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-----------------------------------------------------------------1. 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 podejmowane
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.

--------------------------------------------------------------------2. Fundacja Batorego wspiera Inicjatywy Obywatelskie w Olsztynie
--------------------------------------------------------------------Zaskarżenie przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego, wprowadzonej uchwałą Rady Miasta Olsztyna,
Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej, wywołało dyskusję daleko poza granicami naszego miasta.
Fundacja Batorego prowadząca od 2002 roku akcję Masz Głos Masz Wybór, której celem jest wsparcie
zgodnej współpracy mieszkańców z administracją samorządową, postanowiła włączyć się do debaty i
poprosiła o opinię na ten temat profesora Huberta Izdebskiego.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------3. Spotkanie kandydatów do Społecznej Rady Kultury ze strony obywatelskiej
--------------------------------------------------------------------30 lipca 2013 o godz.17.00, w Starym Zaułku w Olsztynie, odbyło się spotkanie kandydatów do Społecznej
Rady Kultury ze strony obywatelskiej. W wyniku tajnego głosowania wyłoniono sześciu kandydatów, którzy
zostaną przedstawieni do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Olsztyna.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------4. Dodatkowe wsparcie dla JST szukających innowacyjnych rozwiązań
--------------------------------------------------------------------Samorządy zainteresowane wprowadzeniem innowacyjnych narzędzi zarządzania w tym budżetu
obywatelskiego i potrzebujące wsparcia eksperckiego, mogą zgłosić się do projektu organizowanego przez
MAC w ramach wspierania jednostek samorządu terytorialnego z funduszy europejskich.
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.
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 będą
służyły, jako przykłady dla innych podmiotów/organizacji.
Fundacja zaprasza do składania zapotrzebowania na przygotowanie opinii prawnych i organizację
doradztwa eksperckiego 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. Ogłoszenia o konkursach - Regionalny Konkurs Grantowy - Program „Równać Szanse 2013”
--------------------------------------------------------------------Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży z Warszawy, reprezentowana przez koordynatora programu „Równać
Szanse”, jak co roku zaprasza do udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu „Równać Szanse

2013”. Tegoroczna edycja Konkursu w ramach programu „Równać Szanse 2013” Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności została ogłoszona 1 sierpnia. W konkursie o dotacje do 7000 zł na projekty trwające
minimum 6 miesięcy mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i biblioteki oraz
nieformalne grupy dorosłych planujące założyć stowarzyszenie, ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców.
Wnioski można składać do 10 października 2103.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia o konkursach - Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych
--------------------------------------------------------------------Minister Administracji i Cyfryzacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
działań na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywania szans edukacyjnych. Oferty
należy składać do 21 sierpnia 2013 roku.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia o konkursach - Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów 2013
--------------------------------------------------------------------Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej do Spraw Wewnętrznych ogłosiła konkurs w ramach Europejskiego
Funduszu Powrotów Imigrantów – EFPI. Termin składania wniosków to 4 października 2013 roku.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------11. Ogłoszenia o konkursach - I edycja międzynarodowego konkursu „Oxford Big Project”
--------------------------------------------------------------------Do 30 września 2013 można składać propozycje projektów w pierwszej edycji międzynarodowego konkursu
„Oxford Big Project”! Celem konkursu jest sfinansowanie i wprowadzenie w życie pomysłów młodzieży w
wieku 16 – 25 lat włącznie, odznaczających się kreatywnością i oryginalnością.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------12. Ogłoszenia OCOP - W-MSON - Centrum Informacyjno - Poradnicze dla Osób Niepełnosprawnych
--------------------------------------------------------------------W-MSON zaprasza do korzystania z bezpłatnych porad w ramach projektu Centrum Informacyjno Szkoleniowego dla Osób Niepełnosprawnych.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------13. Ogłoszenia OCOP - Portal ngo.pl - Film - jak mądrze wspierać organizacje pozarządowe
--------------------------------------------------------------------Portal ngo.pl przygotował krótki film, zachęcający do mądrego, przemyślanego wspierania organizacji

pozarządowych. Osoby indywidualne znajdą w nim odpowiedzi na pytania, gdzie można szukać informacji o
organizacjach, jak sprawdzać ich wiarygodność i jakie są możliwości wsparcia działań fundacji lub
stowarzyszeń. Organizacje zaś znajdą informacje o ich obowiązkach w stosunku do darczyńców.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------14. Ogłoszenia OCOP - Zaprosznie do lektury pisma WADĄG
--------------------------------------------------------------------WADĄG to projekt realizowany przez stowarzyszenie Warnija pod patronatem Wydziału Biologii i
Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Celem pisma jest prezentowanie zgodnego z
obecnym stanem wiedzy obrazu rzeki. Będzie w nim artykuły o przyrodzie, ekologii, rekreacji, historii,
socjologii i wszystkich innych kwestiach dotyczących Wadąga i jego okolic.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------15. Ogłoszenia OCOP - Warmińska Uczta Pierogowa Biesowo
--------------------------------------------------------------------Biesowo zaprasza na Warmińską Ucztę Pierogową już 17 sierpnia (sobota).
Zobacz więcej >>
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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

