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

1. Ogłoszenie konkursu na „Najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych miasta Olsztyna” –NIOP
-----------------------------------------------------------------Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do udziału
w konkursie na „Najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych miasta Olsztyna” - NIOP. Konkursem
objęte są wszelkie zrealizowane inicjatywy (projekty) organizacji pozarządowych miasta Olsztyna,
skierowane na rzecz pożytku publicznego. Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Olsztyna,
który ufundował nagrodę w wysokości 5 tys. zł.
Zobacz więcej >>

2. „Trzeci sektor w mediach” - konkurs ROPMO dla dziennikarzy
-----------------------------------------------------------------Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna zaprasza dziennikarki i dziennikarzy podejmujących
problematykę organizacji pozarządowych Olsztyna oraz przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w
konkursie pt. „Trzeci sektor w mediach”. Organizatorami konkursu są: Rada Organizacji Pozarządowych
Miasta Olsztyna oraz Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie
pod patronatem Prezydenta Miasta.
Zobacz więcej >>

3. Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych – relacja
-----------------------------------------------------------------OFIP było świętem całego sektora. Dzięki niemu mieliśmy możliwość promować działania organizacji
pozarządowych na zewnątrz, zachęcać do angażowania się w życie społeczne. VII OFIP było najlepszą
okazją, aby przyjrzeć się dorobkowi sektora pozarządowego i spojrzeć na NGO z perspektywy 25 lat ich
działania, ocenić wewnętrznie stan dzisiejszy, ale także postawić przed sektorem kolejne wyzwania
służące jego rozwojowi w najbliższych latach. W dwudniowej konferencji 14-15 września poświęconej
aktywności społecznej wzięły udział przedstawicielki Związku Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
uczestnicząc w sesji, której celem była promocja zlecania zadań i usług społecznych ( tzw.
kontraktowania usług społecznych) przez jednostki samorządu terytorialnego organizacjom
pozarządowym.
Zobacz więcej >>

4. Szkolenie pt. „AdWords - linki sponsorowane. Skuteczne promowanie organizacji pozarządowej” w
Barczewie
-----------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych, zaprasza na szkolenie „AdWords - linki sponsorowane. Skuteczne promowanie
organizacji pozarządowej”, które przeprowadzi Karol Przyborowski. Szkolenie jest nieodpłatne i
skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych i osób zainteresowanych działalnością III
sektora z Gminy Barczewo. Termin: 14 października 2014 (wtorek), godz. 16.00-19.00
Zobacz więcej >>

5. Szkolenia OCOP – „Prawne aspekty wolontariatu” - Monika Falej - wolne miejsca
-----------------------------------------------------------------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 >>

6. Szkolenie - „Największa wartość dla NGO – człowiek” - Certyfikowany Kurs Pierwszej Pomocy – wolne
miejsca
-----------------------------------------------------------------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 >>

7. Olsztyński Budżet Obywatelski – trwa głosowanie
-----------------------------------------------------------------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

8. Zaproszenie do konsultacji w sprawie potencjału młodzieży
-----------------------------------------------------------------Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza młodzież oraz środowiska młodzieżowe i
działające na rzecz młodzieży - poprzez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach
społecznych: projektu „Programu wsparcia inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińskomazurskim” oraz „Raportu z diagnozy sportu w województwie warmińsko-mazurskim” – w obszarach i
treści dot. upowszechniania sportu wśród młodzieży.

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. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie - bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców
pt. „Jak za pomocą środków unijnych szukać kontrahentów poza Polską”
-----------------------------------------------------------------Zobacz więcej >>

12. 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/

13. 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

14. Fundacja FIKA - dyżur mediatorki podczas Tygodnia Mediacji
-----------------------------------------------------------------Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" przyłączyła się do obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji
oraz Tygodnia Mediacji w dniach 13-18 października 2014. Celem tej inicjatywy jest pokazanie stronom,
iż rozmowa o problemach jest zawsze możliwa a uwzględnienie potrzeb osoby, z którą jest się w
konflikcie, nie oznacza żadnej straty.
16 października w godzinach 11.00-13.00 w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3c, pok.
102/5 dyżur będą pełnili mediatorzy. Fundację „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” będzie reprezentowała
Pani Teresa Pokora-Wierzbicka.
Zapraszamy!

15. Ogłoszenia o konkursach - Konkurs „Barwy Wolontariatu” 2014
-----------------------------------------------------------------Rusza XIV edycja konkursu „Barwy Wolontariatu”. Konkurs jest świetnym uhonorowaniem działań
wolontariuszy i docenieniem akcji wolontarystycznych. Kandydatów można zgłaszać listownie, pocztą
elektroniczną lub osobiście. Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności
nominowanej osoby. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksję, pamiętnik.
Zgłoszenia należy przesyłać do 31 października 2014.
Zobacz więcej >>

