02.08.2019

Szkolenia, spotkania, konferencje :
•

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich oraz Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne z Poddziałania 11.2.3
Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym
– projekty konkursów. Podczas spotkania przedstawione zostaną kluczowe założenia
konkursu, jak również to w jaki sposób należy prawidłowo wypełniać wniosek o
dofinansowanie projektu. 7 sierpnia 2019 r. Olsztyn, ul. Żołnierska 4, Villa Pallas
Czytaj więcej.

•

Działasz w organizacji pozarządowej? Interesuje Cię śledzenie jak powstaje prawo w
Polsce i w Unii Europejskiej? Chciał(a)byś podnieść swoją wiedzę i kompetencje w
zakresie wpływania na działania władz publicznych? Zgłoś sie do Akademii
Monitoringu Prawa. Czytaj więcej.

•

Cykl bezpłatnych webinariów o Europejskim Korpusie Solidarności już w sierpniu!
Chcecie zacząć działać w programie? Zróbcie pierwszy krok! Nie wiecie, jak się za to
zabrać? Podpowiemy! Zapraszamy do udziału w cyklu webinariów o Europejskim
Korpusie Solidarności. Czytaj więcej.

•

Chcesz poznać metody i techniki pozyskiwania funduszy? Myślisz o przygotowaniu
planu kampanii fundraisingowej dla swojej fundacji lub stowarzyszenia? Jesteś w
stanie wygospodarować czas na naukę tej jesieni? Zapraszamy na bezpłatny,
intensywny kurs pozyskiwania funduszy dla NGO. W pierwszej kolejności oferta jest
kierowana do fundacji i stowarzyszeń mających swoje siedziby poza dużymi
ośrodkami miejskimi. Czytaj więcej.

Konkursy, fundusze :
•

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), pełniąca rolę Operatora Programu
Edukacja, zaprasza do składania wniosków w trybie konkursowym. Na realizację
działań edukacyjnych można otrzymać grant w wysokości nawet 250 000 EUR. To
pierwszy z trzech naborów ogłaszanych w ramach Programu Edukacja. Czytaj więcej.

•

Masz pomysł na projekt dla Seniorów? Zgłoś go i zdobądź grant na jego realizację.
20 000 zł – tyle wynosi pula nagród w tegorocznej edycji konkursu „Adamed dla
Seniora”. O granty powalczyć mogą organizacje, które mają pomysł na
zaktywizowanie Seniorów i zachęcenie ich do aktywnego spędzania czasu. Czytaj
więcej.

•

Fundacja „ORLEN DAR-SERCA” zaprasza do udziału w drugiej edycji programu dla
społeczności lokalnych - „Moje Miejsce na Ziemi”. Do 9 września br. organizacje
pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski mogą składać wnioski o
dofinansowanie pomysłów na działania w swoich regionach. W tym roku na
największy program grantowy PKN ORLEN przeznaczone zostaną 2 miliony złotych.
Czytaj więcej.

Warto przeczytać :
•

31 sierpnia mija termin składania wniosków na zadania publiczne realizowane przez
organizacje pozarządowe, a wspierane z dotacji z budżetu Gminy Morąg na 2020 r.
Wniosek należy złożyć na piśmie zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 1
do Rocznego Programu Współpracy Gminy Morąg z Organizacjami Pozarządowymi
na 2019 r. Uchwała Nr XLVII/735/18 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 14 listopada
2018 r. Czytaj więcej.

•

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem "Rocznego Programu Współpracy
Powiatu Ostródzkiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami
Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego Na Rok 2020" Organizacje
Pozarządowe i Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t. j. (Dz. U. z 2019 r. poz.
688) zaproszone są do składnia proponowanych zadań publicznych.. Czytaj więcej.

•

Czym jest angażująca komunikacja organizacji pozarządowej na Facebooku? Jak to
skutecznie robić, żeby nas czytano i zauważano? Na te oraz inne pytania znajdziecie
odpowiedź w nagraniu webinarium "Jak tworzyć angażującą komunikację na Fb?".
Czytaj więcej.

