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1. Donosiciel Pozarządowy nr 66 - styczeń 2014 - do pobrania
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_66.pdf >>
Donosiciel Pozarządowy jest biuletynem wydawanym w ramach projektu Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych realizowanego przy współudziale finansowym Gminy Olsztyn. Jego wydawcą jest Związek
Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie".
Archiwum DP >>

2. Projekt Programu Współpracy Gminy Olsztyn z organizacjami pozarządowymi - zaproszenie do
konsultacji
------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do zapoznania się z przedstawionym do konsultacji projektem Programu Współpracy Gminy
Olsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2014. Termin zgłaszania uwag do zamieszczonego poniżej projektu mija
26 stycznia 2014 roku.
Program współpracy 2014 (doc) >>
Zobacz więcej >>

3. Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii
społecznej z terenu Gminy Olsztyn do testowania „Modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych”
-----------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii
społecznej Gminy Olsztyn do udziału w projekcie „Razem w kierunku profesjonalizacji działań”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu wypracowany został nowy wzorzec
współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi w postaci „Modelu efektywnej
kontraktacji usług społecznych”. Pierwsze spotkanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
ekonomii społecznej z terenu Gminy Olsztyn odbędzie się 30 stycznia 2014 w godz. 11.00 - 17.00. Miejsce
spotkania: Urząd Miasta Olsztyna, ul. Jana Pawła II 1; sala nr 219.
Zobacz więcej >>

4. Wybrani do Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji
-----------------------------------------------------------------Zobacz więcej >>

5. Nominacje do Nagrody Super Samorząd 2013
-----------------------------------------------------------------Fundacja Batorego ogłosiła listę nominowanych do nagrody Super Samorząd za rok 2013. Nagrodzie
patronuje Prezydent RP Bronisław Komorowski, a nominację otrzymało 13 samorządów z 8 województw.
Nagroda Super Samorząd przyznawana jest, w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór, za wykonanie zadania,
którego realizacja wymaga zaangażowania zarówno lokalnych władz, jak i mieszkańców. Wśród
nominowanych znalazły się Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo” wraz z władzami samorządowymi gminy
Barczewo, SWAO Zatorze, Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” i władze samorządowe Olsztyna.
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. 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.17.00-19.00.

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

7. 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 m.in. 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
Wszystkich chętnych mieszkańców Bartoszyc i okolic serdecznie zapraszamy do spotkania z naszymi
doradczyniami w siedzibie MOPS-u przy ul. Pieniężnego 10A w godzinach 11.00-14.00.
Zobacz więcej >>
Zapraszamy również do korzystania z bezpłatnych porad prawnych na antenie Radia Olsztyn, w każdą trzecią
sobotę miesiąca o godz. 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.

8. Fundacja FIKA – „Mam prawo do prawa” - opinia w sprawie aspektów prawnych funkcjonowania
ośrodków rehabilitacji zwierząt
-----------------------------------------------------------------Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych, realizująca projekt „Mam prawo do prawa” w ramach EFS, zwróciła
się do dr inż. Urszuli Szymańskiej z Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, Katedra Kryminalistyki i
Medycyny Sądowej. Pracownia Prawnej Ochrony Środowiska, z prośbą o wydanie opinii prawnej na temat
aspektów funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce w kontekście obowiązujących ustaw
(ustawy o ochronie przyrody, ustawy o ochronie zwierząt, ustawy Prawo łowieckie, ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminie, ustawy o samorządzie gminnym i innych aktów prawnych).
Zapraszamy zainteresowane osoby do zapoznania się z jej treścią.
Zobacz więcej >>

9. Fundacja FIKA – „Mam prawo do prawa” - opinia prawna w sprawie opodatkowania podatkiem od
spadków i darowizn spłaty pochodzącej z egzekucji
-----------------------------------------------------------------Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych, realizująca projekt „Mam prawo do prawa” w ramach EFS, zwróciła

się do Biura Rachunkowego Wiesławy Pawliny z prośbą o wydanie opinii prawnej w zakresie opodatkowania
podatkiem od spadków i darowizn spłaty pochodzącej z egzekucji zgodnie z przedstawionym stanem
faktycznym.
Zapraszamy zainteresowane osoby do zapoznania się z jej treścią.
Zobacz więcej >>

10. Apel w sprawie Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS)
-----------------------------------------------------------------Przedstawiamy Państwu stanowisko Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz federacji
regionalnych sieci lokalnych grup działania „Polskiej Sieci LGD” w sprawie planów wdrażania w Polsce RLKS –
Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
Zobacz więcej >>

11. RPO przyjmuje propozycje tematów badań dot. dyskryminacji
-----------------------------------------------------------------Rzecznik praw obywatelskich zaprasza organizacje pozarządowe i środowiska naukowe do zgłaszania
propozycji tematów badań dotyczących dyskryminacji, które przeprowadzone zostaną latach 2014 i 2015.
Zgłoszenia należy składać do 15 lutego br.
Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, tz w.
antydyskryminacyjna, nałożyła na Polskę obowiązek powołania niezależnego organu ds. równego
traktowania. Od początku 2011 r. funkcję tę pełni RPO. Jego zadaniem jest m.in. promowanie i
monitorowanie sytuacji w zakresie równego traktowania, w tym również przeprowadzanie badań
dotyczących dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie,
światopogląd, niepełnosprawność, wiek i orientację seksualną.
Zobacz więcej >>

12. VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych już we wrześniu 2014
-----------------------------------------------------------------Znamy już datę kolejnego Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. VII OFIP odbędzie się 14 i 15
września 2014 roku w Warszawie. Tym razem nietypowo Konferencja rozpocznie się w niedzielę, towarzyszyć
jej będzie tradycyjny już Piknik Organizacji Pozarządowych na Krakowskim Przedmieściu.
Od tego roku gospodarzem OFIP-u jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, ale to święto
całego sektora pozarządowego. Zachęcamy więc wszystkich działaczy oraz organizacje pozarządowe do
włączenia się w to wydarzenie i zaplanowania już teraz przyjazdu we wrześniu do Warszawy.
Zobacz więcej >>

13. Ogłoszenia o konkursach - Program „Kreatywna Europa” – ogłoszono pierwsze terminy składania
wniosków
-----------------------------------------------------------------Program Kreatywna Europa jest najważniejszym wsparciem finansowym dla sektorów kultury i kreatywnych
w ponad 30 krajach w Europie. Program ten, przewidziany do realizacji w latach 2014-2020, zawiera trzy
komponenty: Kultura, MEDIA i finansowy komponent horyzontalny.
Zobacz więcej >>

14. Ogłoszenia o konkursach - Promowanie i wspieranie rozwoju Sportu dla Wszystkich" - konkurs na
dofinansowanie w 2014 r. zadań z zakresu rozwijania sportu osób niepełnosprawnych
------------------------------------------------------------------

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs na dofinansowanie w 2014 r. zadań z zakresu rozwijania
sportu osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach zadania: „Promowanie i wspieranie rozwoju sportu
dla Wszystkich”, działania: „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu osób
niepełnosprawnych” finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Zobacz więcej >>

15. Ogłoszenia OCOP – Wybory Kobiety Sukcesu Warmii i Mazur 2014
-----------------------------------------------------------------Z okazji Międzynarodowego Święta Kobiet 8 marca 2014 r. odbędzie się w Olsztynie XVI edycja Gali Kobiet
Sukcesu. Organizatorzy/-ki oczekują na zgłoszenia kandydatek do tytułu Kobiety Sukcesu Warmii i Mazur
2014.
Zobacz więcej >>

16. Ogłoszenia OCOP – Zaproszenie na warsztaty o e-wolontariacie! 28 stycznia 2014
-----------------------------------------------------------------Polscy internauci (ponad 60% społeczeństwa) mają głowy pełne pomysłów. Dziennikarstwo obywatelskie,
bezpłatny e-learning, crowdfunding – to tylko niektóre z aktywności, w które się angażują. Jak je
organizować? Jak się w nie włączyć? Dowiemy się na warsztatach 28 stycznia!
Zobacz więcej >>

17. Ogłoszenia OCOP – Zimowy numer kwartalnika "Wadąg"
-----------------------------------------------------------------Ukazał się zimowy numer kwartalnika "Wadąg", dostępny pod adresem:
http://issuu.com/warnija/docs/wadag_zima
Znajdą tam Państwo ciekawe artykuły przyrodnicze, dotyczące tytułowej rzeki i terenów sąsiadujących, ale
także teksty z dziedzin kulturalnych i społecznych, ponadto poezję i wiele barwnych, pięknych zdjęć. Jest to
już trzeci numer pisma, po które sięgnęło ponad 3035 czytelników z całego świata. Kwartalnik stanowi jeden
z elementów projektu ścieżki edukacyjnej nad rzeką Wadąg.

18. Ogłoszenia OCOP – Karnawałowa Zabawa w Dawnym Stylu - zaproszenie
-----------------------------------------------------------------Zabawa rozpocznie się pokazem krótkiego filmu dokumentalnego „KUSAKI I KOZAKI” , w reżyserii Andrzeja
Bieńkowskiego i Moniki Menciny oraz opowieścią o zapomnianym obrzędzie KUSAKÓW i jego rewitalizacji
przez Stowarzyszenie TRATWA w ramach projektu Wędrowny Uniwersytet Tradycji (Maciej Żurek, Marta
Urban-Burdalska, Stowarzyszenie TRATWA z Olsztyna). W czasie wydarzenia zabrzmią walce, polki, mazurki i
inne tańce z figurami z Suwalszczyzny, Wileńszczyzny, Mazowsza oraz Warmii i Mazur.
Zobacz więcej >>

19. Ogłoszenia OCOP – Muzyczne Warsztaty dla Dzieci z cyklu Tradycje Naszych Dziadków - zaproszenie
-----------------------------------------------------------------Zobacz więcej >>
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