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----------------------------------------------------------------------------------------------1. Prostsza księgowość dla organizacji coraz bliżej
Od 2016 r. małe firmy oraz organizacje pozarządowe o przychodach poniżej 100 tys. zł rocznie
skorzystają z ułatwień w rachunkowości. Zmiany wprowadzone ustawą o rachunkowości czekają na
podpis Prezydenta.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------2. Rajd rowerowy na Mierzeję Kurońską
Stowarzyszenie Kołodrom organizuje w dniach od 27-30.08.15 Rajd rowerowy na Mierzeję Kurońską.

Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------3. Kawiarenka Obywatelska "OKO" - Ustawa o petycjach: wyzwanie dla samorządów terytorialnych i
organizacji pozarządowych - relacja
Dnia 28 lipca 2015r. w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy Tarasa Szewczenki 1, odbyła się
Olsztyńska Kawiarenka Obywatelska (OKO), pt. Ustawa o petycjach: wyzwanie dla samorządów
terytorialnych i organizacji pozarządowych. Jest to inicjatywa na rzecz rozwoju debaty publicznej
poruszająca ważne dla mieszkańców regionu tematy. Lipcowa kawiarenka była jedną z inicjatyw
realizowanych z okazji 10 - lecia istnienia Związku Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie".
Organizatorem wydarzenia był Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” we współpracy z Instytutem
Spraw Publicznych
Inicjatywa została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Olsztyna.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------4. Nowy rządowy projekt ustawy – Prawo o zgromadzeniach przyjęty przez Sejm RP
Przyjęty przez Sejm RP całkowicie nowy rządowy projekt ustawy – Prawo o zgromadzeniach, ma zastąpić
wielokrotnie nowelizowaną już ustawę Prawo o zgromadzeniach z 5 lipca 1990 r. Jego celem jest
kompleksowe i spójne uregulowanie zasad i trybu organizowania oraz odbywania zgromadzeń, ze
szczególnym uwzględnieniem standardów konstytucyjnych, a także międzynarodowych, w tym praw
gwarantowanych przez Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Nowa
regulacja ma wdrożyć wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 września 2014 r. oraz wyrok Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka z 3 maja 2007 r.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------5. Wsparcie dla społeczności - projekt "Aktywne Społeczności Warmii i Mazur"
Społeczności, które mają w sobie gotowość do rozwoju i są otwarte na wsparcie animatora lub
animatorki zapraszamy do udziału w projekcie "Aktywne Społeczności Warmii i Mazur". Zgłoszenia są
przyjmowane do 25 sierpnia na adres fas.stowarzyszenie@gmail.com.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------6. Zaproszenie do udziału w projekcie PRZEDSIĘBIORCZE I NIEZALEŻNE NGO realizowanym przez
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (w ramach grantu FIO 2015)
Zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego,
zainteresowane prowadzeniem działalności odpłatnej lub gospodarczej do wzięcia udziału w projekcie
PRZEDSIĘBIORCZE I NIEZALEŻNE NGO realizowanym przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (w
ramach grantu FIO 2015).
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------7. Cykl edukacyjny "Akademia Rozwoju Lokalnego"
Akademia Rozwoju Lokalnego to cykl 5 trzydniowych, bezpłatnych spotkań warsztatowych, których
celem jest zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie wspierania społeczności lokalnych w ich
rozwoju. Nabór obejmie 15 osób z woj. warmińsko-mazurskiego i będzie trwał do 25 sierpnia 2015 r.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------8. Nabór do Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Gietrzwałdzie 2015-2017
Rusza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji w Gminnej Radzie Pożytku Publicznego w
Gietrzwałdzie w kadencji 2015 – 2017.
Do 21 sierpnia 2015 roku przedstawiciele organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie
Gminy Gietrzwałd mogą zgłaszać kandydatów do tej Rady.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------9. EVS Voices of Nagyvazsony - 12 miesięczny projekt na Węgrzech
Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach poszukuje wolontariusza EVS do projektu "Voices of
Nagyvazsony" na Węgrzech. Główne działanie rozpoczyna się 1 września 2015 roku.
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. Konkurs grantowy Pracownia Talentów Fundacji Tesco Dzieciom
Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w naszym konkursie grantowym! Pula nagród – 250
tys. złotych zostanie przeznaczona na dofinansowanie projektów skierowanych do dzieci i młodzieży
dotyczących walki z marnowaniem żywności. Chcemy sfinansować około 25 projektów w całym kraju. Na
aplikacje czekamy do 31 sierpnia 2015 roku.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------15. Otwarty konkurs ofert: Realizacja zadania publicznego z zakresu polityki społecznej świadczonego
na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w 2015 roku
PREZYDENT OLSZTYNA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu polityki
społecznej świadczonej na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w 2015 roku. Przedmiotem konkursu jest
zlecenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
w zakresie: „Organizacja i prowadzenie dziennego domu pobytu Senior – Wigor”, w kwocie: 258.000 zł
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------16. III Edycja konkursu Spółdzielnia Pomysłów
Konkurs jest kierowany do osób fizycznych oraz stowarzyszeń i fundacji mających pomysł i chęć
dokonania pozytywnej zmiany w swojej okolicy, która przyniesie korzyści dla lokalnej społeczności.
Przyjmowanie zgłoszeń i głosowanie publiczności od 03.08 do 03.09.2015
Zobacz więcej

---------------------------------------------------------------------------------------------17. XXI konkurs PFRON: Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do
udziału w XXI otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych. Oferty należy składać do 21 sierpnia 2015.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------18. Drugi nabór wniosków w programie „Europa dla Obywateli” tylko do 1 września
Do 1 września 2015 r. samorządy i reprezentujące je jednostki i organizacje mogą składać wnioski o
dofinansowanie europejskich projektów w obszarze zaangażowania demokratycznego i obywatelskiego
w ramach Komponentu 2. programu „Europa dla obywateli”, Działanie 2.1. Partnerstwo miast oraz
Działanie 2.2. Sieci miast.
Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------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.

----------------------------------------------------------------------------------------------20. 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

==========================================================
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

