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--------------------------------------------------------------------1. Donosiciel Pozarządowy nr 55 - luty 2013 - do pobrania
--------------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_55.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 znajduje się tutaj >>
-----------------------------------------------------------------2. 1% dla Olsztyna! - konferencja prasowa
-----------------------------------------------------------------Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn wraz z Urzędem Miasta Olsztyna prowadzi Kampanię
Społeczną "1 % dla Olsztyna", której celem jest zachęcanie mieszkańców stolicy Warmii i Mazur do
przekazywania swojego podatku na rzecz olsztyńskich organizacji posiadających status pożytku publicznego.
Jednym z działań w ramach Kampanii będzie konferencja prasowa Prezydenta Olsztyna oraz ROPMO w dniu
5 marca 2013r., o godzinie 12.00 w olsztyńskim Ratuszu. Zaprezentowane zostaną działania organizacji,
sfinansowane dzięki 1% z podatku przekazywanego przez podatników w ubiegłym roku.
Zobacz więcej >>
-----------------------------------------------------------------3. MPiPS ogłasza nabór ekspertów do oceny wniosków konkursowych
-----------------------------------------------------------------Departament Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór kandydatów na
ekspertów do oceny ofert w II edycji otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013.
Zobacz więcej >>
--------------------------------------------------------------------4. Opinia prawna w sprawie możliwości posługiwania się adresem Związku Stowarzyszeń "
Razem w Olsztynie" przez inne stowarzyszenia jako adresem ich siedzib
--------------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" otrzymał opinię prawną dotyczącą kwestii możliwości
posługiwania się jego adresem przez inne stowarzyszenia jako adresem ich siedzib.
Zobacz więcej >>
--------------------------------------------------------------------5 Informacje w sprawie dofinansowania z PFRON również dla organizacji pozarządowych
--------------------------------------------------------------------materiał_informacyjny_pfron.doc >>
pfron.doc >>
--------------------------------------------------------------------6. 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.
--------------------------------------------------------------------7. 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
Wszystkich chętnych mieszkańców Bartoszyc i okolic serdecznie zapraszamy do spotkania z naszymi
doradczyniami w siedzibie MOPS-u przy ul. Pieniężnego 10A w dniach w godzinach 11.00-14.00.
Kolejne terminy porad w Bartoszycach to: 25 lutego, 18 marca, 15 kwietnia, 20 maja i 24 czerwca 2013.
Zobacz więcej >>
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.

--------------------------------------------------------------------8. Fundacja FIKA - „Mam prawo do prawa” - „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” porady prawne
--------------------------------------------------------------------Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” jest jedną z organizacji biorących udział w ogólnopolskiej akcji
informacyjnej związanej z obchodzonym w dniu 22 lutego Dniem Ofiar przestępstw. Akcja twa od 25 lutego
do 2 marca i 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, MOPSem, Ośrodkiem
Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i organizacjami pozarządowymi. Będzie można uzyskać informacje
od prawników, policjantów, pracowników socjalnych, prokuratorów, psychologów oraz przedstawicieli
instytucji pomocowych.
Bezpłatne porady prawne organizowane przez fundację FIKA w ramach projektu „Mam prawo do prawa”,
odbędą się w dniach: 27 lutego 2013 godz. 11.00-14.00 i 1 marca 2013 godz. 11.00-14.00 w Olsztyńskim
Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Tarasa Szewczenki 1.
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.

--------------------------------------------------------------------9. Strategia rozwoju turystyki - ankieta
--------------------------------------------------------------------W związku z planami otwarcia Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej w ratuszu (czerwiec 2013 r.),
jak również rozpoczęciem prac nad utworzeniem portalu turystycznego Olsztyna (ukończenie projektu –
2014), zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety znajdującej się pod adresem:
www.strategiaturystyki.olsztyn.eu
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia o konkursach - Prezydent Olsztyna - Konkurs ofert w zakresie ochrony dziedzictwa
kulturowego
--------------------------------------------------------------------Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony
dziedzictwa kulturowego na rzecz mieszkańców miasta Olsztyna w 2013 roku.
Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadań publicznych, w formie wsparcia wraz z udzieleniem
dotacji na ich dofinansowanie:
1) Konserwacja starodruków i zespołów akt archiwalnych ze zbiorów historycznych znajdujących się
na terenie Olsztyna – 30 000,- zł
2) Popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków, promocja dziedzictwa kulturowego Olsztyna
– 10 000,- zł
3) Interdyscyplinarne badania stanowisk archeologicznych na terenie Olsztyna -40 000,- zł.
Termin składania ofert upływa z dniem 15 marca 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Ogłoszenie >>
W razie pytań związanych z wypełnieniem oferty konkursowej doradcy z Olsztyńskiego Centrum Organizacji
Pozarządowych służą pomocą.

