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1. Zaproszenie do wypełnienia ankiety dotyczącej funkcjonowania Olsztyńskiego Centrum Organizacji
Pozarządowych
-----------------------------------------------------------------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.

2. Udział w seminarium pn.: „Wnioski i rekomendacje z prac Krajowych Sieci Tematycznych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”
-----------------------------------------------------------------W dniach 11-12 maja 2015r. w Warszawie odbyło się dwudniowe seminarium pn. „Wnioski i
rekomendacje z prac Krajowych Sieci Tematycznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”
organizowane przez Krajową Instytucję Wspomagającą. Celem spotkania było wypracowanie wniosków
oraz rekomendacji płynących z pięcioletnich prac Krajowych Sieci Tematycznych funkcjonujących w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Seminarium było okazją do spotkania się członków
wszystkich Krajowych Sieci Tematycznych reprezentujących wszystkie obszary wsparcia Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz reprezentantów Regionalnych Sieci Tematycznych PO KL. Związek
Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” reprezentowała Monika Falej, wiceprezes.
Zobacz więcej

3. Zostań wolontariuszem - III edycja Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego
-----------------------------------------------------------------Miasto Olsztyn zaprasza osoby pełnoletnie do wspomagania III edycji Olsztyńskiego Budżetu
Obywatelskiego. Organizatorzy zapraszają do udziału w kampanii informacyjnej na temat OBO, zbierania
wniosków od mieszkańców, promocji pozytywnie zweryfikowanych osiedlowych i ogólnomiejskich
wniosków oraz procesu głosowania na projekty OBO. Uczestnicy będą mogli skorzystać ze szkoleń z
zakresu wolontariatu, struktury budżetu miasta, zasad OBO, otrzymają koszulki, gadżety miejskie,
identyfikatory oraz uzyskają doświadczenia w zakresie wolontariatu miejskiego oraz budżetu
obywatelskiego, potwierdzone certyfikatem o odbyciu wolontariatu oraz szkoleń. Termin składania
zgłoszeń mija 24 maja 2015.
Zobacz więcej

4. Konsultacje społeczne projektu aktualizowanej Strategii Rozwoju Turystyki Województwa WarmińskoMazurskiego - spotkanie w Olsztynie
-----------------------------------------------------------------W ramach konsultacji społecznych projektu aktualizowanej Strategii Rozwoju Turystyki Województwa
Warmińsko-Mazurskiego organizowane są spotkania w trzech miastach województwa. Podczas spotkań
zaprezentowany zostanie projekt aktualizowanej Strategii Rozwoju Turystyki Województwa WarmińskoMazurskiego. Spotkanie w Olsztynie odbędzie się 22.05.2015 r. o godz. 10.00, przy ul. Emilii Plater 1, w

sali sesyjnej.
Zobacz więcej

5. Zaproszenie do wskazywania przedstawicieli III sektora do pracy w 2 komisjach konkursowych
-----------------------------------------------------------------W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 otwartych konkursów
ofert na realizację zadań publicznych samorządu województwa Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe do wskazywania przedstawicieli
sektora do pracy w 2 komisjach konkursowych, które zostaną powołane do zaopiniowania ofert, które
wpłyną w w/w konkursach. Osoby do pracy w komisji nie może wskazać organizacja, która składa ofertę.
Kandydatury należy przesyłać do dnia 24 maja.
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.

7. 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

8. 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/

9. RODM - Debata oksfordzka dotycząca expose Ministra Spraw Zagranicznych – relacja
--------------------------------------------------------------------11 maja 2015 w Auli Teatralnej Centrum Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie odbyła się debata oksfordzka dotycząca expose Ministra Spraw Zagranicznych Pana Grzegorza
Schetyny. Dyskusja dotyczyła tezy „Ścisła współpraca z USA jest dla Polski ważniejsza niż dobre relacje z
partnerami z Unii Europejskiej”. Studenci Stosunków międzynarodowych oraz Dziennikarstwa i
komunikacji społecznej (kierunki wchodzące w skład Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego) dyskutowali żywo w temacie obronności i bezpieczeństwa Polski w obecnym
czasie bazując na przykładach z historii naszego kraju. Młodzież stosowała szeroki wachlarz przykładów i
argumentów za poparciem współpracy Polski z USA w kwestii obronności. Obydwie strony debaty
sprawnie posługiwały się cytatami pochodzącymi z expose Ministra Spraw Zagranicznych.
Zobacz więcej

10. 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

11. 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.

