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1. Donosiciel Pozarządowy nr 68 - marzec 2014 - do pobrania
--------------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_68.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 >>

2. Olsztyńska Kawiarenka Obywatelska nt.: organizacje pozarządowe o obszarze edukacji – relacja
--------------------------------------------------------------------10 marca 2014 odbyło się spotkanie w ramach Olsztyńskiej Kawiarenki Obywatelskiej. W przytulnej
kawiarnianej atmosferze dyskutowano o organizacjach pozarządowych działających w obszarze edukacji. W
spotkaniu wzięli udział m.in. ekspertka Barbara Kudrycka, profesor nauk prawnych, posłanka na Sejm RP oraz
olsztyński radny Łukasz Łukaszewski.
Zobacz więcej >>

3. V spotkanie testujące „Model efektywnej kontraktacji usług społecznych” pt. Sprawozdanie z realizacji
zadania i rocznego programu współpracy
--------------------------------------------------------------------27 marca 2014 roku odbędzie się ostatnie spotkanie testujące „Model efektywnej kontraktacji usług
społecznych” w Olsztynie. Na spotkaniu uczestnicy będą zapoznawać się z procedurą sprawozdania z
realizacji zadań i rocznego programu współpracy. Zapraszamy wszystkie chętne organizacje pozarządowe
oraz podmioty ekonomii społecznej, przedstawicieli samorządu, radnych i mieszkańców do udziału w
spotkaniu.
Zobacz więcej >>

4. Dodatkowe terminy rezerwacji sal w OCOP
--------------------------------------------------------------------Wychodząc naprzeciw życzeniom klientów Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych informujemy,
że istnieje możliwość wynajęcia sal szkoleniowych w soboty do końca maja 2014.
Informacje dotyczące wynajmowania sal w OCOP >>
Zapraszamy!
Zespół OCOP

5. VI Nowoczesna Giełda Pracy
--------------------------------------------------------------------11 kwietnia 2014 g.10.00-15.00 w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego (ul. Bydgoska 33)
odbywać się będzie VI Nowoczesna Giełda Pracy. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Zobacz więcej >>

6. Forum Pełnomocników Organizacji Pozarządowych z terenu powiatu olsztyńskiego i miasta Olsztyna
--------------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”, prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
zaprasza osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi na pierwsze w tym roku
„Powiatowe Forum Pełnomocników”. Spotkanie będzie okazją do dyskusji na temat współpracy w powiecie
olsztyńskim ziemskim i grodzkim. Spotkanie odbędzie się 2 kwietnia 2014 (środa) w Olsztyńskim Centrum
Organizacji Pozarządowych przy ul. Szewczenki 1 w Olsztynie,
w godzinach 10.00-12.00.
Zobacz więcej >>

7. Nowa ustawa o zbiórkach czeka na podpis Prezydenta
--------------------------------------------------------------------14 marca parlament przyjął nową ustawę o zbiórkach: posłowie przegłosowali poprawki zgłoszone przez
senatorów. Teraz ustawa trafi do Prezydenta. Wejdzie w życie po trzech miesiącach od opublikowania w
Dzienniku Ustaw. Co zmieni?
Zobacz więcej >>

8. 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.
wykaz_olsztynskich_opp_2013 (pdf) >>
Zobacz więcej >>
www.tvp.pl/olsztyn/publicystyka/opinie/wideo/17214/14045014 >>

9. 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

10. Fundacja FIKA - „Mam prawo do prawa” - Zakończyliśmy projekt - Dziękujemy!
--------------------------------------------------------------------W lutym 2014 roku zakończyliśmy realizację projektu MAM PRAWO DO PRAWA.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację poszczególnych działań,
osobom które nas wspierały w codziennej pracy oraz wszystkim, którzy wzięli czynny udział w projekcie.

