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

1. Szkolenia OCOP - „Finansowanie 2014-2020 - perspektywy dla NGO”
-----------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. „Finansowanie 2014-2020 perspektywy dla NGO”, które
przeprowadzi Piotr Omalecki. Termin szkolenia: 11 lutego 2015 (środa ) g.11.00-16.00.
Zobacz więcej

2. 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.
Zobacz więcej

3. Szkolenie pt. „Nowe obowiązki organizacji pozarządowych w związku z nowelizacją ustawy o ochronie
danych osobowych”
-----------------------------------------------------------------Fundacja Transferu Nowych Technologii serdecznie zaprasza na szkolenie pt. „Nowe obowiązki
organizacji pozarządowych w związku z nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych”. Szkolenie
adresowane jest głównie do członków zarządów i kadry kierowniczej organizacji pozarządowych, na
których ustawa o ochronie danych osobowych nakłada obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa danych
w organizacji.
Zobacz więcej

4. Prezydent Olsztyna - Konkursy na podtrzymywanie tradycji narodowej i rozwój wolontariatu
-----------------------------------------------------------------Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz
mieszkańców Olsztyna. Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadań publicznych wraz z
udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie w zakresie podtrzymywania i pielęgnowania tradycji
narodowej oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacja obywatelska dzieci i młodzieży –
wolontariat. Termin składania ofert upływa z dniem 18 lutego 2015.
Zobacz więcej

5. Prezydent Olsztyna - konkursy ofert z zakresu sportu
-----------------------------------------------------------------Prezydent Olsztyna ogłosił dwa konkursy ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu
świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna: pn.: "Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich
kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych" oraz "Organizacja współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna".
Zobacz więcej

6. Spotkanie informacyjne dotyczące zagospodarowania terenu tzw. Górki Jasia
-----------------------------------------------------------------Biuro Dialogu Obywatelskiego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące "Zagospodarowania terenu
tzw. Górki Jasia", które odbędzie się 10 lutego 2015 roku o godz. 17.00 w Zespole Szkół Ekonomiczno Handlowych przy ulicy Paderewskiego 10/12. Celem spotkania jest zapoznanie mieszkańców z koncepcją
zagospodarowania terenu tzw. Górki Jasia i udostępnienie jej mieszkańcom do wypoczynku i całorocznej
rekreacji przy minimalnej ingerencji w istniejący układ przestrzenny i maksymalnym zachowaniu
walorów przyrodniczych.
Zobacz więcej

7. Spotkanie informacyjne dotyczące inwestycji pod nazwą „GPZ 110/15 kV Olsztyn Centrum”
-----------------------------------------------------------------Biuro Dialogu Obywatelskiego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące inwestycji pod nazwą „GPZ
110/15 kV Olsztyn Centrum”, które odbędzie się 9 lutego 2015 roku o godz. 17.00 w sali 219
olsztyńskiego ratusza. Celem spotkania jest przedstawienie mieszkańcom informacji na temat powyższej
inwestycji tj. planowanej lokalizacji, jej zakresu i szczegółów technicznych.
Zobacz więcej

8. Fundacja FIKA - bezpłatne porady prawne i mediacje
-----------------------------------------------------------------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
Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA
10-274 Olsztyn, ul. Tarasa Szewczenki 1
tel. 505 344 605

9. Fundacja FIKA - Wiadomości z realizacji projektu „Warmińsko-Mazurska Akademia
Antydyskryminacyjna”
-----------------------------------------------------------------Projekt „Warmińsko-Mazurska Akademia Antydyskryminacyjna”, realizowany przez Fundację „Inicjatywa
Kobiet Aktywnych”, nabiera tempa. Odbył się już II Zjazd warsztatowy (z czterech planowanych). Tym
razem wspólnie z uczestniczkami projektu dyskutowano na tematy związane ze współpracą organizacji
pozarządowych w zakresie działań antydyskryminacyjnych, prowadzeniem akcji społecznych, ramami
prawnymi działań NGO w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej i rodzajami przemocy ze względu na
płeć.
Więcej informacji: newsletter_3_i.2015.pdf
Zobacz więcej

10. Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT - dyżury prawników
-----------------------------------------------------------------Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT Oddział w Olsztynie uruchomiło bezpłatne dyżury prawników
w każdy czwartek od godz. 15.00 do 17.00 w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul.
Tarasa Szewczenki 1.
Telefon kontaktowy 502 210 670 Michał Gronowicz.

