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Szkolenia, konsultacje, spotkania :
•

Już 7 grudnia 2019 r na placu przy Urzędzie Gminy Ostróda odbędzie się Kiermasz
Bozonarodzeniowy. Przygotowalismy wiele atrakcji dla wszystkich odwiedzających.
Nie zabraknie również obecności Świętego Mikołaja. Serdecznie zapraszamy do
udziału organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich oraz rękodzielników z
powiatu ostródzkiego do pokazania swoich produktów lokalnych. Stwórzmy wspólnie
Magię Świąt! Czytaj więcej.

•

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza na konferencję „Kobiety
z Kół Gospodyń Wiejskich - liderki lokalnej społeczności”. Wydarzenie odbędzie się
12 grudnia 2019 r. w Hotelu Kopernik w Olsztynie, al. Warszawska 39 w godzinach
10:00 – 15:30. Czytaj więcej.

•

Do 30 grudnia 2019 r. można składać propozycje osób/instytucji/firm do nagrody
"Laur Najlepszym z Najlepszych" (edycja XVII), które wyróżniły się na forum
regionu, krajowym lub międzynarodowym, osiągnęły sukces i zostały docenione lub
przyczyniły się do promocji regionu w kraju i na świecie. Czytaj więcej.

•

Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego odpowiadających za
współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz reprezentantów NGO do udziału w
bezpłatnym szkoleniu związanym z nowymi wzorami oferty, sprawozdania i umowy
na realizację zadań publicznych, które odbędzie się w dwóch turach: 9 oraz 10 grudnia
2019 w godz. 9.00-17.00 w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie przy ul.
Jana III Sobieskiego 9, sala 237 ( I piętro). Czytaj więcej.

Konkursy, fundusze :
•

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ogłosił nabór wniosków w Konkursie Partnerstwo dla Wolontariatu – Edycja Lokalna
2020 w ramach Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu
Długoterminowego na lata 2018-2030. Czytaj więcej.

•

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił otwarty konkurs
ofert na 2020 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w
zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Czytaj więcej.

•

Program dotacyjny Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty” jest
prowadzony w ramach Priorytetu 3, Schemat 3B, Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022. Czytaj więcej.

•

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił pierwszy otwarty
konkurs pt. „Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze i edukacji” o finansowanie
badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych w module B i zaprasza do składania wniosków. Czytaj więcej.

Warto przeczytać :
•

5 grudnia to Dzień Wolontariusza. Wolontariusze, czyli osoby działające
bezinteresownie („ochotniczo i bez wynagrodzenia") na rzecz innych, mają swoje
prawa. Z okazji Dnia Wolontariusza portal NGO przypomina organizacjom
pozarządowym i działającym w NGO-sach wolontariuszom, jakie relacje ich łączą.
Czytaj więcej.

•

Chcesz pozyskać firmę do współpracy z Twoją organizacją? Jak się do tego zabrać?
Czego oczekuje biznes od fundacji i stowarzyszeń? Obejrzyj nagranie z webinarium
"Współpraca NGO z biznesem – od czego zacząć?". Dużo przykładów i praktyki!
Zapraszamy! Czytaj więcej.

•

Dwie rzeczy, których o aktywizmie uczy Nowa Zelandia [Felieton Wilczyńskiego]
„Martwisz się, że tak mało ludzi przychodzi działać w twojej organizacji lub na rzecz
sprawy, o którą walczysz? Wypalasz się, bo robisz świetne wydarzenia i nikt nie
przychodzi? Masz wrażenie, że nikogo nie interesuje już aktywizm i robienie dobrych
rzeczy? Poszukaj inspiracji. Choćby daleko!” Czytaj więcej.

