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Szkolenia, spotkania, konferencje, projekty :
•

Webinarium: "Design Thinking w działaniach społecznych" - w ramach akcji Masz
Głos w czwartek 24 października o 19:00 posłuchaj o zastosowaniu jednej z
popularniejszych metod projektowych - Design Thinking - do działań społecznych.
Udział w webinarium jest bezpłatny. Czytaj więcej.

•

Szkoła Inicjatyw Strażniczych (SIS) - Pierwsza edycja Szkoły Inicjatyw Strażniczych
(SIS) prowadzonej przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska spotkała się z
ogromnym zainteresowaniem. Widać, że mieszkańcy chcą wiedzieć więcej, pytają
urzędy, publikują zdobyte informacje w internecie, prowadzą blogi i chodzą na sesje
rady gminy. Właśnie rusza więc druga edycja ! Zobacz więcej.

•

Bezpłatne webinarium: Co każda OPP wiedzieć powinna, czyli przywileje i obowiązki
OPP. Podczas webinarium, które odbędzie się 17 października 2019 roku (czwartek) o
godz. 12:00 w ramach Akademii NIW, posłuchaj o korzyściach i powinnościach
organizacji mających status organizacji pożytku publicznego. Dowiedz się dlaczego
warto wywiązywać się ze wskazanych obowiązków i co można zyskać, będąc OPP.
Zobacz więcej.

Konkursy, fundusze :
•

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił V nabór
wniosków w 2019 r. o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ”Edukacja
ekologiczna”. Czytaj więcej.

.

Warto przeczytać :
•

W najbliższą niedzielę 13 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP.
zachęcamy wszystkie osoby działające w organizacjach pozarządowych do udziału w
wyborach oraz do oddawania przemyślanych głosów.
Jeśli jeszccze nie zdecydowałeś na kogo oddasz swój wiele znaczący głos zapraszamy
do obejrzenia relacji z debaty wyborczej, która odbyła się 3 października w Olsztynie.

W spotkaniu uczestniczyli kandydaci do Sejmu - reprezentanci pięciu komitetów
wyborczych, które z województwa warmińsko-mazurskiego ubiegają się o mandaty.
Uczestnicy odpowiadali na pytania organizacji pozarządowych dotykające spraw
ważnych dla naszego sektora. Zobacz więcej.
•

Czy uda się zwiększyć wpływ organizacji społecznych na stanowienie prawa oraz
spowodować, żeby ich udział w gospodarce sięgnął kilkudziesięciu procent? O
marzeniach trzeciego sektora, w konfrontacji z zamiarami polityków, dyskutowano
tydzień przed wyborami do Sejmu i Senatu. Czytaj więcej.

•

Kampanie procentowe. Jak prawidłowo przygotować materiały promujące OPP.
Właśnie niedawno domknęliśmy kolejny „sezon jednoprocentowy” nowym rekordem.
Czekamy na następny sezon – rozliczenia za 2019 rok – i tradycyjnie przed zimowym
startem kampanii procentowych przypominamy o specjalnych obowiązkach
związanych z promocją 1%. Czytaj więcej.

•

Podatki w organizacjach pozarządowych to temat skomplikowany. Podatków się
boimy, niekiedy jesteśmy przekonani, że to coś, co na pewno nas nie dotyczy.
Chcielibyśmy, żeby właśnie tak było, ale nie zawsze jest. W poradnik.ngo.pl zbieramy
informacje na temat podatku VAT. To jeden z tych podatków, który może „zdarzyć
się” niejednej organizacji. Czytaj więcej.