11. Spotkanie informacyjne "Europa dla obywateli" w Olsztynie
-----------------------------------------------------------------Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli" i Departament Współpracy Międzynarodowej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego informują o organizowanym 6 lutego w

Olsztynie spotkaniu informacyjnym programu UE "Europa dla obywateli". Program współfinansuje
projekty wspierające aktywność obywateli krajów europejskich oraz międzynarodowe projekty
społeczne, edukacyjne i kulturalne. Beneficjentami mogą być władze samorządowe, komitety miast
partnerskich, organizacje pozarządowe i inne instytucje nienastawione na zysk, działające na rzecz
społeczeństwa obywatelskiego i integracji europejskiej.
Zobacz więcej

12. Europejski Portal Młodzieżowy
-----------------------------------------------------------------Europejski Portal Młodzieżowy http://europa.eu/youth/vp/opportunity_list_pl jest nowym miejscem, w
którym można znaleźć informacje takie jak np. wolontariat europejski, w tym bazy danych instytucji
przyjmujących wolontariuszy, praca w wakacje, edukacja i szkolenia, zdrowie fizyczne i psychiczne i
wiele, wiele innych ciekawych informacji.

13. Zaproszenie na seminarium podsumowujące projekt "Wspólnie kreujemy gminną politykę
społeczną"
-----------------------------------------------------------------Dobiega końca realizacja projektu „Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną”, będącego
przedsięwzięciem Olsztyńskiej Fundacji Inicjatyw Prospołecznych oraz sześciu gmin wiejskich z terenu
województwa warmińsko-mazurskiego: Dźwierzut, Górowa Iławeckiego, Iławy, Jonkowa, Kozłowa i
Sorkwit. Głównym jego celem było zwiększenie udziału mieszkańców w planowaniu lokalnej polityki
społecznej. Realizowane przedsięwzięcie stało się źródłem bogatych i ciekawych doświadczeń oraz
wniosków, którymi organizatorzy chcą się podzielić z instytucjami i osobami nieuczestniczącymi w
działaniach projektowych. Okazją do tego będzie seminarium podsumowujące projekt, które odbędzie
się 17 lutego 2015 roku w godzinach 10:00-13:00 w Hotelu Kopernik w Olsztynie.
Zobacz więcej

14. Wybory Kobiety Sukcesu Warmii i Mazur 2015
-----------------------------------------------------------------Z okazji Międzynarodowego Święta Kobiet 8 marca 2015 r. odbędzie się XVII edycja Gali Kobiet Sukcesu
Warmii i Mazur. Uroczyście uhonorowana zostanie Złota Dziesiątka pań wyróżnionych podczas
Wyborów Kobiety Sukcesu Warmii i Mazur. Regionalne media, organizacje społeczne i samorządy mają
możliwość zgłaszania kandydatek do Wyborów Kobiety Sukcesu Warmii i Mazur 2015. Ostateczny termin
upływa 10 lutego br. Formularz zgłoszeniowy oraz zdjęcie kandydatki należy wysyłać na adres
biuro@kobietysukcesu.eu. Kandydatkami mogą być panie, które w minionym roku były bohaterkami
dziennikarskich publikacji, zostały zauważone przez swoje środowiska, otrzymały nagrody w różnych
dziedzinach, mają wyjątkowe dokonania.
Zobacz więcej
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