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-----------------------------------------------------------------1. Olsztyńska Kawiarenka Obywatelska „OKO” - DYSKUSJE NA TARASIE – „Konsultacje społeczne – cienie i
blaski olsztyńskiego modelu dialogu społecznego”
-----------------------------------------------------------------Serdecznie zapraszamy do Olsztyńskiej Kawiarenki Obywatelskiej (OKO) na spotkanie pt. DYSKUSJE NA
TARASIE – „Konsultacje społeczne – cienie i blaski olsztyńskiego modelu dialogu społecznego”, które
odbędzie się 10 grudnia (wtorek) w godz. 17.00-18.30 w Klubokawiarni Filmowej Awangarda Bis, ul.
Staromiejska 13, wejście od Pl. Targ Rybny w Olsztynie.
Tematem planowanej kawiarenki będą konsultacje społeczne odbywające się w Olsztynie. Celem debaty
będzie próba merytorycznej i rzetelnej analizy systemu konsultacji społecznych spotkań konsultacyjnych,
funkcjonowania platformy internetowej, po wprowadzeniu do prawa miejscowego obecnie obowiązującej
uchwały.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------2. Olsztyński Budżet Obywatelski - ankieta dla mieszkańców
--------------------------------------------------------------------Trwa ewaluacja zakończonych konsultacji społecznych dotyczących Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.
Olsztyński Budżet Obywatelski to ponad dwa miliony złotych na pomysły ogólnomiejskie i osiedlowe.
Zapraszamy do wyrażenia swoich opinii w zamieszczonej poniżej ankiecie, którą można wypełniać do 3
grudnia 2013.
Prosimy o wypełnienie ankiety w wybranej przez siebie formie – tradycyjnie poprzez pobranie formularza
ankiety i złożenie jej w wybranej filii Biblioteki Miejskiej w Olsztynie, w Ratuszu w punkcie Informacyjnym,
w Biurze Obsługi Klienta, w Punkcie Informacyjnym w budynku przy ul. Wyzwolenia 30, w Punkcie

Informacyjnym w CH Real oraz w OCOP przu ul. Tarasa Szewczenki 1 albo elektronicznie, klikając na
zamieszczony poniżej link.
Wypełnij ankietę elektroniczną
Wypełnij ankietę tradycyjną
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------3. Konkursy ROPMO – termin zgłaszania wniosków upływa 1 grudnia 2013.
--------------------------------------------------------------------1 grudnia upływa termin składania wniosków do konkursów „Trzeci sektor w mediach” i na „Najlepszą
inicjatywę organizacji pozarządowych miasta Olsztyna”. Serdecznie zapraszamy do udziału.

--------------------------------------------------------------------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. 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 oraz projektu „W kierunku profesjonalizacji” współfinansowanego przez Powiat Olsztyński.

--------------------------------------------------------------------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 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.
Kolejny termin porad w Bartoszycach to 9.12.2013.
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.

--------------------------------------------------------------------6. Ogłoszenia OCOP – Zaproszenie na II spotkanie Klubu Fundraisera w Olsztynie
--------------------------------------------------------------------Zaproszenie na spotkanie skierowane jest dla osób zainteresowanych pozyskiwaniem funduszy na cele
charytatywne. Tematem II Klubu Fundraisera będą kampanie fundraisingowe. Na przykładzie organizacji
akcji Nadzieja zamiast kwiatów, Dawca uśmiechu, Sponsor uśmiechu i Koloraton fundraiserka Fundacji
Pomóż Im z Białegostoku opowie o tym, że każdy z nas może pomagać, a pozyskiwanie funduszy na cele
społeczne jest przede wszystkim procesem radosnym i twórczym, a nie pełnym wysiłku. Spotkanie odbędzie
się 3 grudnia 2013 w godz. 18:00-20:00, ul. Lelewela 6A w Olsztynie.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------7. Ogłoszenia OCOP - Pomarańczowa Reaktywacja na Warmii i Mazurach - Newsletter 4
------------------------------------------------------------------newsletter_4_reaktywacja.pdf >>
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------8. Ogłoszenia OCOP - Wiejska szkoła w Lamkowie zbiera na gimbus.
--------------------------------------------------------------------To tylko jedna złotówka, a ile dobrego można dzięki niej zdziałać. Wystarczy, że każdy z Was przeleje nam 1
zł „darowizny na autobus” - i wtedy dzieci z 8 wsi wokół Lamkowa zdążą do szkoły na czas. Na razie nasz
mały, 8-osobowy bus musi każdego dnia wykonać pięć kursów rano i pięć po południu. Pierwsza grupa
dzieci startuje zatem o 6:20, żeby ostatnia mogła zdążyć do szkoły na ósmą. Szczególnie zimą jest to dla
dzieci uciążliwe. Bardzo pilne jest więc pozyskanie nowego, większego pojazdu.

Organizacja: Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich WROTA
Szczegóły ogłoszenia >>
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