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-----------------------------------------------------------------1. Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna – podsumowanie
-----------------------------------------------------------------W dniu 7 listopada 2013 roku odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Forum Organizacji Pozarządowych
Miasta Olsztyna.
Podczas Forum przedstawiono sprawozdanie z 3-letniej kadencji ROPMO oraz dokonano wyboru osób do
Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna na kadencję 2013 – 2015.
Skład Prezydium Rady:
1. Monika Falej – Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” - Przewodnicząca
2. Jarosław Skórski – Stowarzyszenie Święta Warmia – Wiceprzewodniczący
3. Michał Szulc – Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju „ PIONIER” – Sekretarz

4. Teresa Antczak – Forum Prorodzinnie Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych – Członkini
Prezydium
5. Barbara Baturo-Warszawska – Olsztyńskie Towarzystwo „Amazonki” - Członkini Prezydium
6. Selim Chazbijewicz – Instytut Dialogu Kultur i Religii
7. Jolanta Franciszka Giedrojć Gorąca – Automobilklub Warmińsko-Mazurski
8. Maria Jasińska - Zamarja – Stowarzyszenie „Wyjątkowe Serce”
9. Zdzisława Łukaszewska- Stowarzyszenie „Nasze Jakubowo”
10. Teresa Cz. Malec – Fundacja dr Teresy Czesławy Malec „Łatwiej Razem”
11. Bożenna Ulewicz – Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
Z okazji 10-lecia funkcjonowania ustawy OPP planowane jest uroczyste Forum Organizacji Pozarządowych
Miasta Olsztyna wraz z targami olsztyńskich stowarzyszeń i fundacji „NGO na TOPie”, na którym zostaną
ogłoszone wyniki dwóch konkursów ROPMO: NIOP – Najlepsza Inicjatywa Organizacji Pozarządowych oraz
„Trzeci sektor w mediach” organizowany przy współudziale Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Forum odbędzie się w dniu 14.12.2013 r. w olsztyńskim Ratuszu, ul. Jana Pawła II 1.

--------------------------------------------------------------------2. Ogłoszenie konkursu na "Najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych miasta Olsztyna" (NIOP)
--------------------------------------------------------------------Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w
konkursie na "Najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych miasta Olsztyna" (NIOP).
Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Miasta Olsztyna, który ufundował nagrodę pieniężną
w wysokości 5 tysięcy złotych.
Wypełniony wniosek zgłoszeniowy NIOP 2013 (doc) >> należy złożyć w terminie do 1 grudnia 2013
w sekretariacie ROPMO w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1
e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com
lub w Biurze Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Knosały 3/5 bud. B pok.107, 108.
Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna
w dniu 14 grudnia 2013 w olsztyńskim ratuszu, ul. Jana Pawła II 1.
Do pobrania:
wniosek zgłoszeniowy NIOP 2013 (doc) >>
regulamin konkursu NIOP 2013 (doc) >>
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych
w sekretariacie ROPMO ul. Tarasa Szewczenki 1
na stronach: www.ocop.olsztyn.pl, www.olsztyn.eu
i pod adresem e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com

--------------------------------------------------------------------3. "Trzeci sektor w mediach" - konkurs ROPMO dla dziennikarzy
--------------------------------------------------------------------Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna zaprasza dziennikarki i dziennikarzy podejmujących

problematykę organizacji pozarządowych Olsztyna oraz przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w
konkursie pt. "Trzeci sektor w mediach".
Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Olsztyna, który ufundował nagrodę pieniężną w
wysokości 5 tysięcy złotych.
Zgłoszenia wraz z materiałami należy nadesłać na adres:
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Olsztynie, 10-162 Olsztyn, ul. Nowowiejskiego 5.
Termin zgłaszania wniosków upływa 1 grudnia 2013.
Wyniki obrad będą przedstawione na dorocznym Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna w dniu
14 grudnia br. oraz opublikowane w prasie.
Regulamin_konkursu_3 sektor_w_mediach_2013 (doc) >>

--------------------------------------------------------------------4. Szkolenia OCOP - "Jak rozliczyć zlecone przez samorząd zadanie?" - Monika Falej
--------------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
zaprasza na szkolenie pt. "Jak rozliczyć zlecone przez samorząd zadanie?", które przeprowadzi Monika Falej.
Monika Falej – dyrektorka Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, certyfikowana trenerka
STOP.
Program szkolenia:
1. Zagadnienia merytoryczne w sprawozdaniu,
2. Zagadnienia finansowe,
3. Niezbędne załączniki.
Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu
olsztyńskiego i Olsztyna.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
Miejsce szkolenia:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
Termin:
4.12.2013 g.16.00-20.00
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie
http://www.ocop.olsztyn.pl/index.php?group=ocop&page=szkolenia&grupa=1&id=156
Ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.
Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie przekazane telefoniczne lub przesłane e-mailem na podany w
formularzu adres co najmniej 3 dni przed szkoleniem.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.

Informacje na temat szkolenia:
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie"
ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
tel. 503 680 500
ocop.olsztyn@gmail.com
Szkolenie 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. Głosowanie na 5 członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa WarmińskoMazurskiego
--------------------------------------------------------------------W związku z kończącą się w listopadzie br. pierwszą kadencją Rady Działalności Pożytku Publicznego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz trwającym aktualnie procesem wyboru nowych członków
Rady określonym Uchwałą Nr 42/541/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9
sierpnia 2011 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania
Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego ze zmianami, organizacje
pozarządowe województwa warmińsko-mazurskiego są zaproszone do głosowania na 5 przedstawicieli
organizacji pozarządowych do Rady spośród zgłoszonych wcześniej kandydatów.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------6. Konsultacje projektu programu „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 20142020”
--------------------------------------------------------------------Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie oraz Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa w Olsztynie
uprzejmie informują, że w dniu 21 listopada 2013 r. odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne
dotyczące projektu programu „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 20142020”.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------7. 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.17.00-19.00.
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.

