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1. Donosiciel Pozarządowy nr 71 - czerwiec 2014 - do pobrania
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_71.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. Ankieta dot. programu współpracy na rok 2015
-----------------------------------------------------------------Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przystąpił do prac nad programem współpracy z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na

rok 2015. Jednocześnie będzie opracowywany wieloletni program współpracy obejmujący lata 20162021. W związku z powyższym Biuro ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zaprasza Państwa do
wyrażenia swojej opinii i zgłaszania uwag do programu współpracy na rok 2015.
Zobacz więcej >>

3. II Cykl szkoleń przygotowujących do testowania „Modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych” rekrutacja rozpoczęta!
-----------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” zaprasza do wzięcia udziału w cyklu szkoleniowym
przygotowującym do testowania „Modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych” z zakresu
efektywnej pracy zespołowej, organizowanym w ramach projektu "Razem w kierunku profesjonalizacji
działań”. 3-dniowy cykl szkoleniowy jest adresowany do przedstawicieli/przedstawicielek samorządu
oraz organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej z gmin: Godkowo, Barczewo, Dobre
Miasto, Olsztynek, Młynary, powiatu elbląskiego i miasta Olsztyna. Uczestnicy/uczestniczki szkoleń będą
następnie brać udział w 5 spotkaniach testujących model w każdym z w/w samorządów.
Zobacz więcej >>

4. Debata regionalna „Uchodźcy w UE - Rozwój Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego”
-----------------------------------------------------------------Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie prowadzony przez Związek Stowarzyszeń
„Razem w Olsztynie” zaprasza do wzięcia udziału w debacie „Uchodźcy w UE - Rozwój Wspólnego
Europejskiego Systemu Azylowego”.
Debata będzie poruszała tematykę polskiej i unijnej procedury uchodźczej, pomocy socjalnej dla
uchodźców poszukujących ochrony w Polsce z uwzględnieniem grup wymagających szczególnego
traktowania oraz ostatnich zmian w ustawie o cudzoziemcach. Uczestnikami spotkania będą
przedstawiciele Ośrodka dla Cudzoziemców w Warszawie, Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Warmińsko
Mazurskiej Straży Granicznej i Policji, samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych Warmii i Mazur
oraz mediów.
Termin: 10 lipca 2014 (czwartek), godz. 16.30-18.30. Miejsce: Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1, Olsztyn.
Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy. Zgłoszenia do 4 lipca 2014: pod nr tel.:
505 906 486, aneta.rzedkowska.zsrwo@gmail.pl
Więcej informacji: www.facebook.com/rodmwolsztynie?fref=ts
Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Zobacz więcej >>

5. Doradztwo specjalistyczne w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej
--------------------------------------------------------------------Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oferuje doradztwo specjalistyczne dla przedsiębiorców
oraz przedstawicieli NGO.

Zobacz więcej >>

6. 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.

7. 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 >>

8. Fundacja FIKA – bezpłatne porady prawne
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy na bezpłatne porady prawne 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

9. Ogłoszenia o konkursach - 3 edycja konkursu grantowego "Discover e-volunteering
------------------------------------------------------------------

Discover e-volunteering to konkurs z misją. Powstał po to, by wspierać zaangażowanie społeczne w
Internecie, informować o zaletach e-wolontariatu i nagradzać najbardziej pomysłowe inicjatywy. Dzięki
poprzednim edycjom konkursu udało się zgromadzić ponad 240 projektów z 31 europejskich państw. Do
wygrania są 4 granty w wysokości 2000 euro na wdrożenie projektu lub ulepszenie istniejącego projektu.
Termin wysyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2014.
Zobacz więcej >>

10. Ogłoszenia o konkursach - XI edycja konkursu „Godni Naśladowania”
-----------------------------------------------------------------Rusza XI edycja Konkursu „Godni Naśladowania”, którego organizatorem jest Rada Organizacji
Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z Samorządem Województwa
Warmińsko-Mazurskiego. Zgłoszenia można przesyłać do 31 lipca 2014 r.
Zobacz więcej >>

11. Ogłoszenia o konkursach - Fundacja Dzieci Niczyje ogłasza nabór wniosków do konkursu grantowego
"Bezpieczne dzieciństwo"
-----------------------------------------------------------------Fundacja Dzieci Niczyje zaprasza do składania wniosków do programu grantowego "Bezpieczne
dzieciństwo". Konkurs jest finansowany ze środków The Velux Foundations. Program "Bezpieczne
dzieciństwo", których celem jest ochrona dzieci przed przemocą i krzywdzeniem oraz pomoc ich
rodzinom i opiekunom. O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które wspierają
społeczność lokalną w polepszaniu standardów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
Zobacz więcej >>

12. Ogłoszenia o konkursach - Społecznik Roku tygodnika Newsweek Polska 2014
-----------------------------------------------------------------Konkurs jest kontynuacją idei podjętej przez Fundację "POMOC SPOŁECZNA SOS" w 1997 roku.
Zapoczątkował ją Jacek Kuroń, w odpowiedzi na prośbę Wisławy Szymborskiej o pomoc w podzieleniu
się ze społeczeństwem pieniędzmi z literackiej Nagrody Nobla. Jego celem jest pokazywanie aktywności
osób i stojących za nimi organizacji w zmaganiu się z różnymi społecznymi problemami, nagłaśnianie
przykładów obywatelskich postaw i brania spraw we własne ręce, bez oglądania się na pomoc
instytucjonalną. Kandydatów do tytułu Społecznika Roku tygodnika „Newsweek Polska” mogą zgłaszać:
organizacje pozarządowe, instytucje, członkowie Kapituły Konkursu oraz osoby fizyczne (pod warunkiem
podania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji). Zgłoszenia są przyjmowane do 30 sierpnia
2014 roku.
Zobacz więcej >>

13. Ogłoszenia o konkursach - PAH: Nabór wniosków do programu dożywiania "Pajacyk"
-----------------------------------------------------------------Polska Akcja Humanitarna (PAH) rozpoczęła nabór wniosków do programu "Pajacyk". Do 10 lipca 2014
można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu roku szkolnego 2014/2015 (decyduje data

stempla pocztowego). O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się szkoły podstawowe,
gimnazja i samodzielne świetlice.
Zobacz więcej >>

14. Ogłoszenia OCOP - IX Festyn Przywróćmy blask Stadionowi Leśnemu
-----------------------------------------------------------------Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych zaprasza na IX Festyn sportowointegracyjny „Przywróćmy blask Stadionowi Leśnemu” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta
Olsztyna w dniu 10 sierpnia 2014 na Stadionie Leśnym (ul. Sportowa 1, Olsztyn).
Zobacz więcej >>

15. Ogłoszenia OCOP - Dobra-Siec - portal społecznościowy dla aktywistów
-----------------------------------------------------------------Fundacja Dobra Sieć uruchomiła pierwszy w Polsce portal społecznościowy dedykowany aktywistom –
organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym i wszystkim aktywistom, którzy chcą zmieniać świat
na lepsze – www.Dobra-Siec.pl.
Zobacz więcej >>

16. Ogłoszenia OCOP - Nowa strona internetowa PFON
-----------------------------------------------------------------Wystartowała nowa strona internetowa Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych www.pfon.org .
Zmodernizowany serwis jest zgodny ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 na
poziomie AA, dzięki czemu treści w nim opublikowane są dostępne dla większości niepełnosprawnych
użytkowników. Nowa strona ma atrakcyjną, przejrzystą szatę graficzną i profesjonalnie redagowane
materiały.
Zobacz więcej >>
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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

