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DZIAŁANIA CWOP:
Projekt: Rodzina Aktywna
Druga edycja projektu „Rodzina Aktywna” trwa. Nasza organizacja prężnie
działa i realizuje projekt współfinansowany ze środków RPO Warmia i Mazury
na lata 2014-2020.
Harmonogram działań na kolejny miesiąc znajdziesz tutaj.
Aby od najmłodszych lat wiedzieć, jak pomagać w nagłych wypadkach i nie bać
się tego, zorganizowaliśmy warsztaty z pierwszej pomocy. W ramach projektu
"Rodzina Aktywna" uczymy, nie tylko dorosłych ale również dzieci, jak
udzielać tak ważnej pierwszej pomocy. Fotorelację, film z warsztatów i
wręczenia dyplomów możesz obejrzeć na naszym koncie na facebooku.
W tym miesiącu odbyły się kolejne, bardzo ciekawe, dające wykazać się
kreatywnością, warsztaty pt. „skrzynia na drobiazgi”. Uczestnicy pracowali w
pocie czoła, czego fenomenalne efekty możesz obejrzeć w fotorelacji.

Projekt: „W stronę zmiany”
W partnerstwie z Gminą Wiejską Ostróda/Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Ostródzie realizujemy drugą edycję projektu pt. "W stronę
zmiany". Jest on współfinansowany ze środków RPO Warmia i Mazury na lata
2014-2020. Działania na ten miesiąc przewidują szereg spotkań doradczych i
szkoleń. Harmonogram projektu na zaczynający się za moment miesiąc
wrzesień 2018 znajdziesz tutaj.

Projekty: Zanim będzie za późno
W ramach projektu "Zanim będzie za późno" współfinansowanego ze środków
RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 w miesiącu sierpniu realizowane były
różnego rodzaju warsztaty dla jego uczestników.
Harmonogram działań na wrzesień znajdziesz na naszej stronie.
Warsztaty "Tulanki - szycie poduszek i maskotek" w ramach projektu "Zanim
będzie za późno" po raz kolejny pokazały jak zdolni uczestnicy zamieszkują
Gminę Dąbrówno. Fotorelację z owych warsztatów możesz obejrzeć na
facebooku.
Zdrowo, pysznie i z tradycją - warsztaty „Dziedzictwo Kulinarne”. Uczestnicy
projektu z Gminy Dąbrówno pod okiem kucharza Grzegorza wykonali kulinarne
dzieła sztuki. Zobacz zdjęcia.
W ramach tego projektu odbyły się również warsztaty z dietetykiem, na których
uczestnicy przekonali się jak niezwykle ważna jest zdrowa i zbilansowana dieta.
Zobacz fotorelacje.

KRAJ:
Nowy konkurs w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.
Komisja Europejska zaprasza zainteresowane strony do składania propozycji
projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.
Termin składania wniosków: 16.10.2018
Czytaj więcej: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2186225.html

Europa dla Obywateli.
Trwa drugi nabór wniosków w programie "Europa dla obywateli". Agencja
Wykonawcza EACEA prowadzi drugi nabór wniosków w 2018 roku.
Termin składania wniosków: 03.09.2018
Czytaj więcej: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2184344.html

Program Erasmus+ Młodzież – Mobilność pracowników
młodzieżowych
„Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz
sport. Akcja Mobilność pracowników młodzieżowych ma charakter
szkoleniowy. Jej celem jest mobilność i rozwój zawodowy osób pracujących z
młodzieżą poprzez udział w międzynarodowych seminariach, szkoleniach,
wizytach studyjnych i stażach.”
Termin składania wniosków: 04.10.2018
Czytaj więcej: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2170774.html

WARTO PRZECZYTAĆ:
Oswój się z dokumentami Google.
Zebrane w dwie części sztuczki i porady, by jak najefektywniej wykorzystać
pakiet biurowy dokumentów Google.
Czytaj więcej:
Część pierwsza: http://technologie.ngo.pl/wiadomosc/2186056.html
Część druga: http://technologie.ngo.pl/wiadomosc/2186064.html

Czy można uczyć ciekawiej, skuteczniej?
„Czy szkoły mogą rozwijać umiejętność uczenia się, przedsiębiorczość i
kreatywność u uczniów i uczennic? Czy potrafią uczyć młodych ludzi
twórczego rozwiązywania problemów, myślenia analitycznego i krytycznego,
odpowiedzialności i samodzielności?”
Czytaj więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2187111.html

Laptop w organizacji.
„Przedstawiamy kilka najciekawszych laptopów za mniej niż 2000 zł.
Omawiamy ich specyfikację i podpowiadamy, jak samodzielnie dokonać
udanego zakupu. Analizujemy producentów i podzespoły, na które warto
zwrócić uwagę.”
Czytaj więcej: http://technologie.ngo.pl/wiadomosc/2187453.html

Baza sprawozdań OPP – przerwa techniczna
„W najbliższy piątek, 31 sierpnia, o godz. 10:00 rozpocznie się przenoszenie
bazy sprawozdań organizacji pożytku publicznego z serwerów Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na serwery Narodowego Instytutu
Wolności. W związku z tym przez prawie cały dzień baza będzie czasowo
niedostępna.”
Czytaj więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2187566.html

CZY PAMIĘTASZ ?
31 SIERPNIA kończy się termin składania wniosków proponowanych zadań
publicznych powiatu Ostródzkiego.
https://www.powiat.ostroda.pl/aktualnosci/2022-zaproszenie-do-skladaniapropozycji-zadan-publicznych-na-2019-rok.html
23 WRZEŚNIA kończy się nabór wniosków do XI edycji konkursu "Na dobry
początek!".
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2184909.html

