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DZIAŁANIA CWOP
Projekt : Rodzina Aktywna
Warsztaty rozmaitości, Akademia Mądrego Rodzica i Spotkania animacyjne to
tylko niektóre z działań realizowanych w drugiej edycji projektu Rodzina
Aktywna. Projekt ten jest współfinansowany ze środków RPO Warmia i Mazury
na lata 2014-2020.
Harmonogram działań na bieżący miesiąc znajdziecie tutaj.
Wspólnie z uczestnikami tego cieszącego się popularnością przedsięwzięcia
pożegnaliśmy wakacje. Zrobiliśmy to hucznie, bo podczas wyjazdu do
Rodzinnego Parku Rozrywki Nowa Holandia. Fotorelację z wycieczki możecie
obejrzeć tu.

Projekt: W stronę zmiany
Szkoła dla rodziców, Ekonomia społeczna, Kurs Animatora Czasu Wolnego to
tematyka działań prowadzonych w tym miesiącu przez Stowarzyszenie CWOP
w partnerstwie z Gminą Wiejską Ostróda / Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Ostródzie w ramach projektu pt. "W stronę zmiany”. Projekt ten
jest współfinansowany ze środków RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020.
Harmonogram działań tego projektu na wrzesień 2018 znajdziecie tutaj.

Projekty: Zanim będzie za późno
„Zanim będzie za późno” – projekt współfinansowany ze środków RPO Warmia
i Mazury na lata 2014-2020 w tym miesiącu dobiega końca. Za nim jednak to
nastąpi na jego uczestników czeka szereg atrakcji takich jak wyjazd i wspólny
event na plaży. Harmonogram działań znajdziecie tutaj.

Projekt : "Mamy TO!"
Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa WarmińskoMazurskiego skierowany jest do młodych mieszkańców Ostródy i okolic.
Przedsięwzięcie to w cyklu zadań „Akcja Reakcja” obejmuje działania w
zakresie opieki nad zwierzętami. Zadowolone zwierzaki i ich nowych
opiekunów możecie obejrzeć w fotorelacji na naszym facebooku.

Razem możemy więcej !
Sektor pozarządowy tworzą zgrani i silni ludzie, którzy pomagają sobie w
potrzebie. Zachęcamy do wsparcia Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Autyzmem
NIE-ZWYKŁE Dzieci w Morągu i ich projektu konkursowego, który został
zaakceptowany i bierze udział w głosowaniu internetowym!
Głosy możecie oddać tutaj!

KRAJ:
Fajne Granty 2018:
Fundacja CoderDojo rozpoczęła nabór wniosków do programu Fajne Granty
T-Mobile. Jego celem jest wspieranie osób, organizacji i instytucji,
angażujących się w popularyzowanie odpowiedzialnego korzystania z nowych
technologii przez dzieci oraz młodzież. Program, który T-Mobile Polska wspiera
od 2016 roku, jest integralnym elementem działań popularyzatorsko–
edukacyjnych, realizowanych przez Fundację.
Termin składania ofert: 8 października 2018 r.
Więcej informacji: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2188118.html

Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk:
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury prowadzi nabór
wniosków do programu edukacyjnego Erasmus+ Młodzież, Akcja 2,
Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, „Międzynarodowe
inicjatywy młodzieżowe”.
Termin składania ofert: 4 października 2018 r.
Więcej informacji: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2172417.html

Na dobry początek:
Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego rozpoczęła nabór wniosków do XI
edycji konkursu grantowego „Na dobry początek”. Celem konkursu jest
wyrównywać szanse edukacyjne dzieci z ograniczonym dostępem do
nowoczesnych form edukacji, w tym wspierać dzieci z rodzin o niskim statusie
społeczno - ekonomicznym.
Termin składania ofert: 23 września 2018 r.
Więcej informacji: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2184909.html

Innowacje społeczne:
Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii zaprasza do udziału w projekcie
„Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób
dorosłych”. W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania grantu dla osób
lub instytucji, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie w zakresie
kształcenia ustawicznego.
Termin składania ofert: 24 września 2018 r.
Więcej informacji: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2188865.html

