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-----------------------------------------------------------------1. Szkolenia OCOP - Zasady urządzania tzw. małych loterii fantowych
-----------------------------------------------------------------Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. "Zasady urządzania tzw.
małych loterii fantowych", które przeprowadzi Wioleta Parda - Młodszy Ekspert Służby Celnej.
Grupa docelowa:
Szkolenie przygotowywane jest dla przedstawicieli NGO z Olsztyna i powiatu olsztyńskiego,
zainteresowanych procedurą prawną organizacji małych loterii fantowych.
Program szkolenia:
Podczas szkolenia poruszone zostaną kwestie dotyczące zasad urządzania tzw. małych loterii
fantowych lub gry bingo fantowych na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach
hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.)

Szkolenie rozpocznie się prezentacją z zakresu wiedzy niezbędnej do zorganizowania tzw. małej
loterii fantowej lub gry bingo fantowe, a następnie omówione zostaną przykładowe wzory
dokumentów oraz losów niezbędnych przy zgłoszeniu małej loterii fantowej lub gry bingo fantowe.
Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych z Olsztyna i
powiatu olsztyńskiego.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
Miejsce szkolenia:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa >>
Termin:
22 maja 2012 (wtorek) g. 16.00-18.00
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego >>
Formularz należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: ocop.olsztyn@gmail.com, o udziale w
szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu poinformujemy Państwa telefonicznie lub pocztą
elektroniczną najpóźniej 2 dni przed szkoleniem.
Informacje na temat szkolenia:
OCOP, ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
tel. 503 680 500
ocop.olsztyn@gmail.com
Szkolenie 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.

--------------------------------------------------------------------2. Zaproszenie do zgłaszania uwag i opinii dot. projektu Uchwały Sejmiku Województwa WarmińskoMazurskiego w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych
--------------------------------------------------------------------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 (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz.1536 z późn. zm.) do zgłaszania uwag i opinii dot. projektu
Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie trybu postępowania o udzielenie
dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego podmiotom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych

niż wskazane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania
dotacji oraz kontroli wykonywania zleconych zadań.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------3. Rada Pożytku Publicznego WWM - spotkanie dot. założeń do projektu Programu współpracy
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2013
--------------------------------------------------------------------W dniu 15 maja 2012 o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Rady Pożytku Publicznego WWM,
którego głównym tematem będą założenia do projektu Programu współpracy Samorządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2013.

--------------------------------------------------------------------4. Konferencja Organizacji Pozarządowych z Gminy Dobre Miasto
--------------------------------------------------------------------W dniu 17.05.2012 o godzinie 16.00 w budynku "Kina Przyjaźń" w Dobrym Mieście (ul. Olsztyńska 2)
odbędzie się Konferencja Organizacji Pozarządowych z Gminy Dobre Miasto. Podczas spotkania,
które poprowadzi Monika Falej, Dyrektorka OCOP, zostanie omówiona oferta Olsztyńskiego Centrum
Organizacji Pozarządowych oraz najważniejsze problemy związane z pisaniem ofert na realizacje
zadań publicznych.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------5. 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".

--------------------------------------------------------------------6. 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
Wszystkich chętnych mieszkańców Bartoszyc i okolic serdecznie zapraszamy do spotkania z naszymi
doradczyniami w siedzibie MOPS-u przy ul. Pieniężnego 10A w dniach w godzinach 11.00-15.00.
Kolejne terminy porad w Bartoszycach to: 15.05.2012, 9.06.2012, 7.07.2012 o stałych godzinach
11.00-15.00.
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.

--------------------------------------------------------------------7. Ogłoszenia OCOP – Forum Dialogu Publicznego zaprasza do udziału w seminarium „Polityka
edukacyjna wobec mniejszości romskiej - współczesne wyzwania”
--------------------------------------------------------------------Forum Dialogu Publicznego zaprasza do udziału w seminarium „Polityka edukacyjna wobec
mniejszości romskiej - współczesne wyzwania” organizowanym we współpracy z Katedrą
Aksjologicznych Podstaw Edukacji oraz Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim,
które odbędzie się w poniedziałek 21.05.2012. w Hotelu Warmińskim (Olsztyn, ul. Kołobrzeska 1) w
godzinach 09:45 – 15:30.
Szczegóły zaproszenia >>
Formularz zgłoszeniowy >>

--------------------------------------------------------------------8. Ogłoszenia OCOP - Warmińsko - Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych - wizyta studyjna w
ramach projektu "Zintegrowani Niepełnosprawni"
---------------------------------------------------------------------

Warmińsko - Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, realizator projektu „Zintegrowani
Niepełnosprawni - rozwój sieci organizacji W-MSON”, organizauje w dniach 20-21 maja 2012
pierwszą wizytę studyjną (jedną z trzech zaplanowanych w projekcie "Zintegrowani
Niepełnosprawni"). Celem wizyt studyjnych jest wymiana doświadczeń z innymi sieciami
zrzeszającymi organizacje osób niepełnosprawnych w kraju, poznanie ich działań i przykładów
współpracy z samorządami.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia OCOP - I Piknik „ARTYLERYJSKA” - 15 maja 2012
--------------------------------------------------------------------Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko –Mazurskiego FOSa, Bank Żywności w
Olsztynie, Stowarzyszenie ESWIP, Edukacyjna Fundacja im. Prof. Romana Czerneckiego EFC oraz
Fundacja Duende, serdecznie zapraszają na I Piknik „ARTYLERYJSKA”, który odbędzie się 15 maja
2012 od 15:00 w Olsztynie przy ulicy Artyleryjskiej 34 (na terenie dawnej jednostki wojskowej).
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia OCOP - Fundacja Kreatywnego Rozwoju - Warsztaty ruchowe pt. "Gimnastyka kobiet"
--------------------------------------------------------------------Fundacja Kreatywnego Rozwoju zaprasza kobiety z Miasta Olsztyn oraz okolic na lekki, swobodny,
przyjemny ruch, który jest nieodłączną częścią prawidłowego rozwoju każdego człowieka. Ćwiczenia
uczą nas prawidłowo oddychać, prostować kręgosłup, rozluźniać mięśnie i dają nam dużo energii.
Warsztaty ruchowe pt. "Gimnastyka kobiet" odbędą się 17.05.2012 w sali gimnastycznej Domu
Kultury AGORA przy ul. Żołnierskiej 45a w Olsztynie w godz. 16.00 - 17.30 (wstęp wolny)
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------11. Ogłoszenia OCOP - Fundacja Kreatywnego Rozwoju - Konkurs na grafikę „Twój symbol kobiecości”
--------------------------------------------------------------------Fundacja Kreatywnego Rozwoju w ramach projektu „Femmisja – Wyraź siebie” realizowanego dzięki
wsparciu programu „Młodzież w działaniu” ma zaszczyt zaprosić wszystkie zainteresowane Panie do
udziału w konkursie „Twój symbol kobiecości”. Konkurs polega na zaprojektowaniu grafiki
przedstawiającej szeroko pojętą kobiecość. Najlepsza grafika zostanie umieszczona na torbie projektu
„Femmisja – Wyraź siebie”.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------12. Ogłoszenia OCOP - PTTK Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Dwubój Flisacki - 26 maja
2012
--------------------------------------------------------------------Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie zaprasza do wzięcia udziału w II Dwuboju Flisackim
na rzece Łynie i w Rusi.

Zobacz więcej >>
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