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-----------------------------------------------------------------1. 1% dla Olsztyna - konferencja prasowa Prezydenta Olsztyna oraz ROPMO
-----------------------------------------------------------------Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn wraz z Urzędem Miasta Olsztyna, wzorem ubiegłych
lat, prowadzi Kampanię Społeczną "1 % dla Olsztyna", której celem jest zachęcanie mieszkańców
stolicy Warmii i Mazur do przekazywania swojego podatku na rzecz olsztyńskich organizacji
posiadających status pożytku publicznego. Jednym z działań w ramach Kampanii będzie konferencja
prasowa Prezydenta Olsztyna oraz ROPMO w dniu 5 marca 2012, o godzinie 11.00, w sali 119
olsztyńskiego Ratusza, podczas której chcielibyśmy zaprezentować materiały ukazujące działania
Państwa organizacji.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------2. Spotkanie z Prezydentem Olsztyna 24.02.2012 - relacja
---------------------------------------------------------------------

Prezydent Olsztyna – pan Piotr Grzymowicz wystosował do Grona Olsztyńskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego oraz do Grona Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna zaproszenie na
Spotkanie Noworoczne. Odbyło się ono w dniu 24 lutego w olsztyńskim ratuszu.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------3. Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza - Spotkanie z Prezydentem Olsztyna
--------------------------------------------------------------------Przedstawiciele Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej spotkali się w dniu 24.02.2012 z
Prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem. W trakcie spotkania prezydentowi została wręczona
petycja z wnioskiem o stworzenie możliwości zgłaszania przez grupę obywateli Olsztyna projektów
uchwał. Do tej pory takie prawo ma tylko prezydent i radni.
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. 512558349
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 w ramach projektu „Prowadzenie Olsztyńskiego Centrum Organizacji
Pozarządowych” realizowanego przy współudziale finansowym Gminy Olsztyn przez Związek
Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie".

--------------------------------------------------------------------5. Ogłoszenia o konkursach - Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2012
---------------------------------------------------------------------

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza konkurs na dofinansowanie
przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich
„Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2012”. Wnioski można składać do 30 marca 2012.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------6. Ogłoszenia o konkursach - Konkurs z zakresu podtrzymywania i pielęgnowania tradycji narodowej
--------------------------------------------------------------------Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego świadczonego na
rzecz mieszkańców Olsztyna.
Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji
na ich dofinansowanie w zakresie: „Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji narodowej” – 10. 000
zł. (rodzaj działań: programy skierowane na pielęgnowanie tradycji oraz rozwój świadomości
narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem działań międzypokoleniowych). Termin realizacji zadania
opisanego w ofercie powinien rozpoczynać się nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy i kończyć
nie później niż w dniu 15 grudnia 2012r.
Termin składania ofert upływa z dniem 20 marca 2012r. (decyduje data stempla pocztowego). Oferty
złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Treść ogłoszenia - pobierz plik
Źródło: www.ngo.olsztyn.eu/konkursy-ofert/ogoszenia-o-konkursach/576-konkurs-z-zakresupodtrzymywania-i-pielgnowania-tradcyji-narodowej

--------------------------------------------------------------------7. 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

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.

--------------------------------------------------------------------8. Fundacja FIKA – „Mam prawo do prawa” - II edycja AKADEMII MEDIACJI – wolne miejsca
--------------------------------------------------------------------Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca dla chętnych do udziału w II edycji AKADEMII MEDIACJI –
12-dniowym cyklu warsztatów dla osób początkujących, niemających doświadczenia w prowadzeniu
mediacji a będących zainteresowanymi wykonywaniem zawodu mediatora.
Informacje szczególowe >>
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” - Dyskryminacja w zatrudnieniu - jak skutecznie dochodzić
swoich praw - spotkanie tematyczne
--------------------------------------------------------------------Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA zaprasza wszystkich chętnych na spotkanie otwarte
pt. „Dyskryminacja w zatrudnieniu - jak skutecznie dochodzić swoich praw”.
Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Mam prawo do prawa” oraz przy okazji Manify 2012
w dniu 8 marca 2012 w godz. 16.00-18.00 w Spichlerzu Olsztyn, ul. Piastowska 13, przy udziale
przedstawicielek Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.
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. Manifa Olsztyn 2012
--------------------------------------------------------------------Manifa to przedsięwzięcie będące wynikiem współpracy olsztyńskich grup, organizacji i stowarzyszeń.
Celem tegorocznej Manify jest podtrzymanie dyskusji społecznej dotyczącej edukacji seksualnej,
reformy emerytalnej i przemocy w rodzinie. Tych kilka dni będzie poświęconych współczesnym
problemach kobiet w wymiarze lokalnym, krajowym i globalnym. Od 8 do 11 marca odbędzie się
szereg spotkań, warsztatów, dyskusji oraz pokazów filmowych związanych z tematyką feministyczną.

plakat z programem (jpg) >>
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------11. Ogłoszenia OCOP - Zamiast goździka i pończoch - M jak Robert Moskwa - Krótki kurs samoobrony
dla kobiet w MOK
--------------------------------------------------------------------Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie zaprasza 7 marca (środa) godz. 18.00 do Kamienicy Naujacka
MOK na spotkanie z aktorem Robertem Moskwą i krótki kurs samoobrony dla kobiet…
czytaj więcej >>

--------------------------------------------------------------------12. Ogłoszenia OCOP - Biuro ZG PZChiO - Apel w sprawie powszechnej edukacji muzycznej
--------------------------------------------------------------------Biuro ZG PZChiO przekazuje Apel w sprawie powszechnej edukacji muzycznej >> - do zapoznania się z
nim i ewentualnego złożenia pod nim swojego podpisu.
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

