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-----------------------------------------------------------------1. Donosiciel Pozarządowy Nr 31 luty 2011 do pobrania
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
DONOSICIEL POZARZĄDOWY Nr 31 LUTY 2011
donosiciel_pozarzadowy_nr_31.pdf
Donosiciel Pozarządowy jest biuletynem wydawanym obecnie w ramach projektu Olsztyoskie
Centrum Organizacji Pozarządowych - dofinansowanego przez Gminę Olsztyn oraz projektu "COPy
Warmii i Mazur" dofinansowanego przez EFS.
Jego wydawcą jest Związek Stowarzyszeo "Razem w Olsztynie".
Archiwum Donosiciela Pozarządowego znajduje się tutaj

-----------------------------------------------------------------2. Konferencja prasowa - 1% dla Olsztyna – zmiana terminu
------------------------------------------------------------------

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn wraz z Urzędem Miasta Olsztyn prowadzi Kampanię
Społeczną "1 % dla Olsztyna", której celem jest zachęcanie mieszkaoców stolicy Warmii i Mazur do
przekazywania swojego podatku na rzecz olsztyoskich organizacji posiadających status pożytku
publicznego. Jednym z działao w ramach Kampanii będzie konferencja prasowa Prezydenta Miasta
Olsztyn oraz ROPMO w dniu 2 marca 2011, o godzinie 11.00, w sali 119 olsztyoskiego Ratusza
podczas której chcielibyśmy zaprezentowad materiały ukazujące działania Paostwa organizacji.
W związku z tym zachęcamy Paostwa do osobistego udziału w konferencji lub do przedstawienia
opinii publicznej swoich organizacji na materiałach reklamowych ( plakaty, ulotki itp.), które można
dostarczyd do do Biura Pełnomocnika Prezydenta Miasta Olsztyn ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi, ul. Knosały 3/5, pokój 107 lub 108, w terminie do 1. marca br. do godziny 15.30.
Kontakt telefoniczny: 89 522 28 21

-----------------------------------------------------------------3. Podsumowanie badania funkcjonowania OCOP
-----------------------------------------------------------------Zespół OCOP dziękuje serdecznie wszystkim osobom, które wypowiedziały się na temat usług
oferowanych przez centrum w ankiecie rozesłanej przez nas w połowie lutego 2011.
Wyniki ankiety są dla nas podpowiedzią, w jaki sposób możemy usprawnid sposób funkcjonowania
OCOP tak, by spełniało jak najlepiej Paostwa potrzeby i oczekiwania.
Zapraszamy lektury opracowania wyników w DP nr 31 str. 4 donosiciel_pozarzadowy_nr_31.pdf.

--------------------------------------------------------------------4. Prezydent Miasta Olsztyn - Konkurs z zakresu kultury
--------------------------------------------------------------------Prezydent Miasta Olsztyn ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadao publicznych w zakresie
kultury świadczonych na rzecz mieszkaoców Olsztyna. Termin składania ofert upływa z dniem 14.
marca 2011 roku. Decyduje data stempla pocztowego. W konkursie obowiązują nowe wzory ofert,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z dnia 15. grudnia 2010 roku w
sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z
dnia 10 stycznia 2010 r.
Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadao publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich
dofinansowanie:
1. Edukacja mieszkaoców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (plastyka, muzyka, literatura, teatr)
- 150.000,2. Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych - 50.000,3. Promocja ważnych wydarzeo kulturalnych - 150.000,4. Popularyzacja różnorodności kulturowej Olsztyna - 50.000,

Łączna kwota przeznaczona na realizację powyższych zadao - 400.000 złotych.
Treśd całego ogłoszenia - pobierz plik
Żródło: http://ngo.olsztyn.eu

--------------------------------------------------------------------5. Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmiosko-Mazurskiego - nowy skład Zespołu
Sterująco-Monitorującego
--------------------------------------------------------------------W związku z duża ilością zgłoszeo do pracy w komitecie Sterująco Monitorującym d/s współpracy z organizacjami pozarządowymi przy Urzędzie
Marszałkowskim w Olsztynie Prezydium Rady dokonało wyboru członków
Zespołu kierując się rekomendacjami rad powiatowych, które zgłosiły
kandydatów.
Do pracy w Zespole zgłoszone przez Prezydium Rady zostały następujące
osoby:
1. Agata Tyszkiewicz- reprezentująca Prezydium Rady
2. Barbara Wyłudek- Pisz
3. Marian Peters Elbląg
4. Arek Niewioski Szczytno
5. Maciej Prażmo- Nidzica
6. Monika Falej- Miasto Olsztyn
7. Alicja Wąsik - Rada Organizacji Poz. Powiatu Olsztyoskiego
Osoby wytypowane proszone są każdorazowy kontakt z Prezydium Rady przed
i po spotkaniu Zespołu.

