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

1. Zaproszenie na doroczne Forum Organizacji Pozarządowych - 24 października 2014 roku
-----------------------------------------------------------------Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna i Urząd Miasta Olsztyna zapraszają na doroczne Forum
Organizacji Pozarządowych w dniu 24 października 2014. Miejsce: Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Centrum Humanistyczne – Aula Dietrichów, ul. Obitza
1, 10-719 Olsztyn.
Zobacz więcej >>

2. Zaproszenie do składania oferty pracy wolontaryjnej
-----------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” jest w trakcie przygotowywania konferencji naukowej pt.
„Perspektywy rozwoju sektora organizacji pozarządowych”. 24 października 2014 odbędą się „Targi
organizacji pozarządowych”, na których samorządy i organizacje pozarządowe z powiatu olsztyńskiego
będą miały niepowtarzalną okazję zaprezentować swój dorobek oraz przedstawić konkretne oferty pracy
wolontaryjnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego.
Zobacz więcej >>

3. Szkolenia OCOP – „Podstawy tworzenia stron internetowych – WordPress”
-----------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych zaprasza na warsztaty pt. „Podstawy tworzenia stron internetowych – WordPress”,
które przeprowadzi Karol Przyborowski.
Warsztaty są nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych Olsztyna powiatu
olsztyńskiego. Uczestnicy powinni przynieść swoje komputery.
Termin: 21-22 października, g. 15.00-19.15
Zobacz więcej >>

4. Warsztaty pt. „Olsztyńska 24 - media dla obywateli”
-----------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych zaprasza na warsztaty pt. „Olsztyńska 24 - media dla obywateli”, które przeprowadzi
Jakub Rećko.
Warsztaty mają na celu pokazanie mieszkańcom Warmii i Mazur możliwości, jakie dają media
internetowe. Podczas zajęć, uczestnicy dowiedzą się, na czym polega dziennikarstwo obywatelskie i jakie
może im przynieść korzyści. Ponadto, zobaczą jak utworzyć i korzystać ze specjalnego profilu
dziennikarskiego dla czytelników Gazety Olsztyńskiej.
Termin: 28.10.2014 (wtorek) g. 16.00-19.00
Zobacz więcej >>

5. Rozpoczęcie procesu wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetów
Monitorujących Programy Operacyjne na lata 2014-2020
-----------------------------------------------------------------Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza do zgłaszania kandydatów reprezentujących organizacje
pozarządowe w Komitetach Monitorujących Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 i
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020. Zgłoszenia kandydatów na członka oraz zastępcę
członka KM można przesyłać na wskazany w ogłoszeniu adres poczty elektronicznej do 20 października.
Zobacz więcej >>

6. 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.

7. 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 >>

8. 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/

9. Fundacja FIKA - bezpłatne porady prawne
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy na bezpłatne porady prawne w środy i piątki w godzinach: 11.00-14.00.
Uwaga: 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, że 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!
Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA
10-274 Olsztyn, ul. Tarasa Szewczenki 1
tel. 505 344 605

10. Fundacja FIKA - Rozpoczęcie rekrutacji do projektu „Warmińsko-Mazurska Akademia
Antydyskryminacyjna”
-----------------------------------------------------------------Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” w Olsztynie rozpoczyna nowy projekt „Warmińsko-Mazurska
Akademia Antydyskryminacyjna” w ramach programu Obywatele dla demokracji współfinansowanego
ze środków Fundacji im. Stefana Batorego. Projekt skierowany jest do 15 organizacji pozarządowych
Warmii i Mazur.
Zobacz więcej >>

11. Fundacja FIKA – „Polska Fabryką Dobra” – Ogólnopolska kampania promująca idee wolontariatu
-----------------------------------------------------------------„Polska Fabryką Dobra” jest to ogólnopolska kampania promująca wolontariat młodzieżowy w całej
Polsce. Jednym z elementów kampanii będzie 10 filmów dokumentalnych zachęcających młodych ludzi
do uaktywniania się w środowisku lokalnym, które wraz z materiałami pomocniczymi zostaną bezpłatnie
udostępnione 25 tys. szkół w całej Polsce by nauczyciele i pedagodzy mogli zorganizować w swoich
szkołach 10 ciekawych lekcji o wolontariacie. Fundacja ,,Inicjatywa Kobiet Aktywnych” wsparła akcję i
udostępniła film „Trendy Wolontariat”, jako jeden z dziesięciu filmów dokumentalnych
wykorzystywanych w celach edukacyjnych.
Zobacz więcej >>

12. Ogłoszenia o konkursach – „Bezpieczna i przyjazna szkoła” - otwarty konkurs ofert na realizację
zadań publicznych
-----------------------------------------------------------------Wojewoda Warmińsko-Mazurski ogłasza otwarty konkurs projektów w ramach rządowego programu
„Bezpieczna i przyjazna szkoła” na realizację działań w zakresie zwiększenia skuteczności działań
wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w
szkołach i placówkach dla dzieci i młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim w 2014 roku oraz
zaprasza do składania ofert realizacji projektów.
Zobacz więcej >>

13. Ogłoszenia OCOP - Forum Rozwoju Olsztyna - zaproszenie do udziału w debacie prezydenckiej
-----------------------------------------------------------------Forum Rozwoju Olsztyna zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w debacie prezydenckiej.

