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1. Donosiciel Pozarządowy nr 73 – sierpień 2014 - do pobrania
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_73.pdf >>
Donosiciel Pozarządowy jest biuletynem wydawanym w ramach projektu Olsztyńskie Centrum
Organizacji Pozarządowych realizowanego przy współudziale finansowym Gminy Olsztyn. Jego wydawcą
jest Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie".

Archiwum DP >>

2. VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych – zapraszamy
-----------------------------------------------------------------W dniach 8 – 15 września 2014 r. w Warszawie odbędzie się VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw
Pozarządowych. Jest to największe święto organizacji pozarządowych w naszym kraju, które
organizowane jest, co 3 lata przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych. Wiodącym
wydarzeniem OFIP jest Forum – konferencja odbywająca się na Uniwersytecie Warszawskim (14-15
września 2014). Przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych szczególnie zapraszamy 15
września do wzięcia udziału w panelu pn. „Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym przez jednostki
samorządu terytorialnego – modele współpracy dzięki funduszom europejskim” współorganizowanym
m.in. przez przedstawicieli Związku Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”.
Zobacz więcej >>

3. Zaproszenie na otwartą dyskusję pod hasłem: Co z tym Olsztynem?
-----------------------------------------------------------------Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”, w porozumieniu z Olsztyńskim Centrum
Organizacji Pozarządowych oraz z „Gazetą Olsztyńską”, zapraszają na otwartą dyskusję pod hasłem: CO Z
TYM OLSZTYNEM?
Zobacz więcej >>

4. „Profesjonalny trzeci sektor” - artykuł w Biuletynie Innowacje Bez Granic
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do lektury nowego numeru Biuletynu Innowacje Bez Granic, w którym znajduje się artykuł
pt. „Profesjonalny trzeci sektor” - rozmowa z Moniką Falej i Martą Podsiad oraz z ekspertką Dorotą
Czarzastą-Wardyn ze Związku Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie", realizującego projekt „Razem w
kierunku profesjonalizacji działań” s.35.
Zobacz więcej >>

5. Dodatkowe terminy rezerwacji sal w OCOP
--------------------------------------------------------------------Wychodząc naprzeciw życzeniom klientów Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
informujemy, że istnieje możliwość wynajęcia sal szkoleniowych w soboty do końca listopada 2014.
Zapraszamy! Zespół OCOP
Zobacz więcej >>

6. Rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu ordynacji wyborczej, określającej zasady wyboru
przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komitetów monitorujących krajowe i regionalne
programy operacyjne na lata 2014-2020
------------------------------------------------------------------

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu ordynacji wyborczej, określającej zasady wyboru
przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komitetów monitorujących krajowe i regionalne
programy operacyjne na lata 2014-2020. Konsultacje będą trwać do 24 sierpnia 2014.
Zobacz więcej >>

7. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego - zaproszenie do konsultacji
-----------------------------------------------------------------Zaproszenie skierowane jest do młodzieży, środowisk młodzieżowych i działających na rzecz młodzieży i
dotyczy wyrażania opinii nt. projektu programu wsparcia inicjatyw młodzieżowych oraz sposobów i
warunków upowszechniania sportu wśród młodzieży (konsultacje dot. 2 dokumentów w obszarach dot.
młodzieży).
Zobacz więcej >>

8. Fundusze sołeckie - Opinia o przekazaniu sprzętu dla OSP
-----------------------------------------------------------------W skali kraju kilka procent wydatków z funduszy sołeckich dotyczy zakupów sprzętu dla OSP. Kto jest
właścicielem wyposażenia? W jaki sposób zgodnie z prawem przekazać sprzęt OSP? Zapraszamy do
lektury opinii Wojciecha Lachiewicza.
Zobacz więcej >>

9. 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.

