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--------------------------------------------------------------------1. Donosiciel Pozarządowy nr 56 - marzec 2013 - do pobrania
--------------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_56.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. Podczas najbliższej sesji Rady Miasta będą przyjmowane ważne uchwały obywatelskie
-----------------------------------------------------------------W dniu 19.03.2013 Komisja Prawa i Samorządności Rady Miasta Olsztyna pozytywnie zaopiniowała dwa
niezwykle ważne projekty uchwał.
Mamy nadzieję, że zarówno wprowadzenie do statutu Olsztyna obywatelskiej i nicjatywy uchwałodawczej,
jak również zmiana uchwały o konsultacjach społecznych to milowe kroki w długiej drodze do
autentycznego udziału mieszkańców w życiu miasta.
Uchwały wraz z nowelizacją uchwały dotyczącej zasad współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami
pozarządowymi oraz lokalna inicjatywa będą przyjmowane na najbliższej sesji Rady Miasta w dniu 27 marca
2013.
Jest to ukoronowanie 10-lecia funkcjonowania Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Dokumenty:
uchwala_w_sprawie_inicjatywy_obywatelskiej_kolegium.(doc) >>
konsultacje_wersja_20.02 (doc) >>
inicjatywa_lokalna_projekt__po_zmianach (doc) >>
realizacja_programu_2012 (doc) >>
sprawozdanie_pw_2012 (docx) >>
zmiana_zasad_2011 (doc) >>

-----------------------------------------------------------------3. V Kongres Kobiet
-----------------------------------------------------------------W dniach 14-15 czerwca 2013 roku odbywać się będzie V Kongres Kobiet, PKiN Warszawa. Trwają zapisy!
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------4. 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.

--------------------------------------------------------------------5. 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: 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.

--------------------------------------------------------------------6. Fundacja FIKA - „Mam prawo do prawa” - Szkolenie dla doradców pt. „Asertywność w obsłudze klienta”-------------------------------------------------------------------Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” zaprasza doradców, przedstawicieli samorządu terytorialnego,
organizacji pozarządowych, studentów nauk humanistycznych oraz osoby, które na co dzień mają kontakt z
klientem w sferze doradztwa prawnego i obywatelskiego, na szkolenie pt. ASERTYWNOŚĆ W OBSŁUDZE
KLIENTA, organizowane w ramach projektu Mam prawo do prawa – poradnictwo prawne i obywatelskie dla
mieszkańców Warmii i Mazur na lata 2010-2014.
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.

--------------------------------------------------------------------7. Ogłoszenia OCOP - Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju PIONIER - Projekt „Pracownik Aktywny
Społecznie”
--------------------------------------------------------------------W kwietniu rusza druga edycja szkoleń w ramach projektu PAS-JA. Pracownik Aktywny Społecznie – JA.
Szkolenia przeznaczone są dla przedstawicieli jednostek sektora publicznego i organizacji pozarządowych
oraz firm.
informacja o szkoleniach (docx) >>

--------------------------------------------------------------------8. Ogłoszenia OCOP - Mazurskie Stowarzyszenie Esperantystów w Olsztynie - plan najbliższych spotkań
--------------------------------------------------------------------Zarząd Warmińsko - Mazurskiego Stowarzyszenia Esperantystów w Olsztynie serdecznie zaprasza na
spotkania olsztyńskich esperantystów i sympatyków języka esperanto oraz na zajęcia w ramach kursu
języka esperanto do Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Tarasa Szewczenki 1
(budynek wartowni byłych koszar wojskowych przy ul. Jagiellońskiej), we wtorki, w godz. 16:30 – 18:30.
plan_spotkan_w_iii_i_iv__2013 (doc) >>

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia o konkursach - Nabór wniosków do Programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne
--------------------------------------------------------------------Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach nowego Programu
Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy lokalne. Celem Programu jest inicjowanie działań
służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w
życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz
kulturotwórczych zasobów społeczności.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia o konkursach - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
--------------------------------------------------------------------Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert o zlecenie w 2013 przez
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Oferty należy składać do 12 kwietnia 2013.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------11. Ogłoszenia o konkursach - Program Kultura
--------------------------------------------------------------------W ramach Programu Kultura organizacje kulturalne realizujące projekty we współpracy z partnerami z
Kanady i Australii (z tzw. krajami trzecimi) mogą pozyskać granty na dofinansowanie. Termin naboru
wniosków upływa 8 maja 2013 i jest to ostatni nabór w tej edycji tego programu.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------12. Ogłoszenia o konkursach - Granty na projekty ekologiczne
--------------------------------------------------------------------"Po stronie natury" to program, w ramach którego można pozyskać granty na realizację projek tów
ekologicznych. Do ubiegania się o dofinansowanie upoważnione są przedszkola, szkoły oraz instytucje
promujące edukację ekologiczną. Wnioski można składać do 15 kwietnia 2013.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------13. Ogłoszenia o konkursach - Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego
--------------------------------------------------------------------Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.
„Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------14. Ogłoszenia o konkursach - Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata
2012-2013
--------------------------------------------------------------------Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty
dofinansowywane w 2013 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 2012-2013 II edycja konkursu.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------15. Ogłoszenia o konkursach - Agrafka Agory – nabór wniosków o dofinansowanie programów
stypendialnych
--------------------------------------------------------------------„Agrafka Agory” to partnerski Program Fundacji Agory i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Główne cele
Programu to wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie studentów do dalszego rozwoju i
pracy, a także popularyzacja idei stypendiów edukacyjnych w Polsce.
Zobacz więcej >>

====================================
Serwis Informacyjny OCOP
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: +48 503 680 500

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 Olsztyńskiego Banku Informacji o Organizacjach
Pozarządowych.
Aby się wypisać, prześlij zwrotnego maila z adnotacją „odmawiam” na adres ocop.olsztyn@gmail.com