12. Ogłoszenia o konkursach - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów
finansowanych z funduszy zewnętrznych
-----------------------------------------------------------------Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego w 2015 r. - w

zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych. Kwota
przeznaczona na dofinansowanie zadań (w zakresie wkładu własnego do projektów finansowanych ze
źródeł zewnętrznych) w konkursie to: 60 000 zł. Wnioskowana dotacja nie może być większa niż 10 000
zł. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17
(pok. 3), tel. 89 512 58 75 lub 89 512 58 80, w którym również do dnia 5 czerwca 2015 r. - należy składać
oferty.
Zobacz więcej

13. Ogłoszenia o konkursach - VII edycja konkursu grantowego „Odkryj e-wolontariat”
-----------------------------------------------------------------Konkurs „Odkryj e-wolontariat” od 2009 r. nagradza i promuje projekty społeczne, które prowadzone są
głównie w Internecie, a ich siłą napędową są e-wolontariusze – osoby, które wspierają projekt w sposób
dobrowolny i bez wynagrodzenia za pośrednictwem Internetu. E-wolontariusze dzielą się swoją wiedzą i
umiejętnościami, a ich działalność nie zna żadnych barier – mogą wspierać projekty i organizacje
działające setki kilometrów od ich miejsca zamieszkania, o dowolnej porze dnia i nocy. Do 31 maja 2015
r. polskie organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą ubiegać się o granty oraz udział w
programie edukacyjnym, który profesjonalnie przygotuje je do prowadzenia projektu społecznego
opartego na współpracy z e-wolontariuszami. Pula nagród w konkursie wynosi 20 tys. zł. Wejdź na
stronę http://konkurs.e-wolontariat.pl/, wypełnij formularz zgłoszeniowy i odeślij go na
adres: konkurs@e-wolontariat.pl do 31 maja 2015 r.

14. Ogłoszenia o konkursach - Konkurs MSZ „Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej”
-----------------------------------------------------------------Minister Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego: „Wymiar wschodni
polskiej polityki zagranicznej 2015”. Celem zadania publicznego jest budowanie trwałych więzi
społeczno-kulturalnych między społeczeństwem polskim i społeczeństwami krajów Partnerstwa
Wschodniego oraz Rosji. Termin składania wniosków upływa w dniu 27 maja 2015 r. o godz.
15.30. Zobacz więcej

15. Ogłoszenia o konkursach - Konkurs MSZ „Edukacja globalna 2015”
-----------------------------------------------------------------Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania: „Edukacja globalna 2015”. Celem
zadania jest realizacja działań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego
odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w 2015 r.” Projekty w konkursie mogą być
zgłaszane przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i niepubliczne
szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz PAN i jej jednostki organizacyjne. Zobacz więcej

16. Ogłoszenia o konkursach - Konkurs MSZ "Wolontariat polska pomoc 2015
-----------------------------------------------------------------Celem zadania będzie: wyłonienie najlepszych projektodawców, którzy będą realizować projekty

wolontariackie na rzecz jednego z krajów partnerskich, będących biorcami oficjalnej pomocy rozwojowej
(ang. ODA), tj. krajów znajdujących się na liście Komitetu Pomocy Rozwojowej (Development Assistance
Committee, DAC) OECD. Termin składania wniosków mija 3 czerwca 2015 r. Zobacz więcej

17. Ogłoszenia o konkursach - Zarząd Województwa Warmińsko –Mazurskiego - konkurs "Pilotażowy
program wsparcia inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim w 2015 roku”
-----------------------------------------------------------------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

18. Ogłoszenia o konkursach - Bank BPH ogłosił konkurs „Zmieniaj świat wokół siebie”
-----------------------------------------------------------------Bank BPH organizuje kolejną edycję konkursu „Zmieniaj świat wokół siebie”. Tym razem mogą w nim
wziąć udział organizacje pozarządowe, które mają pomysł na zrewitalizowanie lub urozmaicenie miejsc i
przestrzeni publicznych w miastach. Zwycięski projekt wybiorą internauci w głosowaniu na fanpage
„Make Life Fair”, a Bank BPH sfinansuje jego realizację. Do organizacje pozarządowe mogą zgłaszać
inicjatywy na ulepszenie przestrzeni publicznych do 20 maja br.
Zobacz więcej

19. Przyszłość Dworca Głównego w Olsztynie – debata obywatelska
-----------------------------------------------------------------Stowarzyszenie Forum Rozwoju Olsztyna zaprasza wszystkich mieszkańców Olsztyna i nie tylko na
debatę, której głównym tematem będzie przyszłość Dworca Głównego w Olsztynie. Spotkanie odbędzie
się we wtorek, 19 maja, o godz. 18:00 w Domu Technika przy Placu Konsulatu Polskiego 1 w Olsztynie.
Zobacz więcej

20. Walne Zebranie Sprawozdawcze W-MSON 21 maja 2015
-----------------------------------------------------------------Walne Zebranie Sprawozdawcze Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych odbędzie
się w dniu 21 maja br. (czwartek) o godz. 13:00 w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim (Al.
Marsz. J. Piłsudskiego 7/9) sala 203.
Zobacz więcej

21. Wykład (Nie)równość płci w prawie
-----------------------------------------------------------------W sobotę 16 maja o godz. 12.50 w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP, przy ul. Jagiellońskiej 59
w sali nr 15 odbędzie się wykład dr Adriany Bartnik, który będzie dotyczył gender w prawie.
Zobacz więcej

22. Zaproszenie na spotkanie "Równość, dyskryminacja, mobbing a świadomość społeczna"
-----------------------------------------------------------------Stowarzyszenie "Piękny Most" w Sząbruku i Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" w Olsztynie
zapraszają na spotkanie "Równość, dyskryminacja, mobbing a świadomość społeczna". Spotkanie
odbędzie się w Wiejskim Domu Kultury w Biesalu, 16 maja 2015 r. godz. 17.00.
Zobacz więcej
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