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1. Donosiciel Pozarządowy nr 72 - lipiec 2014 - do pobrania
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_72.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. Młodzież polonijna w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych
-----------------------------------------------------------------Dom Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku realizuje projekt pt.
„Wspieranie inicjatyw aktywnej młodzieży polonijnej w zakresie pogłębiania więzi z Polską”. W ramach
tego projektu w dniu 31 lipca 2014 w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy Tarasa
Szewczenki 1 odbędzie się spotkanie/wizyta studyjna grupy młodych ludzi z Kaliningradu, którzy są
zainteresowani działalnością organizacji pozarządowych działających na terenie naszego miasta.
Zobacz więcej >>

3. Piknik Inicjatyw Obywatelskich podczas Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych – stoisko
olsztyńskie
--------------------------------------------------------------------14 września w Warszawie, w ramach Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych odbędzie się
Piknik Inicjatyw Obywatelskich. Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna oraz Urząd Miasta
Olsztyna planują wspólne przygotowanie stoiska, które reprezentować będzie olsztyński trzeci sektor. W
związku z tym zbieramy wasze pomysły na formę godnego oraz ciekawego zaprezentowania naszych
organizacji na tle całego kraju. Założeniem które nam przyświeca, jest odniesienie się do tożsamości
Olsztyna oraz motywów już wykorzystywanych do promocji naszego miasta, np. „Baby Pruskiej”. W
związku z tym prosimy o nadsyłanie swoich pomysłów i propozycji drogą mailową do dnia 10 sierpnia na
adres: sekretariat.ocop@gmail.com
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. 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.17.00-18.00.
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.

5. Doradztwo dla NGO z gminy Barczewo
-----------------------------------------------------------------Od marca do grudnia 2014 roku odbywa się stałe doradztwo indywidualne dla organizacji z gminy
Barczewo adekwatne do zdiagnozowanych problemów wybranych organizacji. Osoby zajmujące się w
organizacji sprawami księgowymi i finansowymi zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego doradztwa w
Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn we wtorki w
godzinach 18.00-19.00. tel. 503 680 500.
Zobacz więcej >>

6. Doradztwo specjalistyczne w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej
--------------------------------------------------------------------Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oferuje doradztwo specjalistyczne dla przedsiębiorców
oraz przedstawicieli NGO.
Zobacz więcej >>

7. Fundacja FIKA – bezpłatne porady prawne
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy na bezpłatne porady prawne w środy i piątki w godzinach: 11.00-14.00.
Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA
10-274 Olsztyn, ul. Tarasa Szewczenki 1
tel. 505 344 605

8. Ogłoszenia o konkursach - FIO Warmia Mazury Lokalnie - ogłoszenie naboru
-----------------------------------------------------------------Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" w Partnerstwie z Nidzickim Funduszem Lokalnym,
Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych "STOPA", Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży,
Stowarzyszeniem "PRZYSTAŃ" ogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach Programu
mikrodotacji FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE. Jego celem jest
zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa warmińsko - mazurskiego, działających w
grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacji pozarządowych, w życie publiczne
poprzez wsparcie inicjatyw oddolnym służącym działaniom na rzecz dobra wspólnego.
Zobacz więcej >>

9. FIO Warmia Mazury Lokalnie – zaproszenie na spotkanie informacyjne
-----------------------------------------------------------------Nidzicki Fundusz Lokalny oraz Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” zapraszają na spotkanie
informacyjne, które odbędzie się w dniu 23 lipca 2014 o godz. 16.00 w Olsztyńskim Centrum Organizacji

Pozarządowych przy ul. Tarasa Szewczenki 1. Zapraszamy organizacje pozarządowe, grupy
samopomocowe i grupy nieformalne, które chciałby aplikować o dotację w ramach programu
mikrodotacji FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY. Celem spotkania jest
zapoznanie odbiorców z programem, w ramach którego wnioski można składać tylko w dniach 17.0706.08.2014. Jest to jedyne spotkanie w regionie dla przedstawicieli z miasta Olsztyna i okolic.
Zobacz więcej >>

10. Ogłoszenia o konkursach - IV edycja konkursu grantowego Funduszu Społecznego Notariatu
-----------------------------------------------------------------Fundusz Społeczny Notariatu zaprasza osoby prawne – organizacje pozarządowe, które uzyskały
osobowość prawną co najmniej na 6 miesięcy przed datą złożenia Wniosku Aplikacyjnego, działają na
zasadzie no-profit lub non for profit tj. nie dla osiągnięcia zysku lub z przeznaczeniem wygenerowanych
środków na cele statutowe. do udziału w IV edycji konkursu na najlepsze projekty dotyczące zwalczania
wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży w 2014 roku.
Zobacz więcej >>

11. Ogłoszenia o konkursach - Rusza konkurs grantowy „Pracownia Talentów” Fundacji Tesco Dzieciom
-----------------------------------------------------------------7 lipca ruszyła „Pracownia Talentów” – konkurs grantowy skierowany do organizacji pozarządowych
zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży. Organizacje mogą zdobyć środki na realizację
długoterminowych projektów edukacyjnych. Do podziału jest aż 250 tys. złotych, co pozwoli na
sfinansowanie około 25 projektów w całym kraju.
Zobacz więcej >>

