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-----------------------------------------------------------------1. Donosiciel Pozarządowy nr 45 kwiecień 2012 do pobrania
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_45.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 znajduje się tutaj >>

--------------------------------------------------------------------2. Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych programem „Młodzież w działaniu”.
--------------------------------------------------------------------Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza członków nieformalnych grup
młodzieżowych, przedstawicieli samorządu szkolnego, młodzieżowych rad miasta/gminy/powiatu,

kluby europejskie, wolontariuszy oraz młodych ludzi z województwa warmińsko – mazurskiego na
spotkanie informacyjne poświęcone programowi edukacji pozaformalnej „Młodzież w działaniu”.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------3. Roczny Program Współpracy na rok 2013 - zgłoszenia do zespołów tematycznych
--------------------------------------------------------------------W związku z uwzględnieniem w Zasadach Współpracy Miasta Olsztyna z Organizacjami
Pozarządowymi Zespołów Tematycznych, zapraszamy przedstawicieli organizacji do zgłaszania chęci
udziału w spotkaniach mających na celu wypracowanie Rocznego Programu Współpracy na rok 2013.
Każda organizacja może zapisać się do dowolnej liczby zespołów tematycznych zgodnych z
działalnością statutową.
Zespoły tematyczne:
1. Rozwój organizacji pozarządowych i wolontariatu.
2. Zdrowie.
3. Promocja Miasta i Współpraca Zagraniczna.
4. Ochrona Dziedzictwa Kulturowego.
5. Edukacja.
6. Sport.
7. Polityka Społeczna.
8. Kultura.
9. Ochrona środowiska.
Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w obradach zapraszamy do wysłania zgłoszenia
drogą e-mailową na adres: sekretariat.ocop@gmail.com
W temacie zgłoszenia prosimy o wymienienie zespołów tematycznych, do których chcą Państwo
przynależeć, natomiast w treści, o podanie nazwy organizacji, imienia i nazwiska oraz kontaktu (adres
e-mail).
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
prowadzone przez
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie"
Fundację "Inicjatywa Kobiet Aktywnych"
e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com
10-274 Olsztyn
ul. Tarasa Szewczenki 1

--------------------------------------------------------------------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. 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".

--------------------------------------------------------------------5. 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, wnios ków, 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.

--------------------------------------------------------------------6. Fundacja FIKA - Mam prawo do prawa - Szkolenie dla młodzieży pt. „Aspekty prawne wolontariatu”
w Lidzbarku Warmińskim
--------------------------------------------------------------------Fundacja FIKA zaprasza na szkolenie dla młodzieży pt. „Aspekty prawne wolontariatu” w ramach

projektu unijnego MAM PRAWO DO PRAWA – poradnictwo prawne i obywatelskie dla mieszkańców
Warmii i Mazur na lata 2010-2013. Termin szkolenia: 18 kwietnia 2012 r. godz. 9.00-16.00. Miejsce
szkolenia: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. K. Jagiellończyka w Lidzbarku Warmińskim, ul.
Krasickiego 4.
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. Ogłoszenia o konkursach – Międzynarodowy Wolontariat Młodzieży - Czeski konkurs grantowy
--------------------------------------------------------------------Polskie organizacje mogą wziąć udział, jako partnerzy dla czeskich podmiotów ubiegających się o
dofinansowanie swoich projektów, w konkursie ogłoszonym przez Departament Młodzieży w czeskim
Ministerstwie Edukacji, Młodzieży i Sportu. Celem konkursu jest wspieranie rozwoju
międzynarodowego wolontariatu młodzieży.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------8. Ogłoszenia o konkursach – VII edycja Programu „Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży”
--------------------------------------------------------------------Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do VII edycji Programu „Polsko – Ukraińska
Wymiana Młodzieży” na rok 2012. Podmiotami uprawnionymi do dofinansowania są organizacje
pozarządowe prowadzące działalność kulturalną oraz samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem
instytucji współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia OCOP - Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - konkurs grantowy pt. „30 MAJA –
ŚWIĘTUJEMY RAZEM”
--------------------------------------------------------------------Fundacja Ernst & Young zaprasza do wzięcia udziału w konkursie grantowym pt. „30 MAJA –
ŚWIĘTUJEMY RAZEM”. Konkurs dotyczy organizacji lokalnych obchodów Dnia Rodzicielstwa
Zastępczego, a jego celem jest odpowiedź na bieżące problemy Rodzin Zastępczych i Rodzinnych
Domów Dziecka oraz wewnętrzna integracja tych środowisk.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia OCOP - Aikido-nie tylko sztuka walki
--------------------------------------------------------------------Olsztyńskie Stowarzyszenie Aikido "Ren shin" realizuje projekt pt.:"Przez ruch po zdrowie" upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród: osób dorosłych, osób

niepełnosprawnych-„Aikido nie tylko sztuka walki” w ramach zadania publicznego z zakresu sportu.
Projekt jest współfinansowany przez miasto Olsztyn.
Szczegóły ogłoszenia >>

--------------------------------------------------------------------11. Ogłoszenia OCOP – Kołodrom - Wycieczka rowerowa krótka "rodzinna" wokół Jez. Krzywego
--------------------------------------------------------------------KOŁODROM zaprasza rowerzystów na wycieczkę rowerową wokół Jez. Krzywego w ramach Olsztyn.
Aktywnie! Start w dniu 15 kwietnia 2012 r. (niedziela) o godz. 10.00 spod olsztyńskiego Ratusza.
Warto przyjechać 20 min. przed rozpoczęciem rajdu, aby wypełnić kartę uczestnictwa. Zakończenie
rajdu za hotelem OMEGA ok. godz. 14.30. Dystans ok. 20 km.
Mapa trasy: http://miejsce.info/m/pl/d8fi9lz
Rajd poprowadzi Dariusz Stecki a ciekawostki będzie opowiadał Andrzej Bobrowicz przewodnik PTTK.
Organizacja: Stowarzyszenie Centrum Turystyki Aktywnej "KOŁODROM"
Szczegóły ogłoszenia >>

--------------------------------------------------------------------12. Ogłoszenia OCOP - Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Esperantystów w Olsztynie - olsztyńskie
obchody 125 rocznicy ukazania się pierwszego podręcznika języka esperanto
--------------------------------------------------------------------Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Esperantystów w Olsztynie zaprasza 16 kwietnia o godz. 15.00
do Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych na spotkanie z olsztyńską pisarką Heleną
Piotrowską, która opowie o imprezach esperanckich, w których brała udział.

====================================
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

