*** SERWIS INFORMACYJNY OLSZTYŃSKIEGO CENTRUM
*** I FUNDACJI INICJATYWA KOBIET AKTYWNYCH FIKA**
*** NR 7/2016***
Olsztyn, 07.03.2016

ORGANIZACJI

POZARZĄDOWYCH***

1. Donosiciel Pozarządowy nr 90 - luty 2016 - do pobrania
2. Szkolenie OCOP pt. „Partnerstwo lokalne (osiedlowe, miejskie) - fanaberie naukowców czy
konieczność w nowej perspektywie finansowej?”
3. Szkolenie OCOP pt. „Działalność odpłatna w organizacji pozarządowej”
4. Ankieta ewaluacyjna Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego - przedłużony termin jej składania
5. Masz Głos, Masz Wybór - Szkolenia regionalne 2016
6. Trwa Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2016!
7. Konkurs TESCO
8. Start konkursu: pieniądze od Kulczyk Foundation na projekt społeczny!
9. Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”
10. Nabór wniosków do programu „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży”
11. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Standardowe Granty
12. Agrafka Agory 2016/2017– rusza nabór wniosków o dofinansowanie programów stypendialnych
13. Druga edycja programu Virgin Mobile Academy 2015/2016
14. Szwedzkie granty na współpracę w Regionie Morza Bałtyckiego
15. Program "Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami"
16. Konkurs Bank Dziecięcych Uśmiechów
17. Jestem Przyjacielem Lasu!
18. Akademia Trzeciego Wieku - Wykłady marzec 2016
19. Bezpłatne doradztwo dla NGO
20. Zapraszamy do odwiedzania strony Powiatowe Forum Pełnomocników
21. Fundacja FIKA - bezpłatne porady prawne i mediacje
22. Olsztyńskie Centrum Wolontariatu „Spinacz”
23. Wypożyczanie sprzętu w OCOP
24. Biblioteka OCOP
25. Zapraszamy do odwiedzin i polubienia naszej strony na Facebooku

1. Donosiciel Pozarządowy nr 90 - luty 2016 - do pobrania
Zapraszamy do pobrania wersji PDF, nowego wydania "Donosiciela Pozarządowego"
Zobacz więcej

2. Szkolenie OCOP pt. „Partnerstwo lokalne (osiedlowe, miejskie) - fanaberie naukowców czy
konieczność w nowej perspektywie finansowej?”

Termin: 11 marca 2016 r. (piątek), godz. 9.00 - 15.00
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. „Partnerstwo lokalne (osiedlowe, miejskie) - fanaberie
naukowców czy konieczność w nowej perspektywie finansowej?”, które przeprowadzi Piotr Omalecki.
Zobacz więcej

3. Szkolenie OCOP pt. „Działalność odpłatna w organizacji pozarządowej”
Termin: 19 marca 2016 r. (sobota), godz. 10.00 do 14.00
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. „Działalność odpłatna w organizacji pozarządowej”, które
przeprowadzi Maria Ziółkowska.
Zobacz więcej

4. Ankieta ewaluacyjna Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego - przedłużony termin jej składania
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" wraz z Fundacją im. Stefana Batorego zaprasza do
wypełnienia ankiety, która posłuży do ewaluacji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Termin
nadsyłania ankiet został przedłużony do 11 marca włącznie br. (piątek). Serdecznie dziękujemy :-)
Ankieta

5. Masz Głos, Masz Wybór - Szkolenia regionalne 2016
Spotkania regionalne są elementem akcji Masz Głos, Masz Wybór, otwartym dla wszystkich chętnych,
odbędą się w 10 miastach Polski. Podczas każdego z nich będzie można wziąć udział w szkoleniu – od
prowadzenia diagnozy lokalnej, przez ewaluacje swoich działań, po omówienie instrumentów jakie
posiadają mieszkańcy aby wpływać na kształt budżetu gminnego.
Spotkanie w Olsztynie odbędzie się 16 marca pomiędzy 10.00 a 17.00 w siedzibie Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej w Olsztynie przy ulicy 1 Maja 5 (sala numer 109 na I piętrze).
Zobacz więcej