Spotkanie odbędzie się w środę, 15 października w auli Liceum Ogólnokształcącego nr 1 przy ul.
Mickiewicza 6. Początek o godz. 18:00.
Zobacz więcej >>

14. NIE dla wkładów własnych w projektach EFS 2014-2020
-----------------------------------------------------------------Wobec zamiaru Rządu RP narzucenia organizacjom pozarządowym co najmniej 5% wkładu własnego do
projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020,
zachęcamy do podpisania się pod petycją postulującą zweryfikowanie przez stronę rządową stanowiska
w tej sprawie.
Zobacz więcej >>

15. Ogłoszenia OCOP - Bezpłatne szkolenia dla liderów lokalnych i działania dla społeczności lokalnej
-----------------------------------------------------------------Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej oraz Akademia Pomorska w Słupsku zapraszają
liderów lokalnych do udziału w Szkole tolerancji – cyklu warsztatów antydyskryminacyjnych
realizowanych w ramach projektu „Wirtu@lni-Re@lni”.Szkoła tolerancji dla liderów lokalnych to cykl
pięciu dwudniowych szkoleń wyjazdowych dla liderów lokalnych (razem 90h). Spotkania odbędą się w
okresie październik 2014 – luty 2015 roku.
Projekt realizowany jest w województwie pomorskim i warmińsko-mazurskim oraz na Akademii
Pomorskiej i odpowiada na problem rosnącego zjawiska mowy nienawiści i działań dyskryminacyjnych,
które przekładają się na wzrost przestępstw motywowanych nienawiścią. Poprzez realizację szkoły
tolerancji, warsztatów uwrażliwiających, Żywej Biblioteki, wystaw ma na celu przeciwdziałanie
rozpowszechnianiu mowy nienawiści. Zaplanowane działania prowadzą do wzmocnienia odwagi cywilnej
w występowaniu przeciwko aktom dyskryminacji i wskazują możliwości wpływania na zmianę relacji
międzyludzkich. Adresatami działań są liderzy lokalni z małych miejscowości oraz osoby zainteresowane
działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie mowie nienawiści i dyskryminacji bez względu na jej
formę.
Zobacz więcej >>

16. Ogłoszenia OCOP - Szlachetna Paczka poszukuje Wolontariuszy w Olsztynie
-----------------------------------------------------------------Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna, którego celem
jest mądra pomoc potrzebującym. Niezbędni są Wolontariusze, którzy odwiedzają potrzebujących,
podejmują decyzję o włączeniu ich do projektu, współpracują z Darczyńcami przygotowującymi paczki i
działają w drużynie w celu organizacji magazynu, transportu paczek.
Zobacz więcej >>

17. Ogłoszenia OCOP - Media lokalne Warmii, Mazur i Powiśla - projekt SDP
-----------------------------------------------------------------W ramach projektu „Media lokalne Warmii, Mazur i Powiśla bodźcem rozwoju i integracji regionu”,

realizowanego przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, powstała aktualna baza danych o
różnorodnych mediach lokalnych (gminnych, powiatowych, parafialnych). Autorzy zapraszają do
korzystania z jej zasobów. Mile widziane są również uwagi i uzupełnienia.
Zobacz więcej >>

18. Ogłoszenia OCOP - Misja Europa powraca! - projekt dla młodzieży 16-18 lat
-----------------------------------------------------------------Misja Europa V (Mission Europe V) to projekt dla młodych ludzi w wieku od 16 do 18 z Belgii, Niemiec i
Polski. Przez trzy weekendy, 24 uczestników zostanie „zanurzonych” w cudownym świecie historii i
polityki. Misja Europa łączy zabawę z nauką, podróżowanie z historią, kolarstwo z dyskusjami, a ze
przyjaźń ze wszystkim co przed chwilą wymienione.
Zobacz więcej >>

19. Ogłoszenia OCOP - Wspieraj i zmieniaj z nami edukację!
-----------------------------------------------------------------Fundacja Uniwersytet Dzieci realizuje projekt Scenariusze lekcji, który ma pomóc nauczycielom
angażować dzieci w empiryczne poznawanie świata. Przez to uczą się one skuteczniej - działając, mogą
dotknąć, poczuć, doświadczyć, obejrzeć z bliska. Scenariusze udostępniamy za darmo, z myślą o
twórczych nauczycielach. Potrzebujemy jednak wsparcia, aby projekt mógł się rozwijać. Organizacja:
Fundacja Uniwersytet Dzieci.
Szczegóły ogłoszenia >>
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