10. 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 >>

11. Doradztwo specjalistyczne w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej
--------------------------------------------------------------------Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oferuje doradztwo specjalistyczne dla przedsiębiorców
oraz przedstawicieli NGO.
Zobacz więcej >>

12. 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

13. Ogłoszenia o konkursach - Konkurs o nagrody i wyróżnienia Marszałka Województwa
-----------------------------------------------------------------Ogłoszona została czternasta edycja konkursu o Nagrody i Wyróżnienia Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej. Wnioski należy składać
do 20 września br.
Zobacz więcej >>

14. Ogłoszenia o konkursach - Erasmus+ MŁODZIEŻ - teraz dla organizacji non-profit i instytucji
-----------------------------------------------------------------Do 1 października jest czas na złożenie wniosku o fundusze dla Domów Kultury, poradni psychologicznopedagogicznych, bibliotek publicznych oraz innych organizacji pracujących z młodzieżą.
Zobacz więcej >>

15. Ogłoszenia OCOP - Staże w Komisji Europejskiej
-----------------------------------------------------------------Komisja zaprasza osoby posiadające wykształcenie wyższe (licencjat), które chciałyby zdobyć
niepowtarzalne doświadczenie zawodowe, interesują się sprawami Unii Europejskiej, chcące sprawdzić
się w pracy w instytucji Międzynarodowej. Rekrutacja na marcową edycję 2015 trwa do 29 sierpnia, do

godz. 12.00.
Zobacz więcej >>

16. Ogłoszenia OCOP - Zaproszenie do udziału w projekcie "Rozwiń swoją społeczność"
-----------------------------------------------------------------Fundacja Kreatywnego Rozwoju zaprasza do udziału w projekcie "Rozwiń swoją społeczność".
Przedsięwzięcie to skierowane jest do osób pełnych energii i zapału do działania, które zaangażowane są
w młodych organizacjach (okres działalności organizacji to półtora roku), działają w organizacjach w
małych miejscowościach lub na obszarach wiejskich lub są aktywistami, którzy chętnie założą nową
organizację w swojej społeczności.
Zobacz więcej >>

17. Ogłoszenia OCOP - Newsletter Pomarańczowej Reaktywacji - Pochwalcie się swoimi wakacyjnymi
akcjami i dokonaniami!
-----------------------------------------------------------------Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu ponownie rusza z wydawaniem newslettera
Pomarańczowej Reaktywacji na Warmii i Mazurach, w którym będą zamieszczane informacje o
działaniach jakie różne organizacje realizują w województwie warmińsko- mazurskim.
Zobacz więcej >>

18. Ogłoszenia OCOP - Poradnik KANDYDATA/KI - wybory samorządowe 16 listopada 2014!
-----------------------------------------------------------------Już teraz ewentualni kandydaci/-tki powinni poznać swoje prawa i obowiązki związane ze startem w
wyborach. Dotyczy to zwłaszcza małych, lokalnych komitetów wyborczych, które przygotowując się do
wyborów nie mogą skorzystać ze wsparcia partyjnych ekspertów czy doradców. Poradnik pod linkiem:
http://www.maszglos.pl/obywatele-i-wybory/poradniki/
Zobacz więcej >>

19. Ogłoszenia OCOP - Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela - Bezpieczna Jesień
-----------------------------------------------------------------Jak zadbać o bezpieczeństwo dziecka jesienią? Program „Bezpieczna Jesień” będzie obejmował tematy:
Bezpieczna szkoła/przedszkole (Straż Miejska w Olsztynie), Samoobrona (Rebel Centrum Szkolenia KravMaga ), "Nie daj się nabrać" -NBP (Akademia Obrotu Bezgotówkowego –NBP)
Szczegóły ogłoszenia >>

20. Ogłoszenia OCOP - Zaproszenie na Piknik Historyczny w Pasłęku
-----------------------------------------------------------------Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Kuźnia Pruska” serdecznie zaprasza 24 sierpnia 2014
do Pasłęka na Jarmark św. Bartłomieja. W ramach jarmarku odbędzie się Piknik Historyczny, na który
zapraszamy organizacje skupione w sieci ATOMY oraz inne organizacje, które zaprezentowałyby swoje

stoiska, opowiedziałyby o swoich osiągnięciach oraz podzieliły się doświadczeniami z organizacjami z
terenu Miasta i Gminy Pasłęk. Celem pikniku jest aktywizacja społeczności lokalnej oraz organizacji i
stowarzyszeń, a także zwiększenie atrakcyjności turystycznej Pasłęka i okolicy.
Zobacz więcej >>

21. Ogłoszenia OCOP - II Olsztyńska Wystawa Dalii
-----------------------------------------------------------------Zobacz więcej >>
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naszych przedsięwzięciach.
Serwis www: ocop.olsztyn.pl
Tel: +48 503 680 500
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Organizacjach Pozarządowych.
Aby się wypisać, prześlij zwrotnego maila z adnotacją „odmawiam” na adres ocop.olsztyn@gmail.com

