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--------------------------------------------------------------------1. Donosiciel Pozarządowy nr 57 - kwiecień 2013 - do pobrania
--------------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_57.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. ROPMO - Zaproszenie na festyn NGO w Olsztynie
-----------------------------------------------------------------W związku z X-leciem istnienia ustawy „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", Rada
Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna wychodzi z inicjatywą zorganizowania festynu olsztyńskich
organizacji pozarządowych, by pokazać mieszkańcom naszego miasta różnorodność i potencjał działających
w nim stowarzyszeń. Ma to też być promocją naszych organizacji. Biorąc pod uwagę specyfikę wielu
stowarzyszeń, prosimy o propozycje, w jakiej formie chcielibyście Państwo zaprezentować swoją
organizację, by jednocześnie uatrakcyjnić festyn.
Impreza planowana jest na wrzesień 2013 roku.
Oczekujemy na Wasze propozycje i deklaracje uczestnictwa do końca kwietnia 2013 roku na adres mailowy:
ocop.olsztyn@gmail.com .
Wierzymy, ze wspólnie uda nam się uczcić tę rocznicę.
Zapraszamy!
Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna

-----------------------------------------------------------------3. 27.03.2013 - historyczna sesja Rady Miasta Olsztyna
-----------------------------------------------------------------Sesja Rady Miasta Olsztyna, która odbyła się 27.03.2013 zasługuje na miano historycznej, nie tylko z
powodu obchodów 10-lecia funkcjonowania ustawy OPP, ale i przyjmowanych na niej uchwał proobywatelskich, które będą kolejnym małym krokiem do budowania wspólnoty samorządowej.
Radni oraz radne głosowali nad uchwałami (wszystkie przyjęli jednogłośnie !!):
1) zmiana statutu - obywatelska inicjatywa uchwałodawcza
2) nowelizacja zasad współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi
3) inicjatywa lokalna
4) nowelizacja konsultacji społecznych.
Radni zapoznali się z informacją na temat współpracy Ratusza z NGO za 2012 rok.
Relacja filmowa z uroczystej części sesji: http://www.olsztyn24.com/chilli_tv/3119-10-lat-pozytkupublicznego-i-wolontariatu.html
Zdjęcia z sesji 27.03.2013: http://www.olsztyn24.com/galeria/2576
"Taka refleksja mnie naszła i trzyma: tyle zrobione a jeszcze tyle przed nami ;-)
Było miło a teraz do roboty ;-)"
Monika Falej
Przewodnicząca ROPMO

--------------------------------------------------------------------4. 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
„Forum Pełnomocników”, podczas którego przedstawione zostaną główne założenia o raz działania
związane z realizacją nowego projektu pt. „Razem w kierunku profesjonalizacji działań”,
współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, z zakresu kontraktacji usług społecznych, realizowanego od 1 grudnia 2012.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------5. Szkolenia OCOP - "Księgowość w organizacjach pozarządowych" - Maria Ziółkowska
--------------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”, prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
zaprasza na szkolenie pt. „Księgowość w organizacjach pozarządowych”, które przeprowadzi Maria
Ziółkowska.
Maria Ziółkowska – księgowa z wieloletnim doświadczeniem, pracująca w organizacji pozarządowej
posiadającej status organizacji pożytku publicznego.
Program szkolenia:
I Plan Kont
II Jak prawidłowo opisywać dokumenty finansowe
III Praktyczne przykłady w księgowości
IV VAT w organizacjach pozarządowych
V Sprawozdawczość
Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych z Olsztyna i powiatu
olsztyńskiego, zajmujących się w swoich organizacjach księgowością. Będzie to szkolenie na poziomie
podstawowym i średniozaawansowanym.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
Miejsce szkolenia:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn mapa >>
Termin:
11 (sobota) maja 2013 godz. 9.00-16.00

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie
http://www.ocop.olsztyn.pl/index.php?group=ocop&page=szkolenia&grupa=1&id=138.
Ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.
Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie przekazane telefoniczne lub przesłane e -mailem na podany w
formularzu adres co najmniej 3 dni przed szkoleniem.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.
Informacje na temat szkolenia:
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie"
ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
tel. 503 680 500
ocop.olsztyn@gmail.com
Szkolenie jest organizowane przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” w ramach projektu
„Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych" realizowanego przy współudziale finansowym Gminy
Olsztyn oraz projektu "W kierunku profesjonalizacji" współfinansowanego przez Powiat Olsztyński.

--------------------------------------------------------------------6. Kandydaci do komisji konkursowych
--------------------------------------------------------------------W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 17 kwietnia br.
otwartego konkursu ofert na realizację zadań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w roku
2013 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładów własnych do funduszy
zewnętrznych, Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Joanna Glezman
zwraca się z prośbą o wskazanie osób do pracy w komisjach konkursowych opiniujących oferty w tym
konkursie.
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.17.00-19.00.
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 oraz projektu "W kierunku profesjonalizacji" współfinansowanego przez Powiat Olsztyński.

