*** SERWIS INFORMACYJNY OLSZTYŃSKIEGO CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH***
*** I FUNDACJI INICJATYWA KOBIET AKTYWNYCH FIKA***
*** NR 20/2014***
Olsztyn, 9.12.2014
=================================
1. Zaproszenie na V spotkanie testujące model efektywnej kontraktacji usług społecznych
2. Szkolenie pt. "Sprawozdawczość w organizacjach pozarządowych" – Barczewo
3. Bezpłatne doradztwo dla NGO
4. Doradztwo dla NGO z gminy Barczewo
5. Doradztwo specjalistyczne w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Olsztynie
6. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie - zaproszenie na regionalną debatę „Świat
moje miejsce pracy. Kariera w instytucjach UE”
7. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie - zaproszenie na szkolenie dla nauczycieli
pt. „Jak wykorzystać debatę oksfordzką w szkole”
8. Fundacja FIKA - bezpłatne porady prawne i mediacje
9. Spotkanie informacyjne dot. zasad udziału w konkursie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2015
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
10. Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży - Konkurs wniosków 2015 otwarty
11. Konkurs MSiT: Promowanie rozwoju sportu dla wszystkich
12. Konkurs MSiT: Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych
13. Podręcznik e-wolontariatu - bezpłatnie do pobrania
14. Konferencja nt. mediów lokalnych
15. Zaproszenie na spotkanie z Olgą Tokarczuk
16. Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne - poszukiwani wolontariusze do
akcji "Mikołaj - Dzieciom"
------------------------------------------------------------------

1. Zaproszenie na V spotkanie testujące model efektywnej kontraktacji usług społecznych
-----------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” zaprasza mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz
podmioty ekonomii społecznej z terenu Gminy Olsztyn do testowania „Modelu efektywnej kontraktacji
usług społecznych” podczas II cyklu spotkań. V spotkanie testujące „Model efektywnej kontraktacji usług
społecznych” pt. Sprawozdanie z realizacji zadania i rocznego programu współpracy odbędzie się 15
grudnia 2014 w Olsztynie.
Zobacz więcej

2. Szkolenie pt. "Sprawozdawczość w organizacjach pozarządowych" – Barczewo
-----------------------------------------------------------------Termin: 15 grudnia 2014 (poniedziałek), godz. 16.00-19.00
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. "Sprawozdawczość w organizacjach pozarządowych", które
przeprowadzi Maria Ziółkowska. Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli organizacji
pozarządowych oraz osób zainteresowanych działalnością III sektora z Gminy Barczewo.
Zobacz więcej

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.17.00-18.00.
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.

4. Doradztwo dla NGO z gminy Barczewo
-----------------------------------------------------------------Od marca do grudnia 2014 roku odbywa się stałe doradztwo indywidualne dla organizacji z gminy
Barczewo adekwatne do zdiagnozowanych problemów wybranych organizacji. Osoby zajmujące się w
organizacji sprawami księgowymi i finansowymi zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego doradztwa w
Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn we wtorki w
godzinach 18.00-19.00. tel. 503 680 500.
Zobacz więcej

5. Doradztwo specjalistyczne w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Olsztynie
--------------------------------------------------------------------Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oferuje doradztwo specjalistyczne dla przedsiębiorców
oraz przedstawicieli NGO.
Więcej na stronie: http://rodm-olsztyn.pl/nasze-dzialania/doradztwo-stale/

6. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie - zaproszenie na regionalną debatę „Świat
moje miejsce pracy. Kariera w instytucjach UE”
-----------------------------------------------------------------Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie zaprasza do wzięcia udziału w regionalnej
debacie „Świat moje miejsce pracy. Kariera w instytucjach UE” 18.12.2014 g.15.00-17.00 w Bibliotece
Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Oczapowskiego 12B, sala 307.
Zobacz więcej

7. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie - zaproszenie na szkolenie dla nauczycieli
pt. „Jak wykorzystać debatę oksfordzką w szkole”
-----------------------------------------------------------------Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu
dla wszystkich nauczyciel i prowadzących zajęcia szkolne i po za szkolne przed wszystkim dla szkół
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych pt. „Jak wykorzystać debatę oksfordzką w szkole”. Zostanie ono
zrealizowane w Olsztynie 17 grudnia 2014 w godz. 15.00-20.00. Prowadzącym szkolenie będzie
koordynator Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich Jan Piosik.
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. Spotkanie informacyjne dot. zasad udziału w konkursie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2015
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
-----------------------------------------------------------------Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych
na spotkanie informacyjne dot. zasad udziału w konkursie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2015
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Spotkanie w Olsztynie odbędzie się 10 grudnia br., w sali
widowiskowej Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, ul. Parkowa 1, czas trwania: godz. 9.30 – 13.00;
oprócz prezentacji i dyskusji nad udziałem w konkursie FIO, pod koniec spotkania zostanie
przedstawiona działalność Punktu Informacji Funduszy Europejskich w nowej perspektywie finansowej
2014-2020.
Zobacz więcej

10. Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży - Konkurs wniosków 2015 otwarty
-----------------------------------------------------------------Co roku Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży ogłasza konkurs na dofinansowanie
najciekawszych projektów młodzieżowych, których celem jest budowanie polsko-litewskiej przyjaźni. W
ramach konkursu można realizować projekty takie jak: wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria,
konferencje, spotkania, wizyty studyjne oraz projekty informacyjne. Termin składania wniosków mija 30
stycznia 2015.
Zobacz więcej

11. Konkurs MSiT: Promowanie rozwoju sportu dla wszystkich
-----------------------------------------------------------------Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących
z budżetu państwa - zadań z zakresu promocji aktywności fizycznej i rozwoju sportu dla wszystkich,
realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. Oferty należy składać do 22 grudnia
2014.
Zobacz więcej

12. Konkurs MSiT: Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych
-----------------------------------------------------------------Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących
z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i
środowiskowych, realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. Oferty należy składać
do 16 grudnia 2014.
Zobacz więcej

13. Podręcznik e-wolontariatu - bezpłatnie do pobrania
-----------------------------------------------------------------Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza Fundacja Dobra Sieć udostępniła swoją najnowszą
publikację: pierwszy w Polsce "Podręcznik e-wolontariatu". Jest to praktyczny przewodnik, który w
prosty sposób objaśnia tajniki współpracy z wolontariuszami wykonującymi zadania zdalnie, za
pośrednictwem Internetu. Taki sposób współpracy przyda się szczególnie tym organizacjom, które nie
mają możliwości przyjęcia do siebie tradycyjnych wolontariuszy lub tych, które pragną rozszerzyć zasięg
swoich działań. Istnieje mnóstwo aktywności, które mogą być wykonywane za pośrednictwem sieci: od
tłumaczenia dokumentów, przez tworzenie multimediów, po prowadzenie kampanii społecznych w
mediach społecznościowych.
Zobacz więcej

14. Konferencja nt. mediów lokalnych
-----------------------------------------------------------------13 grudnia 2014 r. w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie przy ul. Parkowej 1 odbędzie
się konferencja podsumowująca projekt "Media lokalne Warmii, Mazur i Powiśla bodźcem rozwoju i

integracji regionu". Organizatorzy (WM Oddział SDP, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych i Związek
Gmin Warmińsko-Mazurskich) zapraszają szczególnie wydawców i redaktorów lokalnej prasy (w tym
samorządowej i kościelnej), medioznawców, specjalistów prawa prasowego, studentów dziennikarstwa
oraz rzeczników prasowych instytucji i firm działających na obszarze województwa warmińskomazurskiego. Podczas konferencji ogłoszone będą wyniki prasowego konkursu "Razem dla Regionu
2014".
Zobacz więcej

15. Zaproszenie na spotkanie z Olgą Tokarczuk
-----------------------------------------------------------------Fundacja Borussia i Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia” zapraszają na spotkanie autorskie z
OLGĄ TOKARCZUK, w środę, 10 grudnia 2014, o godz. 18.00, w Domu Mendelsona, ul. Zyndrama z
Maszkowic 2, Olsztyn. Rozmowę z autorką poprowadzi Ewa Zdrojkowska (Radio Olsztyn). Fragmenty
najnowszej powieści autorki, pt.: Księgi Jakubowe zaprezentują aktorzy ze Studium Teatralnego im. A.
Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie.
Zobacz więcej

16. Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne - poszukiwani wolontariusze do
akcji "Mikołaj - Dzieciom"
-----------------------------------------------------------------Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Warmińsko-Mazurski Zarząd
Wojewódzki w Olsztynie poszukuje wolontariuszy w związku z planowaną na 13-14 grudnia 2014
Bożonarodzeniową Zbiórką Dobroczynną "Mikołaj – Dzieciom". Akcja będzie prowadzona w hiper- i
supermarketach na terenie Olsztyna. Zbierana będzie żywność, artykuły szkolne, zabawki, środki higieny
oraz pieniądze do puszek. Młodzież będzie kwestowała w 2-4 osobowych grupach. Każdy wolontariusz
otrzyma identyfikator. W każdym sklepie będzie opiekun młodzieży.
Zobacz więcej
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