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Szkolenia, spotkania, konferencje :
•

Szkolenie – Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach
projektów finansowanych z FE. Tego jak uzyskać dofinansowanie możesz dowiedzieć
się na bezpłatnym szkoleniu, które odbędzie się 3 czerwca 2019 roku w Centrum
Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A . Czytaj więcej.

•

Poznaj metodę pracy doradczej praktykowaną od ponad 20 lat w organizacjach
pozarządowych tworzących Związek Biur Porad Obywatelskich. Naucz się pomagać
w taki sposób, aby wspierać samodzielność osób w kryzysowych sytuacjach. Odbądź
szkolenie, przystąp do egzaminu, uzyskaj zaświadczenie zgodnie z ustawą o
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz
edukacji prawnej. Bezpłatne szkolenie w Warszawie. Czytaj więcej.

Konkursy, fundusze :
•

Zaproszenie dla mieszkańców Gminy Miłomłyn do składania wniosków na wsparcie
operacji w ramach „Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału
Elbląskiego na lata 2016-2023”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. Czytaj więcej.

• The Open Society Initiative for Europe (OSIFE) zaprasza organizacje pozarządowe
zarejestrowane w Czechach, na Węgrzech, w Polsce i na Słowacji do udziału w
konkursie grantowym. Projekty zgłoszone do konkursu powinny wzmacniać
organizacje m.in. poprzez poprawę komunikacji i zwiększenie poparcia społecznego
dla ich działań oraz udoskonalenie sposobu pozyskiwania funduszy. Czytaj więcej.
•

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił otwarty konkurs
ofert na 2019 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w
zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Czytaj więcej.

•

Fundacja Promocji Gmin Polskich ogłosiła konkurs w ramach którego można
otrzymać grant w wysokości do 50 tys. zł. Celem projektu jest zwiększenie potencjału
instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych poprzez
zastosowanie metod, technik i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych w
planowaniu przestrzennym w minimum 20 gminach. Czytaj więcej.

Warto przeczytać :
•

Protokół z konsultacji projektu Wieloletniego programu współpracy Gminy
Miłomłyn z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 – 2022. Czytaj więcej.

•

Większość organizacji pozarządowych ma obowiązek sporządzić i podpisać
sprawozdanie finansowe do 31 marca (od tego roku trzeba to zrobić elektronicznie).
Następnie trzeba je zatwierdzić do 30 czerwca. Sprawozdanie podpisuje osoba, która
je sporządza (zazwyczaj księgowa lub księgowy) oraz wszyscy członkowie zarządu.
Co ma więc zrobić stowarzyszenie, w którym zarząd nie działa? Czytaj więcej.

•

Po 10 miesiącach od rozpoczęcia stosowania RODO Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych nałożył pierwszą karę za naruszenie zasad przetwarzania danych
osobowych. Wysokość kary wyniosła 943 tysiące złotych. Ukaranym podmiotem był
przedsiębiorca, ale z lektury uzasadnienia płyną wnioski, które mają zastosowanie do
przetwarzania danych w trzecim sektorze. Czytaj więcej.

•

Na odwagę! [Felieton Mazura]
Jak tlenu potrzebujemy w relacjach międzyludzkich prawdy. Prawdy często trudnej,
bolesnej, ryzykownej, ale dającej oczyszczenie. O taką prawdę niezwykle trudno, bo
wiąże nas sieć zależności. Jeśli jednak można wprost wyłożyć swój ból księdzuoprawcy, to naprawdę nie stać nas na szczerość wobec chamskiego szefa? Czytaj
więcej.

