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1. Donosiciel Pozarządowy nr 67 - luty 2014 - do pobrania
--------------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_67.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 >>

2. OCOP - Zaproszenie do wypełnienia ankiety
--------------------------------------------------------------------Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, dzięki której będziemy mogli poznać Państwa opinie i
oczekiwania dotyczące funkcjonowania Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Informacje od
Państwa uzyskane pomogą nam świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie, zmienić lub/i poszerzyć ich

zakres. Zwracamy się również z prośbą o rozesłanie linka do ankiety innym osobom z organizacji
pozarządowych działających na terenie Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. Ankieta będzie dostępna do
10.03.2014.
link do ankiety:
docs.google.com/forms/d/1b2GPJssUzT_PZ4hH0ypCLBYqzXYWFd2JGchUtngaVqs/viewform
Wyniki ankiety zostaną opublikowane w raporcie i udostępnione na stronie www.ocop.olsztyn.pl i w
Donosicielu Pozarządowym.

3. ROPMO - Zaproszenie na spotkanie dotyczące ewaluacji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego
--------------------------------------------------------------------Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna zaprasza na kolejne spotkanie dotyczące ewaluacji
Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Spotkanie odbędzie się 27.02.2014 o godz. 17.00 w Olsztyńskim
Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Tarasa Szewczenki 1.
Zobacz więcej >>

4. Kampania Społeczna Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna i Urzędu Miasta Olsztyna Przekaż 1% dla Olsztyna!
--------------------------------------------------------------------Gorąco zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz olsztyńskich organizacji pozarządowych. Wybierając
fundację lub stowarzyszenie z Olsztyna, wspomagasz lokalne inicjatywy i w ten prosty sposób przyczyniasz się
do rozwoju naszego regionu. Warto skorzystać z tej możliwości. Dla fundacji i stowarzyszeń to duży coroczny
zastrzyk gotówki, którą przeznaczają na działalność społeczną.
wykaz_olsztynskich_opp_2013 (pdf) >>
Zobacz więcej >>
www.tvp.pl/olsztyn/publicystyka/opinie/wideo/17214/14045014 >>

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. 503 680 500
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 m.in. 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.

7. Fundacja FIKA - „Mam prawo do prawa” - Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw – porady prawne i
obywatelskie
--------------------------------------------------------------------Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”, realizująca projekt "Mam prawo do prawa" w ramach EFS, kolejny
rok bierze udział w ogólnopolskiej akcji informacyjnej związanej z Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw.
Akcja ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych
na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Tegoroczne przedsięwzięcie jest realizowane
razem z sądami, prokuraturami, policją i organizacjami pozarządowymi. Będzie można uzyskać informacje od
prawników, policjantów, pracowników socjalnych, prokuratorów oraz przedstawicieli instytucji pomocowych.
Zobacz więcej >>

8. Ogłoszenia o konkursach - Konkursy Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
--------------------------------------------------------------------Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłosiło dwa konkursy na dofinansowanie przedsięwzięć
prowadzonych w ramach współpracy polsko-rosyjskiej w 2014 roku.
Zobacz więcej >>

9. Ogłoszenia o konkursach - Konkurs dotacyjny 25 lat wolności
--------------------------------------------------------------------W tym roku świętujemy 25. rocznicę zwycięstwa „Solidarności” w wyborach 4 czerwca. 25 lecie to dobra
okazja, by wspólnie, wbrew podziałom politycznym i światopoglądowym, radować się z odzyskanej wolności.
To także dobry moment, by dokonać bilansu błędów i zaniechań i zastanowić się nad tym, jak wykorzystać
doświadczenia do stawienia czoła nowym wyzwaniom. Fundacja Batorego oferuje dotacje na wsparcie

inicjatyw organizacji i grup nieformalnych, które chcą się włączyć w obywatelskie obchody 25. rocznicy
zwycięstwa „Solidarności” w wyborach 4 czerwca.
Zobacz więcej >>

