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-----------------------------------------------------------------1. Donosiciel Pozarządowy nr 38 wrzesień 2011 do pobrania
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_38.pdf >>
Donosiciel Pozarządowy jest biuletynem wydawanym obecnie w ramach projektu Olsztyńskie Centrum
Organizacji Pozarządowych - dofinansowanego przez Gminę Olsztyn oraz projektu "COPy Warmii i Mazur"
dofinansowanego przez EFS.
Jego wydawcą jest Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie".
Archiwum DP znajduje się tutaj >>

-----------------------------------------------------------------2. VI Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie - byliśmy tam!
------------------------------------------------------------------

W dniach 15-17 września 2011 przedstawiciele Związku Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” wzięli udział w
wizycie studyjnej połączonej z wyjazdem na Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie.
Było to już VI spotkanie organizacji pozarządowych z całej Polski, które jak zwykle stało się okazją do
wymiany doświadczeń i refleksji na tematy ważne dla dalszego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
jego roli i integracji.
Jego ukoronowaniem był Piknik Organizacji Pozarządowych. Odbył się on na Krakowskim Przedmieściu,
gdzie ok. 80 organizacji pozarządowych zaprezentowało swoją działalność w formie warsztatów,
happeningów, zajęć sportowych, gier obywatelskich dla najmłodszych oraz przedstawień teatralnych.
Jako przedstawiciele stoiska "Obywatelskie Warmia i Mazury" wzięliśmy udział w paradzie otwi erającej
Piknik, maszerując Krakowskim Przedmieściem i promując „Mazury cud natury” oraz akcję społeczną
Sztafeta 11.11.11.11.11. Chcieliśmy w ten sposób zaprosić organizacje oraz instytucje do zorganizowania
sztafety w każdej miejscowości, która się zgłosi. Ma się ona rozpocząć 11 listopada o godz. 11.11.
Zapraszamy do przeczytania relacji w Donosicielu Pozarządowym donosiciel_pozarzadowy_nr_38.pdf >>
Wizyta została zorganizowana w ramach projektu „COPy Warmii i Mazur. Sieć Centrów Organizacji
Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

--------------------------------------------------------------------3. Spotkanie informacyjne w OCOP – Prezentacja Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego
--------------------------------------------------------------------Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie
informacyjne mające na celu zaprezentowanie możliwości korzystania ze środków Międzynarodowego
Funduszu Wyszehradzkiego.
Fundusz Wyszehradzki jest międzynarodową instytucją grantową utworzoną w roku 2000 przez rządy
Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Jej głównym celem jest finansowe wsparcie projektów z dziedziny kultury,
nauki, edukacji, wymiany młodzieży, współpracy transgranicznej i promocji turystyki z udziałem podmiotów
ze wspomnianych krajów.
W trakcie spotkania będzie mowa o genezie Grupy Wyszehradzkiej oraz Funduszu, jego działaniach,
środkach budżetowych, realizowanych programach. Będą też omawiane działania, jakie należy podjąć w
staraniach o grant lub stypendium.
Prezentacja skierowana jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pracowników jednostek
samorządu terytorialnego, szkół i uczelni wszystkich szczebli, placówek kulturalnych a także środowisk
artystycznych.

Prowadzący: Jan Stachowski, przedstawiciel Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w Polsce
Termin: 06.10.2011 g. 16.30
Miejsce spotkania:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
mapa >>
Osoba prowadząca: Jan Stachowski
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Spotkanie informacyjne zorganizowane w ramach projektu „COPy Warmii i Mazur. Sieć Centrów Organizacji
Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego” przez Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie"

--------------------------------------------------------------------4. Dodatkowe terminy rezerwacji sal w OCOP
--------------------------------------------------------------------Wychodząc naprzeciw życzeniom klientów Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych informujemy,
że istnieje możliwość wynajęcia sal w soboty w następujących terminach:
1.10.2011, 22.10.2011, 5.11.2011, 19.11.2011, 3.12.2011 i 17.12.2011.
Informacje dotyczące wynajmowania sal w OCOP >>
Zapraszamy!
Zespół OCOP

--------------------------------------------------------------------5. Profesjonalne doradztwo dla NGO
--------------------------------------------------------------------Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego profesjonalnego doradztwa dla organizacji pozarządowych:
Kontakt:
ocop.olsztyn@gmail.com
Tel. 512558349
Natomiast 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 w ramach projektu „Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych"
dofinansowanego przez Gminę Olsztyn.
Partnerzy projektu:
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA

