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1. Kampania Społeczna Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna i Urzędu Miasta Olsztyn a 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. Kultura. Rozwój. Olsztyn. - Perspektywa NGO – prezentacja
-----------------------------------------------------------------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. 16 marca 2015 r. w Olsztyńskim
Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło się spotkanie i warsztaty dla olsztyńskich organizacji
pozarządowych. Tematem były m.in. miejsce i rola organizacji pozarządowych w obszarze kultu ry,
problemy, z jakimi spotykają się aktywiści oraz nowe rozwiązania, które mogą stać się częścią
nowopowstającej strategii.
Zobacz więcej

4. Konferencja regionalna upowszechniająca Model Kontraktowania Usług Społecznych
-----------------------------------------------------------------Centrum Inicjatyw Obywatelskich jako Lider projektu wraz z Partnerami – Uniwersytetem Warszawskim
oraz Gminą Miasto Ustka serdecznie zapraszają do udziału w Konferencji re gionalnej upowszechniającej
Model Kontraktowania Usług Społecznych, która odbędzie się 14 kwietnia br. o godz. 10.30 (rejestracja
uczestników/czek od godz. 10.00) w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym, ul. Władysława
Trylińskiego 2.
Zobacz więcej

5. Konsultacje założeń strategii rozwoju sektora obywatelskiego
-----------------------------------------------------------------Trwają konsultacje założeń strategii rozwoju sektora obywatelskiego w Polsce, organizatorom bardzo
zależy na pozyskanie uwag od jak największej liczby organizacji pozarządowych, na ich podstawie
utworzona zostanie ostateczna wersja strategii. Prosimy o prze dyskutowanie założeń w swoich
organizacjach i przekazanie uwag na formularzu: http://goo.gl/forms/P2IdVhgEbr. Wszystkie uwagi
zostaną zawarte w raporcie z konsultacji. Termin zgłaszania uwag - 30. kwietnia br.
Zobacz więcej

6. Konsultacje społeczne - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
-----------------------------------------------------------------W dniach 17-31.03.2015 roku odbywają się konsultacje społeczne z zakresu planu gospodarki
niskoemisyjnej – dokumentu, który systematyzuje działania w zakresie redukcji emisji CO 2, podnoszenie
efektywności energetycznej i wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Olsztynie. Plan
gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dla Olsztyna to projekt dokumentu strategicznego, nad którym Urząd
Miasta Olsztyna pracuje od czerwca 2014 roku. Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się 31.03.2015 r. o
godz. 17.00 w Urzędzie Miasta (pl. Jana Pawła II 1) w sali 219. Konsultacje będą prowadzone przez ten
okres na miejskiej Platformie Konsultacji Społecznych (www.konsultacje.olsztyn.eu). Składnie uwag
drogą elektroniczną będzie odbywać się za pomocą Platformy.
Zobacz więcej

7. 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.17.00-18.00.
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.

8. Doradztwo dla NGO z Gminy Barczewo
-----------------------------------------------------------------Informujemy, że od marca do grudnia 2015 roku będzie odbywać się stałe doradztwo indywidualne dla
organizacji pozarządowych z gminy Barczewo adekwatne do zdiagnozowanych problemów w ramach
projektu „W kierunku profesjonalizacji NGO” współfinansowanego ze środków otrzymanych z Gminy
Barczewo.
Zobacz więcej

9. 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/

10. 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

11. 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.

12. FaniMani przekazuje darowizny dla NGO
-----------------------------------------------------------------Dzięki współpracy nawiązanej już z ponad 500 sklepami internetowymi, przy okazji zakupów, każdy
może wybrać organizację, którą chce wspierać, nie ponosząc przy tym dodatkowych kosztów.
Darowizna, w wysokości określonego procenta od wartości transakcji, zostaje przekazana przez
partnerów (czyli sklepy internetowe) właśnie na rzecz wybranej NGO. By organizacja pojawiła się w
dostępnej na stronie wyszukiwarce i rozpoczęła gromadzenie środków, należy zarejestrować ją na
stronie FaniMani.pl. Korzystanie z serwisu jest dla Państwa CAŁKOWICIE BEZPŁATNE.
Zobacz więcej

13. W SIECI NGO – szkolenia
-----------------------------------------------------------------Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej realizuje II część projektu z FIO pt. W SIECI
NGO, w ramach której organizowane są szkolenia skierowane do przedstawicieli NGO, grup
nieformalnych, przedstawicieli samorządu z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
Bezpłatne warsztaty „Public relations w organizacji pozarządowej, czyli wyprawa z Krzysztofem
Kolumbem do Indii cz. I i II ” odbywać się będą w dniach 30-31 marca 2015 oraz 13-14 kwietnia 2015 w
Centrum Użyteczności Publicznej ul. Jana III Sobieskiego 9 w Ostródzie.
Zobacz więcej

14. Ruszył nabór do akcji Masz Głos, Masz Wybór
-----------------------------------------------------------------Fundacja im. S. Batorego organizuje tegoroczną edycję akcji Masz Głos, Masz Wybór. Nabór właśnie
ruszył i potrwa do 12 kwietnia. W ramach akcji przygotowano 5 ścieżek działania dla uczestników. Jedną
z nich pod nazwą Lepsze instytucje koordynuje Stocznia. W jej ramach mieszkańcy, we współpracy z
przedstawicielami lokalnych władz, będą mieli szansę wpływać na ofertę i kształt instytucji publicznych swoich domów kultury, ośrodków sportu, bibliotek.
Zobacz więcej

15. Zaproszenie do udziału w Pikniku NGO, Estoril, 8-11.10.2015
-----------------------------------------------------------------Fundacja Calouste Gulbenkian we współpracy z organizatorami portugalskiego Festiwalu Greenfest
organizują Piknik Organizacji Pozarządowych. Piknik odbędzie się 8-11 października br. w dniach w
Estoril (Portugalia), a koszty związane z przelotem i zakwaterowaniem w hotelu pokryje Fundacja

Batorego. Tematem przewodnim Pikniku będzie aktywny udział obywateli w życiu
publicznym. Uczestnictwo w Pikniku wiąże się z obowiązkiem przedstawienia swojej
organizacji/wymiany dobrych praktyk dot. aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym.
Zobacz więcej
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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