6. Trwa Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2016!
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu
"Równać Szanse 2016" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Termin nadsyłania wniosków w
pierwszym etapie mija 10 marca 2016 roku, o godzinie 12:00.
Zobacz więcej

7. Konkurs TESCO

Masz pomysł, jak zmienić świat wokół Ciebie? Weź udział w programie „Decydujesz, pomagamy”, w
którym Tesco wesprze inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności i przyzna granty aż 160 organizacjom z
całego kraju na łączną sumę 800 000 zł. Wnioski można składać w terminie 7 marca - 3 kwietnia 2016
roku. Szczegóły

8. Start konkursu: pieniądze od Kulczyk Foundation na projekt społeczny!
1 marca ruszył Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation – pierwsza edycja w tym roku. W 2016 odbędą się
dwie edycje – właśnie ta wiosenna i jesienna. W każdej jest do rozdania 100 tys. zł. Maksymalnie można
zdobyć 25 tys. zł. Nabór wniosków w tej edycji zakończy się 30 czerwca.
Zobacz więcej

9. 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

10. Nabór wniosków do programu „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży”
Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do XI edycji Programu „Polsko-Ukraińska Wymiana
Młodzieży” na rok 2016. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat. Termin
składania wniosków: do 31 marca 2016 r.
Zobacz więcej

11. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Standardowe Granty
Celem Funduszu jest wspierania współpracy z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz integrację tych państw
z Unią Europejską. Kwota wsparcia projektów w ramach programu Standardowych Grantów
wynosi minimum 6.001 euro. Środki otrzymane z Funduszu nie mogą przekraczać 80% całkowitych
kosztów projektu (w tym również wkład własny i granty z innych instytucji/organizacji). Terminy
nadsyłania wniosków: 15 marca 2016 r.
Więcej informacji

12. Agrafka Agory 2016/2017– rusza nabór wniosków o dofinansowanie programów stypendialnych
„Agrafka Agory” to partnerski Program Fundacji Agory i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. W
ramach dziesięciu edycji Programu do tej pory przyznano ponad 130 dotacji na realizację lokalnych
programów stypendialnych, na łączną kwotę ponad miliona złotych. Główne cele Programu to
wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie studentów do dalszego rozwoju i pracy, a także
popularyzacja idei stypendiów edukacyjnych w Polsce. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 marca 2016 r.
Zobacz więcej

13. Druga edycja programu Virgin Mobile Academy 2015/2016

Program skierowany jest zarówno do osób prywatnych, jak i ngo-sów czy instytucji. Może zgłosić się
każdy, kto chce zrealizować swój nowy projekt lub potrzebuje dofinansowania do inicjatywy, która już
trwa. Do wygrania jest 100 000 zł na realizację projektu z obszaru kultury i sztuki. Zgłoszenia
przyjmowane są do 31 marca 2016 r.
Zobacz więcej

14. Szwedzkie granty na współpracę w Regionie Morza Bałtyckiego
Wnioski w konkursie na finansowanie współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego można składać do 14
kwietnia 2016 r. Maksymalne dofinansowanie wynosi 500 tys. koron szwedzkich.
Zobacz więcej

15. Program "Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami"
Ruszył Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), którego celem
jest finansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych, realizujących projekty na rzecz
aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami w ramach regionalnych programów
operacyjnych 2014-2020.
Zobacz więcej

16. Konkurs Bank Dziecięcych Uśmiechów
Zapraszamy do kolejnej edycji konkursu grantowego Bank Dziecięcych Uśmiechów (BDU). Program Bank
Dziecięcych Uśmiechów jest programem mikro-grantowym stworzonym z myślą o instytucjach i
organizacjach społecznych pracujących na co dzień z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich.
Nabór wniosków od 01.03.2016r. do 31.03.2016r.
Zobacz więcej

17. Jestem Przyjacielem Lasu!
Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela i Warmińsko-Mazurski Okręg Ligi Ochrony Przyrody zapraszają
na Arystotelesowski rajd edukacyjny z cyklu "Jestem Przyjacielem Lasu!" dnia 24 marca o 9.30 w
Jakubowie.
Zobacz więcej

18. 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

19. 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.

20. 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

21. 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

22. 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

23. 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

24. 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.

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

Serwis
Informacyjny
OCOP
redaguje:
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

