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Szkolenia, spotkania, konferencje, projekty :
•

Z przykrością informujemy że planowane na dzień 14 września 2019 roku w
Ostródzie Targi Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego TOPPO 2019 nie
odbędą sie. Odbędą się One w nieco późniejszym terminie. O szczegółach będziemy
informować na bieżąco.

•

Stowarzyszenie Teraz MY, zaprasza do udziału w projekcie "Modelowa Świetlica
Wiejska" Jest to innowacyjne działanie skierowane do mieszkańców obszarów
wiejskich powiatu ostródzkiego. Projekt zapewnia wykorzystanie 5 oraz utworzenie
jednej nowej świetlicy tak aby stały się one żywymi ośrodkami animacyjnymi na
obszarach wiejskich. W ramach projektu świetlicom zostanie nadana nowa rola:
edukacyjna, obywatelska oraz społeczna. Realizację działań zaplanowano w okresie
od 1 sierpnia 2019 roku do 30 listopada 2020r. w formalnym partnerstwie publiczno –
społecznym z Gminą Ostróda oraz nieformalnym partnerstwie z Powiatem
Ostródzkim. Czytaj więcej.

•

Szukasz funduszy na działanie edukacyjne, kulturalne, charytatywne? Chcesz
umieścić projekt na platformie internetowej i wykorzystać narzędzie finansowania,
jakim jest crowdfunding? Masz obawy przed publicznym zaprezentowaniem swojego
celu? Zapisz się na webinarium ngo.pl "Crowdfunding w dobrym stylu". Czytaj
więcej.

Konkursy, fundusze :
•

Pilnie poszukiwane inicjatywy, które stwarzają przestrzeń i rozwijają kompetencje do
rozmowy mimo różnic. Zgłoś swój pomysł w konkursie! Termin – 26 września 2019 r.
do godz. 14:00. Rozmowa mimo różnic - Konkurs dotacyjny Funduszu
Obywatelskiego. Czytaj więcej.

•

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków do programu „Scena dla tańca” nr
1(10)/T/2020. W programie dofinansowywane są projekty pozwalające na regularną
obecność spektakli tanecznych na scenach teatralnych i w innych instytucjach
prezentujących projekty z dziedziny sztuk performatywnych (np. centra sztuki,
galerie) w całej Polsce. Czytaj więcej.

•

Fundacja ING Dzieciom od czternastu lat organizuje w swoim ośrodku w Wiśle
bezpłatne pobyty dla dzieci i młodzieży, w ramach autorskiego programu Turnusy
Uśmiechu. Celem konkursu jest realizacja najciekawszych pomysłów na kolonie dla
dzieci ze środowisk o trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Fundacja oferuje
miejsce, przejazd grupy i pokrywa koszty całego pobytu. Wnioskujący zgłasza swój
pomysł oraz zobowiązuje się do jego realizacji. Czytaj więcej.

Warto przeczytać :
•

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin zaprasza na
I Galę Ekonomii Społęcznej na Warmii i Mazurach, która odbędzie się w dniu 27
września 2019 r. o godzinie 18:00 w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa
Nowowiejskiego w Olsztynie. Czytaj więcej.

•

W dniach od 5 września do 5 października 2019 roku odbędą się konsultacje projektu
Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. Uwagi i opinie do
projektu należy zgłaszać drogą elektroniczną za pomocą formularza. Czytaj wiecej.

•

13 września Międzynarodowym Dniem Darczyńców Testamentowych, dzień w którym
organizacje pozarządowe na całym świecie dziękują milionom osób, które po
uwzględnieniu w testamentach członków rodziny i przyjaciół, pamiętali również o
swojej zaprzyjaźnionej fundacji lub stowarzyszeniu. Czasami osoby te zostawiają
niewielką, wręcz symboliczną nawet kwotę. Zdarza się jednak, że w testamencie
zapisują mieszkanie, dom, a nawet działkę. Czytaj więcej.

•

Chcesz zbierać 1% w 2020 r. ? Zarejestruj status pożytku do 30 listopada 2019.
Ubieganie się o status OPP powinno być przemyślaną decyzją NGO. Jednak dla
porządku przypominamy: wrzesień to jeden z ostatnich dobrych terminów na
zarejestrowanie w KRS statusu OPP i w konsekwencji znalezienie się na liście
uprawnionych do otrzymywania 1%. Czytaj więcej.

