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----------------------------------------------------------------------------------------------1. Donosiciel Pozarządowy nr 84 – lipiec 2015 - do pobrania
Zapraszamy do pobrania wersji
donosiciel pozarządowy nr 84.pdf

PDF,

nowego

wydania

"Donosiciela

Pozarządowego"

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. 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

----------------------------------------------------------------------------------------------3. Szkolenie pt.: Strategia antydyskryminacyjna w organizacji - czy to się opłaca?
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenie
pt.: Strategia antydyskryminacyjna w organizacji - czy to się opłaca?
Termin: 29 lipca 2015 godz.09.30-12.30
Zapisy od: 2015-07-22 do: 2015-07-28
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------4. 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

----------------------------------------------------------------------------------------------5. III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
pod hasłem „Organizacje pozarządowe a samorząd – 25 lat doświadczeń”.
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" przygotowuje kolejne wydarzenie na swoje 10 - lecie.
W imieniu Rady Naukowej oraz Organizatorów, zapraszamy serdecznie na III OGÓLNOPOLSKĄ
KONFERENCJĘ NAUKOWĄ – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH pod hasłem „Organizacje
pozarządowe a samorząd – 25 lat doświadczeń”
Zobacz więcej

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

6. 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

----------------------------------------------------------------------------------------------7. Konkurs o tytuł „Społecznika Roku 2015” tygodnika Newsweek Polska

Znasz osoby, które aktywnie i skutecznie działają na rzecz innych, na rzecz zmian
w społeczności lokalnej lub środowisku? Zgłoś je do siódmej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku”
tygodnika Newsweek Polska! Zgłoszenia są przyjmowane do 7 września 2015 roku.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------8. "Konkurs Lady D. im. Krystyny Bochenek"
Oddział Warmińsko- Mazurskiego Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie "Lady D. im. Krystyny Bochenek"
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------9. „Godni naśladowania” – konkurs dla społeczników - zgłoszenia do 4 września 2015

Można zgłaszać kandydatów do XII edycji konkursu.
Ideą „Godnych Naśladowania” jest promowanie najlepszych inicjatyw społecznych organizacji
pozarządowych, animatorów i samorządów w zakresie współpracy z III sektorem.
Patronat honorowy nad konkursem organizowanym rokrocznie przez Radę Organizacji Pozarządowych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin.
Konkurs organizowany jest we współpracy z wieloma partnerami: Samorządem Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, Federacją FOSa, Forum Animatorów Społecznych, Ośrodkiem Wspierania
Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu, Siecią HEROLD oraz po raz pierwszy w tym roku z Siecią
Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur „ATOMY”.
Zobacz więcej

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

----------------------------------------------------------------------------------------------14. 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

----------------------------------------------------------------------------------------------15. 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

----------------------------------------------------------------------------------------------16. 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

---------------------------------------------------------------------------------------------17. Konkurs 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
ponadnarodowaPO WER.
Termin składania wniosków: Od 1 września 2015 r. do 11 września 2015 r.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------18. Wypożyczanie sprzętu w OCOP
Zapraszamy organizacje pozarządowe z Olsztyna, gminy Barczewo i powiatu olsztyńskiego do
wypożyczania w naszym Centrum (szczególnie podczas wakacji): namiotów, rzutnika, ekranu, krzeseł,
sztalug, skarbon do kwestowania itp.
Kontakt:
e – mail: sekretariat.ocop@gmail.com; tel. 503 680 500

----------------------------------------------------------------------------------------------19. Biblioteka OCOP
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzi bibliotekę, której zasoby dostępne są dla osób
odwiedzających OCOP w godzinach otwarcia, istnienie również możliwość wypożyczenia poszczególnych
pozycji.
Zachęcamy do korzystania z naszego księgozbioru. Staramy się go uzupełniać w miarę potrzeb
i możliwości finansowych. Jesteśmy otwarci na sugestie dotyczące jego rozszerzania.

==========================================================
Serwis Informacyjny OCOP redaguje: Marta Podsiad i Grażyna Zaborowska, 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

