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-----------------------------------------------------------------1. Donosiciel Pozarządowy nr 32 marzec 2011 do pobrania
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
DONOSICIEL POZARZĄDOWY nr 32 marzec 2011
donosiciel_pozarzadowy_nr_32.pdf >>
Donosiciel Pozarządowy jest biuletynem wydawanym obecnie w ramach projektu Olsztyoskie Centrum
Organizacji Pozarządowych - dofinansowanego przez Gminę Olsztyn oraz projektu "COPy Warmii i Mazur"
dofinansowanego przez EFS.
Jego wydawcą jest Związek Stowarzyszeo "Razem w Olsztynie".
Archiwum Donosiciela Pozarządowego znajduje się tutaj >>

-----------------------------------------------------------------2. 1% dla Olsztyna
-----------------------------------------------------------------Trwa Kampania Społeczna "1 % dla Olsztyna" prowadzona przez Radę Organizacji Pozarządowych Miasta

Olsztyn wraz z Urzędem Miasta Olsztyn Jej celem jest zachęcanie mieszkaoców stolicy Warmii i Mazur do
przekazywania swojego podatku na rzecz olsztyoskich organizacji posiadających status pożytku
publicznego.
Na stronie http://www.ocop.olsztyn.pl znajduje się lista olsztyoskich OPP, na które można przekazad 1%
podatku. Zapraszamy!

--------------------------------------------------------------------3. Wojewódzki Informator Pozarządowy – baza danych NGO z Olsztyna i powiatu olsztyoskiego.
--------------------------------------------------------------------Na stronie internetowej Olsztyoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych powstaje baza danych
organizacji pozarządowych z terenu Olsztyna i powiatu olsztyoskiego.
Stworzyliśmy nowy formularz, w którym można zawrzed więcej istotnych informacji na temat Paostwa
organizacji. Obecna konstrukcja bazy danych umożliwia wyszukiwanie informacji według nazwy, adresu,
danych kontaktowych, jak również obszarów działania.
Zachęcamy Paostwa do skorzystania z formularza i wpisania danych Paostwa organizacji do bazy OCOP.
Mamy nadzieję, że powstanie dzięki temu praktyczne narzędzie służące zarówno Paostwu, jak i osobom,
do których działania Paostwa organizacji są skierowane.
Link do bazy: http://www.ocop.olsztyn.pl/index.php?group=ocop&page=organizacje
Dane zamieszczone przez Paostwa do 18 kwietnia 2011 zostaną opublikowane w „Wojewódzkim
Informatorze Pozarządowym”, który zostanie wydany w ramach projektu „COPy Warmii i Mazur. Sied
Centrów Organizacji Pozarządowych Województwa Warmiosko-Mazurskiego”.
informacje szczegółowe dotyczące projektu>>

--------------------------------------------------------------------4. VIII edycja konkursu "Godni Naśladowania"
--------------------------------------------------------------------Rada Organizacji Pozarządowych ogłasza VIII edycję konkursu "Godni Naśladowania" pod honorowym
patronatem Marszałka Województwa Warmiosko-Mazurskiego pana Jacka Protasa.
Konkurs składa się z VI kategorii:
1. na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych (regulamin -załącznik kat I)
2. na najlepsza inicjatywę samorządu w zakresie współpracy z organizacjami (regulamin - załącznik kat II)
3. na najlepszą inicjatywę reprezentacji sektora (regulamin -załącznik kat III)
4. na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych na rzecz osób starszych (regulamin -załącznik kat IV)
5. Animator społeczny (regulamin - załącznik kat V) i nowa kategoria:
6. na najlepszy produkt ekonomii społecznej (regulamin - załącznik kat VI)
W tegorocznej edycji Rada wprowadziła do regulaminów następujące konkursu zmiany:
 nowa kategoria konkursu na produkt ekonomii społecznej






do konkursu mogą byd zgłaszane zrealizowane projekty z ostatnich dwóch lat lub wieloletnie
etapowe, w którym co najmniej jeden z etapów został już zrealizowany.
zgłoszenia przyjmujemy w wersji elektronicznej ( rekomendacje i załączniki -może byd scanem) lub
papierowej w biurze Rad przy ulicy Staromiejskiej 16/7 10-017 Olsztyn lub na adres
godninasladowania@gmail.com
do Kapituły zapraszani będą laureaci z poprzedniej edycji konkursu (w poszczególnych
kategoriach)

Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 kwietnia 2011 w biurze Rady w Olsztynie, ul. Staromiejska 16/7
lub na adres mailowy godninasladowania@gmail.com
Finał konkursu odbędzie się podczas dorocznej konferencji organizacji pozarządowych,
która w tym roku planowana jest 10 czerwca w Hotelu Warmioskim w Olsztynie.

