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2. "Trzeci sektor w mediach" - konkurs ROPMO dla dziennikarzy
3. Konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z
organizacjami pozarządowymi”
4. Bezpłatne doradztwo dla NGO
5. Zaproszenie na konferencję OFOP - Rola obywateli w planowaniu wydatkowania środków
europejskich - konsultacje
6. Fundacja FIKA - „Mam prawo do prawa” - Porady prawne i obywatelskie
7. Fundacja FIKA zaprasza do korzystania z poradnika „Plus 45 K – Uwierz w siebie”
8. Ogłoszenia o konkursach - IV edycja Konkursu "Odkryj e-wolontariat"
9. Ogłoszenia OCOP - PAS – JA. Pracownik Aktywny Społecznie – JA
10. Ogłoszenia OCOP - Test woli przetrwania w ekstremalnych warunkach
=================================
-----------------------------------------------------------------1. Ogłoszenie konkursu na "Najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych" (NIOP)
-----------------------------------------------------------------Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do udziału
w konkursie na "Najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych" (NIOP). Patronat honorowy nad
konkursem objął Prezydent Olsztyna, który ufundował nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy
złotych.
Wypełniony wniosek zgłoszeniowy NIOP 2012 (doc) >> należy złożyć w sekretariacie ROPMO – w
Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1, w terminie do 9 listopada
2012 roku.
Ogłoszenie wyników odbędzie się dniu 17 listopada 2012 na dorocznym Forum Organizacji
Pozarządowych w olsztyńskim ratuszu, ul. Jana Pawła II 1.
Do pobrania:
wniosek zgłoszeniowy NIOP 2012 (doc) >>
regulamin konkursu NIOP 2012 doc >>
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych

w sekretariacie ROPMO ul. Tarasa Szewczenki 1, na stronach: www.ocop.olsztyn.pl, www.olsztyn.eu
i pod adresem e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com

-----------------------------------------------------------------2. "Trzeci sektor w mediach" - konkurs ROPMO dla dziennikarzy
-----------------------------------------------------------------Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn zaprasza dziennikarzy i dziennikarki oraz
przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w konkursie pt. "Trzeci sektor w mediach".
Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Olsztyna, który ufundował nagrodę pieniężną w
wysokości 5 tysięcy złotych.
Zgłoszenia wraz z materiałami należy nadesłać na adres:
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Olsztynie, 10-162 Olsztyn, ul. Nowowiejskiego 5.
Termin zgłaszania wniosków upływa 9 listopada. Wyniki konkursu będą przedstawione na dorocznym
Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn w dniu 17 listopada br. oraz opublikowane w
prasie.
Regulamin_konkursu_3sektor_w_mediach_2012 (doc) >>

-----------------------------------------------------------------3. Konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z
organizacjami pozarządowymi”
-----------------------------------------------------------------Trwają prace nad przygotowaniem Programu współpracy miasta Olsztyn z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2013.
Uwagi można zgłaszać pisemnie na adres: Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi, ul. Knosały 3/5, budynek A, pok. 26, 10-001 Olsztyn lub drogą
elektroniczną na adres: ngo@olsztyn.eu, do dnia 30 października 2012 roku.
Harmonogram spotkań tematycznych >>
Formularz_zmian_pw2013 (doc) >>
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------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. 512558349

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: doradztwo z księgowości dla organizacji pozarządowych w dniu 13 listopada nie odbędzie
się z przyczyn organizacyjnych. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy w innym terminie.
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. Zaproszenie na konferencję OFOP - Rola obywateli w planowaniu wydatkowania środków
europejskich - konsultacje
--------------------------------------------------------------------Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------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 min. 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
Pytania dotyczące aspektów prawnych powstawania i funkcjonowania organizacji pozarządowych
prosimy przesyłać drogą elektroniczną: mamprawo.fika@gmail.com
Wszystkich chętnych mieszkańców Bartoszyc i okolic serdecznie zapraszamy do spotkania z naszymi
doradczyniami w siedzibie MOPS-u przy ul. Pieniężnego 10A w dniach w godzinach 11.00-14.00.

Kolejne terminy porad w Bartoszycach to: 29 października, 12 listopada, 17 grudnia, 14 stycznia i 25
lutego.
Zobacz więcej >>
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 zaprasza do korzystania z poradnika „Plus 45 K – Uwierz w siebie”
--------------------------------------------------------------------Poradnik powstał w ramach projektu "PLUS 45K - Uwierz w siebie" współfinansowanego przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizowanego przez Fundację "Inicjatywa Kobiet
Aktywnych". Jego odbiorczyniami są kobiety powyżej 45 roku życia. Zawiera odpowiedzi na pytania:
jak radzić sobie na rynku pracy, jak zdobyć pracę, jak uwierzyć w siebie, jak podejmować trudne
decyzje, jak się przekwalifikować. Poradnik to forma filmowo-graficzna przewodnika po trudnych
tematach przedstawionych w bardzo prosty sposób.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------8. Ogłoszenia o konkursach - IV edycja Konkursu "Odkryj e-wolontariat"
--------------------------------------------------------------------Konkurs „Odkryj e-wolontariat” ma na celu nagrodzenie najciekawszych projektów angażujących
wolontariuszy pomagających innym przez Internet. W konkursie mogą wziąć udział organizacje
pozarządowe, instytucje publiczne oraz grupy nieformalne, współpracujące z e -wolontariuszami.
Nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu do 31 października 2012.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia OCOP - PAS – JA. Pracownik Aktywny Społecznie – JA
--------------------------------------------------------------------Projekt realizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju „PIONIER” zakłada
aktywizację 3 podmiotów: przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli
administracji publicznej w celu popularyzacji wolontariatu pracowniczego jako stałego elementu
współpracy pomiędzy pracownikami a pracodawcami.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia OCOP - Test woli przetrwania w ekstremalnych warunkach
--------------------------------------------------------------------Jak sprawdzić, czy przetrwamy nietypowe sytuacje, albo zachowamy się w sytuacji kryzysowej? Skąd

pewność, że potrafimy pracować w zespole? Na ile nas stać? Tego wszystkiego możemy się
dowiedzieć, podczas szkolenia, na które czekało wielu pasjonatów survivalu i ludzi lubiących
wyzwania. We współpracy Survival.Olsztyn.pl i TooleySurvival.pl oraz wsparciu Stowarzyszenia Polska
Szkoła Surwiwalu, powstał program szkoleniowy, nastawiony na wzmocnienie woli przetrwania.
http://survival.olsztyn.pl/archives/2124
Szczegóły ogłoszenia >>

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

