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-----------------------------------------------------------------1. Prezydent Olsztyna - Konkurs z zakresu sportu - wspieranie działalności klubów sportowych
-----------------------------------------------------------------Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących pokój i wypoczynek.
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, szczęścia i powodzenia.
Życzy zespół OCOP

--------------------------------------------------------------------2. Urząd marszałkowski ogłosił konkurs na realizację zadań na rok 2012
--------------------------------------------------------------------Urząd marszałkowski ogłosił konkurs na realizację zadań na rok 2012.
Termin do 16 stycznia.
Szczegółowe informacje: http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/417/Otwarte_konkursy_ofert/

--------------------------------------------------------------------3. 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

--------------------------------------------------------------------4. 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
Uwaga: W dniach 28 i 30 grudnia porady nie odbędą się. Przepraszamy za utrudnienia.
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.

--------------------------------------------------------------------5. COPy Warmii i Mazur – newsletter
--------------------------------------------------------------------Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych realizuje projekt wspierającego rozwój
Centrów Organizacji Pozarządowych na W armii i Mazurach.
Informacje szczegółowe >>
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
obejmuje w ramach projektu działaniami Olsztyn i powiat olsztyński.
Newsletter do pobrania:

23.12.2011
copy_wim_newsletter_2011-12-22.doc >>

--------------------------------------------------------------------6. DobraStrona.org.pl - Nowy portal dla wolontariatu Warmii i Mazur
--------------------------------------------------------------------DobraStrona.org.pl - to nowy, warmińsko-mazurski portal dla wolontariatu.
Stworzony do relacjonowania i zapowiadania wydarzeń związanych z wolontariatem, promowania
organizacji i ich działań, nawiązywania kontaktu między wolontariuszami i organizacjami.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------7. PTTK Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Kajakowy Spływ Noworoczny 2012
--------------------------------------------------------------------Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie zaprasza do udziału w tradycyjnym Kajakowym Spływie
Noworocznym 2012, który odbędzie się w sobotę 7 stycznia 2012.
Dystans: 9 km.
Start: godz.10.10. Most nad rzeką Łyną w Bartągu
Wpisowe: 25 zł od osoby, płatne do dnia 04.01.2012.
Kontakt i zapisy:
Biuro Oddziału czynne:
poniedziałek- czwartek 12:00-16:00,
piątek 11:00- 14:00.
Olsztyn 10-950, ul. Staromiejska 1/13 (pierwsze piętro).

====================================
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

