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----------------------------------------------------------------------------------------------1. Uwaga! Zmiana terminu szkolenia OCOP - „Formalno - prawne aspekty wolontariatu” - Monika
Falej
Termin: 21 października 2015r., godz. 15.30 - 19.00
Zapisy do: 20-10-2015
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. Szkolenia OCOP - "Sprawozdawczość w organizacjach pozarządowych" - Maria Ziółkowska
Termin: 22 października 2015r. godz. 16.30 do 20.00
Zapisy do: 21-10-2015
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. "Sprawozdawczość w organizacjach pozarządowych", które
przeprowadzi Maria Ziółkowska.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------3. Szkolenia OCOP - „Umowy w praktyce funkcjonowania organizacji pozarządowych” - Adam
Poszewiecki
Termin: 28 października 2015r. godz. 16.00 do 19.30
Zapisy do: 27-10-2015
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. „Umowy w praktyce funkcjonowania organizacji
pozarządowych”, które przeprowadzi Adam Poszewiecki.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------4. 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

----------------------------------------------------------------------------------------------5. Organizacje pozarządowe a samorząd na 25-lecie
23 października na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Działalność Organizacji Pozarządowych.
Tytuł tegorocznego spotkania brzmi „Organizacje pozarządowe a samorząd – 25 lat doświadczeń”.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------6. Wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania
kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa WarmińskoMazurskiego.
Kandydatów na członków Rady można zgłaszać do dnia 30 października 2015r.
Zobacz więcej

---------------------------------------------------------------------------------------------7. Spotkanie na temat konkursu FIO 2016
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w związku z konkursem FIO 2016 organizuje spotkania
informacyjne we wszystkich stolicach województw na terenie Polski. Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko - Mazurskiego zaprasza na bezpłatne szkolenie z zasad konkursu FIO 6
listopada 2015r.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------8. Konkurs Know America 2016
Ruszył pierwszy etap konkursu KNOW AMERICA 2016. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów
szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Do wygrania atrakcyjne nagrody: wyjazd do USA, indeksy na
studia I stopnia w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW, staż w American Chamber of Commerce w
Warszawie. Pytania do pierwszego etapu już na stronie konkursu. Rejestracja trwa do 6 listopada!
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------9. Nabór do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłoszony!
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiła programy dotacyjne na rok 2016. Wśród nich są
zarządzane przez Narodowe Centrum Kultury: Kultura Dostępna oraz Edukacja – priorytet 1 – Edukacja
kulturalna.
W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w terminach do 30
listopada 2015 roku oraz do 31 marca 2016 roku.
Szczegóły na stronie:
www.nck.pl/instytucja/315665-nabor-do-programow-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowegoogloszony/

----------------------------------------------------------------------------------------------10. Konkurs MSiT: Realizacja zadań z zakresu turystyki w 2016 roku
Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację
zadań publicznych z zakresu turystyki w 2016 roku. Oferty można składać do 20 listopada 2015r.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------11. Nabór wniosków do programu "Bardzo Młoda Kultura"

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Bardzo
Młoda Kultura", który ma przyczynić się do wzmacniania roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez
pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Wnioski można składać do 30 listopada
2015.
Szczegóły na stronie ngo.pl: wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1665990.html

----------------------------------------------------------------------------------------------12. Jesienna edycja konkursu grantowego programu RITA - Przemiany w regionie
Fundacja "Edukacja dla Demokracji" zaprasza do składania wniosków w konkursie grantowym programu
RITA - Przemiany w regionie. Na wnioski czekamy do 15 października do godz. 16. Dofinansowanie mogą
uzyskać zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe na wspólne projekty z partnerami z
następujących krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja,
Ukraina, Tadżykistan.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------13. Konkurs "Barwy Wolontariatu" 2015
Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu zaprasza do udziału w XV edycji konkursu promującego
wolontariat na Warmii i Mazurach. Konkurs "Barwy Wolontariatu" 2015 jest inicjatywą, dzięki której
możemy zaprezentować i nagrodzić sylwetki niezwykłych, najbardziej aktywnych wolontariuszy na
terenie Warmii i Mazur.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------14. Konkurs na najlepszy film ukazujący pracę wolontariuszy na Warmii i Mazurach
Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu zaprasza do udziału w konkursie na najlepszy film
ukazujący pracę wolontariuszy na Warmii i Mazurach. Zachęcamy organizacje pozarządowe, instytucje,
osoby indywidualne do stworzenia wyjątkowego filmu na który czekamy do 19 listopada 2015 r. do
godz. 15:00.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------15. Międzynarodowy Dzień Mediacji - dyżury Fundacji "Inicjatywa Kobiet Aktywnych"
W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 15 października, natomiast Tydzień
Mediacji odbywa się w dniach 12-17 października, a oba projekty będą przebiegały pod hasłem „Masz
prawo do mediacji”.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------16. Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” zaprasza do udziału w szkoleniu poświęconemu
współpracy z obwodem kaliningradzkim
Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” z przyjemnością zaprasza pracowników i
wolontariuszy organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli samorządów z powiatów objętych

małym ruchem granicznym z obwodem kaliningradzkim do udziału w szkoleniu poświęconemu
współpracy z obwodem kaliningradzkim ,które odbędzie się w dn.21-23.10.2015 w GdańskuSobieszewie w Studium Szkolenia Specjalistycznego Służb Mundurowych w Gdańsku przy ul.Wiosłowej
61 (Wyspa Sobieszewska). Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają wyżywienie i
nocleg dla uczestników.
Zobacz więcej

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------19. 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/

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

----------------------------------------------------------------------------------------------21. 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

----------------------------------------------------------------------------------------------22. 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

----------------------------------------------------------------------------------------------23. 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