--------------------------------------------------------------------8. 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 m.in. 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
Wszystkich chętnych mieszkańców Bartoszyc i okolic serdecznie zapraszamy do spotkania z naszymi
doradczyniami w siedzibie MOPS-u przy ul. Pieniężnego 10A w godzinach 11.00-14.00.
Kolejny termin porad w Bartoszycach to 9.12.2013.
Zobacz więcej >>
Zapraszamy również do korzystania z bezpłatnych porad prawnych na antenie Radia Olsztyn, w każdą
trzecią sobotę miesiąca o godz. 14.00. Najbliższa audycja 16 listopada 2013.
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.

--------------------------------------------------------------------9. Fundacja FIKA - „Mam prawo do prawa” - opinia prawna w sprawie ubezpieczenia wolontariuszy
---------------------------------------------------------------------

Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych, realizująca projekt „Mam prawo do prawa” w ramach EFS, zwróciła
się do Kancelarii Radcy Prawnego Przemysława Czernieckiego z prośbą o wydanie opinii prawnej w kwestii
ubezpieczenia wolontariuszy.
Zobacz więcej >>
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
--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia o konkursach - Nabór wniosków do programu „Razem Możemy Więcej”
--------------------------------------------------------------------Od 22 października do 18 listopada wiejskie organizacje pozarządowe i podmioty kolegialne mogą ubiegać
się o dotacje na realizację projektów w ramach VIII edycji programu „Razem Możemy Więcej”. EFRWP
zachęca fundacje, stowarzyszenia oraz podmioty kolegialne, m.in. rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich i
inne grupy mieszkańców, które mają siedzibę i aktywnie działają na obszarach wiejskich do składania
wniosków w ramach kolejnej edycji programu.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------11. Ogłoszenia o konkursach - Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej - Konkurs: Kultura / wydarzenia
artystyczne 2014
------------------------------------------------------------------Celem konkursu jest rozwijanie współpracy polsko-niemieckiej w zakresie promocji i popularyzacji
najbardziej wartościowych zjawisk kultury polskiej / niemieckiej z obszaru muzyki, teatru, tańca, literatury,
kinematografii oraz sztuk wizualnych w Polsce / w Niemczech. W ramach programu można ubiegać się o
dofinansowanie polsko-niemieckich projektów artystycznych polegających na udziale polskich / niemieckich
twórców i artystów oraz prezentacji ich twórczości w znaczących wydarzeniach artystycznych w Polsce / w
Niemczech.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------12. Ogłoszenia OCOP - Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Warmińsko-Mazurskiego
Sejmiku Osób Niepełnosprawnych
--------------------------------------------------------------------Zgodnie z Uchwałą nr 4/2013 Rady Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych z dnia 8
października 2013 r. zwołuje się w dniu 27 listopada 2013 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Wojewódzkim Al.
Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 sala 160, VI Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Warmińsko-Mazurskiego
Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Drugi termin Walnego Zebrania ustala się na godz. 11.15 tego samego
dnia.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------13. Ogłoszenia OCOP - Młodzież w działaniu - Młodzieżowa Akademia Lokalnych Liderów
---------------------------------------------------------------------

„Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej wspierający uczestnictwo młodych ludzi w kształceniu
pozaszkolnym, czyli w edukacji pozaformalnej. Młodzieżowa Akademia to cykl trzech szkoleń dla młodych
ludzi w wieku 16 – 24 lat, którzy działają włączając się w życie swoich wsi, miejscowości, dzielnic i osiedli,
zrealizowali pierwsze inicjatywy i mają apetyt na kolejne! W obecnej edycji uczestniczyć będzie również
młodzież spoza granic Polski. Niemniej językiem roboczym będzie język polski. Termin nadsyłania zgłoszeń
w systemie on-line: 24 listopada 2013 roku do godz. 23.59.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------14. Ogłoszenia OCOP - Zaproszenie na warsztaty - konsultuj efektywnie
--------------------------------------------------------------------Jak prowadzić efektywną współpracę młodzieży i decydentów? Jak wykorzystać potencjał młodych ludzi w
decydowaniu o ważnych sprawach w regionie? Jak ciekawie mówić o konsultacjach i zyskiwać
zainteresowanie społeczności lokalnych? Zdobycie odpowiedzi na te pytania ułatwią warsztaty szkoleniowe,
które odbędą się w Olsztynie w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, ul.
Głowackiego 17 sala 204, 2 piętro (wejście od strony Teatru lalek) w dniach 21, 22 i 26 listopada w
godzinach 9.00-16.00.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------15. Ogłoszenia OCOP - Rekrutacja do projektu TRZY KROKI
--------------------------------------------------------------------Oferta skierowana jest do młodych ludzi (18-24 lata), mieszkańców Olsztyna, znajdujących się w szczególnie
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy - o niskich kwalifikacjach, niepracujących i nieuczących się, którzy nie
potrafią odnaleźć się w życiu zawodowym i społecznym. Z myślą o nich od grudnia 2013 w MKIS
realizowana będzie druga edycja projektu szkoleniowo - aktywizującego oferującego kompleksowe
wsparcie w kierunku reintegracji społecznej i zawodowej 17 uczestników, z nastawieniem na ich rozwój
osobisty i zawodowy oraz nabycie tzw. kompetencji kluczowych. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------16. Ogłoszenia OCOP - Amnesty International - Bezpłatne szkolenia dla Edukatorów i Edukatorek praw
człowieka na Warmii i Mazurach
--------------------------------------------------------------------Zobacz więcej >>
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