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-----------------------------------------------------------------1. Donosiciel Pozarządowy nr 44 marzec 2012 do pobrania
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_44.pdf >>
Donosiciel Pozarządowy jest biuletynem wydawanym w ramach projektu Olsztyńskie Centrum
Organizacji Pozarządowych realizowanego przy współudziale finansowym Gminy Olsztyn.
Jego wydawcą jest Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie".
Archiwum DP znajduje się tutaj >>

-----------------------------------------------------------------2. Zaproszenie na Forum Organizacji Pozarządowych - Olsztyn, 29.03.2012
-----------------------------------------------------------------Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe
działające na terenie Gminy Olsztyn do udziału w Forum Organizacji Pozarządowych w czwartek 29
marca 2012 o godzinie 16.30 (Ratusz sala 219). Będzie ono poświęcone bardzo istotnym kwestiom,
takimi jak: dopracowanie Regulaminu Forum, wytyczenie dalszej drogi "pozarządówki" w Olsztynie budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez włączenie się organizacji w pracę.
Program >>
Rejestracja >>
Kontakt: :
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
prowadzone przez
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie"
e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com
tel. 503 680 500
10-274 Olsztyn
ul. Tarasa Szewczenki 1
sekretariat:
Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn
ropmo.olsztyn@gmail.com

--------------------------------------------------------------------3. Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
edukacji
--------------------------------------------------------------------Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego w zakresie edukacji pn.:
Organizacja szkoleń dla uczniów klas czwartych i szóstych szkół podstawowych oraz klas d rugich
gimnazjów i klas drugich szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------4. Olsztyńskie Centrum Wolontariatu Spinacz - oferty dla wolontariuszy
--------------------------------------------------------------------Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby chcące pomagać, do skorzystania z ofert zamieszczonych
na naszej stronie http://ocop.olsztyn.pl/spinacz/
Zapraszamy również wszystkie chętne jednostki do zgłaszania nowych ofert pracy wolontarystycznej.
Prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy: olsztynwolontariat@gmail.com lub telefoniczny z naszą
koordynatorką Katarzyną Cieplińską, tel.509-077-012

Olsztyńskie Centrum Wolontariatu Spinacz
prowadzone przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”.
www.ocop.olsztyn.pl/spinacz/

--------------------------------------------------------------------5. COPy Warmii i Mazur - Forum Pełnomocników – o partycypacji i zadaniach publicznych
--------------------------------------------------------------------W tym roku przed nami drugie już z cyklu Forum Pełnomocników. Do udziału w nim ESWIP
(organizator) zaprasza urzędników z terenu całego województwa, odpowiedzialnych za współpracę z
organizacjami pozarządowymi. Spotkanie już 3 kwietnia 2012 (wtorek) w Hotelu Warmińskim w
Olsztynie, ul. Kołobrzeska 1.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------6. 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. 512558349
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 w ramach projektu „Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych”
realizowanego przy współudziale finansowym Gminy Olsztyn przez Związek Stowarzyszeń "Razem w
Olsztynie".

--------------------------------------------------------------------7. 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 możliwość uzyskania pomocy przy sporządzaniu min. pism, odwołań, 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
- środy 11.00-14.00
- piątki 11.00-14.00
Pytania dotyczące aspektów prawnych powstawania i funkcjonowania organizacji pozarządowych
prosimy przesyłać 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.

--------------------------------------------------------------------8. Fundacja FIKA - „Mam prawo do prawa” - bezpłatne porady prawne i obywatelskie oraz doradztwo
NGO w Bartoszycach
--------------------------------------------------------------------W ramach porozumienia pomiędzy Fundacją „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA a Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bartoszycach przez najbliższe pół roku odbywać się będą bezpłatne
porady prawne i obywatelskie oraz doradztwo NGO. Porady finansowane są ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, jako jedno z działań projektu MAM PRAWO DO PRAWA
prowadzonego przez Fundację FIKA.
Zobacz więcej >>
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.

