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1. Dofinansowanie uczestnictwa w OFIP-ie
-----------------------------------------------------------------Ruszyła rejestracja dla uczestników konferencji 14-15 września w Warszawie podczas VII
Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. Organizacje z miejscowości do 40 tys. mieszkańców
mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów uczestnictwa. Dofinansowaniu mogą podlegać koszty
dojazdu, noclegu i udział w konferencji.
Zobacz więcej >>

2. Wizyta gości z regionu czernichowskiego Ukrainy
-----------------------------------------------------------------1 sierpnia gościliśmy w OCOP młodzieżowych liderów z regionu czernichowskiego Ukrainy: radni,

przedstawiciele obywatelskich organizacji, pracownicy mediów, urzędnicy, młodzi przedsiębiorcy,
nauczyciele i studenci. Projekt „ Młodzi dla zmian”, który realizuje Fundacja NIDA w partnerstwie z
ukraińską organizacją Centrum Dobroczyn dotyczy wsparcia dla młodzieżowych liderów zmian
społecznych na Ukrainie z regionu czernichowskiego poprzez warsztaty i szkolenia.
Przeprowadzone zostaną szkolenia z zakresu form i metod animacji społecznej, włączania partnerów do
współpracy, aktywizowania społeczności w zakresie wspólnej, oddolnej realizacji lokalnych i
regionalnych potrzeb.
Zobacz więcej >>

3. Zbiórki publiczne - nowe zasady
-----------------------------------------------------------------18 lipca 2014 r. weszła w życie nowa ustawa o zbiórkach publicznych. W zakładce
http://poradnik.ngo.pl/zbiorkipubliczne znajdują się informacje i materiały, które mogą być przydatne
dla organizatorów zbiórek publicznych.

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 - Wsparcie demokracji lokalnej na Ukrainie
-----------------------------------------------------------------Trwa nabór wniosków w ramach konkursu grantowego organizowanego przez Fundację Solidarności
Międzynarodowej pt. „Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji”. Polsko-Kanadyjski Program
Wsparcia Demokracji to wspólna inicjatywa rządów Polski i Kanady, która ma na celu wsparcie Ukrainy w
zakresie reform samorządowych na szczeblu lokalnym i regionalnym, wsparcia niezależnych mediów
oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego.
Zobacz więcej >>

9. Ogłoszenia o konkursach - Konkurs o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris za zasługi w ochronie
środowiska naturalnego
-----------------------------------------------------------------Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 04.08.2014 r. ogłosił konkurs o Nagrodę im.
prof. Janiny Wengris za zasługi w ochronie środowiska naturalnego. Termin nadsyłania zgłoszeń
kandydatów do nagrody upływa 30.09.2014.
Zobacz więcej >>

10. Ogłoszenia o konkursach - II nabór wniosków do Programu „Polsko-Ukraińska Wymiana
Młodzieży"
-----------------------------------------------------------------Narodowe Centrum Kultury ogłasza II nabór wniosków do IX edycji Programu „Polsko-Ukraińska
Wymiana Młodzieży” na rok 2014. Termin składania wniosków: 18 sierpnia 2014 r.
Zobacz więcej >>

11.Ogłoszenia o konkursach - Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży zaprasza do wzięcia
udziału w konkursach „Budując przyjaźń” lub „PL♥LT”
-----------------------------------------------------------------W konkursie „PL♥LT” mogą wziąć udział wszyscy uczestnicy młodzieżowi projektów z lat 2007-2014.
Zadanie konkursowe polega na przesłaniu fotografii, która w oryginalny sposób promuje polsko-litewską
przyjaźń. Konkurs kierowany jest zarówno do polskich, jak i litewskich uczestników. Nagrodą w konkursie
są czytniki e-booków.
„Budując przyjaźń” to konkurs dedykowany koordynatorom i opiekunom projektów z lat 2007-2014. Aby
wziąć w nim udział należy przesłać pracę pisemną ukazującą wpływ projektów na budowanie
pozytywnych relacji pomiędzy naszymi narodami. Konkurs kierowany jest zarówno do polskich, jak i
litewskich koordynatorów i opiekunów. Nagrodą w konkursie są aparaty fotograficzne.
Zobacz więcej >>

12. Ogłoszenia o konkursach - Konkurs dla pracodawców "Dobry Klimat dla Rodziny"
-----------------------------------------------------------------Celem Konkursu dla pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny” o Nagrodę Pary Prezydenckiej, jest
podnoszenie świadomości, propagowanie wiedzy oraz upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie
zatrudnienia przyjaznego rodzinie, poprzez wyróżnienie pracodawców odnoszących sukcesy w tym
obszarze.
Zobacz więcej >>

13. Ogłoszenia OCOP - Olsztyn oddaje krew przed długim weekendem - wakacyjna zbiórka krwi w
olsztyńskiej poliklinice
-----------------------------------------------------------------Olsztyńska poliklinika - inicjator wakacyjnej zbiórki krwi – wraz z regionalnym centrum krwiodawstwa
zachęcają wszystkich potencjalnych kandydatów do honorowego krwiodawstwa. Rejestracja dawców
odbywać się będzie w poniedziałek, 11 sierpnia, pomiędzy godziną 9:00 i 13:00 w patio zakładu
radioterapii olsztyńskiej polikliniki. Krew oddać może każda zdrowa osoba w wieku 18-65 lat ważąca co
najmniej 50 kg oraz posiadająca aktualny dowód tożsamości.
Zobacz więcej >>

14. Ogłoszenia OCOP - IX Festyn sportowo-integracyjny „Przywróćmy blask Stadionowi Leśnemu”
-----------------------------------------------------------------Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych zaprasza na IX Festyn sportowo-integracyjny
„Przywróćmy blask Stadionowi Leśnemu” pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Olsztyna 10
sierpnia 2014 r. godz. 13.00-18.00 na terenie dawnego stadionu, wejście od ul. Parkowej.
Zobacz więcej >>

15. Ogłoszenia OCOP - ZOSTAŃ TUTOREM w Olsztynie - pomóż wygrywać dzieciom w życiu
------------------------------------------------------------------

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI to ogólnopolski program, który pomaga dzieciom w potrzebie. Dzieciom, które
mimo młodego wieku mają za sobą trudne historie i które potrzebują nie tyle rzeczy, co drugiego
człowieka. Kogoś, kto w nie uwierzy i nauczy wygrywać. W AKADEMII kimś takim jest Tutor wolontariusz, który regularnie spotyka się z dzieckiem w szkole i pomaga mu.
Szczegóły ogłoszenia >>

16. Ogłoszenia OCOP - Gietrzwałdzkie Spotkania Warmińskie
-----------------------------------------------------------------Gietrzwałd – Gmina Pełna Cudów – zaprasza w sobotę i niedzielę 9–10 sierpnia na IX Spotkania
Warmińskie. Przez dwa dni na terenie Ogrodów Gietrzwałdzkich będziemy celebrować tradycję i kulturę
warmińską. Przez dwa dni w nowym amfiteatrze w Gietrzwałdzie będą występować twórcy z różnych
regionów Warmii.
Zobacz więcej >>
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