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--------------------------------------------------------------------1. Donosiciel Pozarządowy nr 54 styczeń 2013 do pobrania
--------------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego

donosiciel_pozarzadowy_nr_54.pdf >>
Donosiciel Pozarządowy jest biuletynem wydawanym w ramach projektu Olsztyńskie Centrum
Organizacji Pozarządowych. Jego wydawcą jest Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie".
Archiwum DP znajduje się tutaj >>

-----------------------------------------------------------------2. Podsumowanie badania funkcjonowania OCOP
-----------------------------------------------------------------Zespół OCOP dziękuje serdecznie wszystkim osobom, które wypowiedziały się na temat usług
oferowanych przez centrum w ankiecie rozesłanej przez nas w styczniu 2013. Wyniki ankiety są dla nas
podpowiedzią, w jaki sposób możemy usprawnić sposób funkcjonowania OCOP tak, by spełniało jak
najlepiej Państwa potrzeby i oczekiwania.
Podsumowanie ankiety:
badanie_uslug_ocop_-_ankieta_01.2013 - wyniki.pdf >>

-----------------------------------------------------------------3. Kampania Społeczna Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn i Urzędu Miasta Olsztyna Przekaż 1% dla Olsztyna!
-----------------------------------------------------------------Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza mieszkańców miasta do udziału w Kampanii
Społecznej Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn i Urzędu Miasta Olsztyna, "PRZEKAŻ 1% dla
Olsztyna!"
W Olsztynie zarejestrowanych jest około 900 organizacji pozarządowych, z których 65 ma status
organizacji pożytku publicznego. Są to organizacje, które niosą pomoc dzieciom, osobom chorym,
niepełnosprawnym, ludziom starszym, biednym i bezrobotnym, jak też ratują zwierzęta, otaczającą nas
przyrodę czy zabytki. Każdy Olsztynianin, który jest podatnikiem zgodnie z ustawą o podatku
dochodowym od osób fizycznych, może przekazać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku
publicznego.
Wykaz olsztyńskich OPP 2012.doc do pobrania >>
Jak_przekazac_1_podatku_na_rzecz_wybranej_olsztynskiej_opp.doc >>
Spot reklamowy >>
1% dla Olsztyna w lokalnych mediach:
http://www.tvp.pl/olsztyn/publicystyka/opinie/wideo/9113/9697152
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------4. Przypominamy o ważnych terminach dla organizacji pozarządowych w styczniu!
--------------------------------------------------------------------Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------5. Projekt "Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku
2025" - konsultacje społeczne
--------------------------------------------------------------------22 stycznia br. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął projekt "Strategii rozwoju
społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025", który w okresie od
24.01.2013 r. do 27.02.2013 r. zostanie poddany konsultacjom społecznym. Opinie, uwagi można
zgłaszać na formularzu konsultacji społecznych, który wraz z projektem dokumentu jest dostępny na
stronie internetowej poświęconej aktualizacji strategii.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------6. Program FIO - zaproszenie do konsultacji
--------------------------------------------------------------------Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca
Programem Fundusz Inicjatyw Obywatelskich prowadzi konsultacje społeczne dotyczące Programu FIO
na lata 2014-2020. Jednym z instrumentów służących realizacji konsultacji społecznych są pytania,
kierowane do organizacji, mające na celu poznanie państwa oczekiwań i sugestii dotyczących Programu
FIO zaplanowanego na lata 2014-2020.
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
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 >>

--------------------------------------------------------------------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 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
Wszystkich chętnych mieszkańców Bartoszyc i okolic serdecznie zapraszamy do spotkania z naszymi
doradczyniami w siedzibie MOPS-u przy ul. Pieniężnego 10A w dniach w godzinach 11.00-14.00.
Kolejne terminy porad w Bartoszycach to: 18 marca, 15 kwietnia, 20 maja i 24 czerwca 2013.
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.

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia o konkursach - Prezydent Olsztyna - Konkurs na realizację zadań z zakresu kultury
świadczonych na rzecz mieszkańców miast
--------------------------------------------------------------------Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury
świadczonych na rzecz mieszkańców miasta Olsztyna. Oferty należy składać do 12 lutego 2013.
Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Olsztyna lub w Biurze Pełnomocnika Prezydenta
Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przy ul. Knosały 3/5 budynek A, lub wysłać
pocztą na adres Urząd Miasta Olsztyna - Pełnomocnik Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn z dopiskiem „otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie kultury”.
Więcej informacji dotyczących konkursu można odnaleźć na stronie:
http://www.bip.olsztyn.eu/bip/index.php?t=200&id=289616
W razie pytań związanych z wypełnieniem oferty konkursowej doradcy z Olsztyńskiego Centrum
Organizacji Pozarządowych służą pomocą.