12. Ogłoszenia o konkursach - VII edycja konkursu grantowego „Na dobry początek!”
-----------------------------------------------------------------Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego rozpoczyna nabór wniosków w VII edycji konkursu grantowego
„Na dobry początek!”. O dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2 - 8 lat mogą
ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury i biblioteki publiczne z siedzibą na terenach
wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Termin zgłaszania wniosków upływa 10
września 2014 roku.
Zobacz więcej >>

13. Ogłoszenia OCOP - Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem - zaproszenie do wypełnienia
ankiety
-----------------------------------------------------------------Zespół badawczy z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza organizacje pozarządowe do
wzięcia udziału w badaniu na temat zakresu oraz charakteru współpracy organizacji pozarządowych z
biznesem.
Zobacz więcej >>

14. Ogłoszenia OCOP - Akcja Masz Głos, Masz Wybór - jak zwiększyć udział obywateli w zarządzaniu
gminą?
-----------------------------------------------------------------Fundacja im. Stefana Batorego zaprasza do zapoznania się z opracowaniem na temat zwiększenia
udziału obywateli w zarządzaniu gminą. Niniejsza analiza to wybór praktyk i metod partycypacji.
Obejmuje zarówno instytucjonalne, jak i proceduralne formy udziału mieszkańców w zarządzaniu gminą,
w tym ważnymi instytucjami gminnymi.
Zobacz więcej >>

15. Ogłoszenia OCOP - Materiały dla uczestników szkoleń: Fundusz PAFPIO
-----------------------------------------------------------------Fundusz PAFPIO działa na polu finansów Trzeciego Sektora już od 15 lat. Poprzez udzielanie pożyczek dla
NGO świadczy pomoc w zabezpieczeniu płynności finansowej, koniecznej dla sprawnej realizacji działań
statutowych. Współorganizuje również projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, podnoszące kompetencje Trzeciego Sektora w Polsce. W ramach tych projektów
udostępnia bezpłatnie poradniki dotyczące finansów i zarządzania organizacją. Wszystkie poradniki są
dostępne online na stronie: http://pafpio.pl/publikacje.
Zobacz więcej >>

16. Ogłoszenia OCOP - Akademia Liderów – Olsztyn
-----------------------------------------------------------------Akademia Liderów to projekt aktywizacyjno-szkoleniowy skierowany do młodych ludzi w wieku 18-25 lat
z województwa Warmińsko-Mazurskiego. W trzech miastach: Elblągu, Ełku oraz Olsztynie
przeszkolonych zostanie 42 młodych osób, które zrealizują kilkadziesiąt autorskich projektów w swoich
społecznościach na terenie całego województwa.
Zobacz więcej >>

17. Ogłoszenia OCOP - Wolontariusze na Mazury AirShow 2014- poszukiwani!
-----------------------------------------------------------------Masz skończone 18 lat?? Interesujesz się lotnictwem, fotografią, mediami społecznościowymi lub masz
jakieś zdolności które mogą się przydać przy organizacji imprezy lotniczej?? Znasz języki obce??? Masz
wolny czas i dużo chęci?? A do tego jesteś odpowiedzialny i zorganizowany? Jeśli odpowiedziałeś TAK, to
właśnie Ciebie szukamy!! Dołącz do nas już dziś. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 lipca.
Organizacja: Aeroklub Krainy Jezior
Szczegóły ogłoszenia >>

18. Ogłoszenia OCOP - Wakacyjny Telefon Zaufania - wyślij sms lub zadzwoń!
-----------------------------------------------------------------1 lipca ruszyła dziewiąta edycja Wakacyjnego Pogotowia Pontonowego. W tym roku edukatorzy/rki
Pontonu będą odpowiadać na pytania młodzieży związane z dojrzewaniem, relacjami, zdrowiem,

seksualnością i antykoncepcją oraz udzielać konsultacji rodzicom, opiekunom, wychowawcom
szukającym porady w sferze komunikacji/pracy z młodzieżą.
Zobacz więcej >>

19. Ogłoszenia OCOP - III Kurs trenerski kompetencji międzykulturowych
-----------------------------------------------------------------Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w sektorze publicznym – pracowników i pracowniczek:
oświaty, urzędów samorządowych i centralnych, służb mundurowych, służb medycznych, ze
szczególnym uwzględnieniem osób prowadzących działalność dydaktyczną. W ramach kursu moduły
warsztatowe służące rozwijaniu kompetencji międzykulturowych i umiejętności trenerskich uzupełniane
są wykładami i seminariami m.in. na temat problematyki migracji, integracji, praw człowieka, przepisów
prawa i statusu prawnego cudzoziemców w Polsce, a także wielokulturowości i ochrony przed
dyskryminacją. Zajęcia w ramach kursu poprowadzą eksperci i ekspertki wyspecjalizowani w ww.
problematyce.
Zobacz więcej >>

20. Ogłoszenia OCOP - Fundusze sołeckie - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji
-----------------------------------------------------------------11 lipca zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w
sprawie wzorów informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę,
trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru wniosku o
ten zwrot. Rozporządzenie dostępne jest w Dzienniku Ustaw TUTAJ.
Zobacz więcej >>

21. Ogłoszenia OCOP - W sobotę otwarcie Parku Centralnego w Olsztynie
-----------------------------------------------------------------https://www.facebook.com/events/309505442545724/
http://wiadomosci.olsztyn.pl/sniadanie-na-trawie-w-parku-centralnym/
http://www.olsztyn24.com/news/23663-w-sobote-otwarcie-parku-centralnego.html
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10-274 Olsztyn
NIP: 7393542485, Regon: 280092551
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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