Dziękujemy mediom: TVP Olsztyn, Polskie Radio Olsztyn za udzielenie patronatu i portalowi internetowemu
Olsztyn 24 za wsparcie informacyjne.
Dziękujemy doradczyniom, które udzielały porad prawnych i obywatelskich przez cały okres trwania projektu
a teraz są z nami na zasadzie pracy wolontaryjnej, dzięki czemu bezpłatne poradnictwo zostało przedłużone
do końca 2014 r.
Zapraszamy zatem bez zmian na bezpłatne porady w środy i piątki o stałych porach: 11.00-14.00.
Zespół projektowy „Mam prawo do prawa”
www.mamprawo.fika.pl
Obejrzyj nasz FILM
Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA
10-274 Olsztyn, ul. Tarasa Szewczenki 1

11. Ogłoszenia o konkursach - Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2014 r.
--------------------------------------------------------------------Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert
Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych na najlepsze projekty z obszaru: wyrównywanie szans kobiet i
mężczyzn na rynku pracy. Na konkurs przeznaczono kwotę 300 000 zł. Dotacja dla jednej organizacji nie może
przekroczyć 30 tys. zł. Oferty można zgłaszać do 28 marca 2014 r. Rozstrzygnięcie nastąpi nie później, niż 16
maja.
Zobacz więcej >>

12. Ogłoszenia o konkursach - Obywatele dla Demokracji - rusza II edycja konkursu
--------------------------------------------------------------------Do 15 kwietnia 2014 organizacje pozarządowe mogą składać wnioski w II edycji konkursu na projekty
tematyczne. Zaktualizowany podręcznik i wzory dokumentów można pobrać ze strony www.ngofund.org.pl
Wysokość dotacji dla projektów realizowanych samodzielnie wynosi od 50 tys. do 250 tys. zł, a przy
wnioskach o dofinansowanie projektów partnerskich organizacje mogą się starać nawet o 350 tys. zł.
Zobacz więcej >>

13. Ogłoszenia o konkursach - Konkurs dotacyjny „PZU z Kulturą” edycja 2014
--------------------------------------------------------------------Celem Konkursu jest ułatwienie dzieciom i młodzieży szkolnej (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły
ponadgimnazjalne) z małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców) dostępu do szeroko pojętej kultury, w
szczególności kultury tzw. wysokiej. Fundacja wspiera finansowo organizację interesujących i rozwijających
wyjazdów połączonych z wizytami w instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie itp. poprzez
przyznanie dotacji na realizację projektu. Termin składania wniosków mija 10.4.2014.
Zobacz więcej >>

14. Ogłoszenia o konkursach - Zielona Ławeczka – 50 tys. zł na rewitalizację blokowisk
--------------------------------------------------------------------Fundacja Banku Ochrony Środowiska przeznaczy 50 tys. zł na rewitalizację zaniedbanych osiedli i blokowisk.
Właśnie wystartował ogólnopolski prospołeczny projekt grantowy: „Zielona Ławeczka”. Mieszkańcy
otwartych osiedli, które są zarządzane przez spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty, będą mogli ubiegać się o

pieniądze (do 1200 zł dla każdego zespołu) na zazielenienie zaniedbanych terenów. Rejestracja uczestników
trwa do 31 marca br.
Zobacz więcej >>

