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--------------------------------------------------------------------1. Donosiciel Pozarządowy nr 60 - lipiec 2013 - do pobrania
--------------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_60.pdf >>
Donosiciel Pozarządowy jest biuletynem wydawanym w ramach projektu Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych realizowanego przy współudziale finansowym Gminy Olsztyn. Jego wyd awcą jest Związek
Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”.
Archiwum DP znajduje się tutaj

-----------------------------------------------------------------2. Olsztyński Budżet Obywatelski
-----------------------------------------------------------------Budżet obywatelski nazywany również partycypacyjnym to proces w którym mieszkańcy decydują o
przeznaczeniu części lub całości budżetu danego miasta lub gminy. Decyzje mogą być podejm owane
bezpośrednio przez mieszkańców bądź za pośrednictwem organizacji społecznych. Najważniejszym
elementem budżetu obywatelskiego są regularne spotkania mieszkańców z przedstawicielami władz,
podczas których rozmawia się o przeznaczeniu wspólnych pieniędzy. Do sierpnia mieszkańcy Olsztyna będą
mogli składać wnioski z propozycjami osiedlowych inwestycji, we wrześniu odbędzie się głosowanie i wybór
najlepszych z nich.
Olsztyński Budżet Obywatelski - 4 kroki - na stronie: decydujemy.olsztyn.pl/
www.maszglos.pl/strefa-wiedzy/budzet-obywatelski/
Dokumenty:
Prezentacja olsztyski_budet_obywatelski_rady_osiedli_17.06.2013.ppt >>
Zarządzenie prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza o przeprowadzeniu konsultacji społecznych
dotyczących Olsztyńskiego Budżetu Partycypacyjnego.
OBO zarządzenie
Załącznik do zarządzenia określający zasady Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego
OBO zasady
Formularz zgłoszenia projektu do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego
OBO Formularz
Czego moga dotyczyć projekty – lista zadań własnych gminy.
OBO Zadania gminy
Punkty konsultacyjne:
Punkt konsultacyjny Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego
czynny pn. godz. 8.00-16.00, wt-pt- 7.30 – 15.30
Biuro Pełnomocnika prezydenta Olsztyna ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
ul. Knosały 3/5 Budynek A Pokój: 26-27 oraz 22 i 41 (II piętro)
tel. 89 522 28 21 oraz 89 535 32 10 wew. 79, 26;
mail: obo@olsztyn.eu
Punkt konsultacyjny OBO w zakresie informacji dot. własności gruntów, planów inwestycyjnych miasta,
wstępnych kosztorysów
czynny pn.-śr. w godz. 7.30-15.30
Olsztyn pl. Jana Pawła II 1 pok. 215
Osoba do kontaktu – Jerzy Piekarski
tel. 89 527 31 11 wewn. 514
Gotowy wniosek można złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Olsztyna, siedzibie Rady Osiedla i Olsztyńskim
Centrum Organizacji Pozarządowych. Można go także wysłać za pośrednictwem platformy e -puap. UM
Olsztyn.

--------------------------------------------------------------------3. Otwarte posiedzenie ROPMO – budżet obywatelski
--------------------------------------------------------------------Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe oraz
mieszkańców/mieszkanki Olsztyna na otwarte posiedzenie Rady w sprawie Olsztyńskiego Budżetu
Obywatelskiego, które odbędzie się we wtorek – 23 lipca o godz. 17.00 w Kamiennicy Naujackiej (MOK ul.
Dąbrowszczaków 3).
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------4. Wakacje na Tarasach - relacja
--------------------------------------------------------------------„Wakacje na Tarasach” to inicjatywa powstała ze współpracy Związku Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie i
Fundacji „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”, polegająca na organizacji w Olsztyńskim Centrum Organizacji
Pozarządowych zajęć profilaktyczno–edukacyjnych w formie półkolonii dla dzieci z Osiedla Zatorze. Pomysł
na organizację w pierwszym tygodniu lipca tego typu aktywności, zrodził się z potrzeby uświadomienia
najmłodszym zagrożeń związanych z wypoczynkiem podczas wakacji.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------5. 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.

--------------------------------------------------------------------6. 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
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.

--------------------------------------------------------------------7. Fundacja FIKA – „Mam prawo do prawa” - Doradztwo eksperckie i opinie prawne
--------------------------------------------------------------------Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" informuje, że w ramach projektu MAM PRAWO DO PRAWA
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego posiada środki
finansowe na organizację doradztwa eksperckiego i przygotowanie opinii prawnych, które co do istoty będ ą
służyły, jako przykłady dla innych podmiotów/organizacji.
Fundacja zaprasza do składania zapotrzebowania na przygotowanie opinii prawnych i organizację
doradztwa eksperckiego w terminie do 30 lipca 2013 r. na adres mailowy fika.olsztyn@gmail.com
Zgłoszenie zapotrzebowania powinno zawierać:
1. Nazwa podmiotu/organizacji
2. Dane teleadresowe: adres do korespondencji
3. Osoba do kontaktu: imię i nazwisko, tel./adres email
4. Rodzaj zapotrzebowania: ekspert czy opinia
5. Opis problemu
7. Uzasadnienie zapotrzebowania
Ewa Komaiszko-Goerick
Koordynatorka projektu

Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA
10-274 Olsztyn, ul. Tarasa Szewczenki 1
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.

