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1. Donosiciel Pozarządowy nr 77 - grudzień 2014 - do pobrania
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_77.pdf >>

Donosiciel Pozarządowy jest biuletynem wydawanym w ramach projektu Olsztyńskie Centrum
Organizacji Pozarządowych realizowanego przy współudziale finansowym Gminy Olsztyn. Jego wydawcą
jest Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie".
Archiwum DP >>

2. Wybory do KM PO Polska Wschodnia 2014-2020
-----------------------------------------------------------------Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłosiła nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji
pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 (KM PO
PT). Do 31 grudnia br. można zgłaszać kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe w KM PO
PW.
Zobacz więcej

3. Raport z monitoringu wdrażania "Wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych na lata 20092013"
-----------------------------------------------------------------Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa WarmińskoMazurskiego informuje o przyjęciu raportu z monitoringu wdrażania w latach 2009-2013
Wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych na lata 2009-2013 „Pogodna i bezpieczna jesień życia
na Warmii i Mazurach”.
Zobacz więcej >>

4. Prośba o opinie w sprawie zmian służących demokratyzacji ustroju samorządowego
-----------------------------------------------------------------Od dłuższego czasu trwa debata publiczna na temat konieczności zmian służących demokratyzacji
ustroju samorządowego. Swoją diagnozę oraz propozycje rozwiązań przedstawiają zarówno politycy, jak
i środowiska obywatelskie i eksperckie. Ostatnio dyskutowali o tym, z inicjatywy pani premier Ewy
Kopacz, przedstawiciele partii politycznych. Efektem tego spotkania ma być powołanie w Parlamencie
Nadzwyczajnej Komisji, która przygotuje projekt zmian w systemie samorządowym (kwiecień 2015).
Organizatorzy akcji Masz Głos, Masz Wybór przedstawili listę postulatów, które pojawiły się w debatach
obywatelskich i eksperckich. W następnej kolejności planują zorganizowanie „Obywatelskiego Forum
Samorządowego”, na którym zostaną przedstawione wspólne, przedyskutowane propozycje.
Zobacz więcej

5. 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.
Uwaga: w dniu 23 grudnia 2014 doradztwo nie odbędzie się.
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.

6. 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.
Uwaga: w dniu 23 grudnia 2014 doradztwo nie odbędzie się.
Zobacz więcej

7. 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/

8. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie - doradztwo dot. zatrudnienia obywateli
Polski w instytucjach międzynarodowych w krajach UE
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do skorzystania z doradztwa tematycznego prowadzonego przez Regionalny Ośrodek
Debaty Międzynarodowej w Olsztynie dot. zatrudnienia obywateli Polski w instytucjach
międzynarodowych w krajach UE. Doradztwo poprowadzi mgr. Radosław Świstak, ekspert RODM i autor
broszury „Kariera w instytucjach międzynarodowych krajów Unii Europejskiej”. Doradztwo odbędzie się
w dniach: 22 grudnia 2014, godz. 14-17.00 i 23 grudnia 2014, godz. 14-17.00 w nawiązaniu do debaty
regionalnej dotyczącej tejże tematyki odbywającej się 18 grudnia 2014 na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie. Debata porusza również zagadnienia nowego programu ERASMUS+
Zobacz więcej

9. 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
Uwaga: W dniach 24 i 31 grudnia 2014 doradztwo nie odbędzie się.
Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA
10-274 Olsztyn, ul. Tarasa Szewczenki 1
tel. 505 344 605

10. Fundacja FIKA - Rozpoczęcie realizacji projektu „Warmińsko-Mazurska Akademia
Antydyskryminacyjna”
-----------------------------------------------------------------Projekt „Warmińsko-Mazurskiej Akademii Antydyskryminacyjnej” - nowe działanie Fundacji „Inicjatywa
Kobiet Aktywnych” w Olsztynie realizowany w ramach programu „Obywatele dla demokracji”,
współfinansowanego z Funduszy EOG oraz ze środków Samorządu Województwa Warmińsko Mazurskiego, objęty patronatem TVP Olsztyn – rozpoczęty. W projekcie udział bierze 15 organizacji
pozarządowych Warmii i Mazur.
Zobacz więcej

11. Prezydent Olsztyna - Ferie zimowe - konkurs ofert
-----------------------------------------------------------------Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu
świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna. Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania
zadania publicznego pn.: ,,Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych” w formie
wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację. Termin składania ofert upływa z dniem 29
grudnia 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego). Oferty złożone na niewłaściwych drukach,
niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zobacz więcej