10. Ogłoszenia OCOP - Inauguracja Kampanii – „Wychowuj świadomie”
--------------------------------------------------------------------Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie zaprasza na konferencję profilaktyczną pn. „Co
może spotkać Twoje dziecko w sieci?”, która odbędzie się 27.02.2014, o godz. 9.30 w ERANOVA, al.
Obrońców Tobruku 3. Konferencja rozpoczyna kampanię społeczną pod hasłem: „Wychowuj świadomie!”.
Kampania jest skierowana do rodziców, opiekunów - mieszkańców Olsztyna, ale również do wszystkich,
którzy zainteresowani są poznaniem, bądź pogłębieniem wiedzy z zakresu umiejętności rodzicielskich.
Zobacz więcej >>

11. Ogłoszenia OCOP - Ruszyła rekrutacja do X edycji Programu Liderzy PAFW
--------------------------------------------------------------------Ruszyła rekrutacja do kolejnej edycji Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dla wielu
osób, które wzięły udział w dotychczasowych dziewięciu edycjach, Program stał się początkiem nowej drogi:
wystartowali w wyborach i zostali wójtami, burmistrzami, rozwinęli swoją organizację, która obecnie działa z
wielkim powodzeniem, zrealizowali wymarzony projekt. W trakcie Programu dostali narzędzia do tego, żeby
jeszcze skuteczniej wywierać wpływ i zmieniać rzeczywistość, a po jego zakończeniu dołączyli do aktywnej
sieci ponad 460 absolwentów.
Zobacz więcej >>

12. Ogłoszenia OCOP - Spotkanie Organizacji - Maróz 2014
--------------------------------------------------------------------Trwa rekrutacja na XIII Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 28 lutego do godziny 23:59. Spotkanie odbędzie się w dniach 22-24 maja
2014. Do udziału w Spotkaniu zapraszamy członków lokalnych organizacji i grup nieformalnych z gmin
wiejskich i wiejsko-miejskich.
Zobacz więcej >>

13. Ogłoszenia OCOP - Obchody Dnia Patrona Oddziału SDP
--------------------------------------------------------------------Zarząd Oddziału SDP w Olsztynie zaprasza dziennikarzy oraz mieszkańców Olsztyna na Obchody Dnia Patrona
Oddziału SDP 24 lutego 2014.
Zobacz więcej >>

14. Ogłoszenia OCOP - Trzecia edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Osób Niepełnosprawnych „Słowa,
dobrze, że jesteście”
--------------------------------------------------------------------Ruszyła trzecia edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Osób Niepełnosprawnych „Słowa, dobrze, że
jesteście”. Każda osoba niepełnosprawna, chcąca wziąć udział w konkursie, powinna do 23 marca br. przesłać
5 utworów poetyckich. Tematyka utworów jest dowolna.
Zobacz więcej >>

15. Ogłoszenia OCOP - Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Konkurs poetycki i fotograficzny
--------------------------------------------------------------------W ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej „SyMfonia Serc”, Polskie Towarzystwo Stwardnienia
Rozsianego (PTSR) ogłasza szóstą edycję konkursów: poetyckiego i fotograficznego, których celem jest
aktywizacja osób chorych i niepełnosprawnych. Do udziału w konkursach zaprasza osoby chore,
niepełnosprawne, a także ich Rodziny i Przyjaciół. Konkurs adresowany jest do nieprofesjonalistów.
Zobacz więcej >>

16. Ogłoszenia OCOP - Wybory Kobiety Sukcesu Warmii i Mazur 2014 – laureatki
--------------------------------------------------------------------7 lutego 2014 w Olsztynie odbyło się spotkanie kapituły XVI Wyborów Kobiet Sukcesu Warmii i Mazur. 13osobowa kapituła spośród 21 zgłoszonych kandydatek wyłoniła Złotą Dziesiątkę pań.
Zobacz więcej >>
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