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-----------------------------------------------------------------1. Donosiciel Pozarządowy nr 42 styczeń 2012 do pobrania
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_42.pdf >>
Donosiciel Pozarządowy jest biuletynem wydawanym w ramach funkcjonowania Olsztyńskiego Centrum
Organizacji Pozarządowych.
Jego wydawcą jest Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie".
Archiwum DP >>

--------------------------------------------------------------------2. Olsztyńska Kawiarenka Obywatelska - „Miasto, jako polis?"
--------------------------------------------------------------------Serdecznie zapraszamy do Olsztyńskiej Kawiarenki Obywatelskiej (OKO) na spotkanie pt. „Miasto, jako
polis?", które odbędzie się 19 stycznia (czwartek) o godz. 17.00 w Olsztyńskim Centrum Organizacji
Pozarządowych ul. Tarasa Szewczenki 1.

Dyskusję, która tradycyjnie odbędzie się w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, chcemy
poświęcić problemowi partycypacji obywateli i ich oddolnych organizacji w procesach decyzyjnych władz
miasta.
Zobacz więcej >>
Dodatkowe informacje:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Tarasa Szewczenki 1,
10-274 Olsztyn
sekretariat.ocop@gmail.com
tel. 503 680 500
Współorganizatorzy:
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
Forum Dialogu Publicznego
Spotk anie jest współorganizowane w ramach projek tu „COPy Warmii i Mazur. Sieć Cent rów Organizacji
Pozarządowych Województwa Warmińsk o-Mazursk iego” przez Związek Stowarzyszeń „Razem w
Olsztynie”.

--------------------------------------------------------------------3. Zmiana adresu Biura Pełnomocnika
--------------------------------------------------------------------Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zmieni ło adres
siedziby. Obecnie mieści się ono przy ulicy Knosały 3/5, w budynku A, na II piętrze, w pokojach: 22, 26
(sekretariat), 27 oraz 41.
Telefony kontaktowe: centrala: 89 535 32 10, wew. 27 lub 79.

--------------------------------------------------------------------4. Konferencja „Model współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi – szanse i wyzwania”
--------------------------------------------------------------------Rola samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych jest podobna – odpowiadanie na potrzeby
społeczności lokalnych, rozwiązywanie problemów społecznych poprzez realizację zadań publicznych.
Naturalnym więc powinna być współpraca obu tych sektorów w celu optymalnego wykorzystania zasobów
oraz możliwości. Jak wyglądać powinien dobry model takiej współpracy? O tym traktuje konferencja, która
odbędzie się 19 stycznia 2012 w Elblągu.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------5. 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. 512558349
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.17.00-19.00.
Miejsce: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa >>
Doradztwo jest organizowane w ramach funkcjonowania „Olsztyńskiego Centrum Organizacji
Pozarządowych".

--------------------------------------------------------------------6. 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 możliwość
uzyskania pomocy przy sporządzaniu min. pism, odwołań, wniosków, powództw, itp.
Prowadzone jest również doradztwo prawne dla przedstawicieli NGO.
Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego Projektu przy ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa >>
Dyżury ekspertów i doradców
- środy 11.00-14.00
- piątki 11.00-14.00
Pytania dotyczące aspektów prawnych powstawania i funkcjonowania organizacji pozarządowych prosimy
przesyłać drogą elektroniczną: mamprawo.fika@gmail.com
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.

--------------------------------------------------------------------7. Fundacja FIKA - Konferencja Trendy WOLONTARIAT - relacja
--------------------------------------------------------------------W dniu 22 grudnia 2011 w Urzędzie Miasta Olsztyna odbyła się Konferencja Trendy WOLONTARIAT.
Zaproszeni goście, wolontariusze i przedstawiciele mediów mogli zapoznać się z założeniami i rezultatami
projektu.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------8. Ogłoszenia o konkursach - Wstępna informacja o konkursie FIO 2012
---------------------------------------------------------------------

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Polityki Społecznej informuje,
że iż Konkurs FIO 2012 zostanie ogłoszony w połowie stycznia. W chwili ogłoszenia konkursu
upubliczniony zostanie dokument „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji ramach Programu
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012 r."
Na stronie www.pozytek.gov.pl został opublikowany materiał ze szkoleń dla oferentów PO FIO 2012
przeprowadzanych przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich i Departament Pożytku Publicznego
MPiPS. Spotkania odbywały się grudniu 2011 r.
Prezentacja ze szkoleń >>
Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami.

