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--------------------------------------------------------------------Donosiciel Pozarządowy nr 59 - czerwiec 2013 - do pobrania
--------------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_59.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 znajduje się tutaj
-----------------------------------------------------------------2. Szkolenie „Prawne aspekty działania organizacji pozarządowej”
-----------------------------------------------------------------Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA -COOP w Olsztynie
oraz Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie" zapraszają na szkolenie pt. „Prawne aspekty działania
organizacji pozarządowej”, kierowane do organizacji pozarządowych z terenu powiatu szczycieńskiego,
mrągowskiego, olsztyńskiego i Miasta Olsztyna.

Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------3. 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 oraz projektu "W kierunku profesjonalizacji" współfinansowanego przez Powiat Olsztyński.

--------------------------------------------------------------------4. 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.
Kolejny termin porad w Bartoszycach to: 24 czerwca 2013.

Zobacz więcej >>
Zapraszamy również do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych na antenie Radia Olsztyn w każdą
trzecią sobotę miesiąca o godz. 14.00. Najbliższa audycja 20 lipca 2013.
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.

--------------------------------------------------------------------5. Ogłoszenia o konkursach - III edycja konkursu na najlepsze projekty dotyczące zwalczania wykluczenia
społecznego dzieci i młodzieży w 2013
--------------------------------------------------------------------Fundusz Społeczny Notariatu zaprasza osoby prawne – organizacje pozarządowe, które uzyskały osobowość
prawną co najmniej na 6 miesięcy przed datą złożenia Wniosku Aplikacyjnego i działają na zasadzie non profit lub non for profit tj. nie dla osiągnięcia zysku lub z przeznaczeniem wygenerowanych środków na cele
statutowe, do udziału w III edycji konkursu na najlepsze projekty dotyczące zwalczania wykluczenia
społecznego dzieci i młodzieży w 2013 roku.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------6. Ogłoszenia o konkursach - Konkurs UE: Partnerstwa młodzieżowe
--------------------------------------------------------------------Do 5 września 2013 r. można składać wnioski w konkursie organizowanym przez unijną Agencję
Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w ramach Działania 4.6 Partnerstwa w
Programie „Młodzież w działaniu”.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------7. Ogłoszenia o konkursach - Konkurs grantowy „Bezpieczne dzieciństwo”
--------------------------------------------------------------------Konkurs „Bezpieczne dzieciństwo” 2013 - 2017 jest finansowany ze środków The VELUX Foundations
Program promuje działania, których celem jest ochrona dzieci przed przemocą i krzywdzeniem oraz pomoc
ich rodzinom i opiekunom. O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które wspierają
społeczność lokalną w polepszaniu standardów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------8. Ogłoszenia o konkursach - Fundacja Środowisk Twórczych - Nagroda Talent Roku
--------------------------------------------------------------------Fundacja Środowisk Twórczych od 2007 jest organizatorem corocznej Nagrody Talent Roku, przyznawanej
ludziom kultury i sztuki. Celem Nagrody Talent Roku jest promowanie rodzimych twórców, prezentowanie

ludzi z talentem. Fundacji najbardziej zależy na tym, aby nagrody mogły zachęcać dotąd niedostrzeżonych
publicznie artystów i animatorów kultury do kontynuowania swoich twórczych pasji.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia o konkursach - "Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego
dziedzictwa kulturowego" - II nabór
--------------------------------------------------------------------Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie
projektów w Programie „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego
dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
2009-2014. Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 15 kwietnia 2013 r. do dnia 16 sierpnia 2013 r.
do godz. 15.00.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia OCOP - Zaproszenie na projekcję filmu Eksmisja
--------------------------------------------------------------------Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------11. Ogłoszenia OCOP Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych w Różnowie - prośba o książki do
biblioteki
--------------------------------------------------------------------Nowo otwarty Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych w Różnowie (gmina Dywity) przyjmie książk i o
różnej tematyce do swojej biblioteki, na potrzeby swoich mieszkańców.
Zobacz więcej
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