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1. Seminarium o wsparciu inicjatyw młodzieży
Wszystkich chętnych, którzy zajmują się inicjatywami młodzieżowymi, chcą je wesprzeć we współpracy
lub też mają doświadczenie z takiej współpracy i chcą się nim podzielić, zapraszamy do udziału w
seminarium pt. "Jak wspierać inicjatywy grup młodzieżowych".
Zobacz więcej

2. MPRO 2020 - nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Spotkanie dla organizacji pozarządowych
Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych, które odbędzie się 26.02.2016 r.
(piątek), w sali 219 ratusza o godz. 13.30.
Chcemy porozmawiać z Państwem o możliwościach włączenia się sektora pozarządowego w proces
rewitalizacji Olsztyna oraz wskazać potencjalne źródła finansowania projektów społecznych w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Szczególnie liczymy na obecność organizacji działających w
sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub
rynku pracy.

Zobacz więcej

3. Konsultacje w sprawie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury
Zapraszamy wszystkie organizacje, które planują złożyć ofertę realizacji zadania publicznego w dziedzinie
kultury, na indywidualne konsultacje, które odbędą się w bibliotece Planeta 11 przy al. Piłsudskiego 38,w
dniu 25 lutego 2016 r. w godz. 14.00 – 17.00.
Zobacz więcej

4. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2016
Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 22 – 27 lutego 2016 roku
„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest
zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.
Zobacz więcej

5. Zaproszenie do konsultacji
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie do zgłaszania uwag i opinii dot. projektu Uchwały Sejmiku Województwa WarmińskoMazurskiego w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zaproszenie

6. Koalicja Dla Zatorza - spotkanie robocze 24 lutego 2016 r.
„Koalicja Dla Zatorza” serdecznie zaprasza mieszkańców, stowarzyszenia, fundacje na kolejne robocze
spotkanie, które odbędzie się w środę 24 lutego 2016 r. o godz. 18:00 w sali nr 48 w CEiIK-u (dawny
WDK) przy ul. Parkowej 1 w Jakubowie.
Zobacz więcej

7. Konkurs z okazji X Jubileuszowych Światowych Dni Bajki
Stowarzyszenie "Bajka" serdecznie zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie plastycznym na
plakat X Światowych Dni Bajki. W tym roku wydarzenie odbędzie się między 3 a 5 czerwca.
Zobacz więcej

8. Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”
Zapraszamy do udziału w XXII edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu
Wspaniałych”, którego organizatorem jest Fundacja „Świat na Tak”. Termin zgłaszania kandydatów
upływa z dniem 15 marca 2016 r.

Zobacz więcej

9. Pokaz filmu dokumentalnego "Wpuszczeni w korek"
Towarzystwo Miłośników Olsztyna, FRO, a także olsztyński oddział SARP zapraszam na pokaz filmu
dokumentalnego "Wpuszczeni w korek".
Projekcja filmu odbędzie się 3 marca 2016 r. godz. 18.00, ul Skłodowskiej-Curie 12A/1. Wstęp wolny.
Zobacz więcej

10. Akademia Trzeciego Wieku - Wykłady marzec 2016
Akademia Trzeciego Wieku zaprasza do zapoznania się z tematami wykładów organizowanych w
miesiącu marcu. Z chęcią przyjmiemy propozycje ciekawych tematów oraz wykładowców chętnych je
przedstawić.
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. 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

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. 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

15. 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

16. 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.

17. 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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