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Szkolenia, spotkania, konferencje :
Ośrodek OWIES w Elblągu oraz Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Ostródzie
zaprasza pełnomocników ds. współpracy z organizacji pozarządowymi, przedstawicieli
organizacji pozarządowych i grup inicjatywnych z powiatu ostródzkiego do udziału w Forum
Pełnomocników Powiatu Ostródzkiego w dniu 27 listopada 2017 r.
W programie między innymi:
- Podstawowe założenie RODO i co z nich wynika,
- Jak wdrażać RODO w organizacji,
- Działania Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Ostródzkim w 2018 r.,
- Co wynika z RODO dla współpracy na linii samorząd terytorialny – III sektor.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza na bezpłatne
spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców”. Spotkanie
odbędzie się 30 listopada 2018 r. w godzinach 10.00–12.45 w Wyższej Szkole
Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku, ul. Grunwaldzka 1.
Więcej informacji na stronie.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza na spotkanie konsultacyjne w ramach
projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” które odbędzie się 4 grudnia w
Eranova Miejsce Kreatywnej Aktywności, ul. Obrońców Tobruku 3 w Olsztynie.
Więcej informacji na stronie.
Bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i
Programów Krajowych, którego tematem jest : kwalifikowalność wydatków w
projektach finansowanych z funduszy unijnych odbędzie się 3 grudnia 2018 r. w
Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.
Więcej informacji na stronie.
Bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i
Programów Krajowych którego tematem jest : Zasada konkurencyjności w projektach
finansowanych z funduszy unijnych odbędzie się 4 grudnia 2018 roku w Centrum
Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A. Więcej informacji.

Bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i
Programów Krajowych którego tematem jest : Zarządzanie finansami w projektach
unijnych odbędzie się 5 grudnia 2018 roku w Centrum Wdrażania i Promocji
Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A. Więcej informacji na stronie.
Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza organizacje
pozarządowe i grupy nieformalne działające na terenie województwa do udziału w
drugim szkoleniu z cyklu "Akademii Dobrej Komunikacji", które odbywają się w
Elblągu i Olsztynie. Można dowiedzieć się m.in.: Jak dobrze prowadzić stronę na
Facebooku? Jak zdecydować, w jakich mediach społecznościowych powinna być
nasza organizacja? Jak wyciągnąć maksymalne korzyści z obecności organizacji w
sieci? Więcej informacji.

Konkursy, fundusze :
Zarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego polegającego na prowadzeniu w 2019 roku punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców
Powiatu Ostródzkiego. Oferty należy złożyć do dnia 27.11.2018 roku do godz. 15:00
na adres: Starostwo Powiatowe w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100
Ostróda. Więcej informacji na stronie.
Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację w 2019 r., Programu
„KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu
upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Wnioski należy składać do dnia 15 marca
2019 r. Więcej informacji.
Szybkie granty Funduszu Obywatelskiego. Wspieramy niezależne działania
obywatelskie podejmowane w reakcji na bieżące wydarzenia. Zgłoś swoją inicjatywę!
Czytaj więcej.
Otwarty konkurs grantowy Funduszu Obywatelskiego: zgłoś inicjatywę obywatelską
w pierwszym otwartym konkursie Funduszu Obywatelskiego!
Termin – 2 lutego 2018 r. Więcej informacji na stronie.

Warto przeczytać :
Właściwie dobrane i odpowiednio wykorzystywane aplikacje (online lub mobilne) to
dobry sposób na usprawnienie codziennych zadań w organizacji pozarządowej.
Zaoszczędzą czas, uporządkują pracę, ułatwią komunikację i współpracę w zespole.
Czytaj więcej. Czytaj więcej.
Ustawa o działalności pożytku pozwoliła na wyróżnienie części organizacji
pozarządowych poprzez nadanie im specjalnego statusu. Organizacje te mają
określone przywileje – najbardziej znany to 1%. Są jednak jeszcze inne, mniej znane.
Przypomnijmy sobie na jakie ulgi mogą liczyć OPP. Czytaj więcej.
Rozlicz wygodnie projekt dzięki aplikacji 2do2. Projekt nagrodzony w ramach
zeszłorocznej edycji Funduszu Sektora 3.0. 2do2 to aplikacja która ułatwi
organizacjom zarządzanie budżetem i rozliczanie projektów. Rozmawiamy z jedną z
twórczyń aplikacji 2do2 Magdaleną Szeniawską.
Czytaj więcej.
Prawa autorskie a media społecznościowe. Co Facebook, YouTube, Instagram,
Linkedin może zrobić z moimi zdjęciami lub filmami? W sieci krąży wiele mitów na
ten temat. Świetnie ilustrują one większy problem, jakim jest nieczytanie za długich i
zbyt skomplikowanych regulaminów tych serwisów. Zarówno prywatnie, jak i
prowadząc stronę firmową lub organizacji, warto znać kilka podstawowych
ograniczeń i praw, jakie dotyczą publikowania i korzystania z materiałów w mediach
społecznościowych. Czytaj więcej.

