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---------------------------------------------------------------------------------------------1. Jak przekazać 1% za 2015 rok?
Sprawdź, czy możesz przekazać 1% podatku, wybierz organizację pożytku publicznego (OPP), którą
chcesz wesprzeć, wypełnij PIT i zapłać podatek – przypominamy, co należy zrobić, aby przekazać 1%
podatku wybranej organizacji pożytku publicznego.
Zobacz więcej

---------------------------------------------------------------------------------------------2. Wnioski o dotacje z kultury - pomagamy!

W związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury
świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna przez podmioty uprawnione ustawą z dnia 24
kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 poz. 1118 z późn. zm.)
w zakresie: Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (w szczególności plastyka,
muzyka, literatura, teatr), zapraszamy wszystkie organizacje, które planują złożyć projekt w dziedzinie
kultury na indywidualne konsultacje.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------3. Zapraszamy do składania podpisów pod Uchwałą o przystąpieniu miasta do rewitalizacji Koszar
Dragonów!
Szanowni mieszkańcy Olsztyna!
Zapraszamy do składania podpisów pod Uchwałą o przystąpieniu miasta do rewitalizacji Koszar
Dragonów!
Uchwała jest najważniejszym dokumentem jaki został wypracowany podczas półrocznych konsultacji.
Aby ich wyniki miały faktyczne przełożenie na rzeczywistość zapraszamy do wspólnego podpisywania
wniosku o jej przedłożenie Radzie Miasta.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------4. Ogłoszenie o konkursie grantowym FIO Warmia Mazury Lokalnie 2016
Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" w Partnerstwie z Nidzickim Funduszem Lokalnym,
Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych "STOPA", Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży,
Stowarzyszeniem "PRZYSTAŃ" ogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach
Programu mikrodotacji FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW: 26 stycznia 2016 - 15 lutego 2016
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------5. Zarząd Powiatu w Olsztynie - konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe
Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych. Na ten cel
przeznaczono 149 tys. zł. Organizacje zainteresowane wzięciem udziału w konkursie powinny złożyć
ofertę najpóźniej do 12 lutego 2016 r.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------6. Otwarty konkurs z zakresu kultury - Edukacja mieszkańców Olsztyna
Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:
Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (w szczególności plastyka, muzyka,
literatura, teatr).
Termin składania ofert upływa z dniem 1 lutego 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego). Oferty
złożone na niewłaściwych drukach lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------7. Ruszają programy związane z ochroną środowiska
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przypomina o zbliżającym
się terminie naboru wniosków w ramach programów dotacyjnych na 2016 rok.
Wnioski można składać od poniedziałku (18 stycznia).
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------8. Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2016!
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu
"Równać Szanse 2016" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Termin nadsyłania wniosków w
pierwszym etapie mija 10 marca 2016 roku, o godzinie 12:00.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------9. Otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2016 r. zadań publicznych z zakresu ochrony i opieki nad
zabytkami
Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2016 r.
zadań publicznych z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami. To szansa na zdobycie pieniędzy np. na
zakup materiałów budowlanych i konserwatorskich niezbędnych do remontu zabytku.
Uprawnieni do składania ofert są właściciele bądź posiadacze zabytków wpisanych do rejestru oraz
posiadający taki zabytek w trwałym zarządzie.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------10. Konkurs w PO IiŚ: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego
Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 - ogłasza konkurs w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwój zasobów kultury. Nabór wniosków potrwa od 1 lutego do 31 marca 2016 r.
Szczegóły na stronie: wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1890492.html

----------------------------------------------------------------------------------------------11. Konkurs Ministra Sportu i Turystyki: Kibice razem
Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2016-2018 zadania
publicznego: „Program Ministra Sportu i Turystyki KIBICE RAZEM dotyczący poprawy organizacji i
bezpieczeństwa imprez sportowych w Polsce poprzez budowę struktur dialogu i współpracy ze
środowiskiem kibiców na lata 2016 – 2018”. Oferty należy składać do 2 lutego 2016 r.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------12. Patriotyzm Jutra 2016 - nabór wniosków

Muzeum Historii Polski ogłasza VIII edycję ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra”. O
dotacje na realizację projektów z zakresu edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej mogą
ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski. W tegorocznej
edycji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten cel przeznaczy 4 mln zł. Nabór wniosków
potrwa do 7 lutego 2016 r.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------13. Konkurs w Programie Czechy-Polska: 4. Współpraca instytucji i społeczności
Do 15 lutego 2016r. trwa nabór wniosków w Programie Intrerreg V-A Republika Czeska – Polska: 4.
Współpraca instytucji i społeczności.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------14. Konkurs w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych”
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie
działalności organizacji pozarządowych w zakresie m.in. ochrony i udostępniania zbiorów archiwalnych.
Termin składania wniosków upływa 29 lutego 2016.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------15. Zajęcia dla młodzieży w czasie ferii zimowych
Stowarzyszenie "Nasze Jakubowo" po raz pierwszy organizuje zajęcia dla młodzieży w czasie ferii
zimowych.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------16. "Ferie z Planszówką" - bezpłatne zajęcia organizowane przez Fundację Szalony Krasnolud
Fundacja "Szalony Krasnolud" dzięki wsparciu finansowemu Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii
Uzależnień w Olsztynie, przeprowadzi "Ferie z Planszówką" - bezpłatne zajęcia dla dzieci ze szkół
podstawowych prowadzone w drugim tygodniu ferii w godz. 16.00-18.00 w lokalu przy u. Kołobrzeskiej
30 w Olsztynie. Do pobrania: PLAKAT

----------------------------------------------------------------------------------------------17. Nominuj dobrą firmę! - Dobroczyńca Roku 2016
Chcesz podziękować firmie, która w minionym roku wspierała Twoją organizację? A może Twoja firma
angażowała się społecznie i zrobiła coś dobrego dla innych? W Polsce jest coraz więcej małych i dużych
firm, które działają społecznie, współpracują z organizacjami pozarządowymi albo rozwijają wolontariat
pracowniczy. Teraz dowie się o nich cała Polska. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce czeka na wnioski
do 4 lutego br. Laureatów XIX edycji Konkursu poznamy w czasie gali finałowej w czerwcu 2016 roku.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------18. Powiatowe Forum Pełnomocników

Zapraszamy do odwiedzania strony )PFP:
http://www.ocop.olsztyn.pl/index.php?group=pfp&page=news&grupa=11,
na której zamieszczane są informacje z powiatu Olsztyńskiego

----------------------------------------------------------------------------------------------19. 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 >>

----------------------------------------------------------------------------------------------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. 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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------23. 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
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Serwis Informacyjny OCOP redaguje: Grażyna Zaborowska, ocop.olsztyn@gmail.com
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

