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NR 20/2018
Olsztyn, 13.07.2018
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 !

Spis treści:
1. Staże w NGOs
2. Odwaga ratuje życie - rok Ireny Sendlerowskiej
3. Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 I nabór
4. Konkurs w Programie na Rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych
5. Konkurs grantowy "Lokalni herosi - 100 inicjatyw przedsiębiorców na 100-lecie
niepodległości

https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=98247
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6. Nabór wniosków w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje Społeczne i
współpraca ponadnarodowa POWER
7. Konkurs POWER: Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna
8. Programy NIW: To szansa na rewolucyjną zmianę

Staże w NGOs
Ograniczony budżet organizacji pozarządowych i potrzeba zmniejszenia
kosztów zatrudnienia powoduje, że wiele z nich poszukuje pracowników,
którym nie musi płacić wynagrodzenia z własnej kieszeni. Jednym z takich
sposobów jest stworzenie stanowiska stażowego dla osoby bezrobotnej,
formalnie zarejestrowanej jako taka w urzędzie pracy (UP). Odpowiadamy na
pytania, jak to zrobić.
Kto może zostać stażystą w organizacji?
Stażystą (stażystką) może zostać każda osoba zarejestrowana w urzędzie
pracy jako bezrobotna. Więcej informacji o tym, komu może zostać przyznany
status bezrobotnego:
http://psz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/abcbezrobotnego-i-poszukujacego-pracy/przyznanie-statusu-osoby-bezrobotnej

Informacje o tym, jak się zarejestrować jako osoba bezrobotna, można znaleźć
tutaj:
http://psz.praca.gov.pl

Zapraszamy również
Pracy STAŻE

do

odwiedzenia

strony

Powiatowego

Urzędu

Dodatkowym programem, dzięki któremu mozna zostać stażystą jest projekt
"Daj
sobie
szansę-program
integracji
społeczno-zawodowej
50
niepełnosprawnych mieszkańców MOF Olsztyna, zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym" więcej informacji
Obecnie centrum OCOP zatrudnia w ramach tego programu na pozycji
https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=98247
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stażystki osobę, która aktywnie pomaga przy projektach.

Czy można przyjąć na staż osobę z niepełnosprawnością?
Tak, dotyczy to zarówno osób z niepełnosprawnością zarejestrowanych w
urzędzie pracy jako bezrobotne, jak i jako poszukujące pracy.
Osoba z niepełnosprawnością może być zarejestrowana w urzędzie pracy jako
bezrobotna, jeżeli posiada ustaloną niepełnosprawność, jednak nie jest
uprawniona m.in. do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej lub
zasiłku stałego.
Osoba z niepełnosprawnością może być zarejestrowana w urzędzie pracy jako
poszukująca pracy, jeżeli oprócz ustalonej niepełnosprawności jest uprawniona
m.in. do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłku stałego.
czytaj więcej

Odwaga ratuje życie - rok Ireny Sendlerowskiej
Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela i Przyjaciele zapraszają 23 lipca o 9.30
do Parku Kusocińskiego na program realizowany pod Patronatem
Stowarzyszenia "DZIECI HOLOCAUSTU"
Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce / Childrens of the ...
www.dzieciholocaustu.org.pl/

Autorem obchodów "Roku Ireny SENDLEROWEJ" jest Minister Marek
MICHALAK, Rzecznik Praw Dziecka.Jest to kolejna ,ważna społecznie
kampania

RPD,

podnosząca

poziom

świadomości

społecznej

Małych

Ludzi.Pani Irena Sendlerowa wykazała się nieprawdopodobną odwagą i piękną
postawą jako człowiek, ratując 2500 dzieci, którym bandycka ideologia
odebrała prawa przynależne istotom ludzkim!Kampania RPD "Odwaga ratuje
życie-ratuj kolegów przed głupimi pomysłami", doskonale wpisuje się w ideę
obchodów

