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Młodzieży
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------------------------------------------------------------------

1. Szkolenia OCOP – „Zbiórki publiczne”
-----------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. "Zbiórki publiczne”, które przeprowadzi Monika Falej dyrektorka Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, certyfikowana trenerka STOP.
Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu
olsztyńskiego zainteresowanych ostatnimi zmianami związanymi z organizacją zbiórek publicznych.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe.
Miejsce szkolenia:
Urząd Gminy Dywity, sala sesyjna
ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity
Termin:
18 lipca 2014r. (piątek) g. 16.30-18.30
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie

http://www.ocop.olsztyn.pl/index.php?group=ocop&page=szkolenia&grupa=1&id=163. O udziale w
szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu poinformujemy Państwa telefonicznie lub pocztą
elektroniczną najpóźniej 3 dni przed szkoleniem.
Informacje na temat szkolenia:
OCOP, ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
tel. 503 680 500
ocop.olsztyn@gmail.com

Szkolenie jest organizowane przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” w ramach projektu „W
kierunku profesjonalizacji" realizowanego przy współudziale finansowym Powiatu Olsztyńskiego

2. Interpelacja w sprawie obowiązku księgowego organizacji pozarządowych oraz planowanych zmian w
tym obszarze
-----------------------------------------------------------------Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" zwrócił się z prośbą do Pani Poseł RP Beaty Bublewicz o
złożenie interpelację w sprawie postępu prac dotyczących uproszczeń w zakresie prowadzenia ksiąg
rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych przez organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i
fundacje).
Zobacz więcej >>

3. II Cykl szkoleń przygotowujących do testowania „Modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych” zgłoszenia do 28 sierpnia 2014
-----------------------------------------------------------------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. Chętne osoby
prosimy o zgłoszenia do dnia 28 sierpnia 2014.
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 8 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 - Konkurs z zakresu pomocy społecznej 2014
-----------------------------------------------------------------Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z
zakresu pomocy społecznej świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w 2014 roku.
Zobacz więcej >>

10. Ogłoszenia o konkursach - Konkurs MSiT: Wspieranie realizacji projektu Animator Sportu Dzieci i
Młodzieży
-----------------------------------------------------------------Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs wniosków na dofinansowanie w 2014 r. zadania z
zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży realizowanego w ramach projektu „Animator Sportu Dzieci i
Młodzieży”, dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF). Oferty należy
składać do 17 lipca 2014.
Zobacz więcej >>

11. Ogłoszenia o konkursach - Nagrody w konkursie „Razem dla Regionu 2014”
-----------------------------------------------------------------Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich informuje, że główne nagrody
rzeczowe (o wartości ok. 800 zł każda) w konkursie dla mediów lokalnych województwa warmińskomazurskiego pt. „Razem dla Regionu 2014” fundują: WM Urząd Marszałkowski oraz Związek Gmin
Warmińsko-Mazurskich. Dodatkowymi nagrodami dla wyróżnionych są dyplomy od organizatorów oraz
zestawy książek ufundowane przez regionalne wydawnictwa, m.in. Pracownię Wydawniczą „Elset” i
Studio Poligrafii Komputerowej „SQL” w Olsztynie oraz Oficynę Wydawniczą „Retman” w Dąbrównie.
Zobacz więcej >>

12. Ogłoszenia OCOP - Instytut Spraw Publicznych poszukuje wolontariuszy z całej Polski do monitoringu
kampanii wyborczej
-----------------------------------------------------------------Instytut Spraw Publicznych poszukuje osób chętnych do obywatelskiego monitorowania samorządowej
kampanii wyborczej. Działanie to ma za zadanie sprawdzenie przejrzystości i prawidłowości
funkcjonowania wyborów samorządowych w Polsce od strony ich finansowania. Pomoc wolontariuszy
przyczyni się do opracowania rzetelnych danych na temat funkcjonowania komitetów wyborczych, a w
razie wykrycia nieprawidłowości - na działania, które pozwolą to zmienić.
Zobacz 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

