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DZIAŁANIA CWOP
Projekt: Rodzina Aktywna
W tym miesiącu Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich oficjalnie zakończyło działania w
pierwszej edycji projektu „Rodzina Aktywna”. Projekt ten jest
współfinansowany ze środków RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom.
Zobacz więcej:
https://www.facebook.com/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych/post
s/1971809342850167

Projekt: W stronę zmiany
W tym miesiącu miało również miejsce oficialne zakończenie pierwszej edycji
projektu prowadzonego przez Stowarzyszenie CWOP w partnerstwie z Gminą
Wiejską Ostróda/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostródzie
pt. "W stronę zmiany", który jest współfinansowanego ze środków RPO Warmia
i Mazury na lata 2014-2020.
Zobacz więcej:
https://www.facebook.com/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych/post
s/1991884587509309

Projekty: Zanim będzie za późno
W ramach projektu "Zanim będzie za późno" współfinansowanego ze środków
RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 odbyły się warsztaty „Make-up i
warsztaty fryzjerstwa”.
Zobacz więcej:
https://www.facebook.com/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych/post
s/1991874614176973

UWAGA ! REKRUTACJA DO NOWEGO
PROJEKTU
Zapraszamy organizacje pozarządowe z powiatu ostródzkiego do udziału w
projekcie "Kompetentne organizacje obywatelskie budują III sektor". Celem
projektu jest wzrost potencjału instytucjonalnego 100 przedstawicieli z min. 25
organizacji pozarządowych i 7 grup nieformalnych powiatu ostródzkiego
poprzez kompleksowy zindywidualizowany system wsparcia, w tym akademię
organizacji społecznych (2 edycje), platformę współpracy ngo,
szkolenia/warsztaty tematyczne i eventy pozarządowe w okresie 19 miesięcy.
Okres realizacji projektu: VI 2018 - XII 2019.
Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.
Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Program FIO.
Więcej informacji: http://www.cwop.org.pl/component/content/article/3newsflash/959-rekrutacja-kompetentne-organizacje-obywatelskie-buduja-iiisektor.html

Więcej informacji: http://www.cwop.org.pl/projekty/959-rekrutacjakompetentne-organizacje-obywatelskie-buduja-iii-sektor.html

KRAJ:
Konkurs MSiT: „Program rozwoju infrastruktury
lekkoatletycznej – edycja 2018”
Stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty
działające minimum 3 lata przed datą złożenia wniosku), prowadzące
działalność w zakresie kultury fizycznej, mogą wziąć udział w programie
którego celem jest poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej w ujęciu
ilościowym i jakościowym.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 6 SIERPNIA 2018 rok
Więcej informacji : http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2183470.html

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych w formie wsparcia w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 10 SIERPNIA 2018 r.
Więcej informacji : http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2184397.html

‘

Konkurs na inicjatywy oddolne
W ramach projektu „Szlak Kultury Wołoskiej” Stowarzyszenie „Pro Carpathia”
organizuje konkurs na inicjatywy oddolne związane z tematem projektu "Szlak
Kultury Wołoskiej”, w szczególności lokalnej imprezy lub wydarzenia
nawiązującego do idei dziedzictwa kultury wołoskiej. Zgłoszone inicjatywy
zostaną ocenione przez Komisję Konkursową. Najciekawsze inicjatywy zostaną
sfinansowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”, w ramach projektu Szlak Kultury Wołoskiej finansowanego z
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 20142020.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 20 LIPCA 2018
Więcej informacji : http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2183572.htm

WOJEWÓDZTWO:
Wojewódzki konkurs edukacyjny.
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oglasza konkurs na
realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie w zakresie rozwoju sektora pozarządowego województwa
warmińsko-mazurskiego w roku 2018,w następujących zakresach zadań
szczegółowych:
1) Edukacja organizacji pozarządowych
2) Edukacja obywatelska w szkołach,
3) Edukacja obywatelska w kontekście Roku Praw Kobiet, w setną rocznicę
przyznania Polkom praw wyborczych.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 3 SIERPNIA 2018

POWIAT:
Powiatowy konkurs dla NGO
Zarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji
pozarządowych na realizację zadań publicznych w roku 2018, w następujących
zakresach zadań szczegółowych: Wsparcie osób niepełnosprawnych,
działalności na rzecz kultury i sztuki, wszechstronny rozwój dzieci poprzez
sport.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 31 LIPCA 2018 r
Więcej informacj: http://www.cupostroda.pl/konkursy?module=Contents%3A684&referer=aHR0cDovL3d3dy5jd
XAtb3N0cm9kYS5wbC9rb25rdXJzeQ%3D%3D

GMINY:
Konkurs gminy Ostróda
Wójt Gminy Ostróda ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymieniowych
zadań publicznych: przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do
działań ratowniczych.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 2 SIERPNIA 2018
Więcej informacji : http://www.gminaostroda.pl/otwarty-konkurs-na-realizacjezadania-publicznego-w-2018-r

WARTO PRZECZYTAĆ :
FIO. Zmiany są widoczne.
„Deklaracje o woli wspierania „małych organizacji z małych miejscowości”
słychać od dawna. Warto więc sprawdzić, czy w tegorocznej edycji FIO udało
się osiągnąć zapowiadane cele. Zmiany są widoczne.”
Czytaj więcej: http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/2183717.html
Odpływ profesjonalistów z organizacji.
„– Dla wielu organizacji obecna sytuacja stała się sygnałem, by uniezależniać
się od środków publicznych. Na dłuższą metę może to przynieść korzyści –
mówi doktor Magdalena Arczewska, socjolożka z Instytutu Stosowanych Nauk
Społecznych UW i redaktorka naczelna Kwartalnika „Trzeci Sektor” „
Czytaj więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2183448.html

Technologia, czy potrzebna jest w Twojej organizacji?
Telewizor w organizacji – co warto wiedzieć, kiedy decydujemy się na jego
zakup. Czym powinniśmy się kierować ? Jaki wybrać by był dostosowany do
pomieszczeń w których działamy?
Czytaj więcej: http://technologie.ngo.pl/wiadomosc/2183569.html