Roku

Ireny

Sendlerowej.Przeciwstawienie

https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=98247
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i
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niezgodnym z prawem , pomysłom nieformalnych liderów , jest aktem odwagi
cywilnej.Tą odwagą powinniśmy się wykazywać każdego dnia ,a nie tylko w
sytuacjach tak ekstremalnych jak podczas wojny.
http://brpd.gov.pl/kampanie-spoleczne
http://odwagaratujezycie.pl/
II Wojna Światowa , spowodowała tragedie wielu Małych Ludzi, a szczególnie
dzieci żydowskich.Ich tragiczny los powinien być przestrogą dla kolejnych
pokoleń.
Zdaniem Aronsona " Jedną z najważniejszych konsekwencji kategoryzacji jest
to ,ze może ona przywoływać na myśl pewien zbiór specyficznych danych
,czyli stereotypów które następnie kierują naszymi oczekiwaniami(...)Większość
ludzi zdaje się wiedzieć coś niecoś o wpływie stereotypu i potrafią go
kontrolować w pewnym stopniu (ale) pomimo wiedzy o stereotypach, nadal
wpływają one na percepcję i oceny, kiedy istnieje dodatkowa informacja , która
nadaje tym ocenom fałszywe pozory racjonalności .".Uprzedzenie jest "wrogą
lub negatywną postawą wobec pewnej dającej się wyróżnić grupy, opartą na
uogólnieniach wyprowadzonych z fałszywych lub niekompletnych informacji".
To uprzedzenia wobec Żydów wygenerowane przez nazistów były przyczyną
tragicznego losu milionów Ludzi, ale uprzedzenia występują nie tylko w tak
dramatycznych wydarzeniach jak Holocaust.W tym roku obchodzimy 150-lecie
urodzin Marii SKŁODOWSKIEJ-CURIE, laureatki dwóch Nagród Nola, która
była dyskryminowana z powodu ...płci!Pomimo to nie poddała się,dokonała
wyjątkowych odkryć naukowych i uratowała życie tysiącom żołnierzy
walczących podczas I Wojny Światowej!
Czy teraz jesteśmy wolni od uprzedzeń? Obawiam się ,że nie i dla tego warto
brać przykład z Ludzi formatu Ireny Sendlerowej, Marii Skłodowskiej-Curie,
Janusza Korczaka.... i uczestniczyć w kampaniach społecznych Rzecznika
Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/czym-jest-dyskryminacja
http://www.rpo.gov.pl/pl/rowne-traktowanie
Janusz KORCZAK, podkreślał, że "Nie ma dzieci-są ludzie".Pozornie jest to
oczywiste, ale czy napewno?Z przykładami okrutnego traktowania Małych
Ludzi spotykaliśmy się nie tylko podczas II Wojny Światowej ,czy obecnie w
https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=98247
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Syrii i w innych krajach gdzie trwa wojna,ale być może też w bloku obok .Może
wymaga od nas pomocy.
Niezwykle ważną kampanią Rzecznika Praw Dziecka jest też kampania "Nie
dla bicia' ,ucząca sztuki rozwiazywania konfliktów między dziećmi bez użycia
przemocy fizycznej i psychicznej.
Współautorami są:
Okręgowy Oddział Narodowego Banku Polskiego w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Zbigniew Majchrzak
https://www.facebook.com/UniwersytetNowoczesnegoObywatela/

Program Współpracy Transgranicznej PolskaRosja 2014-2020 I nabór
Instytucja

Zarządzająca

i

Wspólny

Sekretariat

Techniczny

Programu

Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 zapraszają do składania
wniosków aplikacyjnych w ramach I naboru wniosków o dofinansowanie
projektów. Wnioski należy wypełnić w języku angielskim do 16 lipca 2018 r.
Wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć wyłącznie w wersji
elektronicznej do Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu w Olsztynie
za pośrednictwem generatora on-line udostępnionego na stronie internetowej
Programu: https://generator.plru.eu/plruGenerator/ w terminie od 16.04.2018 r.
do 16.07.2018 r. Wnioski należy wypełnić w języku angielskim.

O dofinansowanie mogą ubiegać się instytucje z województw: warmińskomazurskiego, podlaskiego (podregion suwalski i białostocki) i pomorskiego
(podregion starogardzki, gdański, trójmiejski i słupski) oraz z całego obwodu
kaliningradzkiego. Program skierowany jest do władz krajowych, regionalnych i
lokalnych lub ich stowarzyszeń, podmiotów prawa publicznego lub prywatnego
oraz organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną.
Czytaj więcej
https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=98247
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Konkurs VP/2018/010 w Programie na Rzecz
Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI)
19 lipca 2018 roku upływa termin składania ofert do konkursu w ramach
Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI). Celem
przewodnim konkursu VP/2018/010 jest wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego poprzez Wspólne Plany Działania (Joint Action Plan - JAP) jako
innowacyjna forma mechanizmu wdrożeniowego dla funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych.
Projekty powinny trwać od 12 do 18 miesięcy.
LIDER projektu lub jedyny wykonawca projektu MUSI być podmiotem
publicznym (jednostka krajowa/regionalna, uczelnia wyższa lub inna publiczna
instytucja edukacyjna).
Inni członkowie konsorcjum, jeśli takie powstanie w celu realizacji projektu,
muszą być:
albo podmiotem publicznym (jednostka krajowa/regionalna, uczelnia
wyższa lub inna publiczna instytucja edukacyjna),
albo organizacjami pozarządowymi,
albo prywatnymi jednostkami edukacyjnymi,
albo publicznym lub prywatnym instytutem/jednostką badawczą,
albo przedsiębiorstwem społecznym,
albo
organizacją
partnerów

społecznych

na

poziomie

krajowym/lokalnym/regionalnym.
Wszystkie szczegóły dot. ogłoszenia konkursowego w ramach Programu na
rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) można znaleźć na stronie
Programu:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?
catId=629&langId=en&callId=535&furtherCalls=yes

https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=98247
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Konkurs grantowy „Lokalni herosi – 100
inicjatyw przedsiębiorców na 100-lecie
niepodległości”
Jeszcze do 22 lipca 2018 r. można zgłaszać pomysły w ramach konkursu
grantowego „Lokalni herosi – 100 inicjatyw przedsiębiorców na 100-lecie
niepodległości”. Celem konkursu jest wsparcie rozwoju społeczności lokalnych
oraz osób, które chcą działać na rzecz swojego najbliższego otoczenia. Do
rozdysponowania jest kwota 1 500 000 zł, ufundowana przez Grupę Eurocash.
Zgłoszenia przyjmowane są przez stronę www.herosiprzedsiebiorczosci.pl.

