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1. Donosiciel Pozarządowy nr 81 - kwiecień 2015 - do pobrania, 2015-04-29
-----------------------------------------------------------------Zapraszamy do pobrania wersji pdf nowego wydania Donosiciela Pozarządowego
donosiciel_pozarzadowy_nr_81.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. Zaproszenie do wypełnienia ankiety dotyczącej funkcjonowania Olsztyńskiego Centrum Organizacji
Pozarządowych, 2015-04-24
-----------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych (OCOP) przeprowadza badania ankietowe dotyczące jakości świadczonych przez siebie
usług. Niniejsza ankieta jest anonimowa, a uwagi Państwa będą wskazówkami do wprowadzenia zmian
poprawiających jakość usług świadczonych w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Zebrane
dane zostaną wykorzystane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jej wypełnienie. Na odpowiedzi czekamy do 17 maja 2015.
Link do wersji elektronicznej ankiety >>
Wersja do pobrania (pdf) >>
Wypełnioną ankietę w wersji papierowej można złożyć
w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul Tarasa Szewczenki 1.

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. 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.

4. 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

5. 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/

6. 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

7. 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.

8. Ogłoszenia o konkursach - Zarząd Województwa Warmińsko –Mazurskiego - konkurs "Pilotażowy
program wsparcia inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim w 2015 roku",
2015-04-30
-----------------------------------------------------------------Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod nazwą pilotażowy program
wsparcia inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim w 2015 roku przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Warunkiem przystąpienia organizacji pozarządowej do konkursu jest
zawiązanie partnerstwa z co najmniej: jedną nieformalną grupą młodzieży oraz jedną instytucją
publiczną. Całkowita kwota przeznaczona na realizację zadania to 30 000 zł. Oferty należy składać w
terminie do 8 czerwca 2015 r.
Zobacz więcej

9. Ogłoszenia o konkursach - Konkurs grantowy Towarzystwa Nasz Dom „Najpierw Rodzina 2015”, 201504-27

-----------------------------------------------------------------Towarzystwo Nasz Dom ogłosiło konkurs grantowy „Najpierw Rodzina 2015” skierowany do rodzinnych
form opieki zastępczej i małych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek przekształcających
się w małe formy. W ramach konkursu udzielane będzie wsparcie finansowe na realizację projektów
dotyczących pracy z rodzinami biologicznymi, pomocy specjalistycznej, podniesienia standardów życia
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
Zobacz więcej

10. Ogłoszenia o konkursach - Program dotacyjny MKiDN - „Kultura Dostępna”, 2015-04-27
-----------------------------------------------------------------Celem programu jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do
szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej. Odbiorcami dofinansowanych zadań
mają być przedstawiciele różnych grup m.in.: dzieci i młodzież szkolna, osoby starsze i z
niepełnosprawnością, a także tych środowisk, które z powodu barier mentalnych, kulturowych czy
prawnych pozostają poza obiegiem życia kulturalnego i społecznego lub mają do niego utrudniony
dostęp. Formularz wniosku w systemie EBOI zostanie udostępniony 30 kwietnia br.
Zobacz więcej

11. Ogłoszenia o konkursach - Nabór wniosków do Programu „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży",
2015-04-30
-----------------------------------------------------------------Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. "Polskoukraińska współpraca młodzieży". Zadanie będzie wykonywane poprzez realizację projektów z zakresu
współpracy młodzieży z Polski i Ukrainy. Projekt polega na organizacji spotkań rówieśników z Polski i
Ukrainy w ramach pobytu młodych Ukraińców w Polsce, trwającego nie mniej niż 7 dni i nie więcej niż 14
dni. Wysokość dofinansowania każdego zgłoszonego w ramach oferty projektu wynosi maksymalnie
50.000 zł. Termin składania ofert mija 15 maja 2015.
Zobacz więcej

12. Ogłoszenia o konkursach - Komisja Europejska - nabór wniosków do programu LIFE w 2015, 2015-0421
-----------------------------------------------------------------Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie
współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest
wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w
tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska
w tym przyrody. W związku z planowanym przez Komisję Europejską zaproszeniem do składania
wniosków do Programu LIFE w zakresie działań na rzecz środowiska oraz klimatu w naborze 2015 (więcej
informacji w naborze LIFE), przewidzianym na 1 czerwca 2015 r., NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków o
współfinansowanie projektów LIFE w formie dotacji ze środków NFOŚiGW w ramach którego wnioski
będzie można składać w okresie od 1 do 22 czerwca 2015 do godz. 15.30.
Zobacz więcej

13. Maraton Festiwal Telewizyjnych Filmów Sportowych 22-23 maja 2015, 2015-04-30
-----------------------------------------------------------------Maraton Festiwal Telewizyjnych Filmów Sportowych odbywać się będzie w dniach 22-23 maja 2015 w
Olsztynie. Celem Festiwalu jest przegląd twórczości telewizyjnej, zwłaszcza TVP, związanej ze sportem i
dziennikarstwem sportowym oraz konkurs na dokumenty i reportaże telewizyjne o tematyce sportowej.
Dodatkowo ważnym elementem jest propagowanie sportu masowego, promocja wartości sportu i
inspiracja środowisk twórczych do podejmowania tematów związanych z dramaturgią opartą na
wydarzeniach sportowych. Przy okazji Festiwal będzie promował organizatora - Warmię i Mazury oraz
Olsztyn, miasto, które stanie się miejscem spotkań wybitnych sportowców i twórców.
Zobacz więcej

14. Maraton Festiwal Telewizyjnych Filmów Sportowych – poszukiwani wolontariusze, 2015-04-30
-----------------------------------------------------------------Maraton Festiwal Telewizyjnych Filmów Sportowych odbywać się będzie w dniach 22-23 maja 2015 w
Olsztynie. Celem Festiwalu jest przegląd twórczości telewizyjnej, zwłaszcza TVP, związanej ze sportem i
dziennikarstwem sportowym oraz konkurs na dokumenty i reportaże telewizyjne o tematyce sportowej.
W związku z jego organizacją poszukiwani są wolontariusze.

