*** SERWIS INFORMACYJNY OLSZTYŃSKIEGO CENTRUM
*** I FUNDACJI INICJATYWA KOBIET AKTYWNYCH FIKA**
*** NR 15/2015***
Olsztyn, 04.09.2015

ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH***

==========================================================
1. Donosiciel Pozarządowy nr 85 - sierpień 2015 - do pobrania
2. Bezpłatne spotkania informujące o najlepszych sposobach wdrażania w samorządach dotacji
inwestycyjnej, inicjatywy lokalnej, małych grantów, pożyczek dla NGO i innych instrumentów
współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi
3. Konsultacje publiczne Założeń Programu współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z NGO na lata 2017-2019
4. Bezpłatne spotkania regionalne w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór 2015 na temat działań
obywatelskich - zapraszamy do akcji!
5. Zaproszenie na bezpłatną konferencję z Olsztynie w dniu 20 października - Rewitalizacja
Społeczna
6. Olsztyńskie Towarzystwo 'Amazonki' zaprasza na wycieczkę na Podlasie
7. Zaproszenie na wyjazd dla organizacji kultury do instytucji UE
8. Fundacja Uniwersytet Dzieci w Olsztynie poszukuje wolontariuszy
9. Miejski Ośrodek Kultury zaprasza
10. Bezpłatne doradztwo dla NGO
11. Doradztwo dla NGO z Gminy Barczewo
12. Doradztwo specjalistyczne w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Olsztynie
13. Fundacja FIKA - bezpłatne porady prawne i mediacje
14. Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
15. Dotacje na eko-projekty
16. Regionalny Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2015"
17. Dotacje Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowym na organizację warsztatów, szkoleń i
olimpiad
18. Konkurs FIO 2016 rozpoczęty!
19. Biblioteka OCOP
20. Wypożyczanie sprzętu w OCOP

----------------------------------------------------------------------------------------------1. Donosiciel Pozarządowy nr 85 - sierpień 2015 - do pobrania
Zapraszamy do pobrania wersji PDF, nowego wydania "Donosiciela Pozarządowego".

Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------2. Bezpłatne spotkania informujące o najlepszych sposobach wdrażania w samorządach dotacji
inwestycyjnej, inicjatywy lokalnej, małych grantów, pożyczek dla NGO i innych instrumentów
współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Małopolska Szkoła
Administracji Publicznej zapraszają na bezpłatne spotkania informujące o najlepszych sposobach
wdrażania w samorządach dotacji inwestycyjnej, inicjatywy lokalnej, małych grantów, pożyczek dla NGO
i innych instrumentów współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi.
Swoje doświadczenia przedstawi Urząd Miasta Iławy i Starostwo Powiatowe w Iławie, które brały udział
w projekcie.
Spotkanie odbędzie się 25 września 2015 roku w Hotelu Kopernik w Olsztynie.

Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------3. Konsultacje publiczne Założeń Programu współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z NGO na lata 2017-2019

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, w ramach projektu „Programy dla zmiany partycypacyjne tworzenie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi na szczeblu
centralnym” (POKL.05.04.02-00-I27/15), zaprasza do konsultacji wypracowanego we współpracy
z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt dokumentu pn. „Założenia Programu
współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z organizacjami pozarządowymi nalata 20172019”.

Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------4. Bezpłatne spotkania regionalne w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór 2015 na temat działań
obywatelskich - zapraszamy do akcji!

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór w Olsztynie 8 października
(czwartek) 10: 00-17: 00, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ul. 1 Maja 5, sala nr. 109 (I piętro). Jak
stawać się skutecznym w angażowaniu społeczności lokalnej do działania?

Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------5. Zaproszenie na bezpłatną konferencję z Olsztynie w dniu 20 października - Rewitalizacja Społeczna

ZAPRASZAMY!!!! NA BEZPŁATNĄ KONFERENCJĘ. Olsztyn, 20 października 2015 roku „Rewitalizacja
społeczna”

Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------6. Olsztyńskie Towarzystwo 'Amazonki' zaprasza na wycieczkę na Podlasie
OTA organizuje w dniach 10 - 13.09.2015 r. wycieczkę na Podlasie. Zwiedzamy m-in. Ciechanowiec,
Białowieżę, Kruszyniany, Białystok, Supraśl, Tykocin.

Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------7. Zaproszenie na wyjazd dla organizacji kultury do instytucji UE

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu zaprasza pracowników organizacji
kultury do udziału w wyjeździe studyjnym do Brukseli. Odbędzie się on w dniach 19-21 października
2015 r.

Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------8. Fundacja Uniwersytet Dzieci w Olsztynie poszukuje wolontariuszy

Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------9. Miejski Ośrodek Kultury zaprasza

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza w najbliższych dniach na Koncert zespołu Shannon, XXXVII Olsztyńskie
Koncerty Organowe im. Feliksa Nowowiejskiego oraz Wystawę Małych Makiet Modelarskich.

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
- piątki w godzinach 11.00-14.00
- porady prawne i mediacje
Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA
10-274 Olsztyn, ul. Tarasa Szewczenki 1
tel. 505 344 605

----------------------------------------------------------------------------------------------14. Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Minister Sprawiedliwości ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych: „Powierzenie
organizacjom pozarządowym realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz

Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie organizowania oraz przeprowadzania akcji i przedsięwzięć
informacyjnych oraz edukacyjnych dotyczących praw osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także
organizowania szkoleń, konferencji, seminariów i spotkań poświęconych prawom, sytuacji oraz
potrzebom osób pokrzywdzonych przestępstwem” realizowanego do dnia 31 grudnia 2015 r.
Termin składania ofert: 11 września 2015 r.

Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------15. Dotacje na eko-projekty

Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjęła nowy
program priorytetowy, skierowany do osób indywidualnych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.
Będzie można uzyskać dotację, pokrywającą całość kosztów przedsięwzięcia.

Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------16. Regionalny Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2015"

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać
Szanse 2015" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do organizacji
pozarządowych, gminnych domów kultury, bibliotek gminnych oraz nieformalnych grup dorosłych z
miejscowości do 20 000 mieszkańców. Termin rejestracji wniosków: do 5 listopada 2015 r. do godz.
12.00.

Zobacz więcej

---------------------------------------------------------------------------------------------17. Dotacje Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowym na organizację warsztatów, szkoleń i olimpiad

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 7 września do 2 października 2015 r. przez Fundację
Kronenberga przy Citi Handlowy, która wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji
i rozwoju lokalnego.

Zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------18. Konkurs FIO 2016 rozpoczęty!

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza

- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwana dalej „UoDPPioW”), m.in. stowarzyszenia oraz
jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka
rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze i wspólnoty mieszkaniowe;
- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 UoDPPioW;
do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2016 r. ze
środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).

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