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia o konkursach – Konkurs inicjatyw organizacji pozarządowych w 2012 r.
--------------------------------------------------------------------Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs na najlepsze projekty z obszaru:
wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Mogą w nim wziąć udział organizacje
pozarządowe. Termin nadsyłania ofert upływa 10 kwietnia 2012.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia o konkursach – ”Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich” na rok 2012
--------------------------------------------------------------------W ramach konkursu ”Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich" mogą otrzymywać
dofinansowanie miasta i gminy – członkowie Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, jednostki

organizacyjne im podległe oraz działające na terenie tych miast i gmin podmioty nie zaliczane do
sektora finansów publicznych i nie kierujące się osiągnięciem zysku. Miasto Olsztyn jest członkiem
Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich od 2003 roku.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------11. Ogłoszenia OCOP - Rozpoczęła się dziesiąta edycja akcji Masz Głos, Masz Wybór
--------------------------------------------------------------------Akcja Masz Głos, Masz Wybór to ogólnopolska akcja zainaugurowana w 2002 roku. Do tej pory objęła
swoim działaniem 600 gmin w całej Polsce. W tym roku do organizatorów akcji Fundacji im. Stefana
Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów dołączyły: Fundacja Pracowania Zrównoważonego
Rozwoju, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Stowarzyszanie Liderów
Lokalnych Grup Obywatelskich. W 2011 roku Nagrodą Super Samorząd, pod patronatem Prezydenta
RP uhonorowanych zostało pięciu uczestników akcji.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------12. Ogłoszenia OCOP - Obywatele Kultury Olsztyna
--------------------------------------------------------------------Obywatele Kultury Olsztyna - jest to obywatelski ruch - niezależny i otwarty, zrzeszający ludzi
zainteresowanych odnową życia kulturalnego oraz poprawą współpracy samorządów ze
środowiskami twórców, animatorów i odbiorców kultury. "Obywateli Kultury" łączy wola
konstruktywnej współpracy oraz krytyczna ocena stanu kultury w Olsztynie i województwie.
"Obywatele Kultury Olsztyna" rozpoczęli swoją działalność w listopadzie ub. roku. Informację o
bieżących działaniach można śledzić na stronie www.kulturaolsztyna.pl oraz na profilu Facebook pn.
Obywatele Kultury Olsztyna.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------13. Ogłoszenia OCOP – Zaproszenie na spotkanie pt. "Zmiany w systemie emerytalnym"
--------------------------------------------------------------------Poseł dr Janusz Cichoń zaprasza na spotkanie pt. "Zmiany w systemie emerytalnym", które odbędzie
się 26 marca 2012 o godz. 12.00 w Hotelu Wileńskim ul. Knosały 5 w Olsztynie. Spotkanie będzie
okazją do zapoznania się z uwarunkowaniami i założeniami reformy emerytalnej.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------14. Ogłoszenia OCOP – Forum Prorodzinne – Zaproszenie do udziału w konkursie literackim oraz
plastycznym i grafiki komputerowej
--------------------------------------------------------------------W ramach XIV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny Forum Prorodzinne jako współorganizator
zaprasza do udziału w konkursie literackim oraz plastycznym i grafiki komputerowej.

Konkursy przeznaczone są dla dzieci, młodzieży, a także dorosłych.Regulaminy konkursów i dokładne
informacje znajdują się w załącznikach oraz na stronie internetowej: www.forumprorodzinne.nsv.pl

--------------------------------------------------------------------15. Ogłoszenia OCOP – Planeta 11 - Zaproszenie na projekcję filmu poświęconego sytuacji w Tybecie
--------------------------------------------------------------------Planeta 11, Multimedialna Biblioteka Młodych oraz Stowarzyszenie Warnija zapraszają na projekcję
filmu poświęconego sytuacji w Tybecie w poniedziałek 26.03 o godz.17.30 w Planecie 11.
Zobacz więcej >>

====================================
Serwis Informacyjny OCOP
Redaguje:
Ewa Komaiszko-Goerick, 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