--------------------------------------------------------------------11. Ogłoszenia o konkursach - Prezydent Olsztyna - Propagowanie turystyki aktywnej, w tym pieszej,
rowerowej i wodnej
--------------------------------------------------------------------Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki
świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w 2013 roku. Przedmiotem konkursu jest zlecenie
wykonania zadania publicznego w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie
w zakresie: „Propagowania turystyki aktywnej, w tym pieszej, rowerowej i wodnej” (60 000 zł). Termin
składania ofert upływa z dniem 28.02.2013.
Zobacz więcej >>
--------------------------------------------------------------------12. Ogłoszenia o konkursach - Konkurs MPiPS - Realizacja zadań w Programie „Świetlica - Dzieci - Praca”
--------------------------------------------------------------------Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs na dofinansowanie w roku 2013 zadań przyjętych
w tym Programie „Świetlica - Dzieci - Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 20112015. Oferty należy składać w siedzibie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej Urzędów
Marszałkowskich poszczególnych województw w terminie do 29 marca 2013.
Zobacz więcej >>
--------------------------------------------------------------------13. Ogłoszenia OCOP - Zaproszenie do projektu "Drogowskaz dla NGO"
--------------------------------------------------------------------Fundusz PAFPIO wraz z Fundacją dla Polski oraz - nowość w tym projekcie - Fundacją
PricewaterhouseCoopers zapraszają do wspólnego wytyczania "Drogowskazu dla NGO". Pod tym właśnie
tytułem rozpoczynany jest kolejny projekt, mający na celu wypracowanie i upowszechnianie standardów
zarządzania finansami w 3.sektorze. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, udział w nim jest bezpłatny.
Zobacz więcej >>
--------------------------------------------------------------------14. Ogłoszenia OCOP - Akademia Trzeciego Wieku – Spotkanie "Aktywność przez wolontariat"
--------------------------------------------------------------------16 kwietnia o godzinie 11.00 w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Dąbrowszczaków, odbędzie się otwarte
spotkanie dla słuchaczy i słuchaczek Akademii Trzeciego Wieku, poświęcone aspektom prawnym
wolontariatu oraz możliwościom aktywizacji osób w jesieni wieku poprzez pracę wolontaryjną.
Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych.
--------------------------------------------------------------------15. Ogłoszenia OCOP - Manifa 2013
--------------------------------------------------------------------Tegoroczna Manifa w Olsztynie stratuje pod hasłem "Wychowanie seksualne - twoje prawo naturalne".
Tym razem organizatorzy chcą przypomnieć, że rzetelna edukacja seksualna jest prawem każdego
obywatela! Gwarantuje to artykuł 70 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tymczasem w naszym kraju
młodzież nadal nie ma możliwości korzystania z profesjonalnie realizowanych i neutralnych
światopoglądowo lekcji WdŻ. Manifowy Marsz odbędzie się 10 marca 2013 w samo południe.
plakat.jpg >>

Zobacz więcej >>
--------------------------------------------------------------------16. Ogłoszenia OCOP - Centrum Turystyki Aktywnej KOŁODROM - Wycieczka rowerowa do Swietłogorska
w dniach 23-26 sierpnia 2013
--------------------------------------------------------------------Centrum Turystyki Aktywnej KOŁODROM zaprasza rowerzystów spragnionych niesamowitych wrażeń
na wspólną wycieczkę rowerową do Swietłogorska. W programie prawdopodobne miejsce śmierci
św. Wojciecha – Tenkity na terenie dawnej Sambrii, utrzymującej wówczas kontakty z Gdańskiem.
Obecnie Tenkity znajdują się na terenie Rosji, w obwodzie kaliningradzkim, niedaleko Primorska.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------17. Ogłoszenia OCOP - Zebranie Klubu Rowerowego 4R
--------------------------------------------------------------------Klub rowerowy 4R przy PTTK zaprasza członków i sympatyków na spotkanie, które odbędzie się
w dniu 21-02-2013 r (czwartek) o godz. 18:00 w siedzibie PTTK przy ul. Staromiejskiej 1/13 w Olsztynie.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------18. Ogłoszenia OCOP - Zaproszenie na zlot morsów
--------------------------------------------------------------------Zobacz więcej >>
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