--------------------------------------------------------------------8. Fundacja FIKA - Teledysk „Projekt OLSZTYNIAK” - zaproszenie na casting dla mieszkańców
--------------------------------------------------------------------We wrześniu 2013 będzie realizowany teledysk promujący miasto Olsztyn. Będzie to muzyczna, pełna
humoru opowieść o ciekawych miejscach naszego miasta z udziałem znanych osobistości pochodzących i
kojarzących się z Olsztynem. Casting dla osób, które są zainteresowane udziałem w projekcie, odbędzie się
w Miejskim Ośrodku Kultury Kamienica Naujacka, ul. Dąbrowszczaków 3, 20 lipca 2013 (sobota), godz.
12.00-17.00.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia o konkursach - Godni naśladowania X edycja
--------------------------------------------------------------------Rusza X edycja Konkursu Godni Naśladowania, którego organizatorem jest Rada Organizacji Pozarządowych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z Samorządem Województwa. Zgłoszenia można
przesyłać do 31 lipca 2013.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia o konkursach - CEiIK - Kasa na kulturę
--------------------------------------------------------------------Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie ogłosiło otwarty konkurs na współfinansowanie
projektów kulturalnych, realizowanych na terenie Olsztyna. W konkursie wziąć udział mogą organizacje
non-profit, organizacje pozarządowe oraz grupy i osoby fizyczne. Pula środków wynosi 30 tysięcy złotych, a
termin składania ofert mija 1 września 2013 roku. Maksymalne dofinansowanie wyniesie 3000 zł.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------11. Ogłoszenia o konkursach - Program „Obywatele dla Demokracji” - nabory wniosków
--------------------------------------------------------------------25 czerwca odbyła się konferencja inaugurująca Program „Obywatele dla Demokracji”. Program
finansowany jest z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a rol ę operatora pełni Fundacja
Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------12. Ogłoszenia o konkursach – „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” nabór wniosków w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2013
--------------------------------------------------------------------Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jako Operator Programu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i
przemocy ze względu na płeć” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
ogłasza nabór wniosków dla Funduszu Małych Grantów.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------13. Ogłoszenia o konkursach - Ministerstwo Zdrowia - Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do
trendów demograficzno-epidemiologicznych - I nabór wniosków
--------------------------------------------------------------------Ministerstwo Zdrowia jako Operator Programu Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów
demograficzno-epidemiologicznych ogłasza I nabór wniosków Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) na
dofinansowanie projektów ze środków FWD Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu
Finansowego. Celem Funduszu jest rozwój partnerstw oraz ułatwianie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia
się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk między beneficjentami i
podmiotami z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Lichtenstein).
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------14. Ogłoszenia OCOP - Społeczna Rada Kultury przy Prezydencie Olsztyna - nabór kandydatów
--------------------------------------------------------------------Obywatele Kultury Olsztyna zapraszają do zgłaszania kandydatów do Społecznej Rady Kultury przez
organizacje, instytucje i środowiska troszczące się o rozwój kultury w Olsztynie. Społeczna Rada Kultury jest
szansą wywierania konstruktywnego wpływu na realizację polityki kulturalnej miasta i na proces tworzenia
strategii kultury. W interesie nas wszystkich jest stworzenie Rady działającej skutecznie, nie ograniczającej
się do funkcji fasadowych i nie będącej gremium lobbystów zabiegających wyłącznie o interesy własnych
organizacji.
list_otwarty_w_sprawie_zgoszenia_kandydatw_do_rady (docx) >>

--------------------------------------------------------------------15. Ogłoszenia OCOP - Rodzinne zdjęcie mieszkańców na 660 lat Olsztyna
--------------------------------------------------------------------Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie zaprasza 20 lipca o godz. 14.00 na rynek Starego Miasta wszystkich
mieszkańców Olsztyna, którzy chcą trwale zapisać się w historii naszego miasta. Po raz drugi w 660-letniej
historii Olsztyna mieszkańcy miasta będą mieli okazję na wspólną fotografię.
Zobacz więcej >>
--------------------------------------------------------------------16. Ogłoszenia OCOP - Polsko-angielska Szkoła Trenerów Młodzieżowych IV – rekrutacja rozpoczęta
---------------------------------------------------------------------

Rozpoczęła się rekrutacja do IV edycji Polsko-angielskiej Szkoły Trenerów Młodzieżowych! Jest to półroczny,
międzynarodowy program szkolenia osób pracujących z młodzieżą w obszarze edukacji pozaformalnej, w
organizacjach pozarządowych: pedagogów, psychologów, animatorów, trenerów, instruktorów,
wychowawców i opiekunów.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------17. Ogłoszenia OCOP - Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia" - doradztwo w
przygotowaniu wniosków
--------------------------------------------------------------------W związku z prowadzonymi naborami Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia"
zaprasza wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosków w ramach działań: Tw orzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunki działalności nierolniczej do skorzystania z
niepowtarzalnej szansy indywidualnej rozmowy z ekspertem w przygotowaniu i ocenie wniosków w ramach
przedmiotowych działań.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------18. Ogłoszenia OCOP - Zaproszenie II Turnieju Siatkówki o przechodni puchar Sołtysa Wójtowa
--------------------------------------------------------------------Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------19. Ogłoszenia OCOP - I Święto Samorządu lokalnego Gminy Barczewo na sportowo
--------------------------------------------------------------------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

