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-----------------------------------------------------------------1. Kampania Społeczna Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn i Urzędu Miasta Olsztyna –
PRZEKAŻ 1% dla Olsztyna!
-----------------------------------------------------------------W Olsztynie zarejestrowanych jest około 900 organizacji pozarządowych, z których 65 ma status
organizacji pożytku publicznego. Są to organizacje, które niosą pomoc dzieciom, osobom chorym,
niepełnosprawnym, ludziom starszym, biednym i bezrobotnym, jak też ratują zwierzęta, otaczającą
nas przyrodę czy zabytki. Każdy Olsztynianin, który jest podatnikiem zgodnie z ustawą o podatku
dochodowym od osób fizycznych, może przekazać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku
publicznego.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------2. 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. 512558349

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 w ramach projektu „Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych”
realizowanego przy współudziale finansowym Gminy Olsztyn przez Związek Stowarzyszeń "Razem w
Olsztynie".

--------------------------------------------------------------------3. 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
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.

--------------------------------------------------------------------4. Ogłoszenia o konkursach – Nabór w Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego
--------------------------------------------------------------------Fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego został utworzony w ramach Norweskiego
Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Instytucjami, które mogą składać projekty są partnerzy
społeczni (organizacje reprezentujące pracowników lub pracodawców), władze publiczne oraz
organizacje władz publicznych. Finansowane działania obejmują m.in. budowanie partnerstw, także z

organizacjami pozarządowymi. Nabór wniosków został przedłużony do 22 kwietnia 2012 r.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------5. Ogłoszenia o konkursach – Fundacja Banku Zachodniego WBK
--------------------------------------------------------------------Fundacja Banku Zachodniego WBK zaprasza do wzięcia udziału w konkursie pt. "Bank Ambitnej
Młodzieży"
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------6. Ogłoszenia OCOP - Olsztyn Kocham na Plaży 2012
--------------------------------------------------------------------"Olsztyn Kocham na Plaży 2012" to IV edycja cyklicznej imprezy, która służy integracji społeczności
Olsztyńskiej oraz promocji naszego pięknego miasta i regionu. Realizowane wydarzenia to m.in.
koncerty zespołów wkraczających na rynek muzyczny jak i zarówno gwiazd, gry miejskie, kino letnie/
teatr letni na plaży, festyny wodne, konkursy itd. Organizatorzy zapraszają do udziału olsztyńskie
stowarzyszenia i organizacje.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------7. Ogłoszenia OCOP - Akademia Trzeciego Wieku - najbliższe wykłady
--------------------------------------------------------------------Na stronie internetowej Akademii Trzeciego Wieku przy MOK w Olsztynie został zamieszczony plan
najbliższych wykładów.
atwolsztyn.blogspot.com/p/wykady.html >>

--------------------------------------------------------------------8. Ogłoszenia OCOP - Amnesty International Olsztyn
--------------------------------------------------------------------Jeśli chcesz pomagać ludziom, pożytecznie poświęcić swój czas dla praw człowieka lub wspomóc
działalność Amnesty International przyjdź na zebranie grupy lokalnej Olsztyn.
Organizacja: Amnesty International
Szczegóły ogłoszenia >>

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia OCOP – Z Korczakiem w UNO – Spotkanie ze strażakami
--------------------------------------------------------------------Szkoła Podstawowa Nr3 w Olsztynie i Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela organizują spotkanie
mające podnieść poziom świadomości o zagrożeniach i przybliżyć specyfikę różnych zawodów .
Organizacja: Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela

Szczegóły ogłoszenia >>

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia OCOP - Kalendarz PTTK imprez na rok 2012
--------------------------------------------------------------------PTTK Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie udostępniło do pobrania kalendarz turystycznych
imprez ogólnodostępnych organizowanych przez jednostki Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK w
2012 roku.
Zobacz więcej >>

====================================
Serwis Informacyjny OCOP
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: +48 503 680 500
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 oraz Olsztyńskiego Banku Informacji o
Organizacjach Pozarządowych.
Aby się wypisać, prześlij zwrotnego maila z adnotacją "odmawiam” na adres
ocop.olsztyn@gmail.com

