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-----------------------------------------------------------------1. Olsztyńska Kawiarenka Obywatelska - Dyskusje na tarasie – Polityka a organizacje pozarządowe podsumowanie
-----------------------------------------------------------------Spotkaliśmy się w dniu 28.06.2011 z przedstawicielami mediów, organizacji pozarządowych i samorządu.
Wymienialiśmy opinie na tematy związane z uczestnictwem ngo w polityce, możliwościami i sposobami
wpływania przez ngo na kształt polityki regionalnej oraz sam fakt występowania polityki w ngo.
Spotkanie upłynęło w miłej, ale konstruktywnej atmosferze. Wiele opinii, wniosków i pomysłów dało
początek koniecznej dyskusji na te ważne tematy.
Olsztyńskie Kawiarenki Obywatelskie to inicjatywa na rzecz rozwoju debaty publicznej i będą odbywały się
pod różnymi hasłami. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do wzięcia w nich czynnego udziału i
korzystania z możliwości wyrażania swoich poglądów.

Ostatnie spotkanie pokazało, że jest taka potrzeba a co najważniejsze chęć dyskusji i wspólnej pracy. Jest
to doskonała okazja, by posłuchać i przedstawić swoje pomysły. Im większe zainteresowanie i udział
Państwa w tego typu przedsięwzięciach, tym większy nasz wpływ na to co dzieje się wokół i mniejsze
rozczarowanie, że nie wygląda to tak jak byśmy tego chcieli.
Moderatorami spotkania byli Marek Jarmołowicz i Monika Falej, którzy mają nadzieję kolejne spotkania z
Państwem. Informacje o zbliżających się spotkaniach zamieścimy na naszej stronie internetowej,
zapraszamy do jej śledzenia i kontaktowania się z nami.
Debata została nagrana i wkrótce zostanie umieszczona na stronie internetowej OCOP w formie pliku mp3.
Zdjęcia ze spotkania >>

--------------------------------------------------------------------2. Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - Rozstrzygniecie konkursu na
wkład własny
--------------------------------------------------------------------Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi informuje, że Zarząd
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 27 czerwca br. przyznał dotacje na dofinansowanie zadań
Samorządu Województwa realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie wkładu własnego do
projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.
Rozdysponowano kwotę 60 tys. zł. Zgodnie z podjętą uchwałą dotacje przyznawane będą wg. kolejności na
liście rankingowej umieszczonej na stronie: http://bip.warmia.mazury.pl w zakładce: „otwarte konkursy
ofert – rozstrzygnięcia” w przypadku uzyskania dofinansowania z funduszu zewnętrznego i do wyczerpania
środków finansowych. Warunkiem przekazania dotacji jest dostarczenie umowy zawartej z funduszem
zewnętrznym.
Kontakt:
Joanna Glezman
Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Tel. 600 196 566

--------------------------------------------------------------------3. Praca nad Programem współpracy na 2012 rok
--------------------------------------------------------------------Biuro Pełnomocnika zachęca organizacje pozarządowe prowadzące swoją działalność w Olsztynie, do
zgłaszania propozycji działań/zadań do projektu Programu współpracy Gminy Olsztyn z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie na rok 2012.
Propozycje i uwagi proszę zgłaszać na adres ngo@olsztyn.eu do dnia 15.08.2011
formularz_zmian.doc >>
Więcej na: www.ngo.olsztyn.eu

--------------------------------------------------------------------4. Nabór wniosków na projekty MAŁE w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
--------------------------------------------------------------------Rozpoczął się nabór wniosków na projekty MAŁE w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
ECORYS Polska Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk w ramach
Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Zobacz więcej >>
Serdecznie zapraszamy do korzystania z bezpłatnego doradztwa specjalistów Olsztyńskiego Centrum
Organizacji Pozarządowych w zakresie przygotowywania oferty.
Kontakt:
ocop.olsztyn@gmail.com
Tel. 512 558 349

--------------------------------------------------------------------5. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - konkurs dla konsumenckich organizacji pozarządowych
--------------------------------------------------------------------Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs dla organizacji
pozarządowych, dotyczący upowszechniania i ochrony praw konsumentów oraz przeprowadzenia testu
porównawczego wód mineralnych i źródlanych w 2011 roku. Termin składania ofert upływa 25 lipca 2011
roku o godz.10:00.
Zobacz więcej >>
Serdecznie zapraszamy do korzystania z bezpłatnego doradztwa specjalistów Olsztyńskiego Centrum
Organizacji Pozarządowych w zakresie przygotowywania oferty.
Kontakt:
ocop.olsztyn@gmail.com
Tel. 512 558 349

--------------------------------------------------------------------6. Profesjonalne doradztwo dla NGO
--------------------------------------------------------------------Zapraszamy do korzystania z profesjonalnego doradztwa dla organizacji pozarządowych:
Kontakt:
ocop.olsztyn@gmail.com
Tel. 512558349
Natomiast 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

--------------------------------------------------------------------7. ESWIP - COPy Warmii i Mazur
--------------------------------------------------------------------Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych realizuje projekt wspierającego rozwój
Centrów Organizacji Pozarządowych na Warmii i Mazurach.
Informacje szczegółowe >>
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
obejmuje w ramach projektu działaniami Olsztyn i powiat olsztyński.
Newsletter do pobrania:
30.06.2011
copy_wim_newsletter_2011-06-30.doc

