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-----------------------------------------------------------------1. Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – kryteria konkursu na 2012 rok
-----------------------------------------------------------------Od 13 stycznia do 13 lutego 2012 r. trwa nabór wniosków o granty w ramach Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Celem głównym projektów realizowanych w ramach PO FIO w edycji 2012 jest zwiększenie udziału
organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących
działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych
na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.
Zobacz więcej >>
www.pozytek.gov.pl/Ogloszenie,1158.htm >>

--------------------------------------------------------------------2. Rozdanie Statuetek Św. Jakuba
--------------------------------------------------------------------W dniu 20 stycznia 2012 podczas XVI Gali Noworocznej w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej zostało
wręczonych 6 Statuetek Św. Jakuba przyznanych przez Kapitułę Nagrody Prezydenta Olsztyna za
działalność w 2011 roku.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------3. Gra Kooperacja
--------------------------------------------------------------------Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na swojej stronie zamieściło darmowa grę strategiczną dot. modelu
współpracy, stworzoną w ramach projektu "Model współpracy administracji publicznej i organizacji
pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy".
Zapraszamy do skorzystania i do zabawy.
Szczegóły: http://www.pokl541.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,22.html

--------------------------------------------------------------------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. 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.17.00-19.00.
Miejsce: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa >>
Doradztwo jest organizowane w ramach funkcjonowania „Olsztyńskiego Centrum Organizacji
Pozarządowych".

--------------------------------------------------------------------5. 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
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.

--------------------------------------------------------------------6. Ogłoszenia o konkursach - Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłosił Otwarty Konkurs Ofert
--------------------------------------------------------------------Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych przewidzianych
do sfinansowania z budżetu Powiatu Olsztyńskiego w 2012 r. Na zadania m.in. z dziedziny sportu,
edukacji, zdrowia, czy kultury jest w budżecie około 170 tys. zł. Termin składania ofert upływa 10 lutego!
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------7. Ogłoszenia o konkursach - Program Młodzież w działaniu - zmiana terminów
--------------------------------------------------------------------Nastąpiły zmiany w terminach składania wniosków w programie MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU. W tym roku ich
liczba została zredukowana do 3. Dnia 1 lutego upływa pierwszy termin składania wniosków, kolejne
przypadają na 1 maja i 1 września.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------8. Ogłoszenia o konkursach - Konkurs grantowy "Równać Szanse"
--------------------------------------------------------------------16 stycznia został ogłoszony Ogólnopolski Konkurs Grantowy, organizowany w ramach dwunastej edycji
Programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem programu jest
wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do
20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia OCOP - Trwa XV edycja konkursu o tytuł "Dobroczyńca roku"
--------------------------------------------------------------------Od 14 listopada 2011 do 31 stycznia 2012 roku trwa nabór wniosków do ogólnopolskiego Konkursu o tytuł
"Dobroczyńca Roku 2011". Konkurs nagradza firmy oraz fundacje utworzone przez firmy, które angażują
się w projekty społeczne, wspierając organizacje pozarządowe i społeczności lokalne.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia o konkursach - Czas na walkę z niedożywieniem dzieci. Ruszył nabór wniosków do
Programu Grantowego Danone
---------------------------------------------------------------------

To już ósmy raz szkoły, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, świetlice, domy kultury oraz grupy
nieformalne mogą starać się o grant w wysokości do 6 000 zł na dożywianie dzieci, naukę prawidłowych
nawyków żywieniowych i ekologicznych oraz ich wszechstronną edukację. Nabór wniosków w programie
trwa od 16 stycznia do 27 lutego 2012 r.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------11. Ogłoszenia OCOP - Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich - „Organizacje,
samorząd, razem czy osobno?”.
--------------------------------------------------------------------Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza na Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w
Marózie. W tym roku odbędzie się ono pod hasłem „Organizacje, samorząd, razem czy osobno?”.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------12. Ogłoszenia OCOP - Rok Korczakowski - apel Rzecznika Praw Dziecka
--------------------------------------------------------------------Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 września 2011 roku przyjął uchwałę o ustanowieniu roku 2012
Rokiem Janusza Korczaka, polskiego pedagoga, publicysty, oficera Wojska Polskiego, a przede wszystkim
propagatora idei, że dziecko jest autonomiczną osobą, posiadającą własne prawa, potrzeby i
zainteresowania.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------13. Ogłoszenia OCOP - Akademia Trzeciego Wieku - najbliższe wykłady
--------------------------------------------------------------------Na stronie internetowej Akademii Trzeciego Wieku przy MOK w Olsztynie został zamieszczony plan
najbliższych wykładów.
atwolsztyn.blogspot.com/p/wykady.html >>
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------14. Ogłoszenia OCOP - Biuletyn Kompas - Nowa forma konsultacji społecznych: sąd obywatelski
--------------------------------------------------------------------W grudniu ubiegłego roku Poznań, jako pierwsze miasto w Polsce, zastosował jako technikę konsultacyjną
społecznych tzw. sąd obywatelski. Sąd tego typu jest instrumentem służącym włączaniu mieszkańców w
rozwiązywanie lokalnych konfliktów. W debatę na temat konfliktu angażuje się grupę bezstronnych
obywateli (od 12 do 16 osób) niebędących ekspertami w dziedzinie, której dotyczy problem. W toku obrad
„ławnikom” prezentowane są materiały dotyczące spornej kwestii oraz alternatywne sposoby rozwiązania
danego konfliktu; strony sporu przedstawiają swoje stanowiska i argumenty na ich obronę.
Zobacz więcej >>
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