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---------------------------------------------------------------------------------------------1. Szkolenia OCOP - „Fundraising w organizacji pozarządowej – luksus czy konieczność?”

Termin: 26 listopada 2015r. (czwartek), godz. 09.00-16.00
Zapisy od: 2015-11-09 do: 2015-11-25
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. „Fundraising w organizacji pozarządowej – luksus czy
konieczność?”, które przeprowadzi Piotr Omalecki.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------2. Szkolenia OCOP pt. „Pisanie wniosków o dofinansowanie do samorządu"
Termin: 30 listopada 2015r. (poniedziałek), godz. 15.00 - 19.30
Zapisy od: 2015-11-19 do: 2015-11-30
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. „Pisanie wniosków o dofinansowanie do samorządu", które
przeprowadzi Monika Falej.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------3. Szkolenie w Barczewie pt. "Wypełnianie wniosku do samorządu"
Termin: 1 grudnia 2015r.
Zapisy od: 2015-11-19 do: 2015-12-01
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” zaprasza na szkolenie pt. "Wypełnianie wniosku do
samorządu", które przeprowadzi Monika Falej.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------4. Doroczne Forum Organizacji Pozarządowych - 5 grudnia 2015
Termin: 5 grudnia 2015r. (sobota)
Zapisy od: 2015-11-09 do: 2015-12-01
Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna i Urząd Miasta Olsztyna zapraszają na doroczne Forum
Organizacji Pozarządowych 5 grudnia 2015r.
Miejsce: Ratusz, Plac Jana Pawła II 1
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------5. "Trzeci sektor w mediach" - konkurs ROPMO dla dziennikarzy

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna zaprasza dziennikarki i dziennikarzy podejmujących
problematykę organizacji pozarządowych Olsztyna oraz przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w
konkursie pt. "Trzeci sektor w mediach".
Zgłoszenia wraz z materiałami należy nadesłać na adres: Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych, ul.Tarasa Szewczenki 1 , 10-274 Olsztyn
Termin zgłaszania wniosków w 2015 roku upływa z dniem 30 listopada
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------6. Ogłoszenie konkursu na "Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowych" miasta Olsztyna (NIOP)
Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w
konkursie na "Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowych" miasta Olsztyna (NIOP).
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------7. Głosowanie na 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rady Działalności Pożytku
Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
W związku z kończącą się w grudniu br. drugą kadencją Rady Działalności Pożytku Publicznego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz trwającym aktualnie procesem wyboru nowych członków
Rady, zapraszamy ORGANIZACJE POZARZĄDOWE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO do
głosowania na 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rady spośród zgłoszonych wcześniej
kandydatów.
Ostateczny termin oddawania głosów to 3 grudnia br.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------8. Konsultacje społeczne w sprawie „Przebudowy Al. Sybiraków w Olsztynie wraz ze skrzyżowaniem z
Al. Wojska Polskiego oraz przebudowy wiaduktu nad koleją w ciągu ul. Limanowskiego w Olsztynie"
Prezydent Olsztyna postanowił o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie „Przebudowy Al.
Sybiraków w Olsztynie wraz ze skrzyżowaniem z Al. Wojska Polskiego oraz przebudowy wiaduktu nad
koleją w ciągu ul. Limanowskiego w Olsztynie".
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------9. "Niecodziennik Olsztyński" Powstał i czeka na wydanie - zbiórka Crowdfundingowa
Zachęcam do zainteresowania się trwającym aktualnie projektem stworzenia alternatywnego, innego niż
dotychczasowe przewodnika po mieście nazwanego "Niecodziennikiem Olsztyńskim". Poniżej przesyłam
kilka dodatkowych informacji nt. projektu, m.in. trwającej aktualnie zbiórki społecznej mającej na celu
wydanie przewodnika w wersji papierowej.

