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------------------------------------------------------------------

1. Donosiciel Pozarządowy nr 69 - kwiecień 2014 - do pobrania
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_69.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. Zmiany godzin otwarcia OCOP oraz dodatkowe terminy rezerwacji sal
--------------------------------------------------------------------Wychodząc naprzeciw życzeniom klientów Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych

informujemy, że
Informujemy, że zmieniono godziny otwarcia OCOP
poniedziałek 9-17
wtorek - środa 9-19
czwartek 9-17
piątek 9-15
każda druga sobota miesiąca: 9-15
Ponadto do końca maja 2014 istnieje możliwość wynajęcia sal szkoleniowych w pozostałe
soboty w godz. 9-14.
Informacje dotyczące wynajmowania sal w OCOP >>
Zapraszamy!
Zespół OCOP

3. 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 >>

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. Zasady II edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego - artykuł Jarosława Skórskiego
-----------------------------------------------------------------We wtorek 8 kwietnia Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna przyjęła
rekomendowane zasady drugiej edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Wypracowano je
na podstawie ubiegłorocznych doświadczeń i uwag zgłoszonych przez mieszkańców Olsztyna.
Zobacz więcej >>

6. Fundacja FIKA – bezpłatne porady prawne
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy na bezpłatne porady w środy i piątki w godzinach: 11.00-14.00.
Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA
10-274 Olsztyn, ul. Tarasa Szewczenki 1

7. Ogłoszenia o konkursach - Konkurs "Odkryj e-wolontariat" - informacja o VI edycji
-----------------------------------------------------------------Fundacja Dobra Sieć i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłoszą wkrótce VI edycję
konkursu "Odkryj e-wolontariat", którego celem jest wspieranie najciekawszych pomysłów na
projekty społeczne oparte na pracy e-wolontariuszy. Organizatorzy zachęcają do uruchomienia
wirtualnej energii i zgłaszania pomysłów na projekty angażujące internautów w działania
społeczne. Do wygrania środki na ich realizację.
Zobacz więcej >>

8. Ogłoszenia o konkursach - Nabór wniosków do programu "Ojczysty – dodaj do ulubionych"

-----------------------------------------------------------------Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego "Ojczysty –
dodaj do ulubionych". Program realizowany jest wraz z kampanią społeczno-edukacyjną o tej
samej nazwie jako część Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020.
Zobacz więcej >>

9. Ogłoszenia OCOP-- Sprawdź, jakie obowiązki sprawozdawcze ma Twoja organizacja!
-----------------------------------------------------------------W portalu ngo.pl dostępna jest bezpłatna aplikacja standardy.ngo.pl, dzięki której można łatwo
sprawdzić, czy w naszej organizacji przestrzegane są standardy formalno-prawne.
Zobacz więcej >>

10. Ogłoszenia OCOP -- Bezpłatne szkolenia komputerowe w ramach projektu „Klucz do
Cyfrowego Świata”
----------------------------------------------------------------Zobacz więcej >>

11. Ogłoszenia OCOP -- Zaproszenie do projektu "Agroturystyka przyjazna Naturze 2000"
-----------------------------------------------------------------Głównym celem projektu jest budowanie pozytywnych relacji turystyki wiejskiej i ochrony
różnorodności biologicznej w regionach, w których obszary Natura 2000 stanowią lub mogą
stanowić kluczowy walor produktu turystycznego. Efektem projektu będzie przygotowanie
grupy liderów organizacji działających na rzecz turystyki na terenach wiejskich, którzy w czasie
trwania projektu oraz po jego zakończeniu będą w skuteczny sposób wdrażać praktyczną
wiedzę nt. prawidłowego wykorzystania zasobów przyrodniczych obszarów Natura 2000 na
poziomie lokalnym.
Zobacz więcej >>

12. Ogłoszenia OCOP -- XVI Festyn Integracyjny „Jesteśmy razem”
-----------------------------------------------------------------Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Miejski Ośrodek Kultury
w Olsztynie zapraszają na XVI Festyn Integracyjny o charakterze rekreacyjnym pod hasłem
„Jesteśmy razem”. Odbędzie się on 17 maja 2014 r. w godz. 11.00 - 14.00 na Starym Mieście w
Olsztynie, przy ul. Stare Miasto 4 (rynek Starego Miasta przed Restauracją Staromiejską).
Zobacz więcej >>

Życzymy pięknych Świąt Wielkanocnych 

===================================
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

