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Szkolenia, spotkania, konferencje :
•

Związek Stowarzyszeń „Kongres Ruchów Miejskich” w dniach 22-23 czerwca 2019 roku w
Ostródzie i Iławie organizuje VI Kongres Ruchów Miejskich pod hasłem "Miasta Małe,
Średnie i Duże". Osoby, grupy nieformalne, instytucje i organizacje zaprasza się do
współtworzenia programu wydarzenia - poprzez zgłaszane tematów sesji, panelów i
warsztatów. Więcej informacji.

•

4 kwietnia 2019 roku w Olsztynie, odbędzie się bezpłatne szkolenie adresowane do
beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020).
Jego tematem jest Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych w ramach realizacji
projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego
na lata 2014-2020. Więcej informacji.

Konkursy, fundusze :
•

Rozpoczął nabór wniosków w ramach Priorytetu 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych
organizacji strażniczych i mediów obywatelskich oraz Priorytetu 4. Rozwój instytucjonalny
think tanków obywatelskich programu PROO. Zapraszamy do udziału w konkursach!
Organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz
wzmocnienie instytucjonalne, a także wspieranie rozwoju porozumień/platform współpracy.
Więcej informacji.

•

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w programie "Film". Wnioski
można składać w terminie do 29 marca 2019 roku. Celem programu jest promowanie wiedzy
na temat osiągnięć kinematografii, jej roli we współczesnej kulturze, a także wsparcie dla
działań sprzyjających rozwojowi kultury filmowej i upowszechniających ambitny,
niekomercyjny repertuar filmowy. Więcej informacji.

Warto przeczytać :
•

Do 31 marca większość organizacji pozarządowych musi mieć sporządzone i podpisane
sprawozdanie finansowe. Należy zebrać podpisy ELEKTRONICZNE wszystkich członków
zarządu oraz osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych. Zwracamy na to
uwagę, bo w praktyce wygląda to nieco inaczej niż w latach ubiegłych. Czytaj więcej.

•

Organizacja pozarządowa ma obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego za miniony
rok obrotowy. Obowiązek ten realizuje w odpowiednim terminie i formie. Instrukcja krok po
kroku. Czytaj więcej.

•

Do informacji, do wyboru, do bezpieczeństwa, do reprezentacji – to cztery podstawowe prawa
konsumentów. 15 marca obchodzimy Światowy Dzień Praw Konsumenta. Z tej okazji
przypominamy teksty publikowane w ngo.pl, a poświęcone kooperatywom spożywczym. W
kooperatywach bowiem w wyjątkowy sposób realizują się te prawa, które ma każdy z nas, jako
konsument. Czytaj więcej.

UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE POWIATU
OSTRÓDZKIEGO !
Stowarzyszenie CWOP w ramach projektu
„Kompetentne organizacje obywatelskie budują III sektor”
współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Program FIO - tworzy
aktualną BAZĘ NGO POWIATU OSTRÓDZKIEGO!
Zapraszamy do kontaktu w celu aktualizacji zebranych przez nas informacji
oraz rozszerzenia ich o swoje własne, którymi Wasze organizacje chciałyby
się podzielić.
Nazwę, dane teleadresowe, dane osób do reprezentacji i inne można przesłać
na adres cwop@cwop.org.pl

ZACHĘCAMY DO TWORZENIA Z NAMI
AKTUALNEJ BAZY!