15. Zaproszenie do udziału w seminarium szkoleniowym "Zrozumieć seniora", 2015-04-22
-----------------------------------------------------------------Grupa Doradcza Projekt spółka z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnym, 2-dniowym seminarium
szkoleniowym, upowszechniającym rezultaty projektu innowacyjnego: „Zrozumieć seniora kompendium metod i narzędzi efektywnego doradztwa i edukacji dla osób w wielu 50+”. Seminarium
szkoleniowe „SKUTECZNA EDUKACJA OSÓB W WIEKU 50+ - DOPASOWANIE USŁUG SZKOLENIOWYCH DO
POTRZEB I MOŻLIWOŚCI OSÓB STARSZYCH” odbędzie się w Olsztynie w dniach 11-12 maja 2015.
Seminarium skierowane jest przede wszystkim do osób zajmujących się planowaniem, organizacją i
realizacją szkoleń, a także odpowiedzialnych za przygotowanie ofert szkoleniowych (w tym w ramach
prawa zamówień publicznych) dla Powiatowych Urzędów Pracy.
Zobacz więcej

16. Oferta praktyk i wolontariatów zagranicznych organizowanych przez AIESEC Olsztyn, 2015-04-21
-----------------------------------------------------------------AIESEC czyli międzynarodowa organizacja studencka zrzeszająca około 124 kraje rozpoczyna dwa
projekty skierowane do przedszkoli oraz gimnazjów i szkół średnich. Są to International Kindergarten
(przedszkola) oraz Word Speaks (gimnazja i szkoły średnie). Projekty te będą trwały od 4 maja do 12
czerwca tego roku i polegają na organizacji wolontariatu w ramach którego grupa zagranicznych
studentów odwiedza szkoły różnych szczebli. Forma zajęć z wolontariuszami jest dowolna i ustala się ją
bezpośrednio z organizacją. Oba projekty mają umożliwić dzieciom i młodzieży bezpośredni kontakt z
różnymi kulturami, co ma wspomóc przełamywanie barier kulturowych i poszerzanie horyzontów. Ideą
zajęć z wolontariuszami z różnych zakątków świata jest na przykład edukacja międzykulturowa,

budowanie postawy tolerancji czy też wrażliwości kulturowej.
Zobacz więcej

17. Zaproszenie do udziału w projekcie "Zielone Gry", 2015-04-21
-----------------------------------------------------------------Zielone Gry. Biblioteki i organizacje pozarządowe włączają młodych do gry o przyrodę to projekt
edukacyjno-ekologiczny. Edukacja odbywa się w nim w bardzo atrakcyjny sposób: za pomocą gier
planszowych oraz internetowej. Dzięki temu wzrośnie wiedza młodych ludzi (od gimnazjalistów
po studentów) na temat bioróżnorodności, zmian klimatu oraz ekonomicznej wartości ekosystemów.
Inspiracją jest idea serious games, czyli gier, które nie tylko bawią, ale również skłaniają do refleksji,
przekazują wiedzę lub pozwalają nabywać umiejętności. W projekcie mogą wziąć udział publiczne,
szkolne i pedagogiczne biblioteki oraz organizacje pozarządowe z całej Polski.
Zobacz więcej

18. Pomóżmy Nepalczykom, 2015-04-30
-----------------------------------------------------------------Po wielkim trzęsieniu ziemi w Nepalu, sytuacja w tym kraju jest dramatyczna. Potrzebna jest każda
pomoc. Polskie organizacje charytatywne zbierają pieniądze, licząc na naszą ofiarność.
Zobacz więcej

19. Platforma NGO na Paradzie Równości – rejestracja, 2015-04-27
-----------------------------------------------------------------Fundacja im. Stefana Batorego wzorem ubiegłego roku, korzystając ze wsparcia Funduszy EOG,
przygotowuje platformę dla organizacji pozarządowych, w tym dla Grantobiorców programu Obywatele
dla Demokracji. Zgłoszenia przesyłać można do środy, 13 maja, godz. 12:00. Organizatorzy zachęcają
również do przygotowania wydarzeń w ramach Festiwalu Parady Równości 2015. Festiwal rozpocznie się
ok. 30 maja 2015 i potrwa do ok. 15 czerwca 2015. Zgłaszać można m. in. prorównościowe debaty,
warsztaty, szkolenia, pokazy, wystawy, dyskusje, koncerty, imprezy i inne wydarzenia. Zobacz więcej

20. Ruszyła rejestracja na VII Kongres Kobiet, 2015-04-30
-----------------------------------------------------------------W tym roku VII Kongres Kobiet odbędzie się 11 i 12 września na warszawskim „Torwarze”. Hasło
tegorocznego zjazdu: „Jak nie my, to kto? Jak nie teraz, to kiedy?”. Formularz rejestracyjny znajduje się
na stronie www.kongreskobiet.pl.
Zobacz więcej
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