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-----------------------------------------------------------------1. Prezydent Olsztyna - Konkurs z zakresu sportu - wspieranie działalności klubów sportowych
-----------------------------------------------------------------Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu pn.:
„Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w O lsztynie” w
formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Termin składania ofert upływa z dniem 10.01.2012 r. (decyduje data stempla pocztowego). Oferty złożone
na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Treść ogłoszenia - pobierz plik
Źródło: www.ngo.olsztyn.eu/k onk ursy-ofert/ogoszenia-o-k onk ursach

--------------------------------------------------------------------2. Prezydent Olsztyna - Konkurs z zakresu sportu- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
--------------------------------------------------------------------Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu pn.:
„Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym” w
formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Termin składania ofert upływa z dniem 10.01.2012 r. (decyduje data stempla pocztowego). Oferty złożone
na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Treść ogłoszenia - pobierz plik
Źródło: www.ngo.olsztyn.eu/k onk ursy-ofert/ogoszenia-o-k onk ursach

--------------------------------------------------------------------3. Prezydent Olsztyna - Otwarty konkurs ofert z zakresu sportu
--------------------------------------------------------------------Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publi cznego w zakresie sportu pn.:
„Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych”. Termin składania ofert upływa z dniem
09.01.2012 (decyduje data stempla pocztowego). Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne
lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Treść ogłoszenia - pobierz plik
Źródło: www.ngo.olsztyn.eu/k onk ursy-ofert/ogoszenia-o-k onk ursach

--------------------------------------------------------------------4. OCOP - 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 w ramach projektu „Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych"
dofinansowanego przez Gminę Olsztyn.
Partnerzy projektu:
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA

------------------------------------------------------------------ --5. 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.

--------------------------------------------------------------------6. Fundacja FIKA - Zaproszenie na ogólnopolską konferencję prasową „Trendy WOLONTARIAT”
--------------------------------------------------------------------Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA w Olsztynie zaprasza serdecznie wszystkich chętnych do
wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji prasowej dot. projektu TRENDY WOLONTARIAT.
Podczas spotkania zaprezentowane Państwu zostaną projektowe produkty multimedialne:
- film Trendy WOLONTARIAT,
- edukacyjna gra komputerowa „Quiz WOLONTARIAT”,
- podręcznik „Efektywne zarządzanie wolontariatem”,
- strona internetowa.
Zaplanowane jest również wystąpienie Pana Piotra Grzymowicza Prezydenta Olsztyna
oraz Jakuba Babickiego, wolontariusza międzynarodowego.
Projekt „Trendy WOLONTARIAT” realizowany jest ze środków Komisji Europejskiej i Gminy Olsztyn pod
patronatem TVP Olsztyn i Planeta FM.
Po konferencji przewidziany jest poczęstunek dla wszystkich jej uczestników.
Konferencja odbędzie się dnia 22 grudnia 2011 r. o godz. 18.00
w Urzędzie Miasta Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, sala 219
Kontakt:
Aneta Rzędkowska – Koordynatorka Projektu, aneta.fika.olsztyn@gmail.com
www.trendywolontariat.pl
www.fika.pl
zaproszenie (pdf) >>

--------------------------------------------------------------------7. Ogłoszenia OCOP - Trwa XV edycja konkursu o tytuł "Dobroczyńca roku"
--------------------------------------------------------------------Od 14 listopada 2011 do 31 stycznia 2012 roku trwa nabór wniosków do ogólnopolskiego konkursu o tytuł
"Dobroczyńca Roku 2011". Konkurs nagradza firmy oraz fundacje utworzone przez firmy, które angażują
się w projekty społeczne, wspierając organizacje pozarządowe i społeczności lokalne.

Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------8. Ogłoszenia OCOP - Wybierz zwycięzców III edycji konkursu "Odkryj e-wolontariat"!
--------------------------------------------------------------------Do końca roku na stronie www.e-wolontariat.pl/glosowanie trwa otwarte głosowanie internetowe w III edycji
Konkursu „Odkryj e-wolontariat” – konkursu, w którym nagradzane są projekty wykorzystujące możliwości
nowoczesnych technologii dla dobra wspólnego.
Zobacz więcej >>

====================================
Serwis Informacyjny OCOP i Fundacji Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA
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 68 05 00
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, Fundacji FIKA oraz Olsztyńskiego Banku
Informacji o Organizacjach Pozarządowych.
Aby się wypisać, prześlij zwrotnego maila z adnotacją "odmawiam” na adres ocop.olsztyn@gmail.com

