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---------------------------------------------------------------------------------------------1. Donosiciel Pozarządowy nr 87 - październik 2015 - do pobrania
Zapraszamy do pobrania wersji PDF, nowego wydania "Donosiciela Pozarządowego"
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------2. 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

----------------------------------------------------------------------------------------------3. Szkolenie w Purdzie pt. "Pozyskiwanie funduszy na działalność organizacji" - Monika Falej
Termin: 5 listopada 2015r., godz. 16.00 do 19.30
Zapisy do : 04-11-2015
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych oraz Gmina Purda zaprasza na szkolenie pt. „Pozyskiwanie funduszy na działalność
organizacji", które przeprowadzi Monika Falej.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------4. Szkolenie w Barczewie pt. "Sprawozdawczość w organizacjach pozarządowych" - Maria Ziółkowska
Termin: 12 listopada 2015r., godz. 16.30 do 19.30
Zapisy do: 11-11-2015
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych oraz gmina Barczewo zaprasza na szkolenie pt.: "Sprawozdawczość w organizacjach
pozarządowych", które przeprowadzi Maria Ziółkowska.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------5. Szkolenie w Stawigudzie pt. „Pisanie wniosków o dofinansowanie do samorządu" - Monika Falej
Termin: 14 listopada 2015r., godz. 10.00 - 14.00
Zapisy do: 13-11-2015
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych oraz Gmina Stawiguda zaprasza na szkolenie pt. „Pisanie wniosków o dofinansowanie
do samorządu", które przeprowadzi Monika Falej.
Zobacz więcej

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

----------------------------------------------------------------------------------------------7. Doroczne Forum Interesariuszy ERB
Euroregion Bałtyk i Województwo Pomorskie mają przyjemność zaprosić Państwa na VI Doroczne Forum
Interesariuszy Euroregionu Bałtyk, które odbędzie się 2 listopada 2015 r. w godzinach 11.00 - 16.30 w
Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27, 80-810
Gdańsk.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------8.Konkurs UOKiK: Opracowanie, redakcja i elektroniczna dystrybucja biuletynu dla rzeczników
konsumentów
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych w roku 2015, w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o
wolontariacie. Oferty można składać do 10 listopada 2015 r.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------9.Konkurs UOKiK: Bezpłatna świąteczna pomoc prawna dla konsumentów
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych w roku 2015 w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o
wolontariacie. Oferty należy składać do 2 listopada 2015 r.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------10.Nabór wniosków do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016
Narodowe Centrum Kultury ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Dom
Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016, który ma na celu inicjowanie działań służących wzmocnieniu
zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i
kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności. Nabór wniosków trwa
do 16 listopada 2015 roku.
Szczegóły na stronie: nck.pl/dom-kultury-plus/315716-oglaszamy-nabor-wnioskow-do-programu-domkultury-inicjatywy-lokalne-2016/

----------------------------------------------------------------------------------------------11.Program dotacyjny "Ojczysty – dodaj do ulubionych"
Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do programu dotacyjnego "Ojczysty – dodaj do
ulubionych". Program realizowany jest wraz z kampanią społeczno-edukacyjną o tej samej nazwie.
Wnioski można składać do 16 listopada 2015 roku.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 18 stycznia 2016 do 15 listopada 2016
roku.
Szczegóły na stronie:
www.gdyniapozarzadowa.pl/2015/10/16/program-dotacyjny-ojczysty-dodaj-do-ulubionych/

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------14. Trwają konsultacje Programów Współpracy na rok 2016!
Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do
wzięcia udziału w konsultacjach, do zgłaszania opinii, uwag i propozycji zapisów do Programów.
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony:
http://www.ocop.olsztyn.pl/index.php?group=pfp&page=news&grupa=11

----------------------------------------------------------------------------------------------15. 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.

----------------------------------------------------------------------------------------------16. Doradztwo dla NGO z Gminy Barczewo
Informujemy, iż od marca do grudnia 2015 roku będzie odbywać 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

----------------------------------------------------------------------------------------------17. 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/

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

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

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

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

