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--------------------------------------------------------------------1. Donosiciel Pozarządowy nr 53 grudzień 2012 do pobrania
--------------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_53.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 znajduje się tutaj >>

-----------------------------------------------------------------2. Nabór na ekspertów sektora pozarządowego
-----------------------------------------------------------------Z końcem grudnia upływa termin naboru ekspertów sektora pozarządowego, chętnych do udziału

w pracach komisji konkursowych powołanych do zaopiniowania ofert organizacji pozarządowych
wpływających na realizację zadań. Każda organizacja członkowska ma prawo zgłosić dwóch ekspertów.
Nabór organizuje Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Rady - www.ropwwm.pl
Szczegóły rekrutacji i formularz zgłoszeniowy (doc) >>

-----------------------------------------------------------------3. Zaproszenie do wskazywania osób do pracy w komisjach konkursowych
-----------------------------------------------------------------W związku z ogłoszeniem w dniu 5 grudnia br. przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 11 zadań Samorządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2013 (Uchwała Nr 62/821/12/IV Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 grudnia 2012 r. – dokumentacja dostępna na stronie:
bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/ zakładka: Organizacje Pozarządowe/Otwarte konkursy
ofert) oraz koniecznością powołania komisji konkursowych opiniujących oferty organizacji, Pełnomocnik
Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zwraca się z prośbą o WSPÓŁPRACĘ
w tworzeniu listy ekspertów sektora pozarządowego, którzy będą mogli wziąć udział w pracach komisji
konkursowych. Lista opracowywana jest przez Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
wspólnie z Radą Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Zobacz więcej >>

-----------------------------------------------------------------4. Zbiórki publiczne. Organizacje apelują do Ministra Finansów – dołącz, to ważne!
-----------------------------------------------------------------Fundacja Anioły Filantropii apeluje do wszystkich organizacji pozarządowych o dołączenie do grona
sygnatariuszy listu otwartego do Ministerstwa Finansów w sprawie zbiórek publicznych. Państwa głos
może pomóc w zahamowaniu zmian, które utrudnią dobroczynność i rozwój społeczeństwa
obywatelskiego w Polsce.
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. 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.
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 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: 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 - „Mam prawo do prawa” - Opinia prawna dotycząca zawieszenia prawa do emerytury
w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego
--------------------------------------------------------------------22.12.2012 mija termin składania wniosków o wznowienie postępowania w sprawie o zawieszenie
emerytury oraz wypłatę zaległych świadczeń. Dotyczy to osób, które w latach 2009-2010 przeszły na
emeryturę i nie okazały świadectwa potwierdzającego zwolnienie z pracy. Za sprawą nowych przepisów
ZUS zawiesił im wypłatę należnych emerytur. Trybunał Konstytucyjny uznał praktyki te za niezgodne

z prawem, a przepisy stały się nieważne.
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA, realizująca projekt „Mam prawo do prawa”, zwróciła się
do Kancelarii Adwokackiej Małgorzaty Gryczewskiej o wydanie opinii prawnej w tej sprawie.
Podczas dyżurów prawników w dniach 14, 19 i 21.12.2012 w godzinach 11.00-14.00 można uzyskać
pomoc w przygotowaniu powyższego wniosku.
Serdecznie zapraszamy!
Zespół koordynacyjny projektu Mam prawo do prawa
Tekst opinii_prawnej.rar >>
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
tel. 505 344 605
www.mamprawo.fika.pl

--------------------------------------------------------------------8. Fundacja FIKA - „Mam prawo do prawa” - Spotkanie otwarte: „Prawne aspekty wdrażania ustawy
o organizacjach pozarządowych i o wolontariacie – rozwijanie zasad współpracy i komplementarności”
--------------------------------------------------------------------Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA zaprasza wszystkich chętnych na spotkanie otwarte
pt. "Prawne aspekty wdrażania ustawy o organizacjach pozarządowych i o wolontariacie – rozwijanie
zasad współpracy i komplementarności". Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Mam prawo do
prawa” 21 grudnia w godz.: 9.30- 15.00 w Garncarskiej Wiosce, Kamionka k/ Nidzicy.
czytaj więcej >>

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia o konkursach - Konkurs PO FIO 2013
--------------------------------------------------------------------Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na najlepsze projekty
dofinansowywane w 2013 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich (PO FIO).
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia o konkursach - Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
--------------------------------------------------------------------Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa WarmińskoMazurskiego informuje, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął Uchwałę Nr
62/821/12/IV z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie
zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku
2013.

Tekst ogłoszenia konkursowego >>
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------11. Ogłoszenia o konkursach - Ruszyło głosowanie w konkursie " Odkryj e-wolontariat"!
--------------------------------------------------------------------Mapowanie zabytków, e-pomoc dla dzieci i młodzieży, tworzenie bazy danych o promieniowaniu,
wizualizacja wyników badań, promocja adopcji starszych psów – to tylko kilka przykładów działalności ewolontariuszy. Zapoznaj się z najlepszymi polskimi przykładami społecznego działania w Internecie
i wybierz zwycięzców IV edycji Konkursu „Odkryj e-wolontariat”!
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------12. Ogłoszenia OCOP - Pierwsza platforma do współpracy firm i organizacji III sektora
--------------------------------------------------------------------Wielu przedstawicieli organizacji pozarządowych zadaje sobie pytanie: jak pozyskać partnera
biznesowego, który wesprze ich działania a jednocześnie osiągnie z tej współpracy pewne korzyści?
Platforma współpracy biznesu i NGO została stworzona właśnie po to, by ułatwić zawieranie takich
sojuszy i czerpanie korzyści z kooperacji.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------13. Ogłoszenia OCOP - Fundacja Albatros - Charytatywna Aukcja Fotografii
--------------------------------------------------------------------Fundacja Albatros zaprasza miłośników "ptasiej fotografii" na charytatywną aukcję, której dochód będzie
przeznaczony na działalność Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------14. Ogłoszenia OCOP - PRO CULTURA zaprasza na Aniołowo 2012
--------------------------------------------------------------------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

