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

1. Donosiciel Pozarządowy nr 83 – czerwiec 2015 - do pobrania
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_83.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. Ostatni moment na składanie wniosków do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego
-----------------------------------------------------------------Rozpoczęliśmy ostatni tydzień składania wniosków do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Każdy
mieszkaniec Olsztyna, który ukończył 13 lat ma możliwość złożenia swojej propozycji do budżetu miasta.
Zobacz więcej

3. Zapraszamy na konferencję „Samorząd i organizacje - gotowi na model”
-----------------------------------------------------------------Stowarzyszenie ESWIP ma przyjemność zaprosić Państwa na konferencję pn. „Samorząd i organizacje gotowi na model”, poświęconą współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.
Zobacz więcej

4. Podziękowanie za pomoc w organizacji w II Maratonie Festiwal Telewizyjnych Filmów Sportowych
-----------------------------------------------------------------Zobacz więcej

5. Rusza XII edycja konkursu „Godni Naśladowania”
-----------------------------------------------------------------Zobacz więcej

6. II Dialog Młodzieży Morza Bałtyckiego
-----------------------------------------------------------------Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, we współpracy z Sekretariatem Rady Państw Morza
Bałtyckiego, Fundacją Borussia i Fundacją Koerber Stiftung, zaprasza młodzież z Warmii i Mazur do
wzięcia udziału w międzynarodowym wydarzeniu. II Dialog Młodzieży Morza Bałtyckiego odbędzie się w
Olsztynie w dniach 2 – 9 września 2015 r. W Dialogu Młodzieży weźmie udział 50 młodych ludzi w wieku
16 – 19 lat z całej Europy, którzy poruszą takie tematy jak: przebieg i następstwa II Wojny Światowej,
transformacja w Polsce od czasów wojny do współczesności, tożsamość regionalna i bałtycka. Program
obejmie warsztaty historyczne, fotograficzne, filmowe i socjologiczne oraz wystawę prezentującą ich
rezultaty.
Zobacz więcej

7. Informacje o 10 inicjatywach na 10- lecie
-----------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” organizuje obchody jubileuszu 10-lecia. Hasłem przewodnim
naszych działań w ramach obchodów jest „Razem w Olsztynie. 10 lat !”. Dla uczczenia jubileuszu
planujemy zorganizować w 2015 roku 10 inicjatyw na 10-lecie Związku Stowarzyszeń „Razem w
Olsztynie”. Wspólnie z naszymi partnerami, współpracującymi organizacjami oraz instytucjami chcemy
podejmować różne formy aktywności w różnych obszarach. Podejmowane przez nas działania wpisują
się również w obchody „25 lat Samorządności”. Chcemy w tak ważnym roku zaprezentować obywatelski
dorobek organizacji pozarządowych oraz samorządu.
Zobacz więcej

8. Ogłoszenie o naborze do prac w Zespole ds. wypracowania Miejskiego Programu Rewitalizacji
Olsztyna do 2020 roku
-----------------------------------------------------------------Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna ogłasza nabór do prac w Zespole ds. wypracowania
Miejskiego Programu Rewitalizacji Olsztyna do 2020 roku, przedstawicielki i przedstawicieli organizacji
pozarządowych działających na terenie Olsztyna, posiadający wiedzę i doświadczenie w obszarze
rewitalizacji.

Zobacz więcej
9. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na rok 2015
Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WiM

10. 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.

11. 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

12. 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/

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

14. Konkurs grantowy „Bezpieczne dzieciństwo”
-----------------------------------------------------------------Fundacja Dzieci Niczyje zaprasza do udziału w programie „Bezpieczne dzieciństwo”. O granty mogą
ubiegać się organizacje pozarządowe, które wspierają społeczność lokalną w polepszaniu standardów
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Wnioski można składać do 3 lipca. Program „Bezpieczne dzieciństwo”
promuje działania, których celem jest ochrona dzieci przed przemocą i krzywdzeniem oraz pomoc ich
rodzinom i opiekunom. O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które wspierają
społeczność lokalną w polepszaniu standardów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w trzech liniach
programowych.
Zobacz więcej

15. Międzynarodowy Konkurs pt.: "Taką Cię kocham, moja Polsko"
-----------------------------------------------------------------Zobacz więcej
16. Konkurs Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji : Działania na rzecz mniejszości narodowych i
etnicznych
-----------------------------------------------------------------Minister Administracji i Cyfryzacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z
zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych pn. „Remonty przedszkoli, w których
prowadzone jest nauczanie w dwóch językach – języku polskim i języku niemieckim jako języku
mniejszości". Oferty należy składać do 7 lipca 2015. Celem zadania jest wsparcie remontów
prowadzonych przez podmioty niepubliczne przedszkoli, w których prowadzone jest nauczanie w dwóch
językach – języku polskim i języku niemieckim jako języku mniejszości narodowej. W ramach realizacji
zadania mogą być sfinansowane lub współfinansowane koszty remontów budynków lub pomieszczeń, w
których funkcjonują przedszkola (oraz oddziały przedszkolne przy szkołach), w których prowadzone jest
nauczanie w dwóch językach – języku polskim i języku niemieckim jako języku mniejszości narodowej.
Zobacz więcej

