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1. Donosiciel Pozarządowy nr 70 - maj 2014 - do pobrania
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego

donosiciel_pozarzadowy_nr_70.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. Szkolenia OCOP - "Aspekty prawne zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych"
--------------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. "Aspekty prawne zakładania i funkcjonowania organizacji
pozarządowych", które przeprowadzi Monika Falej.
Szkolenie ma na celu przedstawienie możliwości i perspektyw, jakie daje założenie i prowadzenie
stowarzyszenia lub fundacji. Pozwoli na zdobycie wiedzy na temat aspektów prawnych zakładania i
funkcjonowania organizacji pozarządowej.
Zobacz więcej >>

3. Program współpracy - wypracowanie założeń do dokumentu
--------------------------------------------------------------------W związku z rozpoczęciem prac nad Programem Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi, 26
maja 2014 w godz. 16.30 - 19.00, w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. T. Szewczenki 1 odbędą
się warsztaty, które mają na celu wypracowanie założeń do dokumentu.
Zobacz więcej >>

4. Utworzenie Rady Seniorów Miasta Olsztyna
--------------------------------------------------------------------19 maja 2014 roku Prezydent Olsztyna podpisał Zarządzenie Nr 190 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych do projektu uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Olsztyna. Do
2.06.2014 roku można przedstawiać propozycje zmian, bądź uwagi do projektu złożone za pomocą
formularza (pisemnie lub e-mail).
Zobacz więcej >>

5. Zaproszenie na 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
„Powiatowe Forum Pełnomocników”. Spotkanie odbędzie się 2 czerwca 2014 i będzie okazją do dyskusji
na temat współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi w powiecie olsztyńskim ziemskim i
grodzkim.
Zobacz więcej >>

6. Zaproszenie do składania oferty pracy wolontaryjnej
--------------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" jest w trakcie przygotowywania konferencji naukowej pt.
„Perspektywy rozwoju sektora organizacji pozarządowych”. 24 października 2014 odbędą się "Targi
organizacji pozarządowych", na których samorządy i organizacje pozarządowe z powiatu olsztyńskiego
będą miały niepowtarzalną okazję zaprezentować swój dorobek oraz przedstawić konkretne oferty pracy
wolontaryjnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego.
Zobacz więcej >>

7. Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” - Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej –
informacja
--------------------------------------------------------------------Od 1 maja 2014 r. Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” prowadzi Regionalny Ośrodek Debaty
Międzynarodowej (RODM), finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zadaniem
Ośrodka jest podniesienie poziomu wiedzy wśród społeczności lokalnej w kwestiach dotyczących polskiej
polityki zagranicznej ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów polskiej polityki zagranicznej na lata
2012-2016 oraz funkcjonowania Unii Europejskiej i członkostwa Polski w UE, wzmocnienie kanałów
współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi w regionie, zwiększenia liczby
działań oraz inicjatyw z zakresu współpracy międzynarodowej, podejmowanych w regionie przez
instytucje publiczne i organizacje pozarządowe.
Zobacz więcej >>

8. Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” - realizacja projektu pt.. „W kierunku profesjonalizacji”
--------------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych realizuje od 28 kwietnia 2014 roku projekt pt. „W kierunku profesjonalizacji”
współfinansowany ze środków otrzymanych z Powiatu Olsztyńskiego. Projekt ma na celu wsparcie
organizacji pozarządowych z powiatu olsztyńskiego poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu
szkoleń, doradztwo indywidualne dla organizacji a także poprzez wsparcie instytucjonalne i techniczne możliwość korzystania z pomieszczeń OCOP i innych świadczonych usług (biblioteczka, spotkania
otwarte, Olsztyńskie Kawiarenki Obywatelskie).
Zobacz więcej >>

9. Zmiany godzin otwarcia OCOP oraz dodatkowe terminy rezerwacji sal
--------------------------------------------------------------------Wychodząc naprzeciw życzeniom klientów Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
Informujemy, że zmieniono godziny otwarcia OCOP
poniedziałek 9-17
wtorek 9-19
środa 9-17 (możliwość korzystania z sal do godz. 19 po wcześniejszej rezerwacji)

czwartek 9-17
piątek 9-15
każda druga sobota miesiąca: 9-15
Informacje dotyczące wynajmowania sal w OCOP >>
Zapraszamy!
Zespół OCOP

10. 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 oraz projektu "W kierunku profesjonalizacji" współfinansowanego przez Powiat Olsztyński.

11. Doradztwo dla NGO z gminy Barczewo
-----------------------------------------------------------------Od marca do grudnia 2014 roku odbywa się stałe doradztwo indywidualne dla organizacji z gminy
Barczewo adekwatne do zdiagnozowanych problemów wybranych organizacji. Osoby zajmujące się w
organizacji sprawami księgowymi i finansowymi zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego doradztwa w
Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn we wtorki w
godzinach 18.00-19.00. tel. 503 680 500.
Zobacz więcej >>

12. 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
tel. 505 344 605

13. Konsultacje "Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi"
-----------------------------------------------------------------Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do wzięcia
udziału w spotkaniach grup roboczych, których celem będzie skonsultowanie Programu współpracy
MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017. W okresie od maja do czerwca zaplanowano
10 spotkań grup roboczych, w których uczestniczyć będzie maksymalnie 10 osób, każde z nich
poprowadzi moderator.
Zobacz więcej >>