16. Ogłoszenia o konkursach - Regionalny Konkurs Grantowy „Równać Szanse”
-----------------------------------------------------------------W Programie „Równać Szanse” chodzi o wyrównanie szans młodych ludzi (w wieku 13-19 lat) na dobry
start w dorosłe życie. Dzięki zdobytym w projekcie umiejętnościom młody człowiek z małej miejscowości
nauczy się samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczane przez siebie cele, planować swoją przyszłość,
wspólnie z innymi młodymi działać. Wszyscy, którzy będą towarzyszyli mu w tej drodze zyskają
wiarygodność w oczach swojego otoczenia i wsparcie w kolejnych wspólnych działaniach. Do konkursu
mogą przystąpić organizacje pozarządowe, domy kultury, biblioteki gminne, nieformalne grupy
dorosłych z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców. Wygrana to dotacja do 7 500 zł na projekt 6miesięczny (trwający od 1 lutego do 31 sierpnia 2015). Termin składania wniosków upływa 6 listopada
2014 roku, o godzinie 12.00.
Zobacz więcej >>

17. Ogłoszenia o konkursach - „Tu mieszkam, tu zmieniam” - konkurs grantowy Banku Zachodniego WBK
-----------------------------------------------------------------Bank Zachodni WBK należący do Grupy Santander rusza z ogólnopolskim konkursem skierowanym do
społeczności lokalnych. Najlepszych 305 pomysłów na poprawę jakości życia w gminie, powiecie, mieście
otrzyma od Banku finansowe wsparcie na ich realizację. Łączna wartość grantów wyniesie 1,5 mln zł.
Nabór pomysłów trwa do 21 listopada 2014.
Zobacz więcej >>

18. Ogłoszenia OCOP - Akcja Pełnosprawny wyborca - zaktywizujmy mieszkańców naszych gmin przed
wyborami
-----------------------------------------------------------------Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego rozpoczęła akcję „Pełnosprawny wyborca” w ramach Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich. Celem projektu jest rozpowszechnienie informacji o uprawnieniach w
głosowaniu osób starszych i z niepełnosprawnościami (takich, jak głosowanie przez pełnomocnika,
głosowanie korespondencyjne, za pomocą nakładki w alfabecie Braille’a) oraz badanie dostępności
gminy dla tych osób (przystosowanie architektoniczne, dostęp do informacji publicznej).
Zobacz więcej >>

19. Ogłoszenia OCOP - Masz Głos, Masz Wybór 2014 – informacja o naborze do akcji
-----------------------------------------------------------------Zobacz więcej >>

20. Ogłoszenia OCOP - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe – zaproszenie na konferencję pt.
„Przeciwdziałaj mobbingowi - lepiej zapobiegać”
-----------------------------------------------------------------Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe - Punkt Konsultacyjny Zarządu w Olsztynie zaprasza
16.10.2014 na konferencję pt. „Przeciwdziałaj mobbingowi - lepiej zapobiegać”. Konferencja jest
skierowana do pracodawców, którym zależy na realizacji ustawowo nałożonego obowiązku
przeciwdziałania zjawisku mobbingu- zgodnie Art. 943. § 1 kodeksu pracy. Jest okazją aby takie działania
podjąć.
Zobacz więcej >>

21. Ogłoszenia OCOP - Konferencja dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych – Olsztyn
-----------------------------------------------------------------Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje konferencję pt. „Osoby
niepełnosprawne jako ważny potencjał rozwoju lokalnego rynku pracy” - 3 października 2014 w Hotelu
Warmińskim w Olsztynie przy ulicy Kołobrzeskiej 1.
Zobacz więcej >>

22. Ogłoszenia OCOP - Konferencja „Drzemie we mnie potencjał” - zaproszenie
-----------------------------------------------------------------Konferencja „Drzemie we mnie potencjał” odbędzie się w dniach 20-21 października br. w Olsztynie.
Podczas konferencji zaprezentowane zostaną efekty projektu „Potencjał młodych” realizowanego we
współpracy z Samorządem Województwa: stanowisko Pełnomocnika ds. młodzieży, zasady konsultacji z
młodymi, program finansujący inicjatywy młodzieżowe. Spotkanie będzie też okazją do konsultacji
aktualnych wyzwań stojących przed młodzieżą oraz do odkrycia drzemiącego w uczestnikach potencjału.
Pod tym hasłem drugiego dnia organizatorzy zapraszają do udziału w warsztatach, w trakcie których
uczestnicy odkryją swoje mocne strony i zaprojektują kierunki samorozwoju.
Zobacz więcej >>

23. Ogłoszenia OCOP - Zaproszenie do projektu w Słowenii 11-18.10.2014
-----------------------------------------------------------------Fundacja Inicjatyw Nieformalnej Edukacji z Olsztyna poszukuje do 3 osób, chętnych na wyjazd do
Słowenii na szkolenie „Move to think”. Szkolenie składa się z dwóch spotkań: pierwsze odbędzie się w
dniach 11-18 października 2014 roku, drugie - zimą 2014 roku. Celem szkolenia jest propagowanie
sportu jako skutecznego narzędzia edukacyjnego, wspomagającego włączanie społeczne. Ważne jest, by
uczestnicy mieli możliwość wykorzystania nabytych umiejętności w praktyce, podczas pracy z młodzieżą.
Zobacz więcej >>

24. Ogłoszenia OCOP - Bądź kroplą! Zaproszenie dla wolontariuszy – akcja udrożnienia kanału łączącego
Jezioro Leśne i Łomskie
-----------------------------------------------------------------Zobacz więcej >>
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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

