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------------------------------------------------------------------

1. Donosiciel Pozarządowy nr 74 - wrzesień 2014 - do pobrania
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_74.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. Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna Godna Naśladowania!
-----------------------------------------------------------------Kapituła konkursu „Godni Naśladowania” zdecydowała, że laureatem konkursu w kategorii na najlepiej
działający podmiot dialogu społecznego i obywatelskiego województwa została Rada Organizacji
Pozarządowych Miasta Olsztyna za inicjatywę doprowadzającą do stworzenia Budżetu Obywatelskiego
oraz całokształt działania Rady w ciągu 10 lat swego istnienia. Wiele lat wspólnej pracy, dążenie do
budowania pozycji sektora pozarządowego w Olsztynie oraz wprowadzanie mechanizmów współpracy,
w tym Olsztyński Budżet Obywatelski. Teraz przed nami monitorowanie OBO, ale nie tylko. Przed nami
zabieganie o jakość współpracy, by to co udało się zaszczepić w Olsztynie było realizowane rzetelnie i
było również Godne Naśladowania! - Monika Falej - Przewodnicząca Prezydium ROPMO
Zobacz więcej >>

3. Szkolenia OCOP - "Prawne aspekty wolontariatu" - Monika Falej
-----------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. "Prawne aspekty wolontariatu", które przeprowadzi Monika
Falej.
Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych Olsztyna oraz
powiatu olsztyńskiego zainteresowanych wolontariatem.
Termin: 2.10.2014 (czwartek) g. 15.30-19.00
Zobacz więcej >>

4. Szkolenie - „Największa wartość dla NGO – człowiek” - Certyfikowany Kurs Pierwszej Pomocy
-----------------------------------------------------------------Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie, przy współpracy ze
Związkiem Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" prowadzącym Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych, zaprasza na Podstawowy Kurs Pierwszej Pomocy (16 godzinny certyfikowany), który
poprowadzi Piotr Śmigiel.
Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane dla kadr pracujących w sektorze NGO z Olsztyna oraz powiatu
olsztyńskiego.
Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat po zakończonym szkoleniu oraz drobny poczęstunek.
Ilość miejsc jest ograniczona.
Termin:
17.10.2014 godz. 14.00 - 19.00
18.10.2014 godz. 9.00 - 16.00
Zobacz więcej >>

5. Olsztyński Budżet Obywatelski - głosowanie rozpoczęte

-----------------------------------------------------------------Rozpoczęło się głosowanie w II edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Od 10 września do 10
października wybieramy projekty do realizacji w 2015 r. Karty do głosowania można składać m.in. w
Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
Zasady głosowania >>
Pozostałe informacje: www.olsztyn.eu

6. Konsultacje programu współpracy 2015
-----------------------------------------------------------------Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie do zgłaszania uwag i opinii dotyczących projektu „Programu współpracy Samorządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.
Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronie internetowej:
http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/ (zakładka: „Konsultacje społeczne”).
Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 2 września – 2 października 2014 do Biura ds. Organizacji
Pozarządowych i Kombatantów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie (adres: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) na wypełnionym formularzu lub mailem na adres:
k.mederska@warmia.mazury.pl
Zobacz więcej >>

7. 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 >>

8. 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.

9. 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 >>

10. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie - szkolenie pt. "Nowatorskie metody
nauczania. Jak ciekawie przekazywać wiedzę o Unii Europejskiej i świecie współczesnym”.
-----------------------------------------------------------------RODM w Olsztynie zaprasza na szkolenie pt. „Nowatorskie metody nauczania. Jak ciekawie przekazywać
wiedzę o Unii Europejskiej i świecie współczesnym”.
Termin: 27.09.2014 (sobota) g. 9.00-16.00
Grupa docelowa: kadra nauczycielska, kadra pedagogiczna, animatorzy zajęć szkolnych i pozaszkolnych.
Miejsce szkolenia:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
Organizator:
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn, tel. +48 786-964-775, www.rodm-olsztyn.pl
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: http://www.ocop.olsztyn.pl
O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia przyjmujemy do 18 września 2014.
Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Zobacz więcej >>

11. Doradztwo specjalistyczne w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Olsztynie
--------------------------------------------------------------------Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oferuje doradztwo specjalistyczne dla przedsiębiorców
oraz przedstawicieli NGO.
Więcej na stronie: http://rodm-olsztyn.pl/nasze-dzialania/doradztwo-stale/

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 - Jak pozyskać grant z Programu „Obywatele dla demokracji”
-----------------------------------------------------------------Program "Obywatele dla Demokracji", finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zwanych Funduszami Norweskimi, umożliwia organizacjom
pozarządowym realizację projektów dotyczących rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Właśnie
uruchomiona została III edycja konkursu dotacyjnego, która jest ostatnią zaplanowaną w ramach
niniejszego Programu. Termin aplikowania mija już 15 października 2014.
Zobacz więcej >>

14. Ogłoszenia o konkursach - Dotacje Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy
-----------------------------------------------------------------Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie
edukacji i rozwoju lokalnego. Od 8 września do 3 października 2014 r. trwać będzie kolejny nabór
wniosków o dotacje Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.
Zobacz więcej >>