Szczegółowe informacje o akcji „Lokalni Herosi” oraz regulamin znajdują się na
stronie www.herosiprzedsiebiorczosci.pl.
Zainteresowani mogą skorzystać też z pomocy Biura Obsługi Projektu „Lokalni
Herosi – 100 inicjatyw przedsiębiorców na 100-lecie niepodległości”, dzwoniąc
pod numer tel. (22) 123 77 22 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00.
czytaj więcej

Nabór wniosków w ramach Osi Priorytetowej IV
Innowacje społeczne i współpraca
ponadnarodowa POWER
Centrum Projektów Europejskich ogłasza konkurs na projekty w ramach Osi
Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie
4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER. Celem konkursu jest wypracowanie
oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami
zagranicznymi w tematach: 1. wypracowanie metod rozwiązywania problemu
bezdomności oraz 2. wypracowanie metod przeciwdziałania przemocy w
rodzinie.
O dofinansowanie mogą ubiegać się:
podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk
publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa,

https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=98247
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urzędy centralne;
administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;
jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty;
ogólnopolskie

stowarzyszenia

i

związki

jednostek

samorządu

terytorialnego, np. związki gmin, związki miast;
instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy;
instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki
społecznej, ośrodki pomocy społecznej;
szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady
doskonalenia zawodowego;
uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;
przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa;
organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;
podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;
partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki
zawodowe, organizacje pracodawców;
federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii
społecznej,

np.

związki

stowarzyszeń,

federacje

organizacji

pozarządowych;
jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe,
instytuty PAN.

Termin, od którego można składać wnioski: 25 maja 2018 r.
Termin, do którego można składać wnioski: 8 sierpnia 2018 r. godz. 14.00.
Wniosek składany jest w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem
Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).
Regulamin konkursu oraz inne informacje dotyczące naboru dostępne są na
stronie internetowej instytucji organizującej konkurs.
Pytania
dotyczące
konkursu
można
kierować
na
adres
email: power@cpe.gov.pl oraz telefonicznie: (22) 378 31 68 w godzinach 09.0011.00.
Dodatkowo,
CPE
publikuje
na
swojej
stronie
internetowej
(www.power.cpe.gov.pl) wyjaśnienia dotyczące konkursu oraz odpowiedzi na
ewentualne pytania zadawane przez wnioskodawców, m.in. w ramach FAQ
(Frequently Asked Questions).
https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=98247
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Konkurs POWER:
Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna

Konkurs ma na celu wyłonienie ośrodków pomocy społecznej, w których
nastąpi wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu
pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.
Wnioskodawcą w projekcie może być wyłącznie ośrodek pomocy społecznej.
Alokacja na konkurs wynosi 44 564 317,74 zł.
Niniejszy konkurs ma formę konkursu otwartego. Wnioski o dofinansowanie
realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 01.07.2018 r. Termin
zakończenia naboru wniosków w ramach I rundy kończy się w dn. 31.08.2018
r. (godz. 12.00).
Więcej informacji na temat konkursu, w tym regulamin konkursu wraz z
załącznikami, znajduje się na stronach internetowych: www.efs.mrpips.gov.pl.
Szczegółowe

linki:

https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-

powr.02.05.00-ip.03-00-01918

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania
Europejskiego Funduszu Społecznego wysyłając pytanie na adres mailowy:
malgorzata.sikorska@mrpips.gov.pl lub malgorzata.skwara@mrpips.gov.pl

Programy NIW. To szansa na rewolucyjną zmianę
Nie spełniają się obawy wobec NIW
Po

pierwsze,

zasadniczo

ceni

się,

https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=98247
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konsekwentnie. A powstanie Narodowego Instytutu Wolności oraz programów,
o

których

mowa,

jest

konsekwentną

realizacją

programu

Prawa

i

Sprawiedliwości, a potem rządowych zapowiedzi. Były to propozycje
przepracowane, zapowiadane, a teraz wcielane w życie – biorąc pod uwagę,
jak na ogół są realizowane obietnice wyborcze, postawa rządu w tej sprawie
jest godna podziwu.
Po drugie, dobrze, że projekty programów są konsultowane, że zostały
zaprezentowane sektorowi wraz z częścią diagnostyczną, że nie są
wprowadzane na wariackich papierach, tylko w miarę spokojnie.
Po trzecie wreszcie, na ten moment wydaje się, że w sprawie NIW nie spełniają
się wszystkie najczarniejsze obawy, jakie były artykułowane przed jego
powstaniem. Widzimy to choćby po tym, jak została przeprowadzona
najnowsza edycja Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i jak została odebrana. To
dobra informacja, zwłaszcza w kontekście tego, co dzieje się w różnych
konkursach resortowych.
czytaj więcej

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.

https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=98247
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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
„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
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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.

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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