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-----------------------------------------------------------------1. Rada Miasta Olsztyna - przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
-----------------------------------------------------------------W środę 30.11.2011 odbyła się sesja Rady Miasta Olsztyna, podczas której przyjęty zost ał uchwałą
„Program współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi
ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2012”.
Program_wspolpracy_2012. doc >>

--------------------------------------------------------------------2. Profesjonalne doradztwo dla NGO
--------------------------------------------------------------------Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego profesjonalnego doradztwa dla organizacji pozarządowych:
Kontakt:
ocop.olsztyn@gmail.com
Tel. 512558349
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 w ramach projektu „Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych"
dofinansowanego przez Gminę Olsztyn.
Partnerzy projektu:
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA

--------------------------------------------------------------------3. 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
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.

--------------------------------------------------------------------4. Ogłoszenia o konkursach - Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ogłasza VII edycję konkursu
wniosków w ramach programu "Razem Możemy Więcej"
--------------------------------------------------------------------Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ogłasza VII edycję konkursu wniosków w ramach programu
"Razem Możemy Więcej".
Wnioski można składać do 5 stycznia 2012 roku. Na realizację projektów w ramach VII edycji konkursu
wniosków Zarząd Fundacji przeznaczył kwotę 300 tys. zł.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------5. Fundacja FERSO - Wolontariat Seniorów we Włoszech
--------------------------------------------------------------------Fundacja FERSO zaprasza osoby w wieku 50+ do udziału w Wolontariacie Seniorów - trzytygodniowym
programie wolontariackim we Włoszech.
Program finansowany z budżetu Unii Europejskiej.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------6. Ogłoszenia OCOP - ESWIP – Przesunięcie terminu konferencji na temat modelu współpracy
--------------------------------------------------------------------Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych informuje, że konferencja "Model
współpracy samorządu z organizacjami - szanse i wyzwania" nie odbędzie się w planowanym terminie tj. w
dniu 7 grudnia 2011 roku. Decyzja o zmiana terminu konferencji spowodowana jest przedłużeniem prac
zespołu redakcyjnego, w skład którego wchodzą eksperci z instytucji i organizacji ogólnopolskich,
tworzącego poradnik, niezbędnik oraz grę strategiczną upowszechniające model współpracy.
Konferencja odbędzie się w drugiej połowie stycznia 2012 roku, a dokładny jej termin zostanie podany w
ciągu kilkunastu najbliższych dni.
Organizatorzy serdecznie przepraszają za tę zmianę, która jest od nich niezależna.

--------------------------------------------------------------------7. Ogłoszenia OCOP - Maraton Pisania Listów Amnesty International
--------------------------------------------------------------------W dniach 10-11 grudnia, w około 200 miejscach w całej Polsce, odbędzie się Maraton Pisania Listów
Amnesty International.
W Olsztynie akcja odbędzie się w księgarnio-kawiarni "Tajemnica Poliszynela" przy ul. Staromiejskiej 2/5
lok. 3 w sobotę 10 grudnia 2011 r. w godzinach 12.00-21.00 oraz w niedzielę 11 grudnia 2011 r. między
9.00 a 12.00.
Szczegóły ogłoszenia >>

--------------------------------------------------------------------8. Ogłoszenia OCOP – Stowarzyszenie Warnija - "Moje miasto, czyli jakie miasto?"
--------------------------------------------------------------------Stowarzyszenie Warnija i Forum Rozwoju Olsztyna zapraszają na dwa spotkania z cyklu „Moje miasto,
czyli jakie miasto?” w dniach 10.12.2011 i 14.01.2012 w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
Podczas I spotkania, Tomasz Birezowski i Łukasz Tworkowski z FRO zaprezentują skrótową analizę
współcześnie rozumianego pojęcia miasta ogrodu. Bazą odniesienia będą koncepcje i realizacje miast
ogrodów E. Hovarda, wzbogacone o doświadczenia z epoki modernizmu oraz następującym po nich
zjawisku rozlewu miast. Omówione zostaną również sprawy szeroko pojętego zagadnienia, jakim jest
oszczędności energii - od poziomu architektury do projektów miast idealnych.
Organizatorzy chcą, aby dyskusja, jaka rozpocznie się po prezentacji doprowadziła również do odpowiedzi
na pytanie czy Olsztyn realizuje hasło "Olsztyn Miasto O!Gród", oraz jak ta idea rozumiana jest przez
uczestników spotkania.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia OCOP – Cykliczne spotkania edukacyjno-integracyjne olsztyńskich turystów „Tramp”
--------------------------------------------------------------------"Tramp" - są to nieformalne i cykliczne spotkania ludzi związanych z szeroko pojętą turystyką w Olsztynie.
Jest to są inicjatywa Klubu Turystyki Górskiej "GRAŃ" przy Oddziale Warmińsko-Mazurskim PTTK.

Celem spotkań jest m.in. wymiana doświadczeń, informacji, pomysłów, wiedzy na temat turystyki,
zaprezentowanie ciekawych miejsc poprzez fotografię, integracja ludzi dla których turystyka jest życiową
pasją, integracja środowiska turystycznego (klubów, harcerzy, organizacji, grup nieformalnych itd.) oraz
nawiązywanie nowych znajomości.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------10.Ogłoszenia OCOP - PTTK - Koncert piosenki turystycznej - 19.12.2011
--------------------------------------------------------------------PTTK Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zaprasza na koncert poezji śpiewanej i piosenki
turystycznej pt. "W górach jest wszystko co kocham".
Zobacz więcej >>
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