REGION:
Program współpracy Samorządu Województwa WarmińskoMazurskiego z III sektorem:
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje
pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania
uwag i opinii dot. 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 2019.
Termin składania ofert: 5 października 2018 r.
Więcej informacji : BIP WARMIA I MAZURY

Gotowi na RODO:
Bezpłatne szkolenie “Gotowi na RODO, czyli nowe przepisy o ochronie danych
osobowych” dla organizacji pozarządowych z województwa warmińskomazurskiego odbędzie się w poniedziałek 24 września w godzinach
10:00-12:00, w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie,
przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 .
Termin zgłoszeń: 21 września 2018 r.
Więcej informacji: https://rodo.niw.gov.pl/olsztyn-24-wrzesnia/#more-1541

Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse:
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w
ramach Programu "Równać Szanse" 2018 Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zaplanowano
bezpłatne szkolenie pt. „Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse?”.
Szkolenie odbędzie się 22 września br. w Olsztynie godzinach 10.00-15.00.
Zapisy na szkolenie odbywają się za pomocą formularza zgłoszeń na stronie
internetowej.
Termin składania wniosków: 25 października 2018 r.
Więcej informacji na stronie konkursu.

WARTO PRZECZYTAĆ:
Rent and Lend – by działało nam się łatwiej:
Twórcy serwisu Rent and Lend. Portal chcą dać organizacjom możliwość
zdobycia funduszy i dostęp do potrzebnego sprzętu. Portal do wypożyczania
rzeczy właśnie wystartował w Krakowie i chce wzmacniać trzeci sektor poprzez
ekonomię współpracy. Organizacje i osoby fizyczne będą mogły uzyskać na
portalu dostęp do potrzebnych przedmiotów, a także zarabiać na udostępnianiu
własnych rzeczy. W konsekwencji mają skorzystać też środowisko i lokalne
społeczności. Więcej informacji na stronie:
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2186399.html

Pomóż w rozwoju cyfrowym NGO – poświęć swoje 5 minut:
5 minut, dzięki którym możesz się przyczynić się do poprawy wiedzy o sytuacji
technologicznej organizacji pozarządowych w naszym kraju. Weź udziału w
badaniu organizacji z całej Polski. Więcej informacji na stronie:
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2188151.html

Tryb ciągły programu grantowego Fundacji VELUX:
Fundacje VELUX zdecydowały się na wsparcie edukacji zawodowej w Polsce
poprzez nowy program grantowy. Organizacje społeczne, szkoły, władze
publiczne czy też lokalni innowatorzy mogą składać wnioski do Fundacji w
trybie ciągłym. Program przewidziany jest na lata 2018-2028. Jest on
odpowiedzią Fundacji na potrzeby związane z efektywną edukacją zawodową
młodzieży, dostosowaną do rynku pracy. Więcej informacji na stronie:
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2188266.html

Czeka nas nowelizacja Ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (UDPP)
Na nowe wzory rozporządzeń do UDPP, regulujące między innymi wzory
oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego czekaliśmy kilka
miesięcy. Zgodnie z wymogami Ustawy o Narodowym Instytucie Wolności
muszą one wejść w życie do 28 października.
Więcej informacji na stronie:
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2188488.html

Uwalnianie zasobów wiedzy organizacji:
Dlaczego warto (a czasem nawet trzeba) uwalniać zasoby wiedzy organizacji?
Czytaj więcej : http://technologie.ngo.pl/wiadomosc/2188714.html

Twoje mocne i słabe strony:
Sprawdź darmowe narzędzie do badania kompetencji miękkich. Poznaj swoje
mocne strony i rozwijaj je. Organizacjo, dołącz do nas i wspieraj swoich
wolontariuszy. Wolontariuszu, skorzystaj z naszego narzędzia i poznaj swoje
umiejętności. Więcej informacji na stronie:
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2188787.html

Forum komisji dialogu społecznego: o finansowaniu organizacji i
nie tylko:
Zwiększenie udziału NGO w realizacji zadań publicznych, sposoby na
rozmawianie z trudnymi dyskutantami i dyskutantkami – to tylko dwa z pięciu
różnych tematów poruszonych na wrześniowym posiedzeniu Forum Komisji
Dialogu Społecznego. Czytaj więcej:
http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/2188918.html

