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1. Olsztyńska Kawiarenka Obywatelska - dyskusje na Tarasie pt. Ustawa o petycjach: wyzwanie dla
samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych

----------------------------------------------------------------------------------------------Czy wiecie, czym jest petycja? Czy jesteście przygotowani do jej złożenia lub rozpatrzenia? Czy wiecie,
jakie wymogi nakłada ustawa na obywateli składających petycję i na samorządy w zakresie jej
rozpatrzenia?
Jeżeli nie, to zapraszamy na spotkanie prezentujące w przystępnej formie najważniejsze postanowienia
ustawy o petycjach oraz wskazówki dotyczące tego, jak się przygotować do ich stosowania.

28 lipca 2015 roku, o godz. 16.30 w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa
Szewczenki 1.
Zobacz więcej

2. Nabór do Rady Olsztyńskich Seniorów

----------------------------------------------------------------------------------------------Kandydatów mających skończone 60 lat i poparcie instytucji albo organizacji działających na rzecz osób
starszych lub co najmniej 20 osobowej grupy mieszkańców z tej samej grupy wiekowej, można zgłaszać
osobiście składając właściwe formularze do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta
Olsztyna ul. Knosały 3/5 pok. nr 15 lub Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Olsztyna: Pl. Jana Pawła II 1 lub
przesłać pocztą na powyższe adresy.




do 31 lipca 2015 r. do godz. 15 - termin zgłaszania kandydatów do Rady Olsztyńskich Seniorów
i do Komisji Wyborczej
do 10 sierpnia 2015 r. do godz. 15 - termin zgłaszania kandydatów na Walne Zebranie
20 sierpnia 2015 r. godz. 16 – Wybory do Rady Olsztyńskich Seniorów.

Zobacz więcej
3. Przedłużenie terminu na zamieszczenie sprawozdań OPP

----------------------------------------------------------------------------------------------Termin na zamieszczenie sprawozdań merytorycznych i finansowych organizacji pożytku publicznego
został wydłużony do 22 lipca 2015 r. - poinformował Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej.
Więcej na stronie: poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1649602.html

4. Konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2016.

----------------------------------------------------------------------------------------------Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości zaprasza do udziału
w procesie konsultacji publicznych projektu Programu Współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2016. Uwagi można zgłaszać do dnia 17 sierpnia br.
Zobacz więcej

5. Aktualizacja "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta
Olsztyna"

----------------------------------------------------------------------------------------------Prezydent Olsztyna zdecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji
„Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna”.
Zobacz więcej

6. Rachunkowość "mikro" od 2016 roku

----------------------------------------------------------------------------------------------12 czerwca 2015 r. Sejm uchwalił zmiany w ustawie o rachunkowości. Nowelizacja ta proponuje
ułatwienia dla małych organizacji, będące próbą odpowiedzi na formułowane przez III sektor apele
o uproszczoną księgowość
Szczegóły na stronie: poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1644118.html

7. 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.

8. 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

9. 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/

10. 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: 17 czerwca doradztwo odwołane)
Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA
10-274 Olsztyn, ul. Tarasa Szewczenki 1
tel. 505 344 605

11. Rozpoczął się nabór wniosków w VIII edycji konkursu grantowego "Na dobry początek"

----------------------------------------------------------------------------------------------Ruszyła kolejna edycja programu grantowego „Na dobry początek!”, którego organizatorem jest
Fundacja BGK. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i z małych
miejscowości. Do 10 września br. o dotacje mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury
i biblioteki publiczne z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.
Zobacz więcej

12. Konkurs MPiPS: Działanie 2.6 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

----------------------------------------------------------------------------------------------Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs na realizację projektów w ramach II Osi
priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.6
Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Wnioski
o dofinansowanie projektu będą przyjmowane od 4 do 17 sierpnia 2015r.
Zobacz więcej

13. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu polityki
społecznej świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w 2015 roku. Konkurs z zakresu
tradycji kulturowych - zajęcia dla dzieci.