Aktualnie prowadzona jest zbiórka pieniędzy, która umożliwi wydanie blogowych zapisków w formie
książkowej.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------10. Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. Spotkanie informacyjne
Chcesz dowiedzieć się więcej o Polsko-Litewskim Funduszu Wymiany Młodzieży i konkursie wniosków na
rok 2016? Zapisz się na spotkania informacyjne, które odbędą się 2 i 4 grudnia 2015r. w Warszawie.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------11. Nabór członków komisji w konkursie MSZ: „Polska pomoc rozwojowa 2016”
Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej
w otwartym konkursie ofert „Polska pomoc rozwojowa 2016”. Zgłoszenia można przesyłać do 24
listopada 2015r.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------12. Rozwój e-usług publicznych. Ankieta
Już wkrótce rozpoczną się kolejne nabory wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Dążąc do zwiększania dostępności usług publicznych drogą
elektroniczną zwracamy się do Państwa z prośbą o informację w jakich kierunkach oczekiwaliby Państwo
rozwoju e-usług publicznych w naszym mieście.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------13. Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2016
Do 30 listopada br. trwa nabór wniosków do ogłoszonych przez Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego prof. Małgorzatę Omilanowską Programów MKiDN na rok 2016. Wnioski można składać
poprzez portal systemu EBOI.
Szczegóły na stronie: wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1667197.html

----------------------------------------------------------------------------------------------14. Nabór wniosków w Programie Infrastruktura i Środowisko: 2.4 Ochrona przyrody i edukacja
ekologiczna
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II Ochrona
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) ogłosiła konkurs projektów w
ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.
Nabór rozpocznie się 30 listopada 2015 r. i potrwa do 29 stycznia 2016r.
Szczegóły na stronie: wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1675850.html

----------------------------------------------------------------------------------------------15. Konkurs MSZ: "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016"
Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego: „Współpraca w
dziedzinie dyplomacji publicznej 2016”. Oferty należy składać do 4 grudnia 2015r.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------16. Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży: Nabór wniosków 2016
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Instytucja Zarządzająca Polsko-Litewskiego Funduszu
Wymiany Młodzieży - ogłosiła nabór wniosków na 2016 rok. Wnioski można składać do 8 stycznia
2016r.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------17. Konkurs dotacyjny „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”
Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska
Cyfrowa ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe
na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020. Wnioski można składać do 2 lutego 2016 r.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------18. Konkurs MSZ: "Polska pomoc rozwojowa 2016"
Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego: „Polska pomoc
rozwojowa 2016”. Oferty można składać do 8 grudnia 2015 r.
Szczegóły na stronie: wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1677278.html

----------------------------------------------------------------------------------------------19. Bezpłatne warsztaty dla NGO z rewitalizacji społecznej
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej zaprasza przedstawicieli wszystkich niepublicznych instytucji
pomocy i integracji społecznej, w tym organizacji pozarządowych, na bezpłatne warsztaty instruktażowe
z zakresu wdrażania Modelowego Standardu Aktywnej Integracji, które odbędą się w dniach 23-25
listopada 2015 r. w Olsztynie.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------20. Szkolenie „Profesjonalna
międzynarodowych”

oferta

handlowa

receptą

na

sukces

firmy

na

rynkach

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie (prowadzony przez Związek Stowarzyszeń
"Razem w Olsztynie") wraz z Ośrodkiem Enterprise Europe Network działający przy Warmińsko –
Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zapraszają na szkolenie pt. „Profesjonalna oferta
handlowa receptą na sukces firmy na rynkach międzynarodowych”.

Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------21. Zaproszenie na Forum Aktywności Lokalnej - 26-27.11.2015r. - Kacze Bagno
Serdecznie zapraszamy do udziału w Forum Aktywności Lokalnej, które odbędzie się 26 i 27 listopada w
Kaczym Bagnie - miejscu inicjatyw pozytywnych!
To wyjątkowa inicjatywa, która stwarza przestrzeń do spotkań, rozmów, pracy osób zajmujących się
szeroko rozumianą animacją lokalną z terenu Województwa Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------22. Wykład "GDY UMYSŁ PŁATA NAM FIGLE"
Stowarzyszenie „Bądź dobrej myśli” zaprasza na wykład profesora Pawła Mierzejewskiego pt. „Gdy
umysł płata nam figle”.
Szczegóły na stronie: http://www.badzdobrejmysli.olsztyn.pl/

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

----------------------------------------------------------------------------------------------24. 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

----------------------------------------------------------------------------------------------25. 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/

----------------------------------------------------------------------------------------------26. 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

----------------------------------------------------------------------------------------------27. 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

----------------------------------------------------------------------------------------------28. 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

----------------------------------------------------------------------------------------------29. 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

