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-----------------------------------------------------------------1. Manifa Olsztyn 2012 – aktualny program
-----------------------------------------------------------------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 7 do 11 marca odbędzie się
szereg spotkań, warsztatów, dyskusji oraz pokazów filmowych związanych z tematyką feministyczną.
plakat z programem (jpg) >>
Zobacz więcej >>
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA bierze czynny udział w tegorocznej Manife.
W dniach 7 i 9 marca w godz. 11.00-13.00 w OCOP przy ul. Tarasa Szewczenki 1 zaprasza wszystkich
zainteresowanych na bezpłatne porady prawne, natomiast w dniu 8 marca 2012 w godz. 16.00-18.00
do Spichlerza Olsztyn na spotkanie otwarte pt. „Dyskryminacja w zatrudnieniu - jak skutecznie

dochodzić swoich praw”
Informacje szczegółowe >>

--------------------------------------------------------------------2. Zmiana godziny otwarcia OCOP – w środy do 18.30
--------------------------------------------------------------------Wychodząc naprzeciw życzeniom klientów Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
informujemy, że zmienione zostały godziny otwarcia OCOP.
Od teraz do 30.06.2012 w każdą środę będzie można korzystać z sal w OCOP do godziny 18.30.
Informacje dotyczące wynajmowania sal w OCOP >>
Zapraszamy!
Zespół OCOP

--------------------------------------------------------------------3. 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 „Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych”
realizowanego przy współudziale finansowym Gminy Olsztyn przez Związek Stowarzyszeń "Razem w
Olsztynie".

--------------------------------------------------------------------4. Ogłoszenia o konkursach - Program Bank Dziecięcych Uśmiechów
---------------------------------------------------------------------

Program Bank Dziecięcych Uśmiechów (BDU) jest programem grantowym stworzonym z myślą o
instytucjach i organizacjach społecznych pracujących na co dzień z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych
lub ubogich. Wiele dzieci nie ma zapewnionych odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju i
wzrastania w świecie wartości we własnych rodzinach.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------5. Ogłoszenia o konkursach - Seniorzy znowu w akcji! Piąta edycja konkursu
--------------------------------------------------------------------Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłaszają
ogólnopolski konkurs dotacyjny „Seniorzy w akcji”. Konkurs skierowany jest do osób 55+ i do par
międzypokoleniowych, które chcą zrealizować projekt społeczny w oparciu o osobiste pasje.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------6. Ogłoszenia o konkursach - Newsweek zaprasza do konkursu 100% z 1%
--------------------------------------------------------------------Tygodnik Newsweek Polska i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce po raz piąty organizuje konkurs
"100% z 1%" na najlepszą kampanię mediową zachęcającą do przekazywania 1 procenta podatku na
rzecz organizacji pożytku publicznego. Celem przedsięwzięcia jest promocja wpłaty 1% od dochodu
osób fizycznych na potrzeby statutowe organizacji pożytku publicznego jak również wyłonienie i
nagrodzenie najbardziej kreatywnych kampanii reklamowych w tym zakresie.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------7. Ogłoszenia OCOP - Spotkanie informacyjne - Program „Młodzież w działaniu”
--------------------------------------------------------------------Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie zaprasza osoby pracujące z młodzieżą,
wolontariuszy oraz młodych ludzi z województwa warmińsko – mazurskiego na spotkanie
informacyjne poświęcone programowi edukacji pozaformalnej „Młodzież w działaniu”. Spotkanie
odbędzie się w dniu 19 marca 2012r. w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, ul. Parkowa 1 w
Olsztynie, w godzinach 10.00 – 13.00. Poprowadzi je trener Narodowej Agencji Programu „Młodzież
w działaniu” – Sylwia Dubowska.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------8. Ogłoszenia OCOP – Konkordia - Wortal o współpracy organizacji pozarządowych z biznesem, nauką
i administracją
---------------------------------------------------------------------

20 lutego został uruchomiony wortal na temat współpracy organizacji pozarządowych z biznesem,
nauką i administracją: konkordia.org.pl. Jest to pierwsze miejsce gromadzące materiały o współpracy
międzysektorowej. Znajdują się tam artykuły eksperckie, prezentacje ciekawych inicjatyw w zakresie
współpracy, poradnik oraz badania. Wortal jest jednym z elementów wieloletniego programu
Konkordia.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia OCOP – Stowarzyszenie KOFE(M)INA rozpoczyna realizację projektu "AKTYWNI –
RÓWNI – SKUTECZNI"
--------------------------------------------------------------------Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z
nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Skierowany jest do osób zatrudnionych w
administracji publicznej całego województwa warmińsko-mazurskiego.
Jeśli spełniasz to kryterium WYPEŁNIJ ANKIETĘ on-line: http://webankieta.pl/ankiety/woc3bk5bgk2s
lub ZGŁOŚ SIĘ NA WARSZTATY.
Szczegóły na stronie: http://kofemina.pl/pl/aktywni-rowni-skuteczni/ lub pod nr kom. 513 723 734
ZAPRASZAMY!
Organizacja: Stowarzyszenie Kofe(m)ina
Szczegóły ogłoszenia >>

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia OCOP - Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych - koncert "Wstaje dzień
i ja chcę to zobaczyć"
--------------------------------------------------------------------Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych serdecznie zaprasza wszystkich
zainteresowanych na koncert "Wstaje dzień i ja chcę to zobaczyć" w dniu 19 marca o godz. 19:00, do
Teatralnego Spichlerza Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Piastowskiej 13 na Starym Mieście.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------11. Ogłoszenia OCOP - "Z Januszem Korczakiem w Jakubusiowie”
--------------------------------------------------------------------Rajd edukacyjny z wykładami przygotowanymi przez Policję, Straż Pożarną, lekarzy, studentów z
UWM i OSW, pokaz nowoczesnego sprzętu strażackiego oraz trening krav-magi.
Wykłady dla dorosłych i dzieci, zakończone wspólnym ogniskiem.
Organizacja: Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela
Szczegóły ogłoszenia >>

--------------------------------------------------------------------12. Ogłoszenia OCOP – MOK - Trzy galerie ze „Sztuką Matek”
--------------------------------------------------------------------Od 8 marca w trzech Galeriach Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie – Galerii Rynek, Galerii
Amfilada i haloGalerii – będzie można podziwiać „Sztukę Matek”, czyli niezwykle sugestywny obraz
artystki-matki. Zaczynamy o godz. 17.00 oprowadzeniem kuratorskim w Galerii Rynek.
Następnie o godz. 18.30 w Galerii Amfilada odbędzie się wernisaż.
plakat sztuka_matek.pdf >>
czytaj 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

