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Szkolenia, spotkania, konferencje :
•

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.

•

„To, co powiesz może zmienić świat”. To dzięki słowom budujemy porozumienie i
nawiązujemy kontakt. Sposób komunikacji wpływa na nasze relacje, także w pracy.
Obejrzyj nagranie z webinarium o Porozumieniu bez Przemocy. Zapraszamy!
Czytaj więcej.

•

Szkolenie kurs z Wordpress - pierwsza strona internetowa, zrób to sam. jeśli chcesz
zaistnieć w sieci i zwiększyć swój potencjał, ten kurs będzie dla Ciebie idealnym
rozwiązaniem. Swoją przygodę z Wordpressem możesz rozpocząć niezwykle szybko.
Mój kurs poprowadzi Cię krok po kroku za rękę, dzięki czemu w tydzień stworzysz
swoją pierwszą stronę internetową! Nie musisz wierzyć na słowo - wystarczy, że
wypełnisz formularz, a otrzymasz pierwszą lekcję zupełnie za darmo! Cały kurs
dostępny jest w formie filmików, możesz w dowolnej chwili przechodzić kolejne etapy
nauki i wykonywać zadania. Czytaj więcej.

Konkursy, fundusze :
•

Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących
zadań publicznych w roku budżetowym 2019: Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej, w zakresie tenisa stołowego – grupy dziecięce i młodzieżowe; Edukacja
ekologiczna, działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska. Wspieranie działań na
rzecz ekologii i ochrony środowiska; Oferty należy składać do dnia 21.08.2019 r. w
Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama
Mickiewicza 24. Czytaj więcej.

•

Konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i
bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację
pozarządową), z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców. Polska Fundacja
Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy, którego celem
Regionalnego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które rozwijają u
młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i
otaczającym środowisku oraz umiejętności zjednywania sobie innych podczas pracy w
grupie i realizacji wspólnych celów. Czytaj więcej.

Warto przeczytać :
•

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego - jak co roku - osobom
indywidualnym oraz organizacjom przyzna nagrody i wyróżnienia za wybitne
osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. Wnioski do 20 września
przyjmuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie. Czytaj więcej.

•

Burmistrz Miasta Ostróda informuje o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty
realizacji w roku budżetowym 2019 zadania publicznego pt. "Organizacja spotkań z
Żołnierzami Armii Krajowej w Ostródzie, promocja Miasta Ostródy z
upowszechnianiem wiedzy". Czytaj więcej.

•

Nowelizacja ponad 160 ustaw w związku z RODO. Zmiany dla NGO-sów działających
w Internecie oraz korzystających z usług telekomunikacyjnych.
Organizacja
pozarządowa prowadzi sklep internetowy. Zobowiązana jest przestrzegać m.in. ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która to ustawa została ostatnio zmieniona w
związku z RODO. Sprawdź jakie znaczenie mają zmiany w tej i nie tylko w tej
regulacji. Czytaj więcej.

•

Biblioteka aktów prawnych : Najważniejsze akty prawne regulujące działalność
organizacji pozarządowych w Polsce. Wszystko w jednym miejscu. Zobacz.