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

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
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 o konkursach - AXA - Rusza nabór wniosków do V edycji AXA "Wspieramy Mamy"
--------------------------------------------------------------------Rusza V edycja programu AXA „Wspieramy Mamy”. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe i
grupy nieformalne, które w swoich projektach zaplanują działania wspierające kobiety.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------8. Ogłoszenia o konkursach - Fundacja Orange - Program grantowy
--------------------------------------------------------------------Fundacja Orange zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje kultury, szkoły czy biblioteki mające
innowacyjne pomysły edukacyjne do wzięcia udziału w ogólnopolskim programie grantowym
organizowanym przez Akademię Orange.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia o konkursach - Program Grundtvig - akcja "Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych"
--------------------------------------------------------------------Dnia 30 września 2011 mija ostatni w tym roku termin składania wniosków w akcji „Wizyty i wymiana
kadry dla edukacji dorosłych” (na wyjazdy od 1 stycznia do 30 kwietnia 2012) w ramach programu
Grundtvig.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia o konkursach - Fundacja Edukacja dla Demokracji - Konkurs "Promocja polskich
doświadczeń z dziedziny rozwoju lokalnego"
--------------------------------------------------------------------Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do udziału w konkursie "Promocja polskich doświadczeń z
dziedziny rozwoju lokalnego". Konkurs adresowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych
działających na rzecz rozwoju lokalnego. Celem konkursu jest promowanie w Rosji nabytych przez nich
doświadczeń.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------11. Ogłoszenia o konkursach - Ruszyła III edycja konkursu "ODKRYJ E-WOLONTARIAT"
--------------------------------------------------------------------Już po raz trzeci Fundacja Dobra Sieć, we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Fundacją
Orange, nagrodzi w konkursie "Odkryj e-wolontariat" projekty wykorzystujące nowe technologie dla dobra
wspólnego.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------12. Ogłoszenia o konkursach - Fundacja Środowisk Twórczych w Olsztynie zaprasza do udział u w konkursie
pt. „Talent Roku”
--------------------------------------------------------------------Głównym celem Konkursu jest propagowanie wyjątkowo uzdolnionych i szczególnie utalentowanych
twórców wszelkich form kultury, sztuki i nauki regionu warmińsko-mazurskiego. Organizatorzy od 5 lat
nagradzają najwybitniejszych z nich oraz propagują Młode Talenty, umożliwiając im rozwijanie swoich
umiejętności artystycznych i naukowych.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------13. Ogłoszenia OCOP – ESWIP - Organizacjo, komunikuj się skutecznie!
--------------------------------------------------------------------Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza organizacje pozarządowe z terenu
województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w projekcie „Komunikuj się skutecznie! Wzmocnienie
potencjału organizacji pozarządowych poprzez podniesienie umiejętności komunikacji społecznej".
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------14. Ogłoszenia OCOP - Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu zaprasza do udziału w 5. Międzynarodowej
Konferencji Fundraisingu
--------------------------------------------------------------------Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu zaprasza Państwa do udziału w najważniejszym wydarzeniu tego typu
w Polsce, 5. Międzynarodowej Konferencji Fundraisingu, która odbędzie się 13-14 października 2011 w
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
www.konferencja.fundraising.org.pl
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------15. Ogłoszenia OCOP - Dołącz do MASY KRYTYCZNEJ „Razem przeciwko antysemityzmowi"
--------------------------------------------------------------------Promocja dialogu międzykulturowego oraz takich postaw obywatelskich, które uczą cenić różnorodność i
bronić jej, jako ich ważnego składnika.

Projekt realizuje Koalicja "Razem przeciwko antysemityzmowi", jego ideą jest stworzenie dnia , w którym
wszystkie organizacje i osoby w Polsce zainteresowane tolerancją zrobią coś dla niej.
Zobacz więcej >>

====================================
Serwis Informacyjny OCOP i Fundacji Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA
Redaguje:
Ewa Komaiszko-Goerick, ocop.olsztyn@gmail.com
Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i pomysły. Zapraszamy do współtw orzenia biuletynu i udziału w
naszych przedsięwzięciach.
Serwis www: ocop.olsztyn.pl
Tel: +48 503 68 05 00
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, Fundacji FIKA oraz Olsztyńskiego Banku Informacji
o Organizacjach Pozarządowych.
Aby się wypisać, prześlij zwrotnego maila z adnotacją "odmawiam” na adres ocop.olsztyn@gmail.com

