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1. Donosiciel Pozarządowy nr 78 - styczeń 2015 - do pobrania
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_78.pdf >>
Wydawcą Donosiciela Pozarządowego jest Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie".
Archiwum DP

2. Kampania Społeczna Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna i Urzędu Miasta Olsztyna Przekaż 1% dla Olsztyna!
-----------------------------------------------------------------Gorąco zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz olsztyńskich organizacji pozarządowych.
Wybierając fundację lub stowarzyszenie z Olsztyna, wspomagasz lokalne inicjatywy i w ten prosty
sposób przyczyniasz się do rozwoju naszego regionu. Warto skorzystać z tej możliwości. Dla fundacji i
stowarzyszeń to duży coroczny zastrzyk gotówki, którą przeznaczają na działalność społeczną.
Zobacz więcej

3. Ogłoszenie o naborze kandydatów do komitetu monitorującego RPO na lata 2014-2020
-----------------------------------------------------------------Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór
kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 (KM RPO WiM 20142020).
Zobacz więcej

4. Ważne terminy dla NGO do końca stycznia 2015 - ngo.pl
-----------------------------------------------------------------administracja.ngo.pl/x/1285509

5. Uwaga na zmiany w prawie od 2015 - ngo.pl
-----------------------------------------------------------------administracja.ngo.pl/x/1283553
administracja.ngo.pl/x/1284196

6. Fundacja FIKA - bezpłatne porady prawne i mediacje
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy na bezpłatne porady prawne:
środy w godzinach 11.00-14.00 - porady prawne
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

7. Fundacja FIKA - Nazywam się Miliard - w Olsztynie
-----------------------------------------------------------------Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" oraz Olsztyńskie Towarzystwo
AMAZONKI. Akcja odbędzie się 14 lutego o godzinie 12.00 w Galerii Warmińskiej. W Strefie Rozwoju

(Olsztyn, ul. Lipowa 15A) odbędą się będą bezpłatne zajęcia przygotowujące do wspólnego tańca w
Galerii Warmińskiej (6.02. i 13.02. o godz.. 18.00). Koniecznie zabierzcie obuwie na zmianę i wygodny
strój!
Wszelkie aktualności można znaleźć na profilu akcji: www.facebook.com/pages/One-Billion-RisingNazywam-Się-Miliard-Olsztyn

8. III edycja Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP
-----------------------------------------------------------------Do 30 stycznia 2015 roku istnieje możliwość składania wniosków o umieszczenie inicjatyw w Witrynie
Obywatelskiej, które wezmą udział w trzeciej edycji konkursu o Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP.
Zobacz więcej

9. XXI edycja Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"
-----------------------------------------------------------------Ogłoszono XXI edycję Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”,
którego organizatorem jest Fundacja „Świat na Tak”. Udział w nim mogą wziąć uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy promują pozytywne postawy i działają na
rzecz rówieśników, sąsiadów, osiedla, szkoły czy klasy. Celem Konkursu jest wyłanianie i promowanie
pozytywnych zachowań, działań i postaw młodzieży, przeciwdziałanie przemocy i agresji oraz
upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. „Wspaniali” to młodzi ludzie, którzy budują lepszy,
bardziej humanitarny świat, a przez pomoc innym stają się wzorem do naśladowania. Konkurs przebiega
w dwóch etapach: lokalnym i ogólnopolskim. Termin zgłaszania kandydatów upływa 27 lutego.
Zobacz więcej

10. Konkurs MPiPS: ASOS 2014-2020 - edycja 2015
-----------------------------------------------------------------Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze projekty
dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na
lata 2014-2020 – edycja 2015. Oferty można składać do 2 lutego 2015. Termin składania ofert: od 9
stycznia do 2 lutego 2015 r. do godz. 16.00 poprzez Generator Ofert: asos2015.mpips.gov.pl
Zobacz więcej

11. Patriotyzm Jutra 2015 - nabór wniosków
-----------------------------------------------------------------Muzeum Historii Polski ogłasza VII edycję ogólnopolskiego Programu grantowego „Patriotyzm Jutra”. O
dotacje na realizację projektów z zakresu edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej mogą
ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski. "Patriotyzm Jutra"
to ogólnopolski Program grantowy, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy
z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone
pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury.
Zobacz więcej

12. Promocja Kultury Polskiej za Granicą 2016 – Promesa
-----------------------------------------------------------------Departament Współpracy z Zagranicą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza
uprawnione podmioty do składania wniosków o dofinansowanie projektów, których celem jest
promocja polskiej kultury za granicą, kreowanie pozytywnego wizerunku Polski, a także trwałe
zakorzenienie wśród zagranicznych odbiorców znajomości dorobku artystycznego i intelektualnego
Polski i Polaków. Minimalna kwota dofinansowania to 25 000 zł, maksymalna to 500 000 zł. Termin
składania wniosków: 31 stycznia 2015.
Zobacz więcej

