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-----------------------------------------------------------------1. Donosiciel Pozarządowy nr 61 - sierpień 2013 - do pobrania
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_61.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. 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.

--------------------------------------------------------------------3. 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.

--------------------------------------------------------------------4. 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.

--------------------------------------------------------------------5. Ogłoszenia o konkursach - Obywatele dla Demokracji
--------------------------------------------------------------------Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Federacją Dzieci i Młodzieży zaprasza do składania
wniosków w programie dla organizacji pozarządowych, finansowanym ze środków Funduszu Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. Na realizację projektów z zakresu partycypacji publicznej, kontroli obywatelskiej,
zwalczania dyskryminacji, przeciwdziałania wykluczeniu oraz tych skierowanych do dzieci i młodzieży
przeznaczono w pierwszej edycji konkursu 9,5 mln euro. W programie dużo uwagi zostanie poświęconej
działaniom służącym zwalczaniu mowy nienawiści w Internecie.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------6. Ogłoszenia o konkursach - DAPHNE III - Ochrona dzieci, młodzieży i kobiet przed przemocą
--------------------------------------------------------------------DAPHNE III (2007-2013) to program zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet.
Nabór wniosków w programie trwa do 30 października 2013 roku.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------7. Ogłoszenia o konkursach - Nowe otwarcie dla spółdzielni socjalnych
--------------------------------------------------------------------W województwie warmińsko-mazurskim funkcjonuje ok. 40 spółdzielni socjalnych. Jak można było usłyszeć
podczas ostatnich Targów Ekonomii Społecznej (maj 2013), ich główną bolączką są finanse. Dla tych, które
mimo wszystko wciąż planują swój rozwój – jest rozwiązanie. Ruszyła rekrutacja do projektu na dotację

umożliwiającą zatrudnienie nowego pracownika w spółdzielni. Konkurs trwa do 5 września.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------8. Ogłoszenia OCOP - Konsultacje projektów w ramach Seed Money Facility Strategii Unii Europejskiej dla
Regionu Morza Bałtyckiego
--------------------------------------------------------------------4 września br. w Berlinie odbędzie się dzień konsultacji projektów, dla których chcieliby Państwo uzyskać
finansowanie z Seed Money Facility Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Wydarzenie to będzie
okazją do przedyskutowania konkretnych pomysłów na projekty.
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

