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DZIAŁANIA CWOP
Projekt : Rodzina Aktywna
Rozpoczęta w lipcu druga edycja projektu „Rodzina Aktywna” przewiduje w
tym miesiącu przeprowadzenie „Warsztatów Rozmaitości” i „Akademii
Mądrego Rodzica”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków RPO Warmia
i Mazury na lata 2014-2020.
Harmonogram działań na bieżący miesiąc znajdziesz na:
http://www.cwop.org.pl/projekty/projekty-realizowane/957-harmonogramprojektu-rodzina-aktywna.html

Projekt: W stronę zmiany
W tym miesiącu Stowarzyszenie CWOP w partnerstwie z Gminą Wiejską
Ostróda / Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostródzie realizuje drugą
edycję projektu pt. "W stronę zmiany", który jest współfinansowany ze środków
RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Harmonogram na ten miesiąc
przewiduje szereg działań doradczych i szkoleń.
Harmonogram działań tego projektu na sierpień 2018 znajdziesz na:
http://www.cwop.org.pl/projekty/projekty-realizowane/958-harmonogramprojektu-w-strone-zmiany.html

Projekt: Zanim będzie za późno
W ramach projektu "Zanim będzie za późno" współfinansowanego ze środków
RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 w miesiącu sierpniu przewidywane
są różnego rodzaju warsztaty dla uczestników projektu.
Harmonogram działań znajdziesz na:
http://www.cwop.org.pl/projekty/projekty-realizowane/960-2018-08-07-11-3309.html

Przypominamy, że tylko do 13 sierpnia trwa rekrutacja do projektu
"Kompetentne organizacje obywatelskie budują III sektor".
Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś swojej organizacji zrób to już dziś!

Więcej informacji: http://www.cwop.org.pl/projekty/959-rekrutacjakompetentne-organizacje-obywatelskie-buduja-iii-sektor.html

KRAJ:
Konkurs Edukacja Globalna.
Zbliża się termin składania wniosków w konkursie "Edukacja globalna.
Regranting dla organizacji pozarządowych"
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 10 SIERPNIA 2018
WIĘCEJ INFORMACJI : http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2185481.html

Wsparcie działań: "Pro defensione pro historia - ku chwale Polski
Niepodległej"
Konkurs skierowany przede wszystkim do grup nieformalnych. Rekonstrukcje
historyczne, gry terenowe, festyny, pikniki, zloty, turnieje sportowe czy zawody
strzeleckie - to tylko nieliczne przykłady przedsięwzięć, które mogą uzyskać
wsparcie w ramach działania programu.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 26 SIERPNIA 2018
WIĘCEJ INFORMACJI : http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2185613.html

REGION:
Olsztyn: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego.
Prezydent Miasta Olsztyn ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 24 SIERPNIA 2018
Więcej informacji :
http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/347974/otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje
_zadania_publicznego_polegajacego_na_prowadzeniu_placowek_wsparcia_dzie
nnego_ii_edycja_2018/

Olsztyn: Działania wyrównujące szansę osób niepełnosprawnych.
Prezydent Miasta Olsztyn ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego mającego na celu wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością
słuchu w życiu społecznym.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 24 SIERPNIA 2018
Więcej informacji:
http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/347977/otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje
_zadania_publicznego_polegajacego_na_wyrownywaniu_szans_osob_z_niepeln
osprawnoscia_sluchu_w_zyciu_spolecznym_2018r_/

Olsztyn: Działania w celu edukacji, promocji i profilaktyki
zdrowia.
Prezydent Miasta Olsztyn ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego polegającego na realizacji programów edukacji, promocji
i profilaktyki zdrowia.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 24 SIERPNIA 2018
Więcej informacji:
http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/347979/otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje
_zadania_publicznego_polegajacego_na_realizacji_programow_edukacji_prom
ocji_i_profilaktyki_zdrowia_ii_edycja_2018/

POWIAT
Zaproszenie do składania propozycji zadań publicznych na 2019
rok.
W związku z rozpoczęciem prac nad projektem "Rocznego Programu
Współpracy Powiatu Ostródzkiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz
Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego Na Rok
2019" organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2018 r. poz. 450) zaproszone są do składnia proponowanych zadań
publicznych.
Termin składania ofert: 31 SIERPNIA 2018
Czytaj więcej:
http://bip.powiat.ostroda.pl/175/2574/Zaproszenie_do_skladania_propozycji_za
dan_publicznych_na_2019_rok/

WARTO PRZECZYTAĆ:
1 Sierpnia.
W tym roku świętujemy 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.
Późniejsi powstańcy warszawscy w walce sprawdzili wartości wpajane im
w latach niepodległości, takie jak odpowiedzialność, prawość, braterstwo.
Zatrzymajmy się na chwilę i w skupieniu podziękujmy tym, którzy to
wywalczyli.
Czytaj więcej: http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/2185201.html

Zmiany w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej.
System nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonuje od 2016 roku. Na początku
tego roku przeszedł on pierwszą tak dużą korektę. Co powinniśmy o tym
wiedzieć? Jak to wykorzystać?
Czytaj więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2185568.html

Pomocna dłoń od facebooka wyciągnięta w stronę NGO.
Facebook to w dzisiejszych czasach podstawowe miejsce informacji o naszych
działaniach. Aby było nam jeszcze łatwiej, Facebook ogłosił bezpłatny dostęp
do platformy Workplace dla organizacji trzeciego sektora i instytucji
edukacyjnych w Polsce.
Czytaj więcej: http://technologie.ngo.pl/wiadomosc/2186189.html

CZY PAMIĘTASZ?
O tym pisaliśmy:
2 SIERPNIA 2018 kończy się nabór do konkursu gminy Ostróda
http://www.gminaostroda.pl/otwarty-konkurs-na-realizacje-zadania-publicznego-w-2018-r
3 SIERPNIA kończy się nabór do wojewódzkiego konkursu edukacyjnego.
https://bip.warmia.mazury.pl/955/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznychsamorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-przez-organizacje-pozarzadowe-orazpodmioty-wymienione-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-owolontariacie-w-zakresie-rozwoju-sektora-pozarzadowego-wojewodztwa-warminskomazurskiego-w-roku-2018.html
6 sierpnia kończy się nabór do konkursu MSiT: „Program rozwoju infrastruktury
lekkoatletycznej – edycja 2018”
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2183470.html
10 SIERPNIA kończy się nabór do konkursu „Edukacja Globalna”.
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2185481.html
10 SIERPNIA kończy się nabór do konkursu ofert na realizację zadań publicznych w formie
wsparcia w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2184397.html