13. I nabór wniosków w Programie transnarodowym Interreg Region Morza Bałtyckiego.
-----------------------------------------------------------------Zaproszenie do składania wniosków adresowane jest głównie do władz publicznych szczebla lokalnego,
regionalnego lub krajowego, organizacji badawczych i szkoleniowych, organizacji pozarządowych,
agencji i stowarzyszeń sektorowych a także firm prywatnych nastawionych na zysk z obszaru programu.
Obszar Programu to jedenaście krajów: osiem państw członkowskich UE (Danię, Estonię, Finlandię,
część Niemiec, Łotwę, Litwę, Polskę, Szwecję) oraz trzy kraje partnerskie (Białoruś, Norwegię, część
Rosji). Każdy projekt musi być realizowany przez co najmniej trzech partnerów
projektowych wnoszących wkład finansowy z trzech różnych krajów obszaru objętego programem:
partnera wiodącego (z państw UE lub Norwegii) oraz co najmniej dwóch partnerów projektu. Z tych
dwóch partnerów projektowych co najmniej jeden musi być zlokalizowany na terytorium państwa
członkowskiego UE w obszarze objętym programem.
Zobacz więcej

14. Konkurs dotyczący wspierania rodziców dzieci niepełnosprawnych dla samorządów, przedsiębiorców
i rodziców
-----------------------------------------------------------------Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Fundacja IMAGO zapraszają do udziału w Konkursie o
Nagrodę w 2 kategoriach: Najlepsze praktyki w zakresie wspierania rodziców dzieci z
niepełnosprawnościami” oraz "Najlepsze praktyki w zakresie godzenia roli rodzica dziecka z
niepełnosprawnością z aktywnością zawodową i społeczną". Konkurs ma na celu upowszechnianie i
wyróżnianie praktyk likwidujących bariery, jakie stają na przeszkodzie pełnego uczestnictwa rodzin z
dziećmi z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym.
Zobacz więcej

15. Spotkanie informacyjne "Europa dla obywateli" w Olsztynie
-----------------------------------------------------------------Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli" i Departament Współpracy Międzynarodowej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego informują organizowanym 6 lutego w
Olsztynie spotkaniu informacyjnym programu UE "Europa dla obywateli". Program współfinansuje
projekty wspierające aktywność obywateli krajów europejskich oraz międzynarodowe projekty

społeczne, edukacyjne i kulturalne. Beneficjentami mogą być władze samorządowe, komitety miast
partnerskich, organizacje pozarządowe i inne instytucje nienastawione na zysk, działające na rzecz
społeczeństwa obywatelskiego i integracji europejskiej.
Zobacz więcej

16. W-MSON - Biuro Karier w Olsztynie
-----------------------------------------------------------------Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt Biuro Karier współfinansowany
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Beneficjentami projektu
mogą być osoby z terenu województwa warmińsko - mazurskiego, posiadające orzeczenie o znacznym,
umiarkowanym lub lekkim (nie więcej niż 10% BO) stopniu niepełnosprawności.
Zobacz więcej

17. Wybory Kobiety Sukcesu Warmii i Mazur 2015
-----------------------------------------------------------------Z okazji Międzynarodowego Święta Kobiet 8 marca 2015 r. odbędzie się XVII edycja Gali Kobiet Sukcesu
Warmii i Mazur. Uroczyście uhonorowana zostanie Złota Dziesiątka pań wyróżnionych podczas
Wyborów Kobiety Sukcesu Warmii i Mazur. Kandydatkami mogą być panie, które w minionym roku były
bohaterkami dziennikarskich publikacji, zostały zauważone przez swoje środowiska, otrzymały nagrody
w różnych dziedzinach, mają wyjątkowe dokonania. Spośród zgłoszonych w tym roku kandydatek Złotą
Dziesiątkę i spośród niej Kobietę Sukcesu 2015 wyłoni kapituła, składająca się z autorytetów i uznanych
postaci regionu.
Zobacz więcej

18. Ruszył portal www.zglosnienawisc.otwarta.org - działajmy razem!
-----------------------------------------------------------------Za pomocą prostego formularza dostępnego na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org, każdy może w
prosty sposób zgłosić incydent związany z mową bądź aktami nienawiści. Będą tu propagowane
autorskie, dobre praktyki przeciwdziałania nietolerancji i dyskryminacji, będzie możliwość angażowania
obywateli, organizacji pozarządowych i władz różnego szczebla.
Zobacz więcej

19. Poszukiwani partnerzy do projektu Erasmus+ ASPIRE
-----------------------------------------------------------------Gmina Oldham (Greater Manchester, Wielka Brytania) poszukuje partnerów – gminy, szkoły, inne
jednostki/instytucje edukacyjne – w celu współpracy nad projektem w ramach KA2 Erasmus + aplikacja.
Głównym celem projektu jest rozwiązanie problemów dotyczących słabych wyników nauczania, a
rozwoju młodych ludzi i ich szans na zatrudnienie.
Zobacz więcej

20. Stowarzyszenie "Piękny Most" z Sząbruka - Wycieczka do Białowieży
-----------------------------------------------------------------Artykul_bialowieza.jpg
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