14. Konsultacje Białej Księgi Partycypacji
-----------------------------------------------------------------Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, wraz z partnerami projektu „Decydujmy razem”, ogłasza
konsultacje zapisów Białej księgi wsparcia partycypacji publicznej w Polsce. Uwagi i propozycje można
zgłaszać w terminie do 30 maja 2014.
Zobacz więcej >>

15. Ogłoszenia o konkursach - Konkurs - Policjant który mi pomógł
-----------------------------------------------------------------Trwa VII edycja ogólnopolskiego konkursu pod nazwą „Policjant, który mi pomógł”, którego inicjatorem
jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii
Zdrowia. Istotą plebiscytu jest wyróżnienie funkcjonariuszy, którzy w ocenie społecznej charakteryzują
się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom pokrzywdzonym
przemocą w rodzinie. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji.
Zobacz więcej >>

16. Ogłoszenia o konkursach - III edycja Funduszu Małych Grantów organizowanego przez Partnerstwo
dla Bezpieczeństwa Drogowego
-----------------------------------------------------------------Do 1 czerwca 2014 r. można nadsyłać wnioski na konkurs Fundusz Małych Grantów 2014, który
dofinansowuje projekty związane z podniesieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Zobacz więcej >>

17. Ogłoszenia OCOP - FIP w naszym województwie
-----------------------------------------------------------------Forum Inicjatyw Pozarządowych odbędzie się w dniach 13-14 czerwca w Olsztynie. Zgłoszenia do udziału
w FIP przyjmowane są do 8 czerwca.
Zobacz więcej >>

18. Ogłoszenia OCOP - Alternatywne metody fundraisingu - publikacje czekają!
-----------------------------------------------------------------O tym, że pieniądze leżą nie tylko na ulicy, polskie organizacje pozarządowe wiedzą bardzo dobrze.
Świadczy o tym chociażby coraz większa popularność crowdfundingu, czy liczba pozyskiwanych z
sukcesem grantów zagranicznych. Teraz mamy okazję porównać nasze doświadczenia z krajami grupy
V4. W projekcie ’Alternative fundraising techniques in practice’, organizowanym w ramach International
Visegrad Fund przez węgierską organizację Civil House (http://www.civilhazveszprem.hu/) wraz z
partnerami z krajów V4 poszukiwane będą dobre praktyki finansowania organizacji pozarządowych.
Zobacz więcej >>

19. Ogłoszenia OCOP - Tydzień z Architekturą
-----------------------------------------------------------------Zobacz więcej >>

20. Ogłoszenia OCOP - Informacja o projekcie: "Media lokalne Warmii, Mazur i Powiśla bodźcem rozwoju
i integracji regionu"
-----------------------------------------------------------------Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich realizuje w 2014 r. projekt pt.
"Media lokalne Warmii, Mazur i Powiśla bodźcem rozwoju i integracji regionu". Składa się on z dwóch
zasadniczych części: utworzenia aktualnej bazy danych o różnorodnych mediach lokalnych (gminnych,
powiatowych, parafialnych) oraz konkursu dla tych mediów.
Zobacz więcej >>

21. Ogłoszenia OCOP - Zaproszenie na koncert „Święto Hymnu Olsztyna” Rocznica prawykonania w1920
-----------------------------------------------------------------Koncert „Święto Hymnu Olsztyna” odbędzie się w Ratuszu 2 czerwca o godz.12.00. Nawiązuje on do
pierwszego wykonania Hymnu Warmińskiego w Olsztynie z udziałem Feliksa Nowowiejskiego w dniu
2.06.1920 roku, jest zorganizowany w ramach X Festiwalu ,,O Warmio moja miła” Feliksa
Nowowiejskiego w Olsztynie pod Patronatem Prezydenta Olsztyna. Organizacja: Warmińsko- Mazurski
Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
Szczegóły ogłoszenia >>

22. Ogłoszenia OCOP - Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Esperantystów - plan spotkań
-----------------------------------------------------------------Zarząd Warmińsko - Mazurskiego Stowarzyszenia Esperantystów w Olsztynie zaprasza na spotkania
olsztyńskich esperantystów i sympatyków 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 – 18:00.
Zobacz więcej >>

23. Ogłoszenia OCOP - Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo” - Festyn z okazji Dnia Dziecka
-----------------------------------------------------------------Sołtys Wójtowa, Rada Sołecka i Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo” zapraszają na Festyn Rodzinny z
okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się 1 czerwca 2014 w godz. 12.30-18.00 na placu zabaw w
Wójtowie. W programie m.in. gry i zabawy, konkursy sprawnościowe dla małych i dużych oraz wiele
innych atrakcji

24. Ogłoszenia OCOP - Trening samoobrony (Wing Tsun) – zaproszenie
-----------------------------------------------------------------Organizatorzy zapraszają na bezpłatny trening próbny w każdy poniedziałek i środę o godz. 18.30.
Miejsce: Gimnazjum nr 23, XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie, ul.
Bałtycka 4.
Zobacz więcej >>

25. Ogłoszenia OCOP -Obchody 60-lecia Komisji Turystyki Pieszej - 31.05.2014
-----------------------------------------------------------------Regionalna Komisja Turystyki Pieszej PTTK oraz Zarząd Oddziału Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie
serdecznie zaprasza do udziału w imprezie: Turystyka Łączy Pokolenia - Zlot Olsztyńskiej Turystyki
poświęconej uroczystym Obchodom 60-lecia Komisji Turystyki Pieszej (najstarszej Komisji w Oddziale)
dnia 31.05.2014 .
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