17. II edycja konkursu Banku Zachodniego WBK "Tu mieszkam, tu zmieniam"
-----------------------------------------------------------------Bank Zachodni WBK, należący do Grupy Santander, ogłosił II edycję ogólnopolskiego konkursu
skierowanego do społeczności lokalnych – „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Wysokość dofinansowania
projektów wyniesie od 4 tys. do 10 tys. złotych. Łączna wartość przeznaczonych na dofinansowanie
środków to 1,5 mln zł. Propozycje projektów należy składać do 26 lipca 2015. Dofinansowanie w
Konkursie przyznawane jest na wsparcie projektów z zakresu m.in: zagospodarowania lokalnej
przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, czystości, funkcjonalności, ochrony zabytków,
pielęgnowania i tworzenia miejsc pamięci, ochrony i poszerzania wiedzy o środowisku naturalnym,
promocji i upamiętnienia postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko i których

dorobek jest żywy w lokalnej świadomości albo wart przywrócenia pamięci, budowania wspólnot
międzypokoleniowych, pogłębiania więzi lokalnych, współpracy między organizacjami.
Zobacz więcej

18. Konkurs grantowy "Bezpieczne dzieciństwo"
-----------------------------------------------------------------Fundacja Dzieci Niczyje zaprasza do udziału w programie „Bezpieczne dzieciństwo”. O granty mogą
ubiegać się organizacje pozarządowe, które wspierają społeczność lokalną w polepszaniu standardów
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Wnioski można składać do 3 lipca. Program „Bezpieczne dzieciństwo”
promuje działania, których celem jest ochrona dzieci przed przemocą i krzywdzeniem oraz pomoc ich
rodzinom i opiekunom.
Zobacz więcej

19. Konsultacje w ramach projektu „III Sektor dla Polski”
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do kolejnej fazy konsultacji w ramach projektu „III Sektor dla Polski”. Jesteśmy w trakcie
niezwykle wytężonej pracy sektora pozarządowego, który wspólnym wysiłkiem, połączonym
zaangażowaniem poszczególnych województw tworzy strategię swojego rozwoju nazwaną: strategiczną
mapą drogową rozwoju sektora obywatelskiego w Polsce.
Zobacz więcej

20. Wolontariat w Republice Ściborskiej
-----------------------------------------------------------------Republika Ściborska zaprasza wolontariuszy do współpracy przy prowadzeniu swojej ekologicznej
osady. To dobre miejsce, z misją, odwiedzane przez niezwykłych ludzi, położone w dzikiej i naturalnej
okolicy. Praca nie ciężka, a bardzo przyjemna. Na pewno można się wielu rzeczy nauczyć, zyskać
doświadczenie w wielu dziedzinach (rolnictwo ekologiczne, zdrowy styl życia, ekologiczna turystyka,
praca przy zwierzętach,…). Republika Ściborska to wegetariańskie państwo położone w najdzikszej części
Mazur (tzw. Dzikie Mazury). Obowiązują tam zasady: bez alkoholu, tytoniu i wulgarnego słownictwa,
teren tylko wegetariański.
Zobacz więcej

21. Projekt Akademia Szachów Szalonego Krasnoluda - wolontariusze poszukiwani
-----------------------------------------------------------------Poszukiwani są wolontariusze - instruktorzy nauki gry w szachy do prowadzenia zajęć w Akademii
Szachów Szalonego Krasnoluda. Zajęcia zaplanowane są na dwa wybrane tygodnie sierpnia (dokładne
daty do uzgodnienia), prowadzone dla trzech 12-osobowych grup dzieci w godzinach 9-10 (I grupa
początkująca), 10.15-11.15 (II grupa początkująca) oraz 11.30-13.00 (grupa zaawansowana). Łącznie 4
godziny dziennie, codziennie od poniedziałku do piątku + zakończenie w sobotę spotkaniem wszystkich
uczestników i chętnych - szachy w plenerze. Kontakt: Monika Wysocka-Kawa Prezes Zarządu tel. 608 689
78.

22. Zaproszenie na konferencję "Pytasz - nie błądzisz"
-----------------------------------------------------------------Konferencja podsumowująca realizację projektu "Pytasz-nie błądzisz. Ośrodki poradnictwa prawnego i
obywatelskiego w województwie warmińsko-mazurskim" odbędzie się dnia 1 lipca 2015 r. w sali
konferencyjnej w Hotelu Wileńskim przy ul. Knosały 5 w Olsztynie w godz. 11.00 - 13.00.

Zobacz więcej

23. Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do udziału w ankiecie nt. Funduszy Norweskich i
Funduszy EOG
-----------------------------------------------------------------Fundacja im. Stefana Batorego zwraca się z prośbą o wypełnienie do 1 lipca ankiety, która jest dostępna
tutaj: http://goo.gl/forms/d7uRYVW9mk. Ankieta powstała z inicjatywy Norweskiego Komitetu
Helsińskiego, by umożliwić organizacjom wyrażenie opinii na temat Funduszy Norweskich i Funduszy
EOG, ze szczególnym uwzględnieniem programów dla organizacji pozarządowych. Wyniki ankiety
zostaną przedstawione norweskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.
Zobacz więcej
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Redaguje:
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Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i pomysły. Zapraszamy do współtworzenia biuletynu i udziału w
naszych przedsięwzięciach.
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Tel: +48 503 680 500
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
ul. Tarasa Szewczenki 1
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NIP: 7393542485, Regon: 280092551
Kalendarz OCOP >>
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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