--------------------------------------------------------------------6. ESWIP - COPy Warmii i Mazur
--------------------------------------------------------------------Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych realizuje projekt wspierającego rozwój
Centrów Organizacji Pozarządowych na Warmii i Mazurach.
informacje szczegółowe >>
Związek Stowarzyszeo "Razem w Olsztynie" prowadzący Olsztyoskie Centrum Organizacji
Pozarządowych obejmuje w ramach projektu działaniami Olsztyn i powiat olsztyoski.
Newsletter do pobrania:
26.02.2011
copy_wim_newsletter_26ii2011.doc >>

--------------------------------------------------------------------7. Profesjonalne doradztwo dla NGO
--------------------------------------------------------------------Zapraszamy do korzystania z profesjonalnego doradztwa dla organizacji pozarządowych:
Kontakt:
ocop.olsztyn@gmail.com
Tel. 512558349.
Natomiast osoby zajmujące się w organizacji sprawami księgowymi i finansowymi zapraszamy do
skorzystania z bezpłatnego doradztwa w Olsztyoskim Centrum Organizacji Pozarządowych
We wtorki g.17.00-19.00
Doradztwo jest organizowane przez Związek Stowarzyszeo "Razem w Olsztynie",
Miejsce: Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa

--------------------------------------------------------------------8. Fundacja FIKA - "Mam prawo do prawa" - Porady prawne i obywatelskie
--------------------------------------------------------------------W ramach projektu "Mam prawo do prawa" realizowanego przez Fundację FIKA prowadzone są
bezpłatne porady prawne i obywatelskie, spotkania z doradcami i ekspertami. W trakcie porad
istnieje możliwośd uzyskania pomocy przy sporządzaniu min. pism, odwołao, wniosków, powództw,
itp.
Prowadzone jest również doradztwo prawne dla przedstawicieli NGO.
Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego Projektu przy ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
Dyżury ekspertów i doradców
- środa 11.00-14.00
- piątek 11.00-14.00
Pytania dotyczące aspektów prawnych powstawania i funkcjonowania organizacji pozarządowych
prosimy przesyład drogą elektroniczną: mamprawo.fika@gmail.com
Szczegóły >>
Projekt „Mam prawo do prawa” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V,
Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Podziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego

--------------------------------------------------------------------9. Fundacja FIKA - "Mam prawo do prawa" - Znowelizowana ustawa OPP - Pomoc prawna w
dostosowaniu statutu
--------------------------------------------------------------------W związku z obowiązkiem dostosowania statutów i innych aktów wewnętrznych organizacji
posiadających status pożytku publicznego do wymogów znowelizowanej w zeszłym roku ustawy o
pożytku do 11 marca 2011, zapraszamy do skorzystania z konsultacji prawnych.
Szczegóły na stronie www.mamprawo.fika.pl >>
Porady odbywają się w ramach projektu „Mam prawo do prawa”, który jest współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Podziałanie 5.4.2
Rozwój dialogu obywatelskiego

--------------------------------------------------------------------10. Manifa 2011 - program
--------------------------------------------------------------------www.manifa.olsztyn.pl
www.fika.pl
plan_manify_2011.pdf >>
plakat_manifa_2011_pdf >>
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ul. Tarasa Szewczenki 1
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NIP: 7393542485, Regon: 280092551
Kalendarz OCOP: kalendarz OCOP
Zgłoszenie do listy adresowej na adres ocop.olsztyn@gmail.com
Wiadomośd ta została wysłana z bazy adresowej OCOP, Fundacji FIKA oraz Olsztyoskiego Banku

Informacji o Organizacjach Pozarządowych.
Aby się wypisad, prześlij zwrotnego maila z adnotacją "odmawiam” na adres
ocop.olsztyn@gmail.com

