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1. Zaproszenie na Forum Organizacji Pozarządowych „10 lat ustawy OPP – 10 lat doświadczeń i wyzwań”
2. Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
3. II edycja Nagrody Obywatelskiej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
4. Zaproszenie do testowania „Modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych”
5. Bezpłatne doradztwo dla NGO
6. Fundacja FIKA - „Mam prawo do prawa” - Porady prawne i obywatelskie
7. Fundacja FIKA – Prezentacja nowego teledysku „Projekt OLSZTYNIAK”
8. Ogłoszenia o konkursach - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Konkurs 2014
9. Ogłoszenia o konkursach - Komunikat dot. dofinansowania w 2013 roku zadań programu „Sport
Wszystkich Dzieci”
10. Ogłoszenia OCOP - Olsztyńscy seniorzy 60+ aktywni artystycznie
11. Ogłoszenia OCOP - Feminoteka - petycja w sprawie ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i
zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

-----------------------------------------------------------------1. Zaproszenie na Forum Organizacji Pozarządowych „10 lat ustawy OPP – 10 lat doświadczeń i wyzwań”
-----------------------------------------------------------------Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna zaprasza na doroczne Forum Organizacji Pozarządowych
„10 lat ustawy OPP – 10 lat doświadczeń i wyzwań” w dniu 14 grudnia 2013 roku w olsztyńskim ratuszu, sala
219.
Program spotkania:
9.15 – 10.00
Rejestracja
10.00 – 10.20
Część artystyczna - Collegium Juvenium
10.20 – 10.40
Powitanie gości Monika Falej Przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna
Wystąpienie Prezydenta Miasta Olsztyna Piotra Grzymowicza
Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości
10.40 – 10.55
Podsumowanie 10 lat współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w Olsztynie
10.55 – 11.25
Rozstrzygnięcie konkursów
„Najlepsza Inicjatywa Organizacji Pozarządowej”
„Trzeci sektor w mediach”
11.25 – 11.50
Przerwa kawowa, w trakcie okolicznościowy happening

11.50 – 12.50
Wykłady:
„Odpowiedzialność biznesu a rozwój społeczności lokalnych”
Marcin Grzybek koordynator projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu
„Budżet obywatelski szansą na aktywizację społeczności lokalnych”
Ewa Stokłuska Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych
„Stocznia”
13.00
Drobny poczęstunek
W trakcie Forum odbędą się Targi Organizacji Pozarządowych - „NGO na TOPie”
Zainteresowane organizacje prosimy o zgłaszanie się do 13 grudnia za pomocą formularza zgłoszeniowego >>
Organizacje, które chcą wystawić się na Targach proszone są o przyjście w dniu 13 grudnia o godzinie 15.30
do olsztyńskiego ratusza, Pl. Jana Pawła II 1 w celu wspólnego przygotowania przestrzeni.
Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 13.12.2013
za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie www.ocop.olsztyn.pl/index.php (u dołu strony)
lub telefoniczne
tel. 895222821 lub 503 680 500

Forum jest współorganizowane w ramach projektów:
„Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych” dofinansowanego przez Gminę Olsztyn,
realizowanego przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
oraz „Mam prawo do prawa” realizowanego
przez Fundację „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA

--------------------------------------------------------------------2. Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
--------------------------------------------------------------------W związku z ustaleniami Podkomisji sejmowej ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi dotyczących
projektu nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w związku ze
zgłaszanymi podczas jej prac przez przedstawicieli organizacji pozarządowych propozycjami dodatkowych
rozwiązań ustawowych informujemy, że do dnia 15 grudnia br. Departament Pożytku Publicznego prosi o
przesyłanie konkretnych propozycji zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------3. II edycja Nagrody Obywatelskiej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
--------------------------------------------------------------------Do 31 stycznia 2014 roku istnieje możliwość składania wniosków, które wezmą udział w drugiej edycji
konkursu o Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------4. Zaproszenie do testowania „Modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych”
--------------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii
społecznej Gminy Olsztyn do udziału w projekcie „Razem w kierunku profesjonalizacji działań”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu wypracowany został nowy wzorzec
współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi w postaci „Modelu efektywnej
kontraktacji usług społecznych”, dzięki któremu mogą zostać zaspokojone potrzeby mieszkańców od gmin
wiejskich po miasta na prawach powiatu. Obecnie będzie on testowany w 7 samorządach powiatu
olsztyńskiego i elbląskiego.
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.17.00-19.00.
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.

--------------------------------------------------------------------6. 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 13.01.2014.
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.

--------------------------------------------------------------------7. Fundacja FIKA – Prezentacja nowego teledysku „Projekt OLSZTYNIAK”
--------------------------------------------------------------------Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” zaprezentowała swój nowy teledysk „Projekt OLSZTYNIAK”.
Premiera klipu odbyła się 28 listopada 2013 w Kinie AWANGARDA 2.
Jest to muzyczna opowieść o Olsztynie i Olsztyniakach pełna humoru, luzu i w formie nawiązującej do
projektów innych miast tj.: Projekt Warszawiak, Trójząb, Poznaniak. Klip jest dziełem olsztyńskich artystów
muzyków, filmowców, aktorów i grafików. Główną rolę zagrał Marcin Rumiński kompozytor i wokalista
zespołów Shannon i Hoboud, który nadał temu utworowi prawdziwie warmińskie brzmienie. Projekt
finansowany był przez Gminę Olsztyn w ramach promocji lokalnych artystów i debiutów artystycznych.
Zapraszamy do obejrzenia teledysku i fotorelacji z planu zdjęciowego
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------8. Ogłoszenia o konkursach - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Konkurs 2014
--------------------------------------------------------------------Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
informuje, że został ogłoszony otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań
publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2014.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia o konkursach - Komunikat dot. dofinansowania w 2013 roku zadań programu „Sport
Wszystkich Dzieci”
------------------------------------------------------------------Departament Sportu dla Wszystkich informuje o możliwości składania wniosków w otwartym konkursie na
dofinansowanie w 2013 roku, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, projektów z zakresu
rozwijania sportu dzieci i młodzieży w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia OCOP - Olsztyńscy seniorzy 60+ aktywni artystycznie
--------------------------------------------------------------------Pięćdziesiąt osób powyżej 60 roku życia z powiatu olsztyńskiego gra na instrumentach muzycznych
(fortepian, keyboard, skrzypce, gitara, akordeon, perkusyjne, flet), śpiewa i tańczy. To wszystko za sprawą
Projektu „Muzyczne przekraczanie granic” realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej

im. F. Chopina w Olsztynie „Wirtuoz” oraz Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. F. Chopina w
Olsztynie, w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013
i współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Przedsięwzięcie trwające od lipca 2013
pozwala zrealizować marzenia i porzucone pasje olsztyńskich seniorów, skutecznie wypełniając lukę w ofercie
edukacyjnej kierowanej do tej grupy wiekowej.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------11. Ogłoszenia OCOP - Feminoteka - petycja w sprawie ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i
zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
--------------------------------------------------------------------Fundacja Feminoteka i Amnesty International wzywają rząd do jak najszybszej jej ratyfikacji. Akcję wspierają
także: Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Stowarzyszenie Kobiet Konsola, Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz
Kobiet BABA. Zachęcają do podpisywania się pod petycją do polskiego rządu, a także do wysyłania maili do
posłów i posłanek z wezwaniem do wykorzystania wszystkich możliwych narzędzi, by przyspieszyć ratyfikację.
Zobacz więcej >>

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

