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-----------------------------------------------------------------1. Donosiciel Pozarządowy nr 62 - wrzesień 2013 - do pobrania
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_62.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. Olsztyński Budżet Obywatelski – głosowanie zakończone
--------------------------------------------------------------------W piątek 13.09 upłynął termin oddawania głosów na projekty zgłoszone do Olsztyńskiego Budżetu
Obywatelskiego. Ze względu na to, że wpłynęło nieoczekiwanie dużo (przeszło 10 500) kart do głosowania,
oficjalne wyniki głosowania zostaną podane prawdopodobnie w czwartek 26.09.

--------------------------------------------------------------------3. Konsultacje Programu współpracy na rok 2014
--------------------------------------------------------------------Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na posiedzeniu w dniu 3 września br. skierował do
konsultacji społecznych projekt „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 2014” celem zebrania uwag i opinii nt. zapisów programu.
Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 6 września – 9 października 2013 do Biura ds. Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------4. Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
--------------------------------------------------------------------Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1,2,4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do
zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Woj ewództwa WarmińskoMazurskiego.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------5. Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi ws. projektu "Strategii rozwoju Olsztyna"
--------------------------------------------------------------------Wydział Rozwoju Miasta przedstawił projekt dokumentu pt.: „Strategia rozwoju Olsztyna" >> . Organizacje
pozarządowe działające na terenie Olsztyna mogą zgłaszać uwagi w terminie do 30 września 2013 r. na
adresy bukowiecka.magdalena@olsztyn.eu lub szlubowska.anna@olsztyn.eu.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------6. Stowarzyszenie Klon/Jawor - Najnowsze fakty o organizacjach podsumowane!
--------------------------------------------------------------------Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------7. 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.

--------------------------------------------------------------------8. 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 11.00-14.00.
Kolejny termin porad w Bartoszycach to 23 września 2013.
Zobacz więcej >>
Zapraszamy również do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych na antenie Radia Olsztyn w każdą

trzecią sobotę miesiąca o godz. 14.00. Tym razem wyjątkowo zapraszamy 28 września o godz. 14.00.
Tematem audycji będzie czas pracy.
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 Ro zwój
potencjału trzeciego sektora, Podziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

--------------------------------------------------------------------9. 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.

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia o konkursach - Program „RÓWNAĆ SZANSE 2013 - REGIONALNY KONKURS GRANTOWY”
------------------------------------------------------------------Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza kolejną edycję Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach
Programu „Równać Szanse 2013” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem projektów realizowanych
w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku
gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich
kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------11. Ogłoszenia o konkursach - Otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań z zakresu
przeciwdziałania narkomanii
--------------------------------------------------------------------Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z zarządzeniem nr 22/2013 z dnia 11
września 2013 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------12. Ogłoszenia o konkursach – Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2014 – terminy
--------------------------------------------------------------------Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------13. Ogłoszenia o konkursach - Akademia Orange - V edycja programu
--------------------------------------------------------------------Akademia Orange wspiera oryginalne inicjatywy edukacyjno-kulturalne, by rozbudzić potencjał młodych
ludzi z różnorodnych środowisk i włączyć ich do aktywnego uczestniczenia w kulturze. Promuje otwartość,
wykorzystanie nowych technologii, budowanie partnerstw i czerpanie z nowoczesnych form edukacji.
Program Akademia Orange oparty jest o formułę otwartego konkursu, by w nieustannie zmieniającej się
rzeczywistości odnajdywać najciekawsze rozwiązania. Dzięki takiej formule mamy kontakt z najbardziej
aktywnymi organizacjami i instytucjami, stosującymi innowacyjne narzędzia i metody pracy z dziećmi i
młodzieżą.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------14. Ogłoszenia OCOP - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie zaprasza na bezpłatne warsztaty
--------------------------------------------------------------------Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie zaprasza na bezpłatne warsztaty z tematyki:
"Uwarunkowania rozwoju działalności gospodarczej w organizacji pozarządowej" oraz "Pozyskiwanie
środków na działalność gospodarczą organizacji pozarządowej – tworzenie biznesplanów".
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------15. Ogłoszenia OCOP - Seminarium w zakresie prezentacji projektu „Standardy Stowarzyszeń
Abstynenckich”
--------------------------------------------------------------------Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego włączył się w organizację projektu realizowanego
wspólnie przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajową Radę Związków
i Stowarzyszeń Abstynenckich, poświęconego standardom pracy oraz podniesieniu efektywności
współpracy organizacji trzeźwościowych z przedstawicielami samorządu lokalnego oraz z gminnymi
komisjami ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 27 września 2013 w siedzibie Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbędzie się seminarium dla przedstawicieli
organizacji pozarządowych działających w obszarze.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------16. Ogłoszenia OCOP - 25 lat RPO-Dzieci z UNO Przyjaciółmi Lasu
--------------------------------------------------------------------Z okazji 25 lat działalności Rzecznika Praw Obywatelskich, Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela
organizuje cykl edukacyjny podnoszący jakość naszego życia społecznego. Dzieci mają swoje prawa i
obowiązki, inni ludzie również. Ale nie tylko, polskie prawo gwarantuje prawa także zwierzętom. Jak
powinniśmy traktować zwierzęta? Z szacunkiem i zgodnie z ich potrzebami!
Organizacja: Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela
Szczegóły ogłoszenia >>

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

