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

1. Kampania Społeczna Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna i Urzędu Miasta Olsztyna Przekaż 1% dla Olsztyna!
--------------------------------------------------------------------Gorąco zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz olsztyńskich organizacji pozarządowych. Wybierając
fundację lub stowarzyszenie z Olsztyna, wspomagasz lokalne inicjatywy i w ten prosty sposób przyczyniasz się
do rozwoju naszego regionu. Warto skorzystać z tej możliwości. Dla fundacji i stowarzyszeń to duży coroczny
zastrzyk gotówki, którą przeznaczają na działalność społeczną.
wykaz_olsztynskich_opp_2013 (pdf) >>
Zobacz więcej >>

2. Szkolenia OCOP - "Zbiórki publiczne - zmiany" - Monika Falej
--------------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
zaprasza na szkolenie pt. "Zbiórki publiczne - zmiany", które przeprowadzi Monika Falej.
Monika Falej – dyrektor Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, certyfikowana trenerka STOP.
Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych z Olsztyna i powiatu

olsztyńskiego zainteresowanych ostatnimi zmianami związanymi z organizacją zbiórek publicznych.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
Miejsce szkolenia:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa >>
Termin:
20 lutego 2014 (czwartek) g. 16.00-18.00
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie http://www.ocop.olsztyn.pl. O udziale w
szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu poinformujemy Państwa telefonicznie lub pocztą elektroniczną
najpóźniej 3 dni przed szkoleniem.
Informacje na temat szkolenia:
OCOP, 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.

3. 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

4. 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.
Zobacz więcej >>
Zapraszamy również do korzystania z bezpłatnych porad prawnych na antenie Radia Olsztyn, w każdą trzecią
sobotę miesiąca o godz. 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.

5. Ogłoszenia o konkursach - Ogłoszenie konkursu FIO 2014
--------------------------------------------------------------------Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz
jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka
rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, wspólnoty mieszkaniowe; podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie; do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2014 r. ze
środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO). Termin składania ofert: od 7 lutego
2014 do 7 marca 2014.
Zobacz więcej >>

6. Ogłoszenia o konkursach - Program Aktywność Społeczna Osób Starszych 2014
--------------------------------------------------------------------Ruszyła kolejna edycja konkursu w ramach rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na
lata 2014-2020. Na Program w 2014 roku przeznaczono 40 mln zł. Organizacje pozarządowe i inne podmioty
uprawnione działające na rzecz osób starszych, mogą w tym roku liczyć nawet na 200 tys. zł dotacji. Mogą
one ubiegać się o dofinansowanie w ramach 4 priorytetów: aktywność społeczna, promująca integrację
wewnątrz i międzypokoleniową, edukacja osób starszych i partycypacja społeczna oraz zewnętrzne usługi
społeczne.
Zobacz więcej >>

7. Ogłoszenia OCOP - Interaktywny raport Fundacji Dobra Sieć: Społeczny Internet 2014
---------------------------------------------------------------------

Społeczne oblicze Internetu to wszelkiego rodzaju aktywności, działania społeczne, które przenoszą się ze
świata realnego do Internetu. Fundacja Dobra Sieć przedstawia interaktywny raport dotyczący społecznej
aktywności Polaków w Internecie.
Zobacz więcej >>

8. Ogłoszenia OCOP - Zwycięzcy 5. edycji ogólnopolskiego konkursu "Odkryj e-wolontariat"
--------------------------------------------------------------------Centrum Cyfrowe Projekt Polska, organizator projektu „Otwarte Zabytki”, to zwycięzca V edycji konkursu
„Odkryj e-wolontariat”. Wśród zdobywców pozostałych nagród znalazły się portale: Bajkownia.org,
GuideSign, Domy Dziecka.org, a także Caritas Polska za „Radio IN” oraz Fundacja ITAKA, organizator projektu
„Mapa Zaginionych”. 28 stycznia w klubokawiarni Państwomiasto Fundacja Dobra Sieć nagrodziła 6 spośród
12 inicjatyw, które zdobyły nagrody finansowe na dalszy rozwój. Zwycięzców wybrali internauci w
ogólnopolskim głosowaniu na portalu e-wolontariat.pl.
Zobacz więcej >>