----------------------------------------------------------------------------------------------Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu polityki
społecznej świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w 2015 roku. Przedmiotem konkursu
jest zlecenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie w zakresie:
„Zajęcia dla dzieci i młodzieży podtrzymujące tradycje kulturowe”, w kwocie: 15.000 zł. Termin składania
ofert upływa z dniem 20. 07. 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Szczegóły w ogłoszeniu

14. Agrafka Agory 2015/2016 - ruszył nabór wniosków o dofinansowanie programów stypendialnych

----------------------------------------------------------------------------------------------„Agrafka Agory” to partnerski Program Fundacji Agory i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.
W ramach ośmiu edycji Programu do tej pory przyznano prawie 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 27 lipca 2015 r.
Zobacz więcej

15. Konkurs na inkubację innowacji społecznych

----------------------------------------------------------------------------------------------Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło konkurs na inkubację innowacji społecznych. Wnioski
przyjmowane będą od 1 do 10 września 2015 r.
Zobacz więcej

16. Ogłoszenie konkursu na projekty współpracy ponadnarodowej – działanie 4.3 PO WER!

----------------------------------------------------------------------------------------------Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój, w dniu 30 czerwca br. ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15
na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach Osi
Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca
ponadnarodowa PO WER.
Zobacz więcej

17. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert „Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej – edycja
2015 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza
instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) do składania ofert
na wsparcie finansowe projektu z zakresu organizacji i przebiegu przedsięwzięcia o nazwie „Konwent
Centrów i Klubów Integracji Społecznej – edycja 2015 r.”
Zobacz więcej

18. WIOSKA TEATRALNA 2015 (NIE)WIDZIALNE GRANICE)

----------------------------------------------------------------------------------------------Jak aktualna, nabrzmiała sytuacja u granic Europy obecna jest w pracach twórców teatru, tańca, muzyki,
oraz pedagogów teatralnych, animatorów interkulturalnych projektów, terapeutów? Pytanie o granice
naszego pojmowania europejskości, świadomości zagrożeń, konfliktów, zjawisk wykluczania tego co „nie
nasze”.
Jak można sobie wyobrazić praktyczną i stosowaną „sztukę niewykluczania” potrzebną w relacjach
z grupami dyskryminowanymi, oraz w najprostszej relacji z drugą osobą?
Zapraszamy do zapoznania się z PROGRAMEM WIOSKI TEATRALNEJ 2015
Zobacz więcej

19. Fundusze Europejskie 2014 -2020 - rusza wielka kampania informacyjna!

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

Od 1 czerwca 2015 ruszamy z realizacją projektu edukacyjnego „Fundusze na start i rozwój – lokalnie,
regionalnie i centralnie” , którego celem jest zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie pozyskiwania
środków z Funduszy Europejskich, w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.
Zobacz więcej

20. Spacery z Abstrakcjami. Cykl artystycznych wycieczek po Olsztynie z Przewodnikiem

----------------------------------------------------------------------------------------------Olsztyn to nie tylko Wysoka Brama, Stary Rynek i Park Podzamcze. Jak każde miasto ma on swoją
alternatywną, mniej oczywistą, ale równie istotną stronę. Działanie nasze nie ma stanowić konkurencji
dla takich instytucji jak np. Centrum Informacji Turystycznej, ale być ich alternatywnym uzupełnieniem.
Czwartek 16 lipca godz. 18:00, Niedziela 19, 26 lipca od godz. 14:00
Czas trwania każdego spaceru ok. 2 h
Zobacz więcej

21. Głosujmy na Olsztyn!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------Centrum Rekreacyjno - Sportowe nad jeziorem Krzywym w Olsztynie znalazło się w finałowej
20 konkursu organizowanego przez TVP oraz Radio Zet na najlepsze inwestycje zrealizowane przy
pomocy środków UE.
Zobacz więcej

22. MOK w Olsztynie zaprasza!

----------------------------------------------------------------------------------------------Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie zaprasza na Gypsy Carnaval, Koncert Tomasz Stańko Kwartet i inne
wydarzenia....
Zobacz więcej

==========================================================
Serwis
Informacyjny
OCOP
redaguje:
Marta
Podsiad,
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