12. Prezydent Olsztyna - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - konkurs z zakresu sportu
-----------------------------------------------------------------Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu
świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna. Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania
zadania publicznego pn.: „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim
współzawodnictwie sportowym” w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Termin składania ofert upływa 7 stycznia 2015.
Zobacz więcej

13. Prezydent Olsztyna - Przez ruch po zdrowie - konkurs z zakresu sportu
-----------------------------------------------------------------Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu
świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna. Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania
zadania publicznego, w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie zadania pn.:
„Przez ruch po zdrowie – upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród: dzieci
i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych”. Termin składania ofert upływa 7 stycznia 2015.
Zobacz więcej

14. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa WarmińskoMazurskiego w roku 2015 r. przez organizacje pozarządowe
-----------------------------------------------------------------Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego poinformował o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na
wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2015 r. przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
Zobacz więcej

15. Konkurs FIO
-----------------------------------------------------------------Minister Pracy i Polityki Społecznej 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 2015
r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).
Zobacz więcej

16. Konkurs FIO - materiały ze spotkania Informacyjnego w Olsztynie i Ełku, w dniu 10 grudnia
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ze spotkania informacyjnego dot. konkursu FIO w Olsztynie
i Ełku, w dniu 10 grudnia.
prezentacja_-_logika_projektowa_fio_2015.ppt
prezentacja_fio_spotkania_z_oferentami.ppt

17. Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT - dyżury prawników od 2015
-----------------------------------------------------------------Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT Oddział w Olsztynie od 08.01.2015 r. uruchamia bezpłatne
dyżury prawników w każdy czwartek od godz. 15.00 do 17.00 w siedzibie Olsztyńskiego Centrum
Organizacji Pozarządowych w Olsztynie przy ul. Tarasa Szewczenki 1. Telefon kontaktowy 502 210 670

Michał Gronowicz.

18. Media lokalne Warmii i Mazur jeszcze są!
-----------------------------------------------------------------W Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie odbyła się 13 grudnia konferencja
podsumowująca projekt realizowany przez Warmińsko-Mazurski Oddział SDP pt. „Media lokalne Warmii,
Mazur i Powiśla bodźcem rozwoju i integracji regionu”.
Zobacz więcej
Podczas konferencji wręczono w Olsztynie nagrody w konkursie „Razem dla Regionu 2014.
Zobacz więcej

19. GLEN 2015: Roczny cykl edukacyjny ze stażami w Afryce Wschodniej
-----------------------------------------------------------------Polska Akcja Humanitarna oraz europejska sieć GLEN zaprasza do udziału w rocznym cyklu edukacyjnym
ze stażami w Ugandzie, Tanzanii i Kenii. Uczestnicy i uczestniczki wezmą udział w międzynarodowych
szkoleniach z edukacji globalnej, będą pracować w organizacjach pozarządowych w Afryce Wschodniej, a
po powrocie do Europy sprawdzą się w roli edukatorów i edukatorem. Na zgłoszenia PAH czeka do 7
stycznia 2015 roku.
Zobacz więcej

20. NFOŚiGW - Inicjatywy obywatelskie dla środowiska
-----------------------------------------------------------------Nowy program NFOŚiGW skierowany jest do wszystkich, którzy mają pomysły na rozwiązanie
problemów związanych z ochroną środowiska w skali lokalnej, lecz brak im środków finansowych, a
także często wsparcia merytorycznego i organizacyjnego. Pomysłodawcami mogą być osoby fizyczne,
nieformalne grupy, podmioty lokalne – np. koła gospodyń wiejskich, przyjaciół wsi, miasteczek, małe
fundacje.
Zobacz więcej

21. Akcja Wspieram Uniwersytet Dzieci
-----------------------------------------------------------------Uniwersytet Dzieci zaprasza w okresie przedświątecznym do wzięcia udziału w akcji, dzięki której
zostaną sfinansowane nowe scenariusze lekcji. Na stronie www.sklep.uniwersytetdzieci.pl
zaprezentowane są upominki Fundacji Uniwersytet Dzieci. Dochód ze sprzedaży tangramów, kalendarzy,
koszulek, kominów i toreb wesprze projekt www.scenariuszelekcji.edu.pl. Akcja trwa do 31 stycznia
2015 r. Ilość gadżetów jest ograniczona.
Zobacz więcej

Serdeczne życzenia zdrowych i radosnych świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku
składa zespól OCOP!

===================================
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

