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3. Ogłoszenie o głosowaniu na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
4. Ważne terminy dla NGO w lutym
5. MPiPS - konsultacje „Kodeksu Dobrych Praktyk Organizacji Pożytku Publicznego"
6. Zaproszenie na spotkanie- nowy okres programowania na lata 2014 – 2020
7. Doradztwo specjalistyczne w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Olsztynie
8. Fundacja FIKA - bezpłatne porady prawne i mediacje
9. Fundacja FIKA - Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw – porady prawne i obywatelskie
10. Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT - dyżury prawników
11. Prezydent Olsztyna - Konkurs z zakresu szkolenia i doradztwa dla organizacji pozarządowych
12. Prezydent Olsztyna - Konkurs ofert w zakresie kultury
13. Kolejny nabór wniosków w Programie Europa dla Obywateli
14. Konkurs Grantowy w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse
2015”
15. Spotkanie Informacyjne Erasmus+
16. PIONIER - konsultacje społeczne – zaproszenie na szkolenia
17. Bezpłatne warsztaty żeglarskie dla osób niepełnosprawnych
------------------------------------------------------------------

1. Donosiciel Pozarządowy nr 79 - luty 2015 - do pobrania
--------------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_79.pdf >>
Wydawcą Donosiciela Pozarządowego jest Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie".
Archiwum DP >>

2. 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.
Zobacz więcej

3. Ogłoszenie o głosowaniu na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
--------------------------------------------------------------------Komisja Wyborcza Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ogłasza głosowanie na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Zobacz więcej

4. Ważne terminy dla NGO w lutym
--------------------------------------------------------------------Do końca lutego (ze względu na to, że koniec miesiąca wypada w sobotę, to do 2 marca 2015)
organizacje pozarządowe mają obowiązek wysłać deklaracje podatkowe swoim pracownikom i
współpracownikom oraz ich urzędom skarbowym – drogą elektroniczną.
Więcej na wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1350045.html

5. MPiPS - konsultacje „Kodeksu Dobrych Praktyk Organizacji Pożytku Publicznego"
--------------------------------------------------------------------Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do konsultacji dokumentu pn. "Kodeks Dobrych
Praktyk Organizacji Pożytku Publicznego". Termin zgłaszania uwag mija 9 marca 2015.
Zobacz więcej

6. Zaproszenie na spotkanie- nowy okres programowania na lata 2014 – 2020
--------------------------------------------------------------------Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zapraszają
na spotkanie informacyjne dotyczące nowego okresu programowania 2014 – 2020. Podczas spotkania
przedstawiciele ROPS przedstawią założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne.
Zobacz więcej

7. Doradztwo specjalistyczne w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Olsztynie
--------------------------------------------------------------------Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oferuje doradztwo specjalistyczne dla przedsiębiorców
oraz przedstawicieli NGO.
Więcej na stronie: http://rodm-olsztyn.pl/nasze-dzialania/doradztwo-stale/

8. Fundacja FIKA - bezpłatne porady prawne i mediacje
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy na bezpłatne porady prawne:
środy w godzinach 11.00-14.00 - porady prawne
piątki w godzinach 11.00-14.00 - porady prawne i mediacje
Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA
10-274 Olsztyn, ul. Tarasa Szewczenki 1
tel. 505 344 605

9. Fundacja FIKA - Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw – porady prawne i obywatelskie
--------------------------------------------------------------------Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” 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.
Zobacz więcej

10. Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT - dyżury prawników
-----------------------------------------------------------------Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT Oddział w Olsztynie uruchomiło bezpłatne dyżury prawników
w każdy czwartek od godz. 15.00 do 17.00 w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul.
Tarasa Szewczenki 1.
Telefon kontaktowy 502 210 670 Michał Gronowicz.

11. Prezydent Olsztyna - Konkurs z zakresu szkolenia i doradztwa dla organizacji pozarządowych
--------------------------------------------------------------------Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie i
doradztwo dla organizacji pozarządowych z zakresu realizacji zadań gminy i powiatu”. Termin składania
ofert upływa z dniem 6 marca 2015.
Zobacz więcej

12. Prezydent Olsztyna - Konkurs ofert w zakresie kultury
--------------------------------------------------------------------Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury
świadczonych na rzecz mieszkańców miasta Olsztyna. Termin składania ofert upływa z dniem 4 marca
2015.
Zobacz więcej

13. Kolejny nabór wniosków w Programie Europa dla Obywateli
--------------------------------------------------------------------2 marca 2015 upływa termin kolejnego naboru wniosków w Programie Europa dla Obywateli. Dla
działań "Pamięć europejska" oraz "Projekty społeczeństwa obywatelskiego" jest to jedyny nabór w tym
roku.
Zobacz więcej

14. Konkurs Grantowy w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse
2015”
--------------------------------------------------------------------W kolejnej edycji Konkursu Grantowego w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
„Równać Szanse 2015” o dotacje do 40 tys. zł mogą ubiegać się organizacje z małych miejscowości (do
20 tys. mieszkańców) zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji. Działania realizowane w ramach
projektu powinny służyć wyrównywaniu szans młodych ludzi (13-19 lat) z małych miejscowości na dobry
start w dorosłe życie. Konkurs składa się z dwóch etapów. Wnioski w pierwszym etapie konkursu można
składać do 10 marca 2015 roku.
Zobacz więcej

15. Spotkanie Informacyjne Erasmus+
--------------------------------------------------------------------Stowarzyszenie Elbląg Europa zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące Programu Erasmus+ w
sektorze Młodzieży 28 lutego 2015. Zaproszenie skierowane jest szczególnie do liderów grup
młodzieżowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych pracujących z
młodzieżą i na rzecz młodzieży.
Zobacz więcej

16. PIONIER - konsultacje społeczne – zaproszenie na szkolenia
--------------------------------------------------------------------Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju „PIONIER” w partnerstwie z Urzędem Miasta Olsztyn
serdecznie zapraszają do udziału w bezpłatnych szkoleniach dotyczących konsultacji społecznych. Celem
planowanego cyklu edukacyjnego jest poprawa jakości konsultacji społecznych w Olsztynie.
Zobacz więcej

17. Bezpłatne warsztaty żeglarskie dla osób niepełnosprawnych
--------------------------------------------------------------------Mazurska Szkoła Żeglarstwa we współpracy z Polskim Związkiem Żeglarzy Niepełnosprawnych zachęcają
do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach żeglarskich dla osób niepełnosprawnych. Warsztaty są
całkowicie bezpłatne dla uczestników (zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy, pomoce
naukowe). Uczestnikami mogą być osoby posiadające stopień niepełnosprawności, nie będące
uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zadanie jest współfinansowane ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zobacz więcej
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