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-----------------------------------------------------------------1. Zaproszenie na Forum Organizacji Pozarządowych - Olsztyn, 29.03.2012
-----------------------------------------------------------------Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe
działające na terenie Gminy Olsztyn do udziału w Forum Organizacji Pozarządowych w czwartek 29
marca 2012 o godzinie 16.30 (Ratusz sala 219). Będzie ono poświęcone bardzo istotnym kwestiom,
takimi jak: dopracowanie Regulaminu Forum, wytyczenie dalszej drogi "pozarządówki" w Olsztynie budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez włączenie się organizacji w pracę.
Program >>
W trackie Forum będzie możliwość deklaracji pracy w Zespołach Tematycznych wypracowujących
doroczny Program Współpracy Miasta Olsztyna z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013.
W związku z tym, iż w trakcie forum odbędzie się głosowanie nad zmianami Regulaminu Forum,
prosimy o rejestrację organizacji przez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>
Zarejestrowana organizacja otrzyma jeden mandat do głosowania, głos może zabierać dowolna l iczba
przedstawicielek i przedstawicieli. Mandat będzie wydawany w dniu Forum po okazaniu aktualnego
odpisu KRS lub wpisu do rejestru organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Olsztyn
prowadzonego w Biurze Pełnomocnika Prezydenta Miasta Olsztyn ds. współpracy z organizacjami

pozarządowymi (tylko do wglądu).
Ze względów organizacyjnych, prosimy wszystkie osoby pragnące wziąć udział w Forum o
zarejestrowanie się do dnia 27.03.2012 do godz. 15.00 poprzez wypełnienie FORMULARZA
ZGŁOSZENIOWEGO >> (poniżej).
Kontakt: :
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
prowadzone przez
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie"
e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com
tel. 503 680 500
10-274 Olsztyn
ul. Tarasa Szewczenki 1
sekretariat:
Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn
ropmo.olsztyn@gmail.com

--------------------------------------------------------------------2. Dodatkowe terminy rezerwacji sal w OCOP
--------------------------------------------------------------------Wychodząc naprzeciw życzeniom klientów Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
informujemy, że istnieje możliwość wynajęcia sal w soboty w następujących terminach: 24 marca, 21
kwietnia, 19 maja, 2, 16 i 23 czerwca 2012 (godz. 9.00-15.00).
Informacje dotyczące wynajmowania sal w OCOP >>
Zapraszamy!
Zespół OCOP

--------------------------------------------------------------------3. Rada Działalności Pożytku Publicznego - aktualności
--------------------------------------------------------------------Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi informuje, że kolejne
posiedzenie Rady DPP odbędzie się w dniu 22 marca br. o godz. 13.00 w Sali 325 Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1. W
załączniku na stronie również protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 lutego 2012.
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 „Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych”
realizowanego przy współudziale finansowym Gminy Olsztyn przez Związe k Stowarzyszeń "Razem w
Olsztynie".

--------------------------------------------------------------------5. Zaproszenie do udziału w Senior Games 2012
--------------------------------------------------------------------Warmia Mazury Senior Games 2012 to kontynuacja sportowych zmagań, które odbyły się w 2009
roku w holenderskim regionie Zeeland. W turnieju wzięło wówczas udział ponad 2 tys. zawodników z
całego świata. W Polsce sportowcy staną do rywalizacji w 11 konkurencjach. Halowi i plażowi
siatkarze wraz z tenisistami korzystać będą z nowoczesnych obiektów w Iławie. Z kolei badmintoniści,
lekkoatleci oraz tenisiści stołowi o cenne trofea powalczą w Lidzbarku Warmińskim. Uroczyste
rozpoczęcie i zakończenie zaplanowano w Olsztynie, gdzie rywalizować będą pływacy, piłkarze,
żeglarze, golfiści i miłośnicy brydża.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------6. 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.

--------------------------------------------------------------------7. Ogłoszenia o konkursach - Konkurs KSTP na najbardziej partnerski komitet 2011 roku
--------------------------------------------------------------------Krajowa Sieć Tematyczna do spraw Partnerstwa wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w
ramach Grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego ogłasza „Konkurs na najbardziej partnerski
komitet monitorujący 2011 roku”!
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------8. Ogłoszenia OCOP – Posiedzenie Rady W-MSON
--------------------------------------------------------------------Prezes W-MSON Tadeusz Milewski zaprasza na posiedzenie Rady W-MSON i spotkanie z
organizacjami członkowskimi w dniu 27 marca 2012 o godz. 13.00 w sali 203 Urzędu Wojewódzkiego
(Al. Piłsudskiego 7/9 w Olsztynie).
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------9. Ogłoszenia OCOP - PAFW - rusza Szkoła Liderów
--------------------------------------------------------------------Szkoła Liderów i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do uczestnictwa w programie
Liderzy PAFW. Jest to program rozwojowy, skierowany do lokalnych liderów: działaczy społecznych,
samorządowców i regionalnych autorytetów. Program trwa 12 miesięcy i jest nieodpłatny.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------10. Ogłoszenia OCOP - Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach
---------------------------------------------------------------------

Pod takim hasłem Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN z Wrocławia po raz kolejny przeprowadza
ogólnopolską zbiórkę żywności, funduszy i innych darów dla polskich kombatantów na Litwie,
Białorusi i Ukrainie. Poza darami mile widziane przez organizatorów są kartki z życzeniami dla naszych
Rodaków na Kresach.
Zobacz więcej >>

--------------------------------------------------------------------11. Ogłoszenia OCOP – Spotkanie turystów TRAMP
--------------------------------------------------------------------Zapraszamy rowerzystów i sympatyków na spotkanie klubowiczów TRAMP w dniu 20 marca 2012 r.
(wtorek) o godz. 19.00 do Pubu Sowa przy ul. Zamkowej 2 w Olsztynie.
Organizacja: Stowarzyszenie Centrum Turystyki Aktywnej "KOŁODROM"
Szczegóły ogłoszenia >>
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