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1. Wyniki konkursów ROPMO 2014
-----------------------------------------------------------------24 października 2014 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego odbyło
się kolejne Forum Organizacji Pozarządowych. Podczas forum wręczone zostały nagrody w konkursach
na „Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowej” i „Trzeci sektor w mediach”.
W konkursie ROPMO na „Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowej” (NIOP) przyznano:
I miejsce - nagroda w wysokości 2500 zł. - Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa
"Strzał w 10" w Olsztynie za inicjatywę utworzenia niepublicznego przedszkola z oddziałami
integracyjnymi "Dziecięce marzenia", która jest odważną odpowiedzią na potrzeby środowiska rodzin i
osób z zespołem downa.

II miejsce - nagroda w wysokości 1500 zł - Stowarzyszeniu Wspierania Działań Prorodzinnych FORUM
PRORODZINNE za inicjatywę Orszak Trzech Króli, która przyczyniła się do współpracy wielu środowisk
oraz integracji rodzin.
III miejsce - nagroda w wysokości 1000 zł - Stowarzyszeniu Wyjątkowe Serce za inicjatywę "Wyjątkowe
obchody miesiąca wiedzy na temat autyzmu" - inicjatywę, która przyczynia się do lepszego zrozumienia
osób z autyzmem oraz ich integracji w środowisku.
Wyróżnienia przyznano następującym organizacjom:
1. Europejskiemu Stowarzyszeniu Edukacji i Rozwoju "PIONIER" za projekt edukacyjny skierowany do
osób starszych "Dojrzały konsument",
2. Warmińsko-Mazurskiemu Oddziałowi PTTK w Olsztynie za projekt „Cykliczne spotkania edukacyjnointegracyjne olsztyńskich turystów TRAMP”,
3. Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej za organizację Wendy Dobroczynnej.
W konkursie „Trzeci sektor w mediach” nagrodzono:
Annę Minkiewicz-Zarembę za cykl audycji radiowych "Obok nas" emitowanych na antenie Radia Olsztyn,
które w sposób rzetelny, obiektywny i bezstronny i z zaangażowaniem oraz dziennikarską werwą
informują słuchaczy o charakterze i działalności olsztyńskich organizacji pozarządowych.
protokoly_konkursy_ropmo_2014.pdf
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

2. Debata prezydencka 12 listopada, g.18.00
-----------------------------------------------------------------Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna zaprasza na debatę z kandydatkami i kandydatami na
Prezydenta Olsztyna w dniu 12 listopada, o godzinie 18.00 w Olsztyńskim Centrum Organizacji
Pozarządowych. Dotyczyć będzie rozwoju 3 sektora W Olsztynie.
Zobacz więcej >>

3. Szkolenia OCOP - "Wypełnianie wniosku do samorządu" - Monika Falej
-----------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. "Wypełnianie wniosku do samorządu", które przeprowadzi
Monika Falej.
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zamierzają przystąpić do konkursów
ogłoszonych przez samorząd. W trakcie szkolenia zostanie przeanalizowany wniosek, jaki należy złożyć
do poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta wraz z wymaganymi załącznikami. Miejsce szkolenia:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych. Termin: 18 listopada 2014 (środa) g.15.30-19.00.
Zobacz więcej >>

4. Raport z konsultacji projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-

Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi
-----------------------------------------------------------------Na stronie http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/610/Raporty/ zamieszczony został raport
z konsultacji projektu 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 2015. W ciągu tygodnia od dnia zamieszczenia raportu
można zgłaszać do niego uwagi.
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. 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.

6. 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

7. 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/

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

9. Fundacja FIKA - Rekrutacja do projektu "Warmińsko-Mazurska Akademia Antydyskryminacyjna"
-----------------------------------------------------------------Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” w Olsztynie realizuje 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.
W warsztatach może wziąć udział maksymalnie 15 osób.
Zobacz więcej >>

10. Konkurs „Spełnionych marzeń” Jerzego i Lidii Owsiaków
-----------------------------------------------------------------Jurek i Lidia Owsiak zapraszają do udziału w Konkursie Spełnionych Marzeń, w którym nagrodą jest 10
000 zł. Kwota ta zostanie wręczona osobie lub grupie, których działania w realizacji życiowego marzenia
wzbudziły największe uznanie. Fundatorzy pragną pochylić się nad aktywnością ludzi, którzy swoją pasję
zamieniają w czyn i potrafią często z ogromnymi wyrzeczeniami, determinacją wytrwałością i pokonać
wszystkie trudności.
Zobacz więcej

11. Dotacje na nawiązanie i wzmacnianie współpracy dwustronnej - nabór wniosków
-----------------------------------------------------------------Można już składać wnioski o dotacje służące nawiązaniu i wzmacnianiu współpracy dwustronnej z
organizacjami i instytucjami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Dotacje mogą być przeznaczone m.in.
na wymianę i transfer wiedzy, technologii oraz doświadczenia, a także na promowanie dobrych praktyk
(np. szkolenia, staże, publikacje, konferencje, wizyty studyjne).
Zobacz więcej

12. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2015 roku
-----------------------------------------------------------------Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu turystyki na rok 2015 i zaprasza do składania ofert. Termin składania ofert upływa
z dniem 24 listopada 2014 roku.

