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Nazywam się Miliard/ One Billion Rising Poland - w Olsztynie
BEZPŁATNE ROZLICZANIE PIT - ów
"Wspieram region" - MÓJ 1% DLA WARMII I MAZUR
Ogłoszenie konkursów 2016 - sport i ochrona dzikich zwierząt
Nowy nabór do Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego
Konkurs grantowy programu RITA - Przemiany w regionie
Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup
społecznych i środowiskowych
Konkurs z zakresu kultury
Otwarty konkurs ofert - Senior Wigor
RAJD ROWEROWY - Obwód Kaliningradzki - Puszcza Romnicka
"Zajęcia profilaktyczne u Szalonego Krasnoluda"
Bezpłatne doradztwo dla NGO
Powiatowe Forum Pełnomocników
Fundacja FIKA - bezpłatne porady prawne i mediacje
Olsztyńskie Centrum Wolontariatu „Spinacz”
Wypożyczanie sprzętu w OCOP
Biblioteka OCOP
Zapraszamy do odwiedzin i polubienia naszej strony na Facebooku

1. Nazywam się Miliard/ One Billion Rising Poland - w Olsztynie
Zapraszamy do akcji Nazywam się Miliard/ One Billion Rising Poland. Akcja polega na wspólnym
wykonaniu tańca przeciwko przemocy wobec kobiet, a odbędzie się w miejscu:
PUB Stara Fabryka przy ul. Kołłątaja 15 , w dniu 14 lutego 2016 roku, godz. 12.00 12.30.
Zobacz więcej

2. BEZPŁATNE ROZLICZANIE PIT - ów
W Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych będzie można skorzystać z bezpłatnej pomocy przy
rozliczaniu PIT- ów za rok 2015. Wszystkich chętnych zapraszamy do OCW . Wolontariusz będzie pełnił
dyżur w najbliższy wtorek 16 lutego w godz.15-17, ul. Szewczenki 1 tel. 503 680-500.

3. "Wspieram region" - MÓJ 1% DLA WARMII I MAZUR

W województwie warmińsko-mazurskim prawo do otrzymywania 1 procenta podatku dochodowego od
osób fizycznych ma obecnie ponad 300 stowarzyszeń i fundacji. W ubiegłym roku mieszkańcy Warmii i
Mazur okazali się hojni – z danych pozyskanych z Izby Skarbowej wynika, że kwota przekazana
organizacjom z regionu przekroczyła 4 mln zł, jeśli udałoby się nam przekonać do tego jeszcze większą
liczbę podatników z województwa, kwota ta mogłaby być znacznie większa.
Zobacz więcej

4. Ogłoszenie konkursów 2016 - sport i ochrona dzikich zwierząt
WÓJT GMINY GIETRZWAŁD ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy
Gietrzwałd w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione wart. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin składania ofert na te zadania upływa
2 marca 2016 roku (środa).
Zobacz więcej

5. Nowy nabór do Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego
Znamy już drugi termin naboru wniosków do Programu Współpracy Transnarodowej Interreg Region
Morza Bałtyckiego 2014-2020. Rozpocznie się on 1 marca 2016 roku.
Zobacz więcej

6. Konkurs grantowy programu RITA - Przemiany w regionie
Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków do konkursu grantowego programu
RITA - Przemiany w regionie. Wnioski można składać do 15 marca, do godz. 16.00.
Zobacz więcej

7. Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup
społecznych i środowiskowych
Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących
z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu sportu różnych grup społecznych i
środowiskowych realizowanych w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2016 r.
Szczegóły
na
stronie:
bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2016ro/1753,Otwarty-konkurs-ofert-na-dofinansowanie-ze-srodkow-pochodzacych-z-budzetu-panstw.html

8. Konkurs z zakresu kultury
Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury
świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna. Termin składania ofert upływa z dniem 4 marca
2016 roku.
Zobacz więcej

9. Otwarty konkurs ofert - Senior Wigor
Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu polityki
społecznej świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w 2016 roku. Termin składania ofert
upływa z dniem 24.02.2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Zobacz więcej

10. RAJD ROWEROWY - Obwód Kaliningradzki - Puszcza Romnicka
Stowarzyszenie „Kołodrom” w lipcu 2016 planuje pięcio lub sześciodniowy rajd rowerowy do obwodu
Kaliningradzkiego. Zainteresowanych prosimy o odpowiedź do 20 lutego 2016 r.
Zobacz więcej

11. "Zajęcia profilaktyczne u Szalonego Krasnoluda"
Fundacja Szalony Krasnolud, dzięki wsparciu finansowemu Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii
Uzależnień w Olsztynie przeprowadzi "Zajęcia profilaktyczne u Szalonego Krasnoluda" - bezpłatne zajęcia
grania w gry "bez prądu" dla dzieci ze szkół podstawowych (środy) oraz gimnazjalnych (piątki) w godz.
16.00-18.00 w lokalu przy u. Kołobrzeskiej 30 w Olsztynie.
Zobacz więcej

12. 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.
13. 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

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.

18. Zapraszamy do odwiedzin i polubienia naszej strony na Facebooku
https://www.facebook.com/Olszty%C5%84skie-Centrum-Organizacji-Pozarz%C4%85dowych155909561107979/
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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

