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DZIAŁANIA CWOP
Projekt: "Mamy TO!"
Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa WarmińskoMazurskiego. Zapraszamy młodych mieszkańców Ostródy i okolic do włączenia
się w realizację ciekawych inicjatyw.
Projekt ten skierowany jest do grupy młodzieży i obejmuje między innymi
warsztaty pt. „Młodzieżowa strona życia”. Zapewniają one aktywne spędzanie
czasu wśród rówieśników. W jego ramach odbędzie się cykl zadań „Akcjareakcja”, w której młodzież zimą podzieli się kubkiem ciepłej herbaty z
bezdomnymi oraz działania w opiece nad zwierzętami. Kolejnym elementem
tego przedsięwzięcia są działania pt. „Szkoła przyjacielem Koalicji”, które mają
na celu upowszechnianie wśród grupy młodzieży pragnącej otworzyć się na
nowe osoby, a także instytucje jakimi są szkoły.
Zobacz pierwszą fotorelacje z działań :
https://www.facebook.com/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych/post
s/1941410905890011

Projekt: Rodzina Aktywna
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw
Obywatelskich prowadzi nadal prężnie działania w projekcie „Rodzina
Aktywna”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków RPO Warmia
i Mazury na lata 2014-2020. Harmonogram na czerwiec 2018 znajdziesz na:
http://www.cwop.org.pl/component/content/article/3-newsflash/957harmonogram-projektu-rodzina-aktywna.html
Skoro rodzina to sprzątanie, pranie i dbanie o dom, jak zrobić to w sposób
ekologiczny? Warsztaty dla naszych uczestników sprawiły, że nie jest to dla
nich tajemnicą. Zobacz więcej:
https://www.facebook.com/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych/post
s/1945616472136121
PIKNIK RODZINNY WITAMY WAKACJE !
Cudownie kolorowy, radosny i rodzinny event, który wspólnie z nami
poprowadzili uczestnicy projektu "Rodzina Aktywna". Niezawodna Grupa
Animacyjna As (Szymon i Andrzej) prowadziła animacje, konkursy i tańce.
Dmuchańce i watę cukrową zapewnili Dmuchańce MARMIR Morąg.
Dziękujemy wszystkim za udział i wspólną zabawę. Event współfinansowany
był ze środków RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020.
Zobacz zdjęcia:
https://www.facebook.com/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych/post
s/1960976080600160
https://www.facebook.com/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych/post
s/1960976080600160

Projekt: W stronę zmiany
W partnerstwie z Gminą Wiejską Ostróda/Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Ostródzie CWOP realizuje projekt pt. "W stronę zmiany", który
jest współfinansowany ze środków RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020.
Harmonogram działań tego projektu na czerwiec 2018 znajdziesz na:
http://www.cwop.org.pl/component/content/article/3-newsflash/958harmonogram-projektu-w-strone-zmiany.html
Warsztaty „Ekonomia Społeczna na Wsi”, prowadzone przez doradcę
Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej w Ostródzie - Sylwię Wyszyńską.
Zobacz zdjęcia:
https://www.facebook.com/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych/post
s/1948658168498618

Projekty: Zanim będzie za późno
W ramach projektu "Zanim będzie za późno" współfinansowanego ze środków
RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 odbyły się warsztaty „Domowe
sposoby na domowe porządki”. Zobacz zdjęcia:
https://www.facebook.com/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych/post
s/1949317675099334

KRAJ:
Nabór projektów w Programie Erasmus+: „Wymiany i mobilność
w sporcie”.
Komisja Europejska ogłosiła zaproszenia do składania wniosków na realizację
projektów w ramach Programu Erasmus+. W ramach tego działania wspierane
są organizacje promujące inicjatywy sportowe na szczeblu lokalnym, które mają
na celu rozpowszechnianie pozytywnych wartości sportu.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 26 LIPCA 2018
Więcej informacji : http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2181371.html

Nabór wniosków do programu grantowego dla gmin.
Trwa nabór do konkursu grantowedo dla gmin działających smodzielnie lub w
partnerstwie z organizacjami pozarządowymi. Konkurs na szkolenia dla
mieszkańców gmin z kompetencji cyfrowychw 7 tematach:
- Rodzic w internecie
- Mój biznes w sieci
- Moje finanse i transakcje w sieci
- Działanie w sieciach społecznościowych
- Tworzę własną stronę internetową (blog)
- Rolnik w sieci
- Kultura w sieci.
W ramach grantów możliwy jest zakup komputerów.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 30 CZERWCA 2018 roku
Więcej informacji : http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2181285.html

WARTO PRZECZYTAĆ:
Praca w chmurze łatwiejsza?
Ulepszenia w chmurze Microsoft dla Organizacji Pozarządowych. Aby wybrać
najlepsze rozwiązanie technologiczne dla Waszej organizacji, sprawdźcie
TechSoup Polska Cloud Manager.
Zobacz więcej : http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2182504.html

Kilka słów o fundraisingu!
- Zbieraj miliony – Darczyńcy przekazują środki w zależności od tego, o co i jak
się do nich zwraca. Jeśli masz wystarczająco inspirujący pomysł, to i sami
darczyńcy pomogą ci poszerzyć skalę działania – mówi Angela Cluff, brytyjska
ekspertka od fundraisingu.”
Zobacz więcej : http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2182264.html

CZY PAMIĘTASZ ?
30 CZERWCA kończy się nabór wniosków do programu grantowego dla gmin, o którym
wcześniej wspominaliśmy: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2181285.html
Do 30 CZERWCA fundacje i Stowarzyszenia mają obowiązek zatwierdzenia finansowego
poprzez uchwałę o przyjęciu! Sprawozdanie podpisane przez cały zarząd zachowaj w
dokumentacji oraz umieść na stronie internetowej ngo.