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia o konkursach - Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
--------------------------------------------------------------------Rozpoczął się właśnie drugi nabór wniosków o dofinansowanie projektów “dużych” w ramach Funduszu dla
Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, działających na rzecz rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego, w tym zwiększania udziału obywateli w życiu publicznym. Kryteria, jakie powinna spełniać
organizacja ubiegająca się o dofinansowanie zawarte są w Podręczniku Procedur Funduszu dla
Organizacji Pozarządowych (wraz z obowiązującą od 29 grudnia 2011 Erratą).
Nabór wniosków trwa do 29 lutego 2012 r.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia o konkursach - Konkurs Eurolider
--------------------------------------------------------------------Konkurs Eurolider jest organizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Celem konkursu jest
nagrodzenie osób, które wykorzystując fundusze europejskie przyczyniły się do rozwoju lokalnego oraz
aktywizacji mieszkańców danego regionu.
W konkursie mogą wziąć udział osoby, które przyczyniły się do powstania i realizacji projektów służących
danej społeczności i rozwojowi lokalnemu lub regionalnemu, pod warunkiem, że projekty te uzyskały
dofinansowanie z Funduszy Europejskich (tzn. zawarto umowę o ich dofinansowanie ze środków
europejskich w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, Narodowej Strategii Spójności 2007-2013
lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego EOG bądź SzwajcarskoPolskiego Programu Współpracy).
Kandydaci dzielą się na dwie kategorie:
- pracownicy jednostek samorządu terytorialnego,
- osoby niebędące pracownikami jednostek samorządu terytorialnego, w tym przedstawiciele organizacji
pozarządowych, których działalność wpisuje się w cele konkursu.
Pozostałe szczegóły na ten temat, znajdą państwo na Portalu Funduszy Europejskich

--------------------------------------------------------------------11. Ogłoszenia o konkursach - Fundacja „Świat na Tak” - XVIII Ogólnopolski Samorządowy Konkurs
Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”
--------------------------------------------------------------------Fundacja „Świat na Tak” zaprasza do udziału w XVIII Ogólnopolskim Samorządowym Konkursie
Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, którego jest organizatorem, natomiast edycje lokalne realizują
samorządy terytorialne.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------12. Ogłoszenia OCOP - Wybory Kobiety Sukcesu Warmii i Mazur 2012
--------------------------------------------------------------------Z okazji Międzynarodowego Święta Kobiet 7 marca 2012 r. odbędzie się w Olsztynie XIV edycja Gali
Kobiet Sukcesu. Złotą Dziesiątkę i spośród niej Kobietę Sukcesu 2012, jak co roku wyłoni kapituła.
Kandydatki do Wyborów Kobiety Sukcesu Warmii i Mazur zgłaszają przedstawiciele regionalnych mediów,
organizacji społecznych i samorządów.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------13. Ogłoszenia OCOP - Szkolenie „Jak pisać projekty i pozyskiwać środki z Programu Młodzież w
działaniu”
--------------------------------------------------------------------Osoby dorosłe zaangażowane w pracę z młodzieżą z Warmii, Mazur i Powiśla zaproszone są na szkolenie
„Jak pisać projekty i pozyskiwać środki z Programu Młodzież w działaniu”, które odbędzie się w 24
stycznia 2012 r. w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, ul. Parkowa 1. Początek o
godzinie 10.00.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------14. Ogłoszenia OCOP - Komisja Europejska - Staże w Brukseli
--------------------------------------------------------------------3 stycznia rozpoczął się nabór na staże w Komisji Europejskiej, zaczynające się z październiku. Komisja
poszukuje stażystów – specjalistów w następujących dziedzinach: informatyka, technologia rolnictwa,
bioinżynieria chemiczna, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo żywności, zarządzanie energią, audyt,
inżynieria kosmiczna, psychologia, zarządzanie finansami, ocena i analiza strat egiczna, projektowanie,
multimedia, zarządzanie sportem, itp. Kandydaci muszą mieć ukończony pierwszy cykl studiów.
Zobacz więcej >>

====================================
Serwis Informacyjny OCOP
Redaguje:
Ewa Komaiszko-Goerick, 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

