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------------------------------------------------------------------

1. Donosiciel Pozarządowy nr 82 – maj 2015 - do pobrania
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_82.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 >>

2. Spotkanie organizacyjne dla organizacji pozarządowych - 10 lat Związku Stowarzyszeń "Razem w
Olsztynie" - 2015-05-19
-----------------------------------------------------------------13 czerwca w Parku Kusocińskiego w Olsztynie mamy możliwość zorganizować wydarzenie jubileuszowe:
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" 10 lat!
Nasze urodziny chcemy obchodzić z przyjaciółmi, znajomymi, współpracującymi instytucjami,

stowarzyszeniami, fundacjami, z WAMI! Chcemy stworzyć przestrzeń dla zaprezentowania dorobku
olsztyńskich i nie tylko organizacji (animacje, gry, zabawy, itp.). Zapraszamy do udziału we wspólnych
urodzinach.
Jeżeli chcecie się wystawić prosimy o zgłaszanie się na adres ocop.olsztyn@gmail.com lub tel. 503 680
500 dnia 9 czerwca. Spotkania organizacyjne dla organizacji pozarządowych odbywają się w każdą środę
o godz. 16.30 w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1. Zapraszamy!

3. Zaproszenie na konferencję upowszechniającą produkt "Model efektywnej kontraktacji usług
społecznych" - 2015-05-22
-----------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” zaprasza na uroczystą konferencję upowszechniającą
produkt "Model efektywnej kontraktacji usług społecznych" w ramach projektu „Razem w kierunku
profesjonalizacji działań” realizowanego przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” w
partnerstwie z Gminą Olsztyn i Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka. Konferencja
odbędzie się w Hotelu Wileńskim w Olsztynie 12 czerwca 2015 r. w godz. 10.30-14.30.
Zobacz więcej

4. Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” - zaproszenie na szkolenia - 2015-05-22
-----------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” realizujący projekt „Razem w kierunku profesjonalizacji
działań” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w partnerstwie z Gminą Olsztyn i Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Ekonomicznego
Pasłęka zaprasza do wzięcia udziału w dwudniowych szkoleniach. Szkolenia skierowane są do
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz podmiotów
ekonomii społecznej z terenu województwa Warmińsko - Mazurskiego. Celem szkoleń jest zapoznanie
uczestników/czek z nowymi/innowacyjnymi rozwiązaniami w zlecaniu zadań organizacjom
pozarządowym na podstawie wypracowanego Modelu Efektywnej Kontraktacji Usług Społecznych w
ramach projektu innowacyjnego „Razem w kierunku profesjonalizacji działań”.
Zobacz więcej

5. 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.

6. Doradztwo dla NGO z Gminy Barczewo
-----------------------------------------------------------------Informujemy, że od marca do grudnia 2015 roku odbywa się stałe doradztwo indywidualne dla
organizacji pozarządowych z gminy Barczewo adekwatne do zdiagnozowanych problemów w ramach
projektu „W kierunku profesjonalizacji NGO” współfinansowanego ze środków otrzymanych z Gminy
Barczewo.
Zobacz więcej

7. Doradztwo specjalistyczne w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Olsztynie
--------------------------------------------------------------------Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oferuje doradztwo specjalistyczne dla przedsiębiorców
oraz przedstawicieli NGO.
Więcej na stronie: http://rodm-olsztyn.pl/nasze-dzialania/doradztwo-stale/

8. 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 (Uwaga 12 czerwca doradztwo odwołane)
Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA
10-274 Olsztyn, ul. Tarasa Szewczenki 1
tel. 505 344 605

9. Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT - dyżury prawników
-----------------------------------------------------------------Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT Oddział w Olsztynie uruchomiło bezpłatne dyżury prawników
w każdy czwartek od godz. 15.00 do 17.00 w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul.
Tarasa Szewczenki 1.
Telefon kontaktowy 502 210 670 Michał Gronowicz.

10. Konsultacje Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej 2016-2020
-----------------------------------------------------------------Ruszyły konsultacje Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej 2016-2020, kluczowego

dokumentu strategicznego polskiej pomocy rozwojowej. Określa on m.in. priorytety geograficzne i
tematyczne polskiej pomocy na najbliższych 5 lat, ale też opisuje programy edukacji globalnej i
wolontariatu. Konsultacje trwają do 12 czerwca.
Zobacz więcej

11. "Kultura. Rozwój. Olsztyn." Zaproszenie na debatę o instytucjach kultury - 2015-05-20
-----------------------------------------------------------------Debata "Instytucje w kulturze, kultura w instytucjach" odbędzie się 28 maja (czwartek) o godz. 16.30 w
Domu Mendelsohna (ul. Zyndrama z Maszkowic 2). Jest to kolejne spotkanie z cyklu "Kultura. Rozwój.
Olsztyn.", a jednocześnie kontynuacja debaty z listopada 2014 r. Na pytania będą odpowiadać: Barbara
Frydrych z Muzeum Miasta Gdyni, Agnieszka Kołodyńska – inicjatorka olsztyńskich Obywateli Kultury,
Krzysztof Dąbkowski – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie oraz Kazimierz Monkiewicz –
zastępca dyrektora ds. rozwoju kultury w Narodowym Centrum Kultury. Spotkanie poprowadzi
Aleksandra Szymańska – dyrektorka Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku.
Zobacz więcej

12. Zostań wolontariuszką/wolontariuszem Kongresu Kobiet! - 2015-05-19
-----------------------------------------------------------------Kongres Kobiet to nie tylko doroczne święto kobiet – wielki dwudniowy zjazd, w którym uczestniczą
kobiety (ale i mężczyźni, coraz więcej mężczyzn!) z całej Polski. Organizacja Kongresu, realizowanie jego
misji i postulatów, w skrócie sprowadzających się do działań na rzecz wyrównywania statusu kobiet i
mężczyzn, trwa przez cały rok. Realizowanych jest mnóstwo różnego rodzaju projektów i inicjatyw na
rzecz równości. W związku z tym niezwykle istotne jest wsparcie wolontariuszek i wolontariuszy.
Zobacz więcej

13. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Barka" - kursy - 2015-05-25
-----------------------------------------------------------------Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Barka" w Olsztynie zaprasza młodzież gimnazjalną,
licealistów i dorosłych na obozy żeglarskie zakończone egzaminem na patent żeglarza o różnych
profilach oraz na kurs wychowawców i instruktorów kolonii.
Zobacz więcej

14. Arystotelesowski rajd edukacyjny "Jestem przyjacielem lasu" -2015-05-25
-----------------------------------------------------------------Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela i Warmińsko-Mazurski Okręg Ligi Ochrony Przyrody zapraszają 2
czerwca o 9.30 na Arystotelesowski rajd edukacyjny "Jestem przyjacielem lasu". Start spod pomnika z
orłami (vis-a-vis Polikliniki MSW).
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

