-i-mazury-polska-uecz.html

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej opublikował aktualną listę funkcjonujących przedsiębiorstw
społecznych, których status został zweryfikowany zgodnie z Wytycznymi CT9.
Lista przedsiębiorstw społecznych obejmuje podmioty, które nie dzielą zysku,
ale przeznaczają go na cele społeczne (np. na rzecz społeczności lokalnej lub
na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które pracują w tym
https://mailchi.mp/3e97d40f402d/ocop-18-2018-serwis-informacyjny
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przedsiębiorstwie). Są to przede wszystkim spółdzielnie socjalne, ale także
niektóre fundacje, stowarzyszenia i spółki non-profit.
Lista powstała zgodnie z procedurą określoną w "Wytycznych w zakresie
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020" (tzw.
wytyczne CT9)

Więcej informacji:
https://rowop.pl/artykuly/335/mrpips-opublikowalo-liste-przedsiebiorstwspoleczn.html

Trwa rekrutacja do Szkoły Przedsiębiorczości Społecznej NGO
Twoja organizacja działa już od pewnego czasu? Chcesz sprzedawać towary i
usługi, by Twoje stowarzyszenie, czy fundacja były niezależne finansowo i
jeszcze dynamiczniej realizowały swoją misję? Zapisz się do Szkoły
Przedsiębiorczości NGO – Ośrodek OWIES w Elblągu pomoże zrealizować
Twoje plany. Rekrutacja trwa do 6 sierpnia.
Szkoła Przedsiębiorczości NGO to cykl 6 bezpłatnych dwudniowych sesji
szkoleniowych, które pozwolą Ci zdobyć i rozwinąć wiedzę formalną dotyczącą
statutowej działalności odpłatnej i działalności gospodarczej w stowarzyszeniu,
fundacji, czy spółdzielni socjalnej oraz umiejętności budowania i prowadzenia
zespołu, z którym współpracujesz.

Dlaczego warto wziąć udział w Szkole Przedsiębiorczości NGO?
Dzięki udziałowi w niej :
- dowiesz się, czy Twoja organizacja jest gotowa do prowadzenia działalności
gospodarczej/odpłatnej działalności statutowej,
- poznasz różnorodne formy działalności ekonomicznej w organizacji
pozarządowej,
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- przygotujesz, przy wsparciu ekspertów, biznesplan niezbędny do
ekonomizacji Twojej organizacji,
- zdobędziesz umiejętność tworzenia harmonijnych relacji z zespole,
- nauczysz się technik skutecznej promocji Twojej działalności.
Więcej informacji:
https://rowop.pl/artykuly/331/trwa-rekrutacja-do-szkoly-przedsiebiorczoscispole.html

Uwaga! Biuro Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi buduje nową bazę e-mail!
Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego uprzejmie informuje, że w związku ze
stosowaniem przepisów dot. ochrony danych osobowych (RODO), zostanie
zlikwidowana baza kontaktowa do organizacji pozarządowych. W to miejsce
zostanie stworzona nowa baza adresowa w celu przekazywania informacji dot.
funkcjonowania sektora pozarządowego za pomocą poczty elektronicznej.
Więcej informacji

Mniej organizacji, większe kwoty.
Dotacje na współpracę rozwojową w MSZ
Stowarzyszenie Klon/Jawor przeprowadziło pilotażowy projekt polegający na
monitoringu rządowych środków publicznych przeznaczanych na zlecanie
realizacji zadań organizacjom pozarządowym. Pod lupę wzięto siedem
ministerstw: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Obrony Narodowej,
Ministerstwo
Administracji,

Sprawiedliwości,
Ministerstwo

Ministerstwo

Spraw

Spraw

Zagranicznych

Wewnętrznych
oraz

i

Ministerstwo

Środowiska.
Celem monitoringu było zebranie i analiza danych na temat środków
przyznawanych organizacjom w ramach otwartych konkursów ofert między
https://mailchi.mp/3e97d40f402d/ocop-18-2018-serwis-informacyjny
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2013 a 2017 rokiem.
Więcej o wynikach tego projektu w ujęciu przekrojowym i porównawczym
można przeczytać tutaj:
„Ministerstwa przekazują dotacje. Wiemy, ile!”.
Źródło: http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/2182572.html

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:
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
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„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
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.
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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
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