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-----------------------------------------------------------------1. Donosiciel Pozarządowy nr 46 maj 2012 do pobrania
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_46.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 znajduje się tutaj >>

--------------------------------------------------------------------2. "Festiwal Edukacyjny – STOPniowo więcej" - zaproszenie do udziału
--------------------------------------------------------------------Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza do udziału w szkoleniach organizowanych
w ramach "Festiwalu Edukacyjnego – STOPniowo więcej", który został stworzony przez uczestników
III ogólnopolskiej edycji Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy i Bibliotekarek. Szkolenia odbywać się
będą w dniach 18-19 czerwca 2012 r. w siedzibie Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i
Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego przy ul. Artyleryjskiej 3f w Olsztynie.
Szkolenia poprowadzą bibliotekarze i bibliotekarki z całej Polski, realizujący w swojej codziennej
pracy wizję biblioteki jako centrum wiedzy i aktywności lokalnej. Pracując ze społecznością lokalną, są
chętni do dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami. Od września 2011 roku uczestniczą w
intensywnym cyklu szkoleń, w ramach którego rozwijają umiejętności tworzenia sytuacji
edukacyjnych, metodologii uczenia osób dorosłych, przygotowania i prowadzenia zajęć metodami
aktywnymi – czyli jak ciekawie, twórczo, edukacyjnie umożliwiać ludziom uczenie się. Festiwal jest
finałem tego cyklu.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------3. Olsztyńska Kawiarenka Obywatelska (OKO) - "DYSKUSJE NA TARASIE – Konstytucja NGO – teoria a
praktyka"
--------------------------------------------------------------------Serdecznie zapraszamy do Olsztyńskiej Kawiarenki Obywatelskiej (OKO) na spotkanie pt. "DYSKUSJE
NA TARASIE – Konstytucja NGO – teoria a praktyka", które odbędzie się 29 maja (wtorek) o godz.
17.00 w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Tarasa Szewczenki 1.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------4. Prezydent Olsztyna - Konkurs z zakresu pomocy społecznej
--------------------------------------------------------------------Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Olsztyna. Wysokość środków
publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadania w roku 2012 wynosi 30.000 zł. Termin
składania ofert upływa z dniem 5 czerwca 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego). Oferty,
które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Treść ogłoszenia - pobierz plik
Źródło: www.ngo.olsztyn.eu/konkursy-ofert/ogoszenia-o-konkursach/608-konkurs-z-zakresu-pomocyspoecznej

--------------------------------------------------------------------5. Prezydent Olsztyna - Konkurs z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego
--------------------------------------------------------------------Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich
dofinansowanie w zakresie: 1) konserwacja starodruków i zespołów akt archiwalnych ze zbiorów
historycznych znajdujących się na terenie Olsztyna – 30.000 zł, 2) popularyzacja i edukacja w zakresie
ochrony zabytków, upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym miasta oraz
promocja dziedzictwa kulturowego miasta – 5.000 zł.
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. 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".

--------------------------------------------------------------------7. 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: 9.06.2012 i 7.07.2012.
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.

--------------------------------------------------------------------8. Ogłoszenia o konkursach - Program „Europa dla Obywateli” - nabór wniosków
--------------------------------------------------------------------Program „Europa dla Obywateli” w roku 2012 ogłasza trzy nabory wniosków (1 czerwca, 1 września i
15 października). Program ten od 2004 roku pomaga finansować projekty kulturalne, społeczne i
edukacyjne realizowane przez jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe i instytucje
edukacyjne. Osoby zainteresowane składaniem wniosków mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń i
konsultacji organizowanych w Punkcie Kontaktowym Europa dla Obywateli.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia o konkursach - Konkurs ofert na dofinansowanie ogólnopolskiego projektu z zakresu
wspierania sportu młodzieżowego
--------------------------------------------------------------------Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs ofert na dofinansowanie w 2012 roku
ogólnopolskiego projektu z zakresu wspierania sportu młodzieżowego. Projekt dotyczy szkolenia
młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w szkolnych ośrodkach sportowych działających ze
wsparciem jednostek samorządu terytorialnego. Skierowany jest do młodzieży uczącej się w
gimnazjach i liceach.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia OCOP – Fundacja Kreatywnego Rozwoju - wykład "Pierwsza Pomoc Przedmedyczna –
jak pomóc dziecku"
--------------------------------------------------------------------Fundacja Kreatywnego Rozwoju zaprasza na wykład "Pierwsza Pomoc Przedmedyczna – jak pomóc
dziecku" w ramach projektu "Femmisja – Wyraź siebie". Wykład ma na celu zwiększenie
świadomości wśród kobiet i mężczyzn w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Ukierunkowany będzie na ratowanie zdrowia i życia małych dzieci. Spotkanie odbędzie si ę
29.05.2012 w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274

