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Szkolenia, spotkania, konferencje :
•

Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Rada Organizacji Pozarządowych Województwa
Warmińsko-Mazurskiego zapraszają na spotkanie dotyczące edukacji obywatelskiej oraz
współpracy NGO z jednostkami edukacyjnymi, które odbędzie się 10 kwietnia 2019 r. godz.
11:00 w sali 203 Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, adres: Al.
Marszałka J. Piłsudskiego 7/9. Planowany czas trwania: ok. 2 godziny.
Do udziału w spotkaniu zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu województwa
warmińsko-mazurskiego, w szczególności NGO zajmujące się edukacją obywatelską dzieci i
młodzieży oraz osób dorosłych (zarówno w ramach kształcenia formalnego jak i
nieformalnego, pozaszkolnego). Więcej informacji.

•

Chcesz dowiedzieć się jak sfinansować cele swojej organizacji, jak pozyskać fundusze na
projekt albo rehabilitację podopiecznego poprzez poproszenie o wsparcie społeczności
internetowej? Zapraszamy Cię do udziału w seminarium organizowanym przez Federację
Centrum Szpitalna poświęconemu crowdfundingowi. Więcej informacji.

Konkursy, fundusze :
•

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu
"Kultura – Interwencje 2019". Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania
tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także
upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji
projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu
społecznym. Więcej informacji.

•

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.:
„Wspieranie szkół i placówek oświatowych w realizacji skutecznych działań wychowawczych
i profilaktycznych”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej oferty wnioskodawcy lub
najlepszych ofert wnioskodawców, którzy zrealizują zadania polegające na: Tworzeniu
aktywnych środowisk wsparcia dla działań profilaktyczno-wychowawczych z zakresu
profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży; Modelowaniu działań
wychowawczych w środowiskach szkolnych; Budowaniu sieci współpracy w działalności
instytucji i służb pracujących na rzecz edukacji, wychowania i bezpieczeństwa dzieci i
młodzieży. Więcej informacji.

•

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, ogłasza konkurs grantowy „Patroni Roku”
skierowany do organizacji non-profit chcących wziąć udział w uhonorowaniu i umocnieniu
historycznego znaczenia wyróżnionych postaci: Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Anny
Walentynowicz, Stanisława Moniuszki oraz wydarzeń: Unii Lubelskiej i Powstań Śląskich.
Konkurs ma na celu upamiętnienie patronów, uznanych za zasługi i szczególne znaczenie dla
naszej Ojczyzny, poprzez finansowe wsparcie projektów ściśle z nimi związanych z
uwzględnieniem ich wartości edukacyjnej i kulturowej. Więcej informacji.

•

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację
zadań publicznych samorządu województwa w zakresie rozwoju sektora pozarządowego oraz
wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Ideą
przedsięwzięcia jest wsparcie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków
zewnętrznych poprzez pobudzenie organizacji do współpracy z biznesem, dofinansowanie
wkładów własnych, które organizacja pozarządowa wnosi do projektów finansowanych z
funduszy zewnętrznych. Więcej informacji.

Warto przeczytać :
•

1 kwietnia 2019 ostatnim dniem na CIT-8 dla części NGO-sów.
Termin składania CIT-8 jest w tym roku niestandardowy. Dla jednych dłuższy o jeden dzień,
dla innych o 7 miesięcy. Pamiętajmy: CIT-8 to obowiązek każdej organizacji pozarządowej.
Więcej informacji.

•

Media społecznościowe zmieniają się z dnia na dzień. Wpływ mają na to zarówno twórcy
portali społecznościowych, jak i sami użytkownicy oraz ich potrzeby. Nie jesteśmy w stanie
uniknąć w 100% błędów, ale możemy stale obserwować i uczyć się tego, jakie zachowania i
zabiegi eliminować z naszej strategii. Poznaj 7 elementów, które warto wykluczyć ze swojej
komunikacji. 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!

