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---------------------------------------------------------------------------------------------1. Zaproszenie do udziału w ewaluacji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” we współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego w ramach
akcji Masz pomysł? Masz Głos, Masz Wybór! działanie Budżet Obywatelski, zaprasza do udziału w
ewaluacji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------2. Organizacje pozarządowe spotkały się w ratuszu na dorocznym forum
Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna i Urząd Miasta Olsztyna 5 grudnia zorganizowała w
Urzędzie Miasta Olsztyna Doroczne Forum Organizacji Pozarządowych. Podczas spotkania ogłoszono
wyniki dorocznych konkursów dla NGO-sów i promujących je dziennikarzy.

Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------3. Zapraszamy do zapoznania się z ciekawymi publikacjami
Uchwalona 8 marca 1990 r. ustawa o samorządzie terytorialnym, zapoczątkowała proces odrodzenia
samorządu terytorialnego w Polsce. Pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe, które odbyły się w
tym samym roku, przywróciły obywatelom prawo do decydowania o sprawach lokalnych. Rozpoczęta
wówczas reforma samorządowa była i jest ważną przemianą, a jej pozytywne efekty zostały wzmocnione
dzięki organizacjom pozarządowym, które w wielu aspektach wspierają samorządy.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------4. Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation – Edycja 2015 /1
Jest o co walczyć, bo chodzi o kwoty do 25 tys. zł! To konkurs grantowy m.in. dla organizacji, instytucji,
szkół, zrzeszeń, czy firm. Najlepsze pomysły infrastrukturalne lub dotyczące przedsiębiorczości zostaną
wsparte, ale czasu jest bardzo mało, bo 31 grudnia o godz. 23:59 upływa ostateczny termin składania
wniosków.
Szczegóły na stronie: wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1887057.html

----------------------------------------------------------------------------------------------5. II nabór wniosków do programu Chrzest966 Promesa 2016
W związku z dużym zainteresowaniem programem dotacyjnym Chrzest966, Narodowe Centrum Kultury
ogłasza II nabór do programu. Nabór wniosków trwa do 13 stycznia 2016.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------6. Konkurs Towarzystwa Nasz Dom "Najpierw Dziecko"
Towarzystwo Nasz Dom ogłasza konkurs „Najpierw Dziecko” skierowany do rodzinnych form opieki
zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. W ramach konkursu udzielamy
wsparcia finansowego na realizację projektów dotyczących potrzeb dzieci umieszczonych w rodzinnej
lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Czas składania wniosków: 09.11. – 23.12.2015 r. (decyduje data stempla pocztowego i data wysłania
maila).
Szczegóły na stronie: wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1887144.html

----------------------------------------------------------------------------------------------7. 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

-----------------------------------------------------------------------------------------------

8. Konkurs ofert - Szkolenie i doradztwo dla organizacji pozarządowych
Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie i
doradztwo dla organizacji pozarządowych z zakresu realizacji zadań gminy i powiatu". Termin składania
ofert upływa z dniem 30 grudnia 2015 r (decyduje data stempla pocztowego). Oferty, które wpłyną po
terminie, nie będą rozpatrywane.
Do pobrania: Ogłoszenie

----------------------------------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa WarmińskoMazurskiego w roku 2016
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO ogłosił otwarty konkursu ofert na wykonanie
zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2016. Najbliższy termin składania
ofert mija 23 grudnia 2015 r.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------10. 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

----------------------------------------------------------------------------------------------11. 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 30 grudnia 2015 r.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------12. UNO na forum NGO
5 grudnia w olsztyńskim ratuszu, z inicjatywy Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło
się kolejne forum organizacji pozarządowych. Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela w 2015 roku był
zaangażowany w ważne kampanie edukacyjne.
Szczegóły na stronie: wo24.pl/uno-na-forum-ngo-2/

----------------------------------------------------------------------------------------------13. Zapraszamy na robocze spotkanie „Koalicja Dla Zatorza”

„Koalicja Dla Zatorza” serdecznie zaprasza mieszkańców, stowarzyszenia, fundacje na kolejne robocze
spotkanie, które odbędzie się w środę 16 grudnia 2015 r. o godz. 18:00 w sali Nr 48 w CEiIK-u (dawny
WDK) przy ul. Parkowej 1 w Jakubowie.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------14. Darmowe szkolenia
Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju "PIONIER" zaprasza na do skorzystania z
darmowych doradztw oraz szkoleń dot. nowych technologii (m.in. narzędzia internetowe, tworzenie
stron internetowych od podstaw, media społecznościowe.
Zobacz więcej

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

----------------------------------------------------------------------------------------------22. Zapraszamy do polubienia nas na Facebooku
https://www.facebook.com/Olszty%C5%84skie-Centrum-Organizacji-Pozarz%C4%85dowych155909561107979/

==========================================================
24 i 31 grudnia br. Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
będzie nieczynne
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

