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Kapituła Wielkiego Serca
Trwa konkurs o Europejską Nagrodę Młodzieżową im. Karola Wielkiego
„Zmiana Klimatu - zmiana nastawienia” – można już składać wnioski do konkurs mikrograntów
Nabór wniosków w Programie Europa dla Obywateli
Konkurs ofert na promocję miasta poza granicami Polski
Konkurs MSiT: „Umiem pływać” - dodatkowy nabór
Olsztyn. Konkurs dotacyjny: Sport świadczony na rzecz mieszkańców
Ogłoszenie o naborze w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2016 roku
Konkursy Ministerstwa Obrony Narodowej
I Festyn Zimowy 2016
Bezpłatne doradztwo dla NGO
Powiatowe Forum Pełnomocników
Fundacja FIKA - bezpłatne porady prawne i mediacje
Wypożyczanie sprzętu w OCOP
Biblioteka OCOP
Zapraszamy do polubienia nas na Facebooku

1. Kapituła Wielkiego Serca
W tym roku już po raz XVI Kapituła Wielkiego Serca nagrodzi Darczyńców, którzy Państwa zdaniem
zasługują na uhonorowanie statuetką „Ludzie Dobrej Woli” za 2015 rok. Darczyńcami mogą być
zarówno duże firmy, jak i prywatne osoby, które pomagają ludziom. Kapitule Wielkiego Serca
przewodniczy prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.
Zobacz więcej

2. Trwa konkurs o Europejską Nagrodę Młodzieżową im. Karola Wielkiego
Trwa konkurs o Europejską Nagrodę Młodzieżową im. Karola Wielkiego, przeznaczony dla osób
realizujących projekty ułatwiające porozumienie między obywatelami krajów europejskich. Termin
wysyłania zgłoszeń upływa 15 lutego 2016 roku.
Zobacz więcej

3. „Zmiana Klimatu - zmiana nastawienia” – można już składać wnioski do konkurs mikrograntów
Podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa, budowanie
społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju - to główne
cele Konkursu Mikrograntów "Zmiana klimatu - zmiana nastawienia". Do składania wniosków zaprasza
Stowarzyszenie "Euroregion Niemen". Wnioski można składać do 18 lutego 2016 r.
Zobacz więcej

4. Nabór wniosków w Programie Europa dla Obywateli
Do 1 marca 2016 r. trwa nabór w obydwu komponentach programu „Europa dla obywateli”:
Komponent 1 – Pamięć Europejska
Komponent 2 – Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie
działania: 2.1 Partnerstwo miast, 2.2 Sieci miast i 2.3 Projekty społeczeństwa obywatelskiego.
Czytaj więcej

5. Konkurs ofert na promocję miasta poza granicami Polski
Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promocji
Olsztyna poza granicami Polski świadczonych na rzecz mieszkańców Olsztyna w 2016 roku.7. Termin
składania ofert upływa z dniem 15.02.2016 r.
Zobacz więcej

6. Konkurs MSiT: „Umiem pływać” - dodatkowy nabór
Minister Sportu i Turystyki ogłosił dodatkowy nabór wniosków w ramach programu powszechnej nauki
pływania „Umiem pływać” ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU). Oferty należy
składać do 12 lutego 2016 r.
Zobacz więcej

7. Olsztyn. Konkurs dotacyjny: Sport świadczony na rzecz mieszkańców
Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu
świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna. Oferty należy składać do 12 lutego 2016 r.
Zobacz więcej

8. Ogłoszenie o naborze w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2016 roku

W 2016 roku Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczył kwotę 292 560,00 złotych
pomocy finansowej dla Gmin aktywnych w Programie Odnowy Wsi Województwa WarmińskoMazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”. Przyjmowanie wniosków
potrwa do 19 lutego 2016 roku.
Zobacz więcej

9. Konkursy Ministerstwa Obrony Narodowej
Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło 7 otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.
Najbliższy termin naboru upływa 22 lutego 2016 r.
Zobacz więcej

10. I Festyn Zimowy 2016
Stowarzyszenie "Nasze Jakubowo" po raz pierwszy organizuje Festyn Zimowy "Sportowe Zabawy na
Zatorzu".
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. Powiatowe Forum Pełnomocników
Zapraszamy do odwiedzania strony )PFP:
http://www.ocop.olsztyn.pl/index.php?group=pfp&page=news&grupa=11,
na której zamieszczane są informacje z powiatu Olsztyńskiego

13. 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

14. 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

15. 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.

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

