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Szkolenia, spotkania, konferencje :
•

7 września 2019 Ostróda : Czas na wspaniałą rozrywkę dla całych rodzin! Jak
rozkręcimy Twój optymizm? Konkursy, pokazy wakeboardowe, fotobudka, wesołe
miasteczko, pokazy zumby, degustacje potraw regionalnych, koncerty. Będziesz mógł
odwiedzić namioty tematyczne (w tym Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich)
oraz uzyskać informacje o realizacjach i środkach unijnych od doświadczonych
beneficjentów i specjalistów z Urzędu Marszałkowskiego! Czytaj więcej.

•

14 września 2019 roku w Ostródzie na Bulwarze Europejskim nad Jeziorem
Drwęckim w godzinach 12:00 - 16:00 odbędą się Targi Organizacji Pozarządowych
Powiatu Ostródzkiego TOPPO 2019. Zapraszamy wszystkie Organizacje oraz
Mieszkańców powiatu ostródzkiego do udziału w tym wielkim wydarzeniu! Udział
Organizacji wystawiającej się na Targach należy zgłosić za pomocą formularza
zgłoszeniowego do dnia 5 września 2019 r. do godz. 12:00 mailową, pocztą lub
osobiście. Czytaj więcej.

•

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.

•

Jeśli zajmujecie się w swojej instytucji organizacją imprez i wydarzeń artystycznych
lub jeśli interesują Was zagadnienia związane z prawem autorskim, ten webinarium
jest dla Was! Dowiecie się m. in. co jest chronione prawami autorskimi i jakie prawa
ma autor, w jaki sposób chronić wizerunek podczas organizacji szkoleń, warsztatów i
konferencji, czym jest zgoda na rozpowszechnianie oraz utrwalanie wizerunku. Czytaj
więcej.

Konkursy, fundusze :
•

Fundacja PZU rozpocznie 2 września 2019 r nabór wniosków w ramach konkursu
dotacyjnego „Z Fundacją PZU po lekcjach”, którego celem jest wsparcie inicjatyw
edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne dzieci i młodzieży. Czytaj więcej.

•

Minister Cyfryzacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2020
zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki,
wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych
rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego,
edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talentów
Informatycznych na lata 2019-2029 ścieżka „Mistrzostwa w Projektowaniu Gier
Komputerowych”. Czytaj więcej.

•

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił IV nabór
wniosków w 2019 r. o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ”Edukacja
ekologiczna”, którego głównym celem jest podnoszenie poziomu świadomości
ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez
promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Czytaj więcej.

Warto przeczytać :
•

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza samorządy powiatowe i gminne,
organizacje pozarządowe oraz samorządy gospodarcze do udziału w badaniach ankietowych,
których celem jest poznanie opinii klientów instytucjonalnych na temat jakości pracy oraz
doskonalenie usług świadczonych przez Urząd Marszałkowski. Czytaj więcej.

•

Pogromcy pozarządowych mitów. Organizacje mogą zatrudniać pracowników.
Większość organizacji działa dzięki społecznemu zaangażowaniu przedstawicieli zarządów,
członków czy wolontariuszy. Ale to nie znaczy, że jest to jedyny możliwy model
funkcjonowania. Niemal 40% stowarzyszeń i fundacji regularnie wypłaca wynagrodzenia
pracownikom
zaangażowanym
w
działania
organizacji.
Czytaj
więcej.

•

Wyjaśniamy, jakie kary i na jakich zasadach można wymierzyć nieprzestrzegającym RODO.
Ukarana NGO będzie mogła bronić się w sądzie. Jest też możliwość rozłożenia kary na raty.
Czytaj więcej.

