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

1. Kampania Społeczna Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna i Urzędu Miasta Olsztyna Przekaż 1% dla Olsztyna - do 30 kwietnia 2015!
-----------------------------------------------------------------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. Szkolenia OCOP - "Budowanie wizerunku organizacji pozarządowej" - Karol Przyborowski, 2015-04-16
-----------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. "Budowanie wizerunku organizacji pozarządowej”, które
przeprowadzi Karol Przyborowski w dniu 24 kwietnia 2015. Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do
przedstawicieli organizacji pozarządowych Olsztyna.
Zobacz więcej

3. Prezydent Olsztyna ogłosił konsultacje społeczne - Rada Seniorów, 2015-04-14
-----------------------------------------------------------------Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawi e dotyczącej
przedmiotu konsultacji. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie
powołania Rady Olsztyńskich Seniorów. Konsultacje będą trwały od 13 kwietnia do 27 kwietnia 2015 r.
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. 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.
Uwaga: Informujemy, że w kwietniu nie będzie odbywało się doradztwo z księgowości. Przepraszamy za
utrudnienia.
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. Doradztwo dla NGO z Gminy Barczewo
-----------------------------------------------------------------Informujemy, że od marca do grudnia 2015 roku odbywa 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

6. 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/

7. 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

8. 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.

9. Seminarium konsultacyjne w Olsztynie, 2015-04-16
-----------------------------------------------------------------Regionalny Panel Ekspertów oraz Rada Organizacji Pozarządowych Województwa WarmińskoMazurskiego zapraszają organizacje pozarządowe na seminarium konsultacyjne założeń Strategii
Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce. Seminarium odbędzie się 24 kwietnia (piątek), w godz.
11.00-14.00, w Domu Mendelsohna, ul. Zyndrama z Maszkowic 2 w Olsztynie (siedziba Fundacji
Borussia)
Zobacz więcej

10. Minister Edukacji Narodowej - Wolontariat harcerski - konkurs ofert, 2015-04-14
-----------------------------------------------------------------Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego "Wolontariat
harcerski". Celem konkursu jest wybór najkorzystniejszych ofert wnioskodawców, którzy przeprowadzą
szkolenia dla instruktorów harcerskich – wolontariuszy zaangażowanych w pracę z drużynami i
gromadami zuchowymi zgodnie z założeniami metody harcerskiej, w tym szkolenia uwzględniające pracę
z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Oferty należy składać do 29 kwietnia
2015.
Zobacz więcej

11. Chcesz sfinansować swój pomysł? Pomoże „Działaj Lokalnie”, 2015-04-16
-----------------------------------------------------------------Ruszyły nabory na projekty społeczne zmieniające lokalną rzeczywistość. Organizacje pozarządowe oraz
grupy nieformalne działające na terenie miejscowości do 20 tys. mieszkańców mogą składać wnioski na
dofinansowanie swoich pomysłów w najbliższym Ośrodku Działaj Lokalnie. Każdy wnioskodawca ma

szansę otrzymać do 6 tys. złotych. Lista Ośrodków i gmin objętych programem znajduje się na stronie
www.dzialajlokalnie.pl w zakładce „Zasięg programu”.
Zobacz więcej

12. Spotkanie informacyjne Erasmus+ w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży, 2015-04-16
-----------------------------------------------------------------Intencja Dariusz Ignatowicz w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Elbląg Europa zaprasza na spotkanie
informacyjne dotyczące Programu Erasmus+, które odbędzie się 30 kwietnia 2015 w godzinach 10:00 –
15:00 w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A. w Olsztynie Ul. Jagiellońska 91a. Celem spotkania jest przybliżenie założeń programu
Erasmus+ oraz przedstawienie uczestnikom możliwości pozyskiwania środków i przedstawienie dobrych
praktyk projektów realizowanych w ramach programów Erasmus+.
Zobacz więcej

13. Rajd "Wokół zalewu Kurońskiego", 2015-04-15
-----------------------------------------------------------------Zarząd Stowarzyszenia „Kołodrom” i Klub 4 R zapraszają osoby zainteresowane wyjazdem do Rosji na
rajd „Wokół Zalewu Kurońskiego”, który odbędzie się w dniach od 21 do 24.08.2015. Organizatorzy
zapraszają na spotkanie informacyjno-organizacyjne w dniu 21.04.2015 o godzinie 17.00 w siedzibie
PTTK-u przy Wysokiej Bramie.
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