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Szkolenia, spotkania, seminaria:
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014−2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach:
Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz
aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.
Poddziałania: 11.1.3 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz
zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt ZIT Ełk
Więcej informacji znajdziesz na stronie.
Seminarium: Projekty współpracy europejskiej w ramach Programu Kreatywna Europa
W związku z ogłoszonym nowym naborem wniosków w ramach Programu Kreatywna
Europa (obszar Projekty współpracy europejskiej), w dniu 6 listopada w Warszawie
odbędzie się seminarium, podczas którego będzie można dowiedzieć się więcej o
dodatkowych priorytetach obszaru, a także prześledzić proces składania wniosku.
Czytaj więcej.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego informuje, iż w dniach 22-23 listopada 2018 r. w Lidzbarku
Warmińskim odbędzie się spotkanie Regionalnej Platformy na Rzecz Rozwoju Ekonomii
Społecznej, realizowane w ramach Projektu pozakonkursowego ROPS pt. „Ekonomia
Społeczna na Warmii i Mazurach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Więcej informacji znajdziesz na stronie.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza przedstawicieli instytucji sektora pomocy
społecznej, rynku pracy, oświaty, ochrony zdrowia, sądownictwa, policji oraz organizacji
pozarządowych z terenów powiatów piskiego, kętrzyńskiego i ostródzkiego, na seminaria
w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. Czytaj więcej.

Do 22 Listopada 2018 roku organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na
terenie województwa warmińsko-mazurskiego mogą zgłaszać swojego kandydata na
członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko –
Mazurskiego. Czytaj więcej.

Konkursy, fundusze:
Nabór wniosków w programie Kreatywna Europa – komponent Kultura: Projekty
współpracy europejskiej. Obszar grantowy wspierający działania kulturalne oparte na
współpracy międzynarodowej podmiotów z sektora kultury i/lub kreatywnego. Projekty
powinny promować europejskie wartości i przyczyniać się do międzynarodowego obiegu
dzieł, osób i ich twórczości. Najbliższy termin składania wniosków upływa 11 grudnia
2018 r. Więcej informacji na stronie.
Do 31 października 2018 r. można składać wnioski w otwartym konkursie na realizację
zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej
ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. Czytaj więcej.
Instytut Muzyki i Tańca zaprasza do składania wniosków w programie Szkoła mistrzów
budowy instrumentów ludowych – edycja 2019. Termin naboru wniosków upływa 30
listopada. Więcej informacji na stronie.
Funduszu na rzecz demokracji i solidarności w Europie (Civitates) ogłosił konkurs
grantowy dotyczący wyzwań, szans i zagrożeń dla społeczeństwa obywatelskiego i
demokracji związanych z komunikacją i (dez)informacją w mediach społecznościowych..
Termin składania koncepcji projektów upływa 30 listopada 2018 r. Czytaj więcej.

Wójt gminy Małdyty przekłada że w dniach od 19.10.2018 do 05.11.2018 trwają Konsultacje
Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi . Więcej informacji na stronie BIP
Gmina Małdyty.

Warto przeczytać:
Jak wykorzystać ekonomię współpracy w organizacji? Ekonomia współdzielenia to jeden
z najciekawszych trendów technologicznych. Dzielenie się zasobami pozwala
zaoszczędzić pieniądze, generuje mniej odpadów, a także pozwala zarabiać na
niewykorzystywanych przedmiotach. Jak wykorzystać ekonomię współdzielenia mogą
organizację pozarządowe, opowiada nam Leszek Szklarczyk z portalu Rent and Lend.
Czytaj więcej.
Współpraca organizacji z firmami - ryzyka i szanse. Deloitte i Forum Darczyńców
opracowali podręcznik dla organizacji pozarządowych pt. „Współpraca podmiotów
biznesowych i organizacji pozarządowych: aspekty prawno-podatkowe” Podręcznik już
od dziś można bezpłatnie pobrać w wersji elektronicznej. Więcej informacji.
Warto nauczyć się prosić o darowizny, a nie czerwienić ze wstydu. Proszenie ludzi o
darowizny nie jest czymś wstydliwym, to nie jest żebranie. To zaproszenie do
wypełniania naszej misji – to największa wartość, jaką może dać darczyńcom organizacja.
Trzeba się jednak tego nauczyć – przekonuje Eduard Marček, szef Słowackiego Centrum
Fundraisingu. Czytaj więcej.
Organizacje społeczne. To działa! Włącz się w ogólnopolską kampanię! Rusza
ogólnopolska kampania Organizacje społeczne. To działa. Chcemy opowiadać o tym, co
robimy – my, organizacje z całej Polski – jak codziennie, skutecznie zmieniamy
rzeczywistość. Na lepsze. Więcej informacji.

