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1. 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.
Zobacz więcej

2. Ważne terminy do końca marca 2015 - ngo.pl
-----------------------------------------------------------------Do końca marca stowarzyszenia i fundacje muszą sporządzić sprawozdanie finansowe oraz wysłać
deklarację CIT-8 do urzędu skarbowego. Także w marcu jest publikowana ostateczna wersja wykazu
OPP, które mogą ubiegać się o 1% podatku za rok 2014.
Zobacz więcej

3. Zaproszenie na spotkanie - Kultura. Rozwój. Olsztyn. - Perspektywa NGO
-----------------------------------------------------------------Zespół „DNA Miasta” z Res Publiki wspólnie z władzami Olsztyna i Narodowym Centrum Kultury od
listopada prowadzi w Olsztynie proces „Kultura. Rozwój. Olsztyn” mający na celu stworzenie nowego
dokumentu strategicznego dot. rozwoju polityki kulturalnej miasta. Organizatorzy zapraszają do
włączenia się w ten proces poprzez udział w spotkaniu i warsztatach dla olsztyńskich organizacji
pozarządowych. Wydarzenie to będzie okazją do dyskusji m.in. na temat miejsca i roli organizacji
pozarządowych w obszarze kultury, potencjalne dla wzajemnej współpracy, problemach, z jakimi
spotykają się aktywiści oraz nowych rozwiązań, które mogą stać się częścią nowopowstającej strategii.
Spotkanie odbędzie się 16 marca 2015 r. w godzinach 17.00 - 20.30 w Olsztyńskim Centrum Organizacji
Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1.
Zobacz więcej

4. Doradztwo specjalistyczne w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Olsztynie
--------------------------------------------------------------------Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oferuje doradztwo specjalistyczne dla przedsiębiorców
oraz przedstawicieli NGO.
Więcej na stronie: http://rodm-olsztyn.pl/nasze-dzialania/doradztwo-stale/

5. Fundacja FIKA - bezpłatne porady prawne i mediacje
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy na bezpłatne porady prawne:
środy w godzinach 11.00-14.00 - porady prawne
piątki w godzinach 11.00-14.00 - porady prawne i mediacje
Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA
10-274 Olsztyn, ul. Tarasa Szewczenki 1
tel. 505 344 605

6. Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT - dyżury prawników
-----------------------------------------------------------------Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT Oddział w Olsztynie uruchomiło bezpłatne dyżury prawników

w każdy czwartek od godz. 15.00 do 17.00 w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul.
Tarasa Szewczenki 1.
Telefon kontaktowy 502 210 670 Michał Gronowicz.

7. Prezydent Olsztyna - konkurs z zakresu pomocy społecznej i zdrowia
-----------------------------------------------------------------Prezydent Olsztyna ogłosił konkursy na realizację następujących zadań publicznych: 1) Programy
edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia, 2) Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie
środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic środowiskowych, 3) Dofinansowanie dystrybucji
żywności dla potrzebujących mieszkańców Olsztyna. Termin składania ofert upływa z dniem 26 marca
2015 roku. Decyduje data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zobacz więcej

8. Prezydent Olsztyna - ochrona dziedzictwa kulturowego - konkurs ofert
-----------------------------------------------------------------Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony
dziedzictwa kulturowego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w 2015 roku. Przedmiotem konkursu
jest zlecenie wykonania zadań publicznych, w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na ich
dofinansowanie: konserwacja starodruków i zespołów akt archiwalnych ze zbiorów historycznych
znajdujących się na terenie Olsztyna (30 000 zł) oraz popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony
zabytków, promocja dziedzictwa kulturowego Olsztyna (15 000 zł). Termin składania ofert upływa z
dniem 31 marca 2015.
Zobacz więcej

9. Prezydent Olsztyna - propagowanie turystyki aktywnej, w tym pieszej, rowerowej i wodnej – konkurs
-----------------------------------------------------------------Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki
świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w 2015 roku. Przedmiotem konkursu jest zlecenie
wykonania zadania publicznego w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie w
zakresie: „Propagowania turystyki aktywnej, w tym pieszej, rowerowej i wodnej”. Termin składania ofert
upływa 25.03.2015.
Zobacz więcej