--------------------------------------------------------------------8. 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: 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.

--------------------------------------------------------------------9. Fundacja FIKA - „Mam prawo do prawa” - Porady prawne na antenie Radia Olsztyn
------------------------------------------------------------------Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA , realizująca projekt "Mam prawo do prawa", zaprasza do
skorzystania z bezpłatnych porad prawnych na antenie Radia Olsztyn w każdą trzecią sobotę miesiąca o
godz. 14.00. Najbliższa audycja 18 maja 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.

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia o konkursach - Konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów
realizowanych z funduszy zewnętrznych

--------------------------------------------------------------------Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2013 r. - w zakresie
dofinansowania wkładu własnego do projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------11. Ogłoszenia o konkursach - Ecorys - Ogłoszenie trzeciego naboru wniosków projektów "małych"
--------------------------------------------------------------------Ecorys w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk Operator Grantu Blokowego
ustanowionego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłosił trzeci nabór wniosków
projektów „małych" do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------12. Ogłoszenia o konkursach - Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
--------------------------------------------------------------------Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Operator Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego - ogłosiła nabór
na projekty dotyczące współpracy instytucji edukacyjnych z Polski, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Nabór
trwa od 8 kwietnia do 7 czerwca 2013.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------13. Ogłoszenia o konkursach - Konkurs Ministra Środowiska dla organizacji pozarządowych
--------------------------------------------------------------------Minister Środowiska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i
ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Klimatyczna edukacja". Celem konkursu
jest opracowanie pomysłu na projekt oraz jego realizacja w szkołach. Termin składania ofert - 17 maja 2013
roku.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------14. Ogłoszenia OCOP - Do 28 kwietnia dołącz do akcji Masz Głos, Masz Wybór!
--------------------------------------------------------------------Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------15. Ogłoszenia OCOP - Targi Ekonomii Społecznej - zaproszenie
---------------------------------------------------------------------

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, we współpracy z Ośrodkami Wspierania Ekonomii
Społecznej w Olsztynie i w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych, w
terminie 17-18 maja 2013 roku, organizuje „Warmińsko-Mazurskie Dni z Ekonomią Społeczną”.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------16. Ogłoszenia OCOP - Poszukiwane produkty godne naśladowania
--------------------------------------------------------------------Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza rozpoczęcie X edycji
konkursu „Godni Naśladowania” w kategorii VI na najlepszy produkt ekonomii społecznej. Zgłoszenia
najlepszych produktów i usług przedsiębiorstw społecznych przyjmowane są do 10 maja 2013. Spośród nich
kapituła konkursu wybierze najlepszy, który otrzyma tytuł Godnego Naśladowania.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------17. Ogłoszenia OCOP – UNO - Książka najlepszym przyjacielem
--------------------------------------------------------------------Program zachęcający do czytania książek i podejmujący ważne tematy: czym jest Konstytucja? kim jest
Rzecznik Praw Obywatelskich? czym jest dla mnie flaga?
Organizacja: Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela.
Szczegóły ogłoszenia >>

--------------------------------------------------------------------18. Ogłoszenia OCOP - XV 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 do udziału w XV Festynie Integracyjnym o charakterze rekreacyjnym pod hasłem „Jesteśmy
razem” w dniu 18 maja 2013 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 >>

--------------------------------------------------------------------19. Ogłoszenia OCOP - XX lecie W-MSON oraz Konferencja ZN 2013
--------------------------------------------------------------------Prezes Warmińsko – Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych wraz z członkami Rady W-MSON
zapraszają na uroczystości Jubileuszu 20-lecia Warmińsko – Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych
w dniu 5 czerwca 2013 r. o godz. 11.00 w Sali sesyjnej nr 52 Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al.
Piłsudskiego 7/9.
Zobacz więcej >>

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

20. Ogłoszenia OCOP - NFZ - Seminarium Pacjenckie
--------------------------------------------------------------------13 kwietnia odbyło się Seminarium Pacjenckie zorganizowane przez Warmińsko-Mazurski Oddział
Wojewódzki NFZ. Dotyczyło ono m.in. nowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w 2013 r, oraz innych
nowości w opiece zdrowotnej.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------21. Ogłoszenia OCOP - Ambasada Niemiec - Międzynarodowe Stypendium Parlamentarne
--------------------------------------------------------------------Do 30 czerwca 2013 r. można za pośrednictwem Ambasady Niemiec ubiegać się o stypendium
Niemieckiego Bundestagu na rok 2014. Stypendium trwa od 1 marca do 31 lipca 2014.
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