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia o konkursach - Młodzież w działaniu
--------------------------------------------------------------------Młodzież w działaniu to jeden z nielicznych programów w skali europejskiej, z którego mogą korzystać
nieformalne grupy młodych ludzi. Terminy składania wniosków w 2013 roku upływają: 1 lutego, 1 maja i
1 października.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------11. Ogłoszenia o konkursach – Konkurs Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2013
--------------------------------------------------------------------Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------12. Ogłoszenia o konkursach – Patriotyzm Jutra 2013
--------------------------------------------------------------------Muzeum Historii Polski ogłasza kolejną edycję ogólnopolskiego programu Patriotyzm Jutra. W konkursie
udział wziąć mogą organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury. Nabór wniosków trwa do
11 lutego 2013 roku włącznie.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------13. Ogłoszenia o konkursach - Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
--------------------------------------------------------------------Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełniąca rolę Operatora Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego
ogłosiła w jego ramach pierwszy nabór wniosków w Działaniu II Wizyty Przygotowawcze. Konkurs trwa
do 11 marca 2013.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------14. Ogłoszenia o konkursach – Program „Równać Szanse” 2013
--------------------------------------------------------------------Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu
„Równać Szanse 2013” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W konkursie o dotacje do 40 000 zł na
działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2013 a 30 listopada 2014 mogą ubiegać się
organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------15. Ogłoszenia o konkursach – Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży - edycja 2013
--------------------------------------------------------------------Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza II edycję konkursu na dofinansowanie

przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „PolskoRosyjska Wymiana Młodzieży 2013”. Wnioski można składać do 28 lutego 2013.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------16. Ogłoszenia o konkursach – Konkurs grantowy „Wsparcie Demokracji” - edycja 2013
--------------------------------------------------------------------Polska Fundacja Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak” ogłasza drugą edycję
konkursu grantowego na rzecz wspierania prodemokratycznych przemian w społeczeństwach, które ze
względu na system polityczny nie mają możliwości współdecydowania o własnym losie, w tym w krajach,
gdzie system polityczny posiada jedynie pewne elementy powszechnie uznane za demokratyczne oraz
krajach w okresie transformacji systemowej.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------17. Ogłoszenia o konkursach – Konkurs MSZ: „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej – 2013”
--------------------------------------------------------------------Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego: „Regionalny Ośrodek
Debaty Międzynarodowej – 2013”. Oferty należy składać do 11 lutego 2013.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------18. Ogłoszenia o konkursach – Konkurs UE: Wsparcie projektów organizacji społeczeństwa
obywatelskiego
--------------------------------------------------------------------Do 1 lutego 2013 r. można składać w Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora
Audiowizualnego wnioski o dofinansowanie projektów w konkursie „Wsparcie projektów inicjowanych
przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego” w ramach Programu "Europa dla Obywateli".
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------19. Ogłoszenia OCOP - „Wspólnie budujmy kapitał społeczny” - konkurs dla biznesu i III sektora
--------------------------------------------------------------------Fundacja Duende wraz z PKPP Lewiatan i Deloitte organizuje konkurs „Wspólnie budujmy kapitał
społeczny” przeznaczony dla przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych, którzy realizują
wspólne projekty. Opisy zrealizowanych wspólnie działań posłużą innym jako przykład skutecznego
działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz będzie promował ideę podejmowania
takiej międzysektorowej współpracy.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------20. Ogłoszenia OCOP - Druga edycja konkursu „Okulary Równości”
--------------------------------------------------------------------Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej zaprasza do zgłaszania kandydatur do drugiej edycji nagrody
„Okulary równości”. Nagroda przyznawana osobom, organizacjom lub instytucjom wyróżniającym się
szczególną aktywnością w ochronie praw człowieka i przeciwdziałaniu dyskryminacji jest kontynuacją
inicjatywy Izabeli Jarugi – Nowackiej, z czasu gdy pełniła funkcję pełnomocniczki rządu ds. równego
statusu kobiet i mężczyzn.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------21. Ogłoszenia OCOP - Wybory Kobiety Sukcesu Warmii i Mazur 2013
--------------------------------------------------------------------Z okazji Międzynarodowego Święta Kobiet 8 marca 2013 odbędzie się w Olsztynie XV jubileuszowa
edycja Gali Kobiet Sukcesu. Organizatorzy oczekują na zgłoszenia kandydatek do tytułu Kobiety Sukcesu
Warmii i Mazur 2013.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------22. Ogłoszenia OCOP - Otwarte warsztaty procesu grupowego
--------------------------------------------------------------------Stowarzyszenie „Ręką-Dzieło” oraz Fundacja Inicjatyw Nieformalnej Edukacji zapraszają na otwarte
warsztaty procesu grupowego, które rozpoczną się w dniu 28 stycznia 2013 roku o godzinie 16:00 na
Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wstęp wolny, decyduje
kolejność zgłoszeń.
plakat_group_processed.jpg >>

--------------------------------------------------------------------23. Ogłoszenia OCOP - Program spotkań esperantystów w OCOP w styczniu i lutym 2013
--------------------------------------------------------------------plan_spotkan_w_i_i_ii__2013.doc >>

--------------------------------------------------------------------24. Ogłoszenia OCOP - Z Kopernikiem w UNO
--------------------------------------------------------------------Szczegóły ogłoszenia >>
--------------------------------------------------------------------25. Ogłoszenia OCOP - Wspólne Wójtowo - aktualności
--------------------------------------------------------------------Zobacz więcej >>

====================================
Serwis Informacyjny OCOP
Redaguje:
Ewa Komaiszko-Goerick, ocop.olsztyn@gmail.com
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