10. Program FIO Warmia Mazury Lokalnie 2015
-----------------------------------------------------------------Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" w Partnerstwie z Nidzickim Funduszem Lokalnym,
Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych "STOPA", Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży,
Stowarzyszeniem "PRZYSTAŃ" ogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach Programu
mikrodotacji FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE. Jego celem jest
zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa warmińsko - mazurskiego, działających w
grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacji pozarządowych, w życie publiczne

poprzez wsparcie inicjatyw oddolnym służącym działaniom na rzecz dobra wspólnego.
Zobacz więcej

11. Fundacja Edukacja dla Demokracji - konkurs grantowy programu RITA - Przemiany w regionie
-----------------------------------------------------------------Program RITA - Przemiany w regionie jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
(PAFW), realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED). Celem programu jest wsparcie
demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej,
poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział w kształtowaniu nowych
liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa
obywatelskiego. Oferty w edycji wiosennej można składać do 16 marca 2015, do godz. 16.00.
Zobacz więcej

12. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - konkurs o przyznanie stypendiów „Aktywność
obywatelska”
-----------------------------------------------------------------Rozpoczął się nabór do konkursu o przyznanie stypendiów „Aktywność obywatelska” z budżetu Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przedmiotem konkursu są stypendia mające charakter cyklicznego
świadczenia finansowego dla osób fizycznych, na realizację określonego przedsięwzięcia przyznawane
w dziedzinie animacja i edukacja kulturalna. O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty mające na celu
rozwijanie i wzmacnianie społecznych ról sztuki i kultury oraz wspierające twórcze reagowanie na
wyzwania społeczne i rozwijanie dialogu społecznego. Działania powinno cechować zaangażowanie w
kształtowanie kompetencji obywatelskich, włączający charakter procesów tworzenia i ich efektów oraz
przeciwdziałanie marginalizacji społecznej. Nabór trwa do 31 marca 2015.
Zobacz więcej

13. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności - konkurs „Seniorzy
w akcji” inkubator + dotacje
-----------------------------------------------------------------Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w
ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” inkubator + dotacje. Konkurs skierowany jest do osób 60+ i
do par międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba do 35 lat), które mają pomysł na projekt społeczny i
chcą go zrealizować przy wsparciu ekspertów. Listy intencyjne można złożyć do 17 marca 2015 roku.
Zobacz więcej

14. Bank Zachodni WBK - konkurs grantowy „Architekci naszej rzeczywistości”
-----------------------------------------------------------------Fundacja Banku Zachodniego WBK zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie grantowym
„Architekci naszej rzeczywistości”. Wnioski na konkurs przyjmowane są do 26 marca 2015.
Zobacz więcej

15. Fundacja PZU i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce - "Wolontariat Rodzinny - lokalnie" - nabór
wniosków
-----------------------------------------------------------------Ruszył nabór wniosków do programu Fundacji PZU realizowanego we współpracy z Akademią Rozwoju
Filantropii w Polsce. Organizacje i instytucje społeczne mogą zdobyć grant w wysokości do 7 tys. zł na
realizację projektu angażującego całe rodziny. Nabór potrwa do końca miesiąca.
zaproszenie_do_programu_wolontariat_rodzinny_-_lokalnie (pdf)
Zobacz więcej

16. Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju „PIONIER” - zaproszenie do programu „PROJEKTOR – wolontariat
studencki”
-----------------------------------------------------------------Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju „PIONIER” zaprasza studentów oraz absolwentów do programu
„PROJEKTOR – wolontariat studencki”. Jest to Program społeczny stwarzający przestrzeń dla twórczego
działania.
Zobacz więcej

17. Fundacja ePaństwo - Personal Democracy Forum (PDF) - “Moje państwo. Otwarte. Cyfrowe.
Obywatelskie”.
-----------------------------------------------------------------Fundacja ePaństwo zaprasza na Personal Democracy Forum (PDF), które odbędzie się w dniach 16-17
kwietnia 2015 roku w warszawskim Centrum Nauki Kopernik. Tematem przewodnim tegorocznego
wydarzenia jest: “Moje państwo. Otwarte. Cyfrowe. Obywatelskie”. To już trzecia edycja Forum
Demokracji Osobistej - największego wydarzenia w Europie poświęconego technologii, demokracji i z
zaangażowaniu obywatelskiemu, które jest przede wszystkim miejscem spotkań i dyskusji osób z
organizacji pozarządowych, aktywistów, pracowników administracji publicznej i dziennikarzy z ponad 20
krajów świata.
Zobacz więcej

18. Wiosenny Piknik Sąsiadów 22 marca 2015
-----------------------------------------------------------------Zobacz więcej
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