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--------------------------------------------------------------------1. Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna oraz Biuro ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Miasta Olsztyna - spotkanie konsultacyjne
--------------------------------------------------------------------Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna oraz Biuro ds. współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Miasta Olsztyna zapraszają na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w OCOP w
dniu 19 lutego 2013 roku o godz. 17.00.
Podczas marcowej sesji będą przyjmowane uchwały dotyczące również organizacji pozarządowych.
Będą to:
1) zasady współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi (nowelizacja)
2) konsultacje społeczne (nowelizacja)
3) Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza
4) Lokalna Inicjatywa

Na spotkaniu będzie można zapoznać się z dokumentami i wniesionymi uwagami.
Dokumenty do konsultacji:
zmiana_zasad_2011.doc >>
uchwala_konsultacje__zmiana_po_spotkaniu_prawnik.doc >>
inicjatywa_lokalna_projekt.doc >>
Przed spotkaniem konsultacyjnym będzie można zgłaszać uwagi (dotyczy punktu 1,2 i 4) drogą mailową,
tak by na nim je zaprezentować, przedyskutować oraz przyjąć.
ROPMO na podstawie uwag zaopiniuje powyższe uchwały.
Następnie projekty uchwały zostaną przekazane Olsztyńskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego,
która będzie również opiniować dokumenty.
Z poważaniem
Monika Falej
Przewodnicząca ROPMO

-----------------------------------------------------------------2. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” - zaproszenie do udziału
-----------------------------------------------------------------W dniach od 25 lutego do 2 marca organizowana jest ogólnopolska akcja informacyjna pn. „Tydzień
Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Inicjatywa ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi
społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby oraz prawa osób
pokrzywdzonych przestępstwem.
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych
zajmujących się problemem przemocy i pomocą ofiarom przestępstw do reprezentowania swoich
organizacji poprzez przyłączenie się do w/w akcji.
plakat (pdf) >>
Zobacz więcej >>

-----------------------------------------------------------------3. ZARZĄDZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w sprawie przyjęcia „Programu współpracy
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi
-----------------------------------------------------------------Zarządzenie_nr_6_Wojewody_Warmińsko-Mazurskiego.pdf >>
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------4. Konsultacje społeczne FIO
--------------------------------------------------------------------18 lutego 2013 o godz. 11.00 w sali nr 420 (III p.) Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Emilii Plater 1 w

Olsztynie odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014-2020.
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.17.00-19.00.
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.

--------------------------------------------------------------------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: 25 lutego, 18 marca, 15 kwietnia, 20 maja i 24 czerwca 2013.
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. Ogłoszenia o konkursach - Powiat Olsztyński - Ruszył Otwarty Konkurs Ofert dla NGOs!
--------------------------------------------------------------------Zarząd Powiatu ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych przewidzianych do
finansowania i współfinansowania z budżetu Powiatu Olsztyńskiego w roku 2013. W puli konkursowej
jest 150 tys. zł. Termin składania projektów to 28 luty 2013.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------8. Ogłoszenia o konkursach – Seniorzy w akcji
--------------------------------------------------------------------Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłaszają ogólnopolski
konkurs dotacyjny „Seniorzy w akcji” skierowany do osób 60 + i do par międzypokoleniowych (osoba 60+
i osoba do 35 lat), które chcą zrealizować projekt społeczny w oparciu o osobiste pasje. Listy intencyjne
można złożyć do 8 marca 2013 roku.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia o konkursach – Wzmacnianie kompetencji JST, dialog społeczny i współpraca ze
społeczeństwem obywatelskim
--------------------------------------------------------------------Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - operator programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie
kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami
społeczeństwa obywatelskiego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2009-2014 - ogłosiło nabór wniosków na projekty realizowane przez partnerstwa
jednostek samorządu terytorialnego przy udziale przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego lub
organizacji przedsiębiorców.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia o konkursach – Targi Aktywnych Form Pomocy
--------------------------------------------------------------------Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert i zaprasza instytucje tworzące centra
lub kluby integracji społecznej do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu
organizacji i przebiegu przedsięwzięcia o nazwie „Targi Aktywnych Form Pomocy”. Oferty należy składać

do 20 marca 2013 roku.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------11. Ogłoszenia o konkursach - Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi
--------------------------------------------------------------------Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji
projektów programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Oferty konkursowe
można przesyłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do 15 marca 2013.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------12. Ogłoszenia o konkursach – Konkurs grantowy Fundacji Tesco Dzieciom
--------------------------------------------------------------------„Pracownia Talentów” ma formułę konkursu grantowego dla instytucji publicznych i organizacji
pozarządowych. Mogą one zdobyć środki na realizację projektów ukierunkowanych na edukację
pozaszkolną oraz rozwijanie pasji i talentów dzieci i młodzieży. Przewidziana pula nagród wynosi 250 tys.
złotych i pozwoli na sfinansowanie około 50 projektów „Pracowni Talentów” w całym kraju.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------13. Ogłoszenia OCOP - Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu grantowego
Programu „Przemiany w Regionie” – RITA
--------------------------------------------------------------------Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza organizacje pozarządowe na spotkanie informacyjne
dotyczące konkursu grantowego Programu „Przemiany w Regionie” – RITA, w którym dofinansowane
zostaną projekty polskich organizacji pozarządowych współpracujących ze Wschodem.. Podczas
spotkania przedstawione zostaną zasady konkursu i oferta Programu oraz generator wniosków online.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------14. Ogłoszenia OCOP - Fundacja Borussia - poszukiwani wolontariusze
--------------------------------------------------------------------W związku z realizacją projektu "Przez wolontariat do zatrudnienia", Fundacja Borussia poszukuje
wolontariuszy (uczestników projektu), którzy odbyliby wolontariat w
wyznaczonych przez siebie jednostkach.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------15. Ogłoszenia OCOP - Fundacja Uśmiech Bobasa szuka wolontariuszy
--------------------------------------------------------------------Fundacja Uśmiech Bobasa szuka wolontariuszy, którzy podejmą współpracę z zakresu następujących

działań: reklamy i marketingu; tworzenia mediów społecznościowych (Facebook); przygotowania i
przeprowadzenia kampanii i eventów związanych z działalnością fundacji; tworzenia bazy danych
podopiecznych fundacji; korekty i redagowania tekstów na stronę internetową.
Szczegóły ogłoszenia >>
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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

