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ORGANIZACJI

POZARZĄDOWYCH***

Przyszłość energetyki cieplnej w Olsztynie
Szkolenie OCOP pt. "Skuteczne narzędzia fundraisingowe w 2016 roku"
Akcja społeczna PRZEKAŻ SWÓJ 1% DLA OLSZTYNA
Program „Sport wszystkich dzieci” - konkurs MSiT
IV edycja konkursu grantowego! - 1000 pierwszych dni dla zdrowia
Rusza IX edycja konkursu Seniorzy w akcji
Bezpłatne doradztwo dla NGO
Zapraszamy do odwiedzania strony 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. Przyszłość energetyki cieplnej w Olsztynie
Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz oraz MPEC zapraszają na spotkanie poświęcone przyszłości
energetyki cieplnej w Olsztynie. Spotkanie odbędzie się 22 lutego 2016 r. w Olsztyńskim Parku
Naukowo-Technologicznym przy ul. Trylińskiego 2, o godz. 17.00 w sali konferencyjnej budynku BK.
Zobacz więcej

2. Szkolenie OCOP pt. "Skuteczne narzędzia fundraisingowe w 2016 roku"
Termin: 26 -27 lutego 2016 r. (piątek - sobota), godz. 9.30 - 16.00
Zapisy od: 2016-02-12 do: 2016-02-25
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. "Skuteczne narzędzia fundraisingowe w 2016
roku", które przeprowadzi Piotr Omalecki.
Zobacz więcej

3. Akcja społeczna PRZEKAŻ SWÓJ 1% DLA OLSZTYNA

W ramach AKCJI SPOŁECZNEJ 1% dla Olsztyna, Olsztyńskie Centrum Wolontariatu „SPINACZ”
prowadzone przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” zaprasza na bezpłatną pomoc przy
rozliczaniu PIT-ów za 2015 rok.
Zobacz więcej

4. Program „Sport wszystkich dzieci” - konkurs MSiT
Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program „Sport wszystkich dzieci” w ramach rozwijania sportu
poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Oferty należy
składać do 24 lutego 2016 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: Konkurs

5. IV edycja konkursu grantowego! - 1000 pierwszych dni dla zdrowia
Fundacja Nutricia ogłosiła kolejną edycję konkursu grantowego w ramach edukacyjnego programu
„1000 pierwszych dni dla zdrowia”. Do wygrania jest 10 grantów finansowych w wysokości 5 000 zł
brutto każdy. Najlepsi, którzy wygrają granty, będą mogli promować w swoim regionie prawidłowe
nawyki żywieniowe wśród kobiet ciężarnych, kobiet karmiących piersią oraz rodziców i opiekunów dzieci
w pierwszym roku życia. Wnioski można składać do 25 marca.
Zobacz więcej

6. Rusza IX edycja konkursu Seniorzy w akcji
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w
ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” inkubator + dotacje na działania społeczne osób starszych i
inicjatywy międzypokoleniowe. Zapraszamy do składania listów intencyjnych do 17 marca 2016.
Zobacz więcej

7. 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.

8. Zapraszamy do odwiedzania strony Powiatowe Forum Pełnomocników

Link do strony: http://www.ocop.olsztyn.pl/index.php?group=pfp&page=news&grupa=11, na której
zamieszczane są informacje z powiatu Olsztyńskiego

9. 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
10. 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

11. 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

12. 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.

13. 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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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

