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---------------------------------------------------------------------------------------------1.

Donosiciel Pozarządowy nr 88 - listopad 2015 - do pobrania

Zapraszamy do pobrania wersji PDF, nowego wydania "Donosiciela Pozarządowego"
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------2. Doroczne Forum Organizacji Pozarządowych - 5 grudnia 2015
Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna i Urząd Miasta Olsztyna zapraszają na doroczne Forum
Organizacji Pozarządowych
Termin: 5 grudnia 2015 (sobota), godz. 10.00 - 15.00
Miejsce: Ratusz, Plac Jana Pawła II 1
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------3. Szkolenie OCOP pt. "Umiejętności liderskie" warsztaty 2 – dniowe

Termin: 10 - 11 grudnia 2015 (czwartek-piątek), godz. 9.00 - 16.00
Zapisy od: 2015-11-27 do: 2015-12-09
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych zaprasza na 2-dniowe warsztaty pt. "Umiejętności liderskie" dla organizacji
pozarządowych", które przeprowadzi Agnieszka Lisikiewicz.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------4. Szkolenie w Barczewie pt. "Jak dobrze rozliczyć zlecone przez samorząd zadanie?"
Termin: 10 grudnia 2015
Zapisy od: 2015-12-02 do: 2015-12-10
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. "Jak dobrze rozliczyć zlecone przez samorząd zadanie?", które
przeprowadzi Monika Falej.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------5. Szkolenia OCOP - "Nowości w przepisach dla organizacji pozarządowych"
Termin: 12 grudnia 2015 (sobota), godz. 10.00 - 13.30
Zapisy od: 2015-11-27 do: 2015-12-11
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. "Nowości w przepisach dla organizacji pozarządowych", które
przeprowadzi Monika Falej.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------6. Pisanie wniosku do samorządu (zakres sportu) - konsultacje
W związku z ogłoszeniem przez Prezydenta Olsztyna otwartych konkursów ofert na realizację zadań
z zakresu sportu oraz w związku ze zbliżającym się terminem ogłaszania kolejnych konkursów
zapraszamy zainteresowane organizacje na konsultacje w zakresie przygotowywania projektów
konkursowych z zakresu sportu.
Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje na temat warunków składania ofert, a także
skonsultować napisany już wcześniej projekt.
Informacji udzielać będzie Pani Alicja Dzietowiecka - Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji, Pani Monika
Michniewicz – Pełnomocnik Prezydenta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz
pracownicy Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Olsztyna.
Konsultacje odbędą się w dniu 9 grudnia 2015r. w sali nr 219 Urzędu Miasta Olsztyna w godzinach od
14.00 do 16.00.

Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------7. Otwarty konkurs ofert - bezpłatna pomoc prawna
Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Nieodpłatna
pomoc prawna”. Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego w formie
powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.
Termin składania ofert upływa z dniem 14 grudnia 2015r. (decyduje data wpływu do Urzędu). Oferty,
które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------8. Sport - konkursy ofert na rok 2016
Prezydent ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu
świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna. Termin składania ofert upływa z dniem 18 grudnia
2015r.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------9. Start drugiego naboru ofert w konkursie FIO 2016 (Priorytet 2)
Drugi nabór do Konkursu FIO 2016 ruszył 1 grudnia 2015 r. i będzie trwał do 7 stycznia 2016 r. do
godziny 16.15.
Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach Priorytetu 2. Aktywne
społeczeństwo.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------10. Zapraszamy na cykl spotkań pod hasłem MIEJSKIE TRANSFORMACJE | 4 - 5 grudnia | Dom
Mendelsohna
Fundacja BORUSSIA i Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia” zapraszają do udziału w cyklu
spotkań i warsztatów pod wspólnym hasłem MIEJSKIE TRANSFORMACJE W DOMU MENDELSOHNA. 45 grudnia 2015 roku Centrum Dialogu Międzykulturowego DOM MENDELSOHNA ul. Zyndrama z
Maszkowic 2.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------11. 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.

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

----------------------------------------------------------------------------------------------13. 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/

----------------------------------------------------------------------------------------------14. 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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------16. 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

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