--------------------------------------------------------------------8. 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
Dyżury ekspertów i doradców
- środa 11.00-14.00
- piątek 11.00-14.00
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

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia OCOP – Konferencja pt. „Pedagogika wobec stereotypów”
--------------------------------------------------------------------Katedra Pedagogiki Społecznej zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Pedagogika
wobec stereotypów 22-23 września 2011 roku.
Celem konferencji jest przedstawienie obecnego stanu wiedzy na temat stereotypów w różnych obszarach

edukacji, a także identyfikacja stereotypów pozytywnych i negatywnych ważnych z perspektywy społecznopedagogicznej.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia OCOP - Mamanet – sieć wsparcia dla samotnych matek
--------------------------------------------------------------------Kofe(m)ina wygrała konkurs ofert na zadania publiczne województwa warmińsko-mazurskiego, realizacja
zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej (działania promujące politykę prorodzinną) w okresie
od 1 lipca 2011 r. do 30 listopada 2011.
Pomysł stworzenia wirtualnej sieci wsparcia dla matek samotnie wychowujących dzieci jest reakcją na
często niełatwą sytuację życiową kobiet samotnie wychowujących dzieci. Utworzenie wirtualnej sieci
kontaktów i samopomocy ma na celu:
 umożliwienie samotnie wychowującym matkom samorozwoju w zakresie podnoszenia kompetencji
związanych z wychowaniem dzieci oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych
 umożliwienie dyskusji o problemach, z którymi na co dzień spotykają się i o sposobach wspólnego
ich rozwiązywania
 zwiększenie wiedzy na temat wychowania dzieci i problemów samotnych rodziców i sposobami
radzenia sobie z nimi
Zapraszamy na stronę projektu
http://mamanet.olsztyn.pl/

--------------------------------------------------------------------11. Ogłoszenia OCOP - Fundacja Dobra Sieć - kampania społeczna "Kluczowe wartości wolontariatu"
--------------------------------------------------------------------Fundacja Dobra Sieć w ramach obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 realizuje kampanię
społeczną "Kluczowe wartości wolontariatu". Jej celem jest ukazanie wolontariatu widzianego oczami
wolontariuszy - pokazanie ich pasji, motywacji, doświadczeń, a także zachęcenie szerszych kręgów
społeczeństwa do angażowania się w wolontariat.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------12. Ogłoszenia OCOP - Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK - "Olsztyn Aktywnie"
--------------------------------------------------------------------Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK zaprasza na imprezy z cyklu "Olsztyn Aktywnie" w dniach 9 i 10 lipca.
MARSZOBIEGI
Data i miejsce startu: 10 lipca, godzina 10.00, Tortex (ul. Dworcowa)
Trasa: Park Kusocińskiego
NORDIC WALKING
Data i miejsce startu: 10 lipca, godzina 08.30, Dworzec Główny PKP k. kas (należy wcześniej kupić bilet,

odjazd pociągu do Gryźlin o godz. 08.52).
Trasa: Gryźliny (PKP) - Zielonowo - j. Pluszne - Gryźliny (około 8 km)
Organizator imprez:
Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK
Olsztyn 10-950, ul. Staromiejska 1 / 13
Informacje szczegółowe:
tel./fax. (89) 527-36-65
e-mail: poczta@mazury.pttk.pl

--------------------------------------------------------------------13. Ogłoszenia OCOP - Koło Rodzinne "Laurencja" - pierwszy rajd z cyklu pt. "WĘDRUJ Z NAMI I
ZACHWYCAJ SIĘ ROŚLINAMI"
--------------------------------------------------------------------Koło Rodzinne "Laurencja" zaprasza serdecznie w dniu 10.07.2011 r. (niedziela) na pierwszy rajd z cyklu
pt. "WĘDRUJ Z NAMI I ZACHWYCAJ
SIĘ ROŚLINAMI".
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------14. Ogłoszenia OCOP - Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju PIONIER - „Otwórz w sobie
wolontariuszkę”
--------------------------------------------------------------------Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju PIONIER zaprasza do udziału w e-konkursie piękności
„Otwórz w sobie wolontariuszkę” organizowanego w ramach projektu „Ty też możesz zostać
wolontariuszem”, realizowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu „Młodzież w
działaniu”. Jesteś wolontariuszką? Podziel się z nami swoim doświadczeniem, zainspiruj innych do
działania, pokaż że liczy się też wewnętrzne piękno! Aby wziąć udział w konkursie wypełnij formularz
zgłoszeniowy, który znajdziesz na stronie www.eserpionier.eu. Na zgłoszenia czekamy do 8 lipca. W dniach
11-15 lipca na stronie konkursu www.wolontariat-nie-dla-idiotow.pl zostanie przeprowadzone internetowe
głosowanie a 12 najpiękniejszych dusz wolontariatu zostanie nagrodzonych udziałem w sesji zdjęciowej do
kalendarza na 2012 rok!
Zobacz więcej >>

====================================
Serwis Informacyjny OCOP i Fundacji Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA
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 68 05 00
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, Fundacji FIKA oraz Olsztyńskiego Banku Informacji
o Organizacjach Pozarządowych.
Aby się wypisać, prześlij zwrotnego maila z adnotacją "odmawiam” na adres ocop.olsztyn@gmail.com

