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-----------------------------------------------------------------1. Kampania Społeczna Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn - Przekaż 1% dla Olsztyna!
-----------------------------------------------------------------Olsztyńskie Centrum organizacji Pozarządowych zaprasza mieszkańców miasta do udziału w Kampanii
Społecznej Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn, "PRZEKAŻ 1% dla Olsztyna!".
W Olsztynie zarejestrowanych jest około 900 organizacji pozarządowych, z których 65 ma status
organizacji pożytku publicznego. Są to organizacje, które niosą pomoc dzieciom, osobom chorym,
niepełnosprawnym, ludziom starszym, biednym i bezrobotnym, jak też ratują zwierzęta, otaczającą nas
przyrodę czy zabytki. Każdy Olsztynianin, który jes t podatnikiem zgodnie z ustawą o podatku dochodowym
od osób fizycznych, może przekazać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Wykaz olsztyńskich OPP 2011.doc do pobrania >>
Jak_przekazac_1_podatku_na_rzecz_wybranej_olsztynskiej_opp.doc >>
Spot reklamowy >>
1% dla Olsztyna w lokalnych mediach:
www.tvp.pl/olsztyn/publicystyka/opinie/wideo/8212/6463586
www.tvp.pl/olsztyn/publicystyka/opinie/wideo/7212/6453381

--------------------------------------------------------------------2. 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.17.00-18.00.
Miejsce: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa >>
Doradztwo jest organizowane w ramach projektu Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
realizowanego przy współudziale finansowym Gminy Olsztyn przez Związek Stowarzyszeń "Razem w
Olsztynie".

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

--------------------------------------------------------------------4. Ogłoszenia o konkursach - Konkurs na wspieranie sportu
--------------------------------------------------------------------Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na
wykonanie zadania Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury fizycznej.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------5. Ogłoszenia o konkursach - Okno Partnerstwa Wschodniego
---------------------------------------------------------------------

Pod koniec ubiegłego roku w czasie trwania Polskiej Prezydencji, Komisja Europejska zainaugurowała w
ramach programu „Młodzież w działaniu” Okno Partnerstwa Wschodniego (Eastern Partnership Youth
Window).
Celem tej inicjatywy jest stworzenie dodatkowych możliwości dla młodzieżowej współpracy młodzieży z 6
krajów objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego (Azerbejdżan, Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdowa i
Ukraina). W ramach Okna Partnerstwa Wschodniego finansowane będą projekty Akcji 2 – Wolontariatu
Europejskiego oraz Akcji 3.1 – Współpracy z Sąsiedzkimi Krajami Partnerskimi UE.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------6. Ogłoszenia OCOP - Fundacja FIKA - Mam prawo do prawa - Ruszyła rekrutacja do II edycji AKADEMII
MEDIACJI
--------------------------------------------------------------------Fundacja FIKA zaprasza do wzięcia udziału w II edycji AKADEMII MEDIACJI. Jest to 12 dniowy cykl
warsztatów dla osób początkujących, niemających doświadczenia w prowadzeniu mediacji a będących
zainteresowanymi wykonywaniem zawodu mediatora.
Zobacz więcej >>
Projek t „Mam prawo do prawa” jest współfinansowany przez Unię Europejsk ą ze środk ów Europejsk iego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzk i, Priorytet V, Działanie 5.4
Rozwój potencjału trzeciego sek tora, Podziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelsk iego.

--------------------------------------------------------------------7. Ogłoszenia OCOP – Fundacja FIKA - Rodzina bliżej siebie - program edukacyjno-korekcyjny dla kobiet
--------------------------------------------------------------------Fundacja FIKA zaprasza do grupy wsparcia dla kobiet, które chcą nauczyć się:
- rozpoznawania własnych sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe;
- nabycia nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w codziennym życiu i rodzinie;
- umiejętności partnerskiego układania stosunków w codziennym życiu i rodzinie, uczenie się korzystania z
pomocy i wsparcia innych;
- umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć;
- wychowania dzieci bez przemocy.
Czytaj więcej >>

--------------------------------------------------------------------8. Ogłoszenia OCOP - Kosmiczne Spotkanie VJów (Space VJ Meeting)
--------------------------------------------------------------------Kosmiczne Spotkanie VJów (Space VJ Meeting) - międzynarodowy festiwal artystów sztuk
audiowizualnych.
Szczegóły ogłoszenia >>
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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 Olsz tyńskiego Banku Informacji o
Organizacjach Pozarządowych.
Aby się wypisać, prześlij zwrotnego maila z adnotacją "odmawiam” na adres ocop.olsztyn@gmail.com