15. Ogłoszenia o konkursach - Program grantowy „Plebiscyt Sąsiedzki”
-----------------------------------------------------------------„Plebiscyt Sąsiedzki” to program grantowy, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na
realizację projektu mającego na celu rozwój lokalnych społeczności. Celem „Plebiscytu Sąsiedzkiego” –
programu grantowego organizowanego w ramach akcji „Poznaj bliskiego sąsiada” przez Pasaże Tesco
jest wsparcie realizacji projektów, które mają na celu rozwój lokalnych społeczności i będą służyć jej
dobru. W plebiscycie mogą wziąć udział wszelkie podmioty, nieprowadzące działalności gospodarczej lub
których dochody z prowadzonej działalności gospodarczej są przeznaczone na cele statutowe o
charakterze niezarobkowym, działające na rzecz lokalnych społeczności, na terenie jednej z Lokalizacji
Programu, w tym w szczególności stowarzyszenia, fundacje, organizacje obywatelskie, publiczne i
społeczne placówki wychowawczo-edukacyjne czy kulturalne oraz spółdzielnie socjalne.
Zobacz więcej >>

16. Ogłoszenia o konkursach - Uwolnij pomysł i zdobądź grant na działania w Akademii Orange
------------------------------------------------------------------

Fundacja Orange zaprasza organizacje pracujące z dziećmi i młodzieżą do zgłaszania pomysłów na
działania, w których młodzi uczestnicy staną się twórcami kultury. Autorzy najciekawszych projektów
otrzymają grant na ich realizację. Tegoroczna edycja Akademii Orange pod hasłem „Uwolnij pomysł” jest
objęta honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej.
Zobacz więcej >>

17. Ogłoszenia OCOP - Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu - Newsletter 09/2014 Pomarańczowa Reaktywacja na Warmii i Mazurach
-----------------------------------------------------------------Informacje zawarte w Newsletterze Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu- to artykuły w
większości przesłane przez aktywne organizacje pozarządowe z naszego Województwa oraz informacje
pozyskane ze stron internetowych i fanpage stowarzyszeń, które opisują działania wolontariuszy, ich
prace i ciekawe akcje, które organizowali lub brali w nich udział. W tym numerze znajdziecie informacje
między innymi: o półkoloniach i zlotach organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu
warz z partnerami, o letnisku w Biskupcu za którym stało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym, o Mistrzostwach Świata w Siatkówce na Siedząco w Elblągu- do którego
zaangażowano aż 500 wolontariuszy, a także o przedsięwzięciach jakie realizowało w Koczarkach
Stowarzyszenie.
Zobacz więcej >>

18. Ogłoszenia OCOP - Program ERASMUS+ - Zaproszenie do współpracy
-----------------------------------------------------------------Stowarzyszenie Elbląg Europa począwszy od września 2014 r. do końca lutego 2015 r. prowadzi działania
informacyjne - doradcze i konsultacyjne w zakresie Programu ERASMUS+
Zobacz więcej >>

19. Ogłoszenia OCOP - Czwarty numer pisma WADĄG
-----------------------------------------------------------------Ukazał się czwarty numer pisma WADĄG, dostępny pod adresem:
http://issuu.com/warnija/docs/wadag_wiosna. W tym numerze wydawcy szczególnie zachęcają do
zapoznania się z kolejną publikacją Krzysztofa Szatrawskiego z serii rozważań o rzece, jak również z
tekstami nowych autorów. Poruszony jest także temat istotny dla Olsztyna jako miasta oraz innych
miejscowości, tj. kwestia budowy i lokalizacji linii energetycznych wysokiego napięcia Olsztyn-MątkiOstrołęka, która przebiegać ma przez teren olsztyńskiego Lasu Miejskiego.

20. Ogłoszenia OCOP - Zaproszenie do udziału w projekcie „Rozwiń swoją społeczność”
-----------------------------------------------------------------Fundacja Kreatywnego Rozwoju realizuje projekt "Rozwiń swoją społeczność" dla organizacji
pozarządowych. To przedsięwzięcie skierowane jest do osób pełnych energii i zapału do działania, które:
zaangażowane są w młodych organizacjach (okres działalności organizacji to półtora roku) lub działają w
organizacjach w małych miejscowościach lub na obszarach wiejskich lub są aktywistami, którzy chętnie

założą nową organizację w swojej społeczności. Projekt zakłada cykl 3 weekendowych szkoleń oraz
indywidualne konsultacje z ekspertami.
Zobacz więcej >>

21. Ogłoszenia OCOP - Zaproszenie na konferencję - „Innowacyjne podejście do współpracy instytucji
rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”
-----------------------------------------------------------------Konferencja ma na celu zaprezentowanie innowacyjnego podejścia do współpracy i koordynacji polityki
społecznej na poziomie powiatu w oparciu o rolę Powiatowych Rad Rynku Pracy oraz narzędzi
opracowanych w ramach projektu, tj. publikacji „Model współpracy i koordynacji polityki społecznej w
powiecie” oraz „Program wspólnych szkoleń dla pracowników instytucji rynku pracy oraz pomocy i
Integracji społecznej”. Odbędzie się 24 września br. w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji
(budynek WMARR S.A) ul. Jagiellońska 91A w Olsztynie.
Zobacz więcej >>

22. Ogłoszenia OCOP - II Festiwal Kultury Buddyjskiej w Olsztynie – „Przestrzeń Umysłu”.
-----------------------------------------------------------------Plakat - II Festiwal Kultury Buddyjskiej w Olsztynie (pdf) >>

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