9. Ogłoszenia OCOP - Zaproszenie na szkolenia z zakresu inicjowania i wdrażania partnerskich programów
rewitalizacji społecznej
--------------------------------------------------------------------Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach
z zakresu inicjowania programów rewitalizacji społecznej oraz do udziału w bezpłatnych wizytach studyjnych.
Zaproszenie skierowane jest do pracowników socjalnych i innych pracowników instytucji pomocy i integracji
społecznej, którzy pracują z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
Zobacz więcej >>

10. Ogłoszenia OCOP - „Innowacyjny model współpracy dla instytucji pomocy społecznej i rynku pracy” zaproszenie do udziału w seminarium
--------------------------------------------------------------------Firma NOEZA w imieniu firmy BD Center zaprasza pracowników GOPS, MOPS, PUP, PCPR, OHP, stowarzyszeń
i fundacji oraz podległych im placówek, do wzięcia udziału w bezpłatnym seminarium. Projekt o nazwie
„Innowacyjny model współpracy dla instytucji pomocy społecznej i rynku pracy” finansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Seminarium odbędzie się 20 lutego 2014 w godzinach 09:00-12:30 w Olsztynie.
Zobacz więcej >>

11. Ogłoszenia OCOP - Rekrutacja na II edycję szkoleń z obsługi komputera
--------------------------------------------------------------------Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich rozpoczęło
rekrutację na II edycję szkoleń z obsługi komputera w ramach projektu „Szkolenia z nowych technologii
pracowników 45+ zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej ze szczególnym
uwzględnieniem pracowników socjalnych” realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,
szkolenie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zobacz więcej >>

12. Ogłoszenia OCOP - Rekrutacja do Programu Ambasadorskiego „Liga Młodych Wyborców”!
--------------------------------------------------------------------Liga Młodych Wyborców jest ogólnoeuropejską inicjatywą Europejskiego Forum Młodzieży (European Youth
Forum), mającą na celu rozpoznanie problemów i oczekiwań młodych przed nadchodzącymi wyborami do
Parlamentu Europejskiego. Celem projektu jest nie tylko zachęcenie młodych ludzi do głosowania, ale

również do współdecydowania z europejskimi politykami w istotnych dla nich sprawach. Rejestracja
kandydatów trwa do 16 lutego 2014.
Zobacz więcej >>

13. Ogłoszenia OCOP – Fundacja FIKA - Rejestracja na VI Kongres Kobiet
--------------------------------------------------------------------Ruszyła rejestracja na VI Kongres Kobiet, który upomni się o zwiększenie udziału kobiet w życiu politycznym,
gospodarczym i społecznym naszego kraju.
Zobacz więcej >>

14. Ogłoszenia OCOP - Fundacja Szansa dla Niewidomych - zaproszenie do projektu
--------------------------------------------------------------------Fundacja Szansa dla Niewidomych realizuje projekt „Nowocześnie zrehabilitowani niewidomi „widzą” i
wiedzą więcej! Sieć Tyflopunktów drogą do samodzielności inwalidów wzroku, niezależnie od miejsca
zamieszkania”, współfinansowany ze środków PFRON. Głównym celem projektu jest nowoczesna
rehabilitacja i podniesienie samodzielności osób z dysfunkcją wzroku poprzez specjalistyczne wsparcie
prowadzone w Tyflopunkcie w okresie od 01.01.2014 r. do 31.03.2015 r.
Zobacz więcej >>

15. Ogłoszenia OCOP - Stowarzyszenie "Nie lękaj się" - folder reklamowy
--------------------------------------------------------------------Stowarzyszenie "Nie lękaj się" w Olsztynie przedstawia folder świadczonych przez nie usług dla osób
przewlekle psychicznie chorych.
Zobacz więcej >>
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