Olsztyn. w godz. 17.00 – 19.00 (wstęp wolny).
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------11. Ogłoszenia OCOP - Cykle edukacyjne w ramach projektu "Zintegrowani Niepełnosprawni rozwój
sieci organizacji Warmińsko Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych"
--------------------------------------------------------------------Warmińsko Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych realizator projektu pn. Zintegrowani
Niepełnosprawni rozwój sieci organizacji Warmińsko Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych
zaprasza do przesyłania zgłoszeń do udziału w szkoleniach w ramach działania Cykle edukacyjne,
które odbedą się w miesiącu czerwcu.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------12. Ogłoszenia OCOP - VIII Festiwal „O Warmio moja miła” Feliksa Nowowiejskiego
--------------------------------------------------------------------VIII Festiwal „O Warmio moja miła” Feliksa Nowowiejskiego pod Honorowym Patronatem Prezydenta
Olsztyna Piotra odbędzie się w dniach 2-3 czerwca 2012.
Organizacja: Warmińsko- Mazurski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr
Szczegóły ogłoszenia >>

--------------------------------------------------------------------13. Ogłoszenia OCOP – Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku i kurs instruktażowy dla
kierowników wypoczynku
--------------------------------------------------------------------Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku umożliwiający zdobycie wymaganych prawe m
kwalifikacji pozwalających na podjęcie pracy w charakterze wychowawcy "kolonijnego" w firmach
prowadzących działalność w zakresie wypoczynku zorganizowanego.
Szczegóły ogłoszenia >>
Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku - umożliwia zdobycie wymaganych prawem
kwalifikacji pozwalających na podjęcie pracy w charakterze kierownika w firmach prowadzących
działalność w zakresie wypoczynku zorganizowanego.
Szczegóły ogłoszenia >>
Organizacja: FUNDACJA NOWA KULTURA NA WARMII

--------------------------------------------------------------------14. Ogłoszenia OCOP – Dzień Dziecka z Kung Fu
--------------------------------------------------------------------W dniu 2 czerwca 2012 roku odbędzie się bezpłatna impreza sportowo-rekreacyjna pn. „Dzień
Dziecka z Kung Fu”. Miejsce: sala gimnastyczna w LO I ul. Mickiewicza w Olsztynie. Zajęcia odbędą się
w 2 grupach: I grupa dla dzieci w wieku 7-9 lat – godz. 10.30 – 12.00 II grupa dla dzieci pow. 10 lat i

młodzieży – godz. 12.30 – 14.00 Zajęcia odbędą się w ramach projektu „Kung Fu to sport dla
każdego” współfinansowanego ze środków Gminy Olsztyn.
Organizacja: Szkoła Chińskich Sztuk Walki "SHAOLIN"
Szczegóły ogłoszenia >>

--------------------------------------------------------------------15. Ogłoszenia OCOP – Seminarium "Podstawy samoobrony" dla kobiet i dziewcząt
--------------------------------------------------------------------W dniu 30 maja 2012 roku o godz. 18.00 w LO I w Olsztynie odbędzie się bezpłatne seminarium
„Podstawy samoobrony” skierowane do kobiet i dziewcząt. W czasie prawie 3 godzin zajęć
uczestniczki poznają podstawy samoobrony czyli podstawowe zasady i techniki niezbędne do obrony
niezależnie od wieku i warunków fizycznych. W czasie zajęć poznasz proste, ale skuteczne techniki
obrony i ataku (ciosy i kopnięcia), nauczysz się przyjmować właściwą postawę ciała i szybko reagować
na sytuację zagrożenia.
Organizacja: Szkoła Chińskich Sztuk Walki "SHAOLIN"
Szczegóły ogłoszenia >>

--------------------------------------------------------------------16. Ogłoszenia OCOP – PTTK Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Rajd integracyjny TRAMP 27.05.2012
--------------------------------------------------------------------PTTK Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zaprasza w niedzielę dnia 27 maja 2012 r. na Rajd
integracyjny TRAMP. Będzie dostępna trasa piesza, rowerowa oraz spływ kajakowy.
Zobacz więcej >>

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

