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-----------------------------------------------------------------1. Zaproszenie na Forum Organizacji Pozarządowych
-----------------------------------------------------------------W dniach 15-17 listopada, w Olsztynie, odbędzie się po raz pierwszy, Polsko-Rosyjskie Forum Organizacji
Pozarządowych. Stolicę Warmii i Mazur odwiedzą przedstawiciele organizacji pozarządowych
działających na terenie obwodu kaliningradzkiego, w tym organizacje polonijne. Program >>
Doroczne Forum Organizacji Pozarządowych, na które zapraszają ROPMO i Urząd Miasta Olsztyna, w tym
roku odbędzie się 17 listopada 2012 i będzie jednym z głównych wydarzeń Forum Polsko-Rosyjskiego.
Będzie ono miało miejsce w olsztyńskim ratuszu, sala 219, Plac Jana Pawła II 1.
Program spotkania:
9.15-9.45
Rejestracja uczestników
10.00-10.40
Występ Chóru Akademii Trzeciego Wieku „De Novo”
Powitanie gości: Przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn Monika Falej
Wystąpienie Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza oraz zaproszonych gości
10.40- 11.00

Rozstrzygnięcie konkursów ROPMO na „Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowej” (NIOP)
i "Trzeci sektor w mediach"
11.00-11.15
Prezentacja działań Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn
11.15-11.30
Przerwa kawowa
11.30-14.00
„NGO na TOPie” – Targi Organizacji Pozarządowych
oraz Konsultacje i Panele Tematyczne:
1. Współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi Obwodu Kaliningradzkiego i Województwa
Warmińsko-Mazurskiego: Monika Falej – ROPMO, Beata Samojłowicz – Fundacja „Borussia”, Artjom
Bologov – Stowarzyszenie „Mała Rosja” (do potwierdzenia)
2. Kontraktacja usług oraz zlecanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego organizacjom
pozarządowym: Elżbieta Szwałkiewicz – Krajowy Konsultant w Dziedzinie Pielęgniarstwa Przewlekle
Chorych i Niepełnosprawnych, Barbara Bąkowska – Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego
Pasłęka, Krzysztof Margol – Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”
14.00
Lunch
Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego >> (u dołu strony) lub telefonicznie pod numerem 503 680 500 (Sekretariat OCOP) do
dnia 14.11.2012.
W celu rezerwacji stanowiska na targach prosimy o wypełnienie i odesłane na adres
sekretariat.ocop@gmail.com formularza rezerwacji stoiska (doc) >> do dnia 10.11.2012.
Forum jest współorganizowane w ramach projektów:
„Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych” dofinansowanego przez Gminę Olsztyn,
realizowanego przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”,
„Mam prawo do prawa” realizowanego
przez Fundację „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA
oraz ,,Polsko-Rosyjskie Forum Organizacji Pozarządowych”
współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

-----------------------------------------------------------------2. Zbiórka dla organizacji polonijnych z Obwodu Kaliningradzkiego
-----------------------------------------------------------------W dniach 15-17 listopada 2012 organizowane jest, po raz pierwszy w Olsztynie, Polsko - Rosyjskie Forum
Organizacji Pozarządowych. Organizatorami są Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Olsztyna oraz
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”. W ramach podjętej inicjatywy przyjadą przedstawicielki i
przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Obwodu Kaliningradzkiego, w tym
organizacje polonijne. Właśnie dla nich - stowarzyszeń pracujących na rzecz aktywności Polek i Polaków
w Federacji Rosyjskiej - organizowana jest zbiórka rzeczy ułatwiających ich funkcjonowanie.
Zobacz więcej >>

-----------------------------------------------------------------3. Olsztyńska Kawiarenka Obywatelska „OKO” – "Współpraca NGO z samorządem - oczekiwania i
rozczarowania"
-----------------------------------------------------------------Serdecznie zapraszamy do Olsztyńskiej Kawiarenki Obywatelskiej (OKO) na spotkanie pt. DYSKUSJE NA
TARASIE – "Współpraca NGO z samorządem - oczekiwania i rozczarowania", które odbędzie się 16
listopada (piątek) w godz. 12.00-14.30 w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Tarasa Szewczenki 1. Kawiarenka została zorganizowana przez Związek Stowarzyszeń „Razem w
Olsztynie” w ramach odbywającego się w dniach 15-17 listopada 2012 „Polsko-Rosyjskiego Forum
Organizacji Pozarządowych”.
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. RDPP - Zaproszenie do konsultacji
--------------------------------------------------------------------Do Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wpłynęło pismo zapraszające do konsultacji

społecznych projektów Planów Działania dla Priorytetów Komponentu Regionalnego Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2013. Ewentualne uwagi do dokumentów należy przesyłać drogą
elektroniczną na załączonym na stronie internetowej formularzu na adres h.marciak@warmia.mazury.pl
do 14 listopada 2012 do godz. 15.00.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------6. Spotkania informacyjne Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
--------------------------------------------------------------------Departament Pożytku Publicznego wraz z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zapraszają do udziału w
spotkaniach informacyjnych, dotyczących zasad sporządzania sprawozdań z realizacji projektów
współfinansowanych z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2012 oraz spotkaniach
informacyjnych dla organizacji zainteresowanych składaniem ofert w ramach Konkursu Programu
Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2013.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------7. 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: 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.

--------------------------------------------------------------------8. Ogłoszenia o konkursach - Rusza III edycja konkursu Młody Nobel!
--------------------------------------------------------------------Trwa III edycja konkursu „Młody Nobel”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Wolontariatu przy
wsparciu Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Konkurs zachęca dzieci i młodzież z małych
miejscowości do poszerzania wiedzy z zakresu nauk ścisłych.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia o konkursach - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 250 mln euro na środowisko zdrowie
i kulturę - nowa pula mechanizmów finansowych
--------------------------------------------------------------------Na kwotę 578,1 mln euro opiewa suma, jaką Polska ma do wykorzystania w ramach II edycji
Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG). Blisko połowa jest przeznaczona na projekty z zakresu ochrony środowiska,
zdrowia oraz dziedzictwa kulturowego.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia OCOP – Stowarzyszenie Warnija - spotkanie z cyklu „Moje miasto, czyli jakie miasto?” pt.
" Ścieżka edukacyjna nad rzeką Wadąg".
--------------------------------------------------------------------Stowarzyszenie Warnija zaprasza na spotkanie z cyklu „Moje miasto, czyli jakie miasto?” pt. " Ścieżka
edukacyjna nad rzeką Wadąg" w dniu 10 listopada 2012 o godz. 11.00 w Olsztyńskim Centrum
Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1.
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

