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

1. Donosiciel Pozarządowy nr 76 - listopad 2014 - do pobrania
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_76.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. Szkolenia OCOP - "Wybrane zagadnienia z księgowości dla członków zarządu NGO" - Maria Ziółkowska
-----------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. "Wybrane zagadnienia z księgowości dla członków zarządu
NGO", które przeprowadzi Maria Ziółkowska. Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do członków
zarządów NGO z powiatu olsztyńskiego i Olsztyna. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe
oraz poczęstunek. Termin: 26 listopada 2014 g.15.30-19.00.
Zobacz więcej >>

3. Szkolenia OCOP - "Wypełnianie wniosku do samorządu" - Monika Falej – Dobre Miasto
------------------------------------------------------------------

Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. "Wypełnianie wniosku do samorządu", które przeprowadzi
Monika Falej.
Zapraszamy na szkolenie 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.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz drobny poczęstunek. Termin: 21 listopada
2014 (piątek) g.12.30-15.30.
Zobacz więcej >>

4. 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.

5. 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

6. 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/

7. 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
Uwaga! W dniu 19 listopada porady nie odbędą się.
Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA
10-274 Olsztyn, ul. Tarasa Szewczenki 1
tel. 505 344 605

8. Konkurs NFOŚiGW - Inicjatywy obywatelskie dla środowiska
-----------------------------------------------------------------Nowy program NFOŚiGW skierowany jest do wszystkich, którzy mają pomysły na rozwiązanie
problemów związanych z ochroną środowiska w skali lokalnej, lecz brak im środków finansowych, a
także często wsparcia merytorycznego i organizacyjnego. Pomysłodawcami mogą być osoby fizyczne,
nieformalne grupy, podmioty lokalne – np. koła gospodyń wiejskich, przyjaciół wsi, miasteczek, małe
fundacje. Na budżet programu przewidziano 5 mln zł, a inwestycje będzie można realizować przez
kolejne lata – od 2015 do 2017 roku. Fundusze będą mogły być przeznaczone m.in. na rozwój parków
miejskich, rekultywację obszarów zniszczonych przez człowieka, budowę lub modernizację małej
infrastruktury turystycznej itp. Więcej informacji można znaleźć w ulotce TUTAJ.
Zobacz więcej >>

9. Zaproszenie do klubu fundraisera w Gdańsku
-----------------------------------------------------------------Zobacz więcej >>

10. Tradycje Naszych Dziadków - Muzyczne Warsztaty dla Rodzin
-----------------------------------------------------------------Grupa inicjatywna „Muzyka Jest Nieskończona” zaprasza na Muzyczne Warsztaty dla Rodzin z cyklu
Tradycje Naszych Dziadków. Będzie to podróż do świata muzycznego naszych dziadków i pradziadków.
Warsztat skierowany przede wszystkim do rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Zobacz więcej >>
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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

