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Szkolenia, spotkania, konferencje :
•

Jeżeli prowadzisz firmę nie dłużej niż 3 lata to bezpłatne szkolenie on-line jest
specjalnie dla Ciebie! Nie musisz przyjeżdżać, wystarczy, że masz dostęp do
internetu. Weź udział w szkoleniu, nie ruszając się z biura lub domu.
Temat webinarium: Fundusze unijne dla młodych firm! 1 Lipca 2019 godzina 12.00
Czytaj więcej.

•

Webinarium: „Praca w UE. Moje prawa – moje obowiązki – moje możliwości”.
Piątek, 21 czerwca, 17.00-18.00 Celem tego bezpłatnego webinarium jest podniesienie
poziomu wiedzy o możliwościach bezpiecznej, zapewniającej poszanowanie praw
pracowniczych pracy w UE. Czytaj więcej.

Konkursy, fundusze :
•

Program Google.org Impact Challenge Bezpieczeństwo w sieci powstał, aby wspierać
europejskie organizacje pozarządowe, które zwalczają nienawiść i ekstremizm oraz
promują bezpieczeństwo dzieci w internecie i poza nim. W ramach programu
organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie z funduszu. Czytaj więcej.

•

Fundacja Santander Bank Polska im. Ignacego Jana Paderewskiego po raz piąty
ogłasza nabór wniosków do ogólnopolskiego konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu
zmieniam”. W tegorocznej edycji 68 najlepszych projektów może liczyć na
dofinansowanie o łącznej wartości 500 tysięcy złotych. Zachęcamy do zgłaszania
inicjatyw, których celem jest podniesienie poziomu życia i funkcjonowania w
lokalnych społecznościach oraz integrację tych środowisk poprzez realizację
wspólnych pomysłów. Czytaj więcej.

•

Instytut Muzyki i Tańca ogłosił nabór wniosków do Programu „Zamówienia
choreograficzne”. Program „Zamówienia choreograficzne” jest programem własnym
Instytutu Muzyki i Tańca, w ramach którego dofinansowywane są projekty
współpracy choreograficznej uznanego artysty polskiego lub zagranicznego z polskim
zawodowym zespołem lub grupą taneczną. Czytaj więcej.

Warto przeczytać :
•

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Grunwald z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego. Czytaj.

•

Założyłaś/-eś NGO i nie wiesz co dalej, o czym pamiętać i na co zwracać uwagę?
Spokojnie - przeczytaj artykuły i wszystko będzie jasne. Czytaj więcej.

•

Już za kilka tygodni ruszy konkurs w ramach Priorytetu 1 FIO 2020. Najważniejszym
jego dokumentem będzie Regulamin, którego projekt Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przekazał do konsultacji
społecznych. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do
sprawdzenia, co nowego czeka nas w edycji 2020 Priorytetu 1 FIO i zgłaszania swoich
opinii! Czytaj więcej.

•

Nie znasz jeszcze Canvy? To darmowy program online do tworzenia grafik. Obejrzyj
nagranie z naszego webinarium i dowiedz się, jak nawet nie będąc grafikiem/graficzką
możesz wyczarować piękne materiały dla Twojej organizacji. Czytaj więcej.