15. Ogłoszenia OCOP - Zaproszenie do akcji Masz Głos, Masz Wybór 2014
--------------------------------------------------------------------2014 to szczególnie ważny rok – na jesieni odbędą się wybory samorządowe. Będziemy wybierać osoby,
które będą rządzić gminą przez następne 4 lata. To bardzo istotne aby mieszkańcy poszli do urn i zagłosowali
świadomie. Fundacja im. Stefana Batorego przygotowała 6 krótkich sposobów na to, aby dobrze przygotować
gminę do wyborów. Pomogą one przeprowadzić debaty wyborcze tak, aby dotyczyły tematów, które są
najważniejsze dla mieszkańców, przygotować lokalne kampanie na rzecz udziału w głosowaniu, dopilnować
kandydatów by przedstawili rzetelne programy, sprawdzić czy osoby starsze i niepełnosprawne mają szansę
wziąć udział w wyborach. Udział w akcji jest nieodpłatny, a uczestnicy otrzymają pomoc Fundacji im. Stefana
Batorego. Będą mogli wziąć udział w dwóch szkoleniach, które zostaną poprowadzone będą przez ekspertów
z Centrum OPUS, Pracowni Zrównoważonego Rozwoju, Sieci Obywatelskiej – Watchdog Polska,
Stowarzyszenia 61 i Stowarzyszenia Szkoła Liderów. Eksperci będą również wspierać uczestników na co dzień.
Zobacz więcej >>

16. Ogłoszenia OCOP - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie zaprasza na bezpłatne szkolenia
--------------------------------------------------------------------Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie zaprasza przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej
na bezpłatne szkolenia. Szkolenia przeznaczone są dla osób z następujących powiatów: olsztyński,
mrągowski, kętrzyński, lidzbarski, bartoszycki i Miasta Olsztyn.
Zobacz więcej >>

17. Ogłoszenia OCOP - Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych
--------------------------------------------------------------------Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Komisją ds. Osób Starszych zaprasza przedstawicieli organizacji
społecznych, nieformalnych grup, pracodawców i samorządów terytorialnych oraz innych instytucji
realizujących programy na rzecz osób starszych do udziału w procedurze wyłaniania dobrych praktyk, które
zostaną umieszczone w „Złotej Księdze Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”.
Celem inicjatywy „Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych” jest
promowanie wartych upowszechnienia, wartościowych inicjatyw podejmowanych na rzecz osób starszych i z
osobami starszymi. Szczególnie zależy nam na dostrzeżeniu i rozpropagowaniu działań, które służą
budowaniu społeczeństwa spójnego, przyjaznego wszystkim grupom wieku.
Zobacz więcej >>

18. Ogłoszenia OCOP - „Akcja Ewakuacja” – Wyjątkowa gra terenowa pod patronatem Wydziału
Zarządzania Kryzysowego
--------------------------------------------------------------------Universal Survival przygotowuje pierwszą w Polsce grę terenową polegającą na symulacji sytuacji nagłej
ewakuować i pokonania określonego dystansu. Będą to 24h zmagania nie tylko ze sprzętem, i zadaniami od
trenerów, ale przede wszystkim z samym sobą. Projekt uzyskał wsparcie ze strony Wydziału Zarządzania
Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Olsztyn.

Zobacz więcej >>

19. Ogłoszenia OCOP - Projekt Zatrudnienie wspomagane - prawdziwa praca - rekrutacja
--------------------------------------------------------------------Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych wraz z Królewskim Narodowym Instytutem
Niewidomych w Szkocji oraz przy współpracy polskiego Związku Niewidomych Warmińsko - Mazurski Zarząd
Okręgowy realizują projekt skierowany do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku. Działania
projektowe dla uczestników projektu: diagnoza zasobów i deficytów, warsztaty psychologiczne i z doradztwa
zawodowego, indywidualne konsultacje z psychologiem i z doradcą zawodowym, trening i coaching,
szkolenia zawodowe, aktywne poszukiwanie pracy wraz z trenerem pracy (min. 40% uczestników znajdzie
zatrudnienie).
Zobacz więcej >>

20. Ogłoszenia OCOP - Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych
--------------------------------------------------------------------Organizatorem warsztatów jest Mazurska Szkoła Żeglarstwa we współpracy z Polskim Związkiem Żeglarzy
Niepełnosprawnych. Warsztaty są całkowicie bezpłatne dla uczestników (zakwaterowanie, wyżywienie,
sprzęt, instruktorzy, pomoce naukowe). Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie będące uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zobacz więcej >>
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