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--------------------------------------------------------------------1. OCOP - zaproszenie do wypełnienia ankiety
--------------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie", chcąc monitorować jakość swojej pracy, zwraca się z prośbą
o wypełnienie ankiety dotyczącej usług świadczonych przez Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych. Informacje od Was uzyskane pomogą nam świadczyć usługi na jak najwyższym
poziomie, zmienić lub/i poszerzyć ich zakres.
Bardzo proszę o poświęcenie kilku minut i wypełnienie anonimowej ankiety, jak też rozesłanie innym
osobom z organizacji pozarządowych działających na terenie Olsztyna i powiatu olsztyńskiego.

link do ankiety:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dFlIOGNHZWMxVzlFM2JXQ
jRNR0Z5WFE6MQ
Wyniki będą dostępne w raporcie i oczywiście upublicznione.
Poinformujemy o jego dostępności na stronie www.ocop.olsztyn.pl, drogą e-mail, na FB i w Donosicielu
Pozarządowym.
Z poważaniem
Monika Falej
Wiceprezes Związku Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie"
Dyrektorka OCOP

-----------------------------------------------------------------2. Rada Miasta Olsztyna uchwaliła Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
-----------------------------------------------------------------Uchwała Nr XXX/543/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 13.12.2012r. w sprawie przyjęcia „Programu
współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2013”
Program współpracy >>
Zobacz więcej >>

-----------------------------------------------------------------3. Konsultacje Programu Rozwoju Wolontariatu
-----------------------------------------------------------------Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął w dniu 17 grudnia 2012 decyzję o skierowaniu do
otwartych konsultacji społecznych projektu Programu Rozwoju Wolontariatu w Województwie
Warmińsko-Mazurskim na lata 2013-2015.
Konsultacje społeczne, w tym z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przeprowadzone będą w okresie od
20 grudnia 2012 r. do 25 stycznia 2013 r. w formie przyjmowania opinii, uwag, propozycji na piśmie lub
drogą elektroniczną na formularzu konsultacji społecznych.
Projekt dokumentu wraz z formularzem zamieszczony jest: w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pod adresem internetowym
http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE,
w dziale ZAPROSZENIA DO KONSULTACJI.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------4. 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.17.00-18.00.
Miejsce: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa >>

--------------------------------------------------------------------5. 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
Wszystkich chętnych mieszkańców Bartoszyc i okolic serdecznie zapraszamy do spotkania z naszymi
doradczyniami w siedzibie MOPS-u przy ul. Pieniężnego 10A w dniach w godzinach 11.00-14.00.
Kolejne terminy porad w Bartoszycach to: 14 stycznia i 25 lutego.
Zobacz więcej >>
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.
--------------------------------------------------------------------6. Ogłoszenia o konkursach - „Prowadzenie Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych”
--------------------------------------------------------------------Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
prowadzenia Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Oferty należy składać do 21 stycznia
2013 roku.
Więcej informacji dotyczących konkursu można odnaleźć na stronie:

http://www.bip.olsztyn.eu/bip/index.php?t=200&id=289230

--------------------------------------------------------------------7. Ogłoszenia o konkursach - „Przez ruch po zdrowie – upowszechnianie różnorodnych form aktywności
fizycznej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych”
--------------------------------------------------------------------Prezydent Miasta Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
sportu świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna. Termin składania ofert upływa 11 stycznia
2013 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------8. Ogłoszenia o konkursach – „Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz
rozwoju sportu”
--------------------------------------------------------------------Prezydent Miasta Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
sportu świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna. Termin składania ofert upływa z dniem 9
stycznia 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia o konkursach – „Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych”
--------------------------------------------------------------------Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu
świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna. Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania
zadania publicznego pn.: ,,Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych” w formie
wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację. Termin składania ofert upływa z dniem 7 stycznia
2013.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia o konkursach - Konkurs dotacji na promocję funduszy UE
--------------------------------------------------------------------Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło kolejną edycję „Konkursu dotacji na promocję Funduszy
Europejskich”. Celem konkursu jest wybór i dofinansowanie najlepszych projektów popularyzujących
tematykę Funduszy Europejskich.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------11. Ogłoszenia o konkursach – „Zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i
etnicznych w 2014”
---------------------------------------------------------------------

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opublikowało informację o szczegółowych zasadach udzielania
dotacji na realizację w 2014 zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości
kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.
Najbliższy termin składania ofert mija 28 lutego 2013, kolejne 16 sierpnia i 16 września 2013 roku.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------12. Ogłoszenia o konkursach – „Realizacja zadań publicznych”
--------------------------------------------------------------------Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
Oferty należy składać do 14 stycznia 2013.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------13. Ogłoszenia o konkursach – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”
--------------------------------------------------------------------Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza fundacje oraz organizacje
pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Oferty należy składać do 25 stycznia 2013.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------14. Ogłoszenia o konkursach – „Wspieranie sportu młodzieżowego oraz sportu wyczynowego osób
niepełnosprawnych”
--------------------------------------------------------------------Minister Sportu i Turystyki ogłosiła konkurs ofert na dofinansowanie w 2013 r. z zakresu wspierania
sportu młodzieżowego oraz sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------15. Ogłoszenia OCOP - Nowe dane o organizacjach na Nowy Rok
--------------------------------------------------------------------Raport "Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce" został opracowany na podstawie
wyników badań prowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor w 2012 roku. Znajdują się w nim dane
o codziennym funkcjonowaniu stowarzyszeń i fundacji, m.in. dotyczące systematyczności działań,
aktywności zaangażowanych osób, podziału obowiązków, planowania i koordynacji.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------16. Ogłoszenia OCOP - Materiały dot. ekonomii społecznej na stronie województwa - do pobrania
--------------------------------------------------------------------Na stronie internetowej Wrota Warmii i Mazur w zakładce „Ekonomia społeczna” zamieszczone zostały

materiały przygotowane w ramach Projektu systemowego ROPS „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na
Warmii i Mazurach”: film promujący przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej – spot + 5 części oraz
katalog najważniejszych aktów prawnych dotyczących tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii
społecznej.
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