Zobacz więcej

13. Zaproszenie na Konferencję "Zintegrowani Niepełnosprawni"
-----------------------------------------------------------------Tegoroczna Konferencja „ZINTEGROWANI NIEPEŁNOSPRAWNI” odbędzie się w dniach 26-27 listopada
2014 r. w Hotelu Miłomłyn Zdrój. Spotkanie przedstawicieli organizacji zrzeszonych w WMSON oraz
współpracujących, będzie okazją do wymiany doświadczeń, przedstawienia dobrych praktyk,
zaplanowania dalszych działań.
Zobacz więcej

14. Nagroda Federacji FOSa
-----------------------------------------------------------------Z okazji jubileuszu dziesięciolecia Federacji Organizacji Socjalnych Województwa WarmińskoMazurskiego FOSa został ogłoszony konkurs pod nazwą Nagroda Federacji FOSa. Jego celem jest
propagowanie postawy pomocniczości, realizowanej w oparciu o socjalne organizacje pozarządowe i
skierowanej do osób mających trudność w zaspokajaniu podstawowych potrzeb egzystencjalnych z
terenu województwa warmińsko – mazurskiego.
Zobacz więcej

15. Pilny komunikat nt. konkursu SDP dla mediów lokalnych
-----------------------------------------------------------------Komunikat dotyczy konkursu „Razem dla Regionu 2014”. Do 15 listopada można nadsyłać materiały na
konkurs prasy lokalnej pt. „Razem dla Regionu 2014”, który został ogłoszony wiosną br. Ale uwaga,
zmianie ulega adres pocztowy, na który należy przysyłać zgłoszenia. Nowy adres: Związek Gmin
Warmińsko-Mazurskich, al. M. J. Piłsudskiego 7/9, 10-950 Olsztyn, e-mail: zgwm@zgwm.pl (ponadto jak
w regulaminie na adres: sdp.olsztyn@sdp.pl) z dopiskiem „Konkurs Razem dla Regionu 2014”.
Zobacz więcej

16. Fundacja DKMS - Dzień Dawcy Szpiku w Olsztynie i okolicy
-----------------------------------------------------------------Fundacja DKMS Polska organizuje Dzień Dawcy Szpiku Kostnego w Olsztynie. Rejestracja potencjalnych
dawców będzie odbywała się w Galerii Warmińskiej (15-16 listopada), a także Aura Centrum Olsztyna
(14-15-16 listopada).
Zobacz więcej

17. Szwedzka gmina Östra Göinge poszukuje partnerów do współpracy
-----------------------------------------------------------------Szwedzka gmina Östra Göinge poszukuje partnerów do współpracy w ramach prowadzonego projektu
dotyczącego metod współpracy ułatwiających utrzymanie się na rynku pracy osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.

Zobacz więcej

18. Stowarzyszenie Tratwa - Zabawa w dobrym stylu
-----------------------------------------------------------------Stowarzyszenie Tratwa zaprasza 8 listopada o godz. 20.00 (Klub Amnezja, ul. Żołnierska 16C, Olsztyn) na
Zabawę w Dawnym Stylu z Kapela Jazgodki oraz Maciej Żurek i Kompania! Będzie muzyka na żywo,
warsztaty tańca, zabrzmią pieśni oraz melodie społeczności postmigracyjnych, które przywędrowały na
Warmię i Mazur po wojnie oraz rdzennych mieszkańców tych terenów.
Zobacz więcej

19. UNO - Mamy Niepodległą!
-----------------------------------------------------------------Nawiązując do apelu Pana Bronisława Komorowskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z ubiegłego
roku, który miał nam uzmysłowić ,że Polska jest DOBREM WSPÓLNYM i Święto Niepodległości powinno
jednoczyć obywateli RP, organizujemy radosny festyn , w tym roku dedykowany Premierowi
Władysławowi Grabskiemu, autorowi reform gospodarczych z 1924 r i twórcy Banku Polskiego SA .
Organizacja: Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela.
Szczegóły ogłoszenia

20. Olsztyńska gra planszowa i crowdfunding odmienią polską przedsiębiorczość?
-----------------------------------------------------------------Od kilku dni Olsztyn i crowdfunding wiąże edukacyjna gra planszowa Business Play Home Edition, która
zakwalifikowała się do ogólnopolskiego portalu finansowania społecznego (crowdfundingowego) Polak
Potrafi, a której twórcą jest Przemek Rajchel – olsztyński prawnik, trener biznesu i prezes Europejskiego
Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju „Pionier”.
Zobacz więcej
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