--------------------------------------------------------------------5. Profesjonalne doradztwo dla NGO
--------------------------------------------------------------------Zapraszamy do korzystania z profesjonalnego doradztwa dla organizacji pozarządowych:
Kontakt:
ocop.olsztyn@gmail.com
Tel. 512558349
Natomiast osoby zajmujące się w organizacji sprawami księgowymi i finansowymi zapraszamy do
skorzystania z bezpłatnego doradztwa w Olsztyoskim Centrum Organizacji Pozarządowych
we wtorki g.17.00-19.00
Doradztwo jest organizowane przez Związek Stowarzyszeo "Razem w Olsztynie"
Miejsce: Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa
Doradztwo jest organizowane w ramach projektu „Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych”
dofinansowanego przez Gminę Olsztyn.
Realizatorzy projektu:
Związek Stowarzyszeo "Razem w Olsztynie",
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA

--------------------------------------------------------------------6. Fundacja FIKA - "Mam prawo do prawa" - Porady prawne i obywatelskie
--------------------------------------------------------------------W ramach projektu "Mam prawo do prawa" realizowanego przez Fundację FIKA prowadzone są bezpłatne

porady prawne i obywatelskie, spotkania z doradcami i ekspertami. W trakcie porad istnieje możliwośd
uzyskania pomocy przy sporządzaniu min. pism, odwołao, wniosków, powództw, itp.
Prowadzone jest również doradztwo prawne dla przedstawicieli NGO.
Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego Projektu przy ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa
Dyżury ekspertów i doradców
- środa 11.00-14.00
- piątek 11.00-14.00
Pytania dotyczące aspektów prawnych powstawania i funkcjonowania organizacji pozarządowych prosimy
przesyład drogą elektroniczną: mamprawo.fika@gmail.com
Projekt „Mam prawo do prawa” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.4 Rozwój
potencjału trzeciego sektora, Podziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego

--------------------------------------------------------------------7. Ogłoszenia OCOP - "Młodzież w działaniu"
--------------------------------------------------------------------Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w ramach programu "Młodzież w
działaniu". Celem zaproszenia jest wspieranie projektów promujących współpracę na rzecz młodzieży
między paostwami uczestniczącymi w programie i paostwami partnerskimi niesąsiadującymi z Unią
Europejską. W ramach niniejszego zaproszenia przewidziane są dotacje na projekty organizacji
pozarządowych, krajowych rad młodzieżowych, organów publicznych na poziomie regionalnym lub
lokalnym.
Szczegóły >>

--------------------------------------------------------------------8. Ogłoszenia OCOP -"Granty 2011" - Konkurs Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich
--------------------------------------------------------------------Zarząd Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich zaprasza do udziału w konkursie "Granty 2011".
W konkursie mogą wziąd udział Miasta i gminy Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, jednostki
organizacyjne im podległe oraz działające na terenie tych miast i gmin podmioty niezaliczane do sektora
finansów publicznych i niekierujące się osiągnięciem zysku.
Szczegóły >>

====================================

Serwis Informacyjny OCOP i Fundacji Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA
Redaguje:
Ewa Komaiszko-Goerick, ekg.fika.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 68 05 00
Związek Stowarzyszeo „Razem w Olsztynie”
ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
NIP: 7393542485, Regon: 280092551
Kalendarz OCOP >>
Zgłoszenie do listy adresowej na adres ocop.olsztyn@gmail.com
Wiadomośd ta została wysłana z bazy adresowej OCOP, Fundacji FIKA oraz Olsztyoskiego Banku Informacji
o Organizacjach Pozarządowych.
Aby się wypisad, prześlij zwrotnego maila z adnotacją "odmawiam” na adres ocop.olsztyn@gmail.com

