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DZIAŁANIA CWOP
Projekt: Rodzina Aktywna
W jakże jesienną końcówkę już września nasze stowarzyszenie prężnie realizuje
drugą edycję projektu Rodzina Aktywna. Projekt ten jest współfinansowany ze
środków RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020.
Harmonogram działań na bieżący miesiąc znajdziecie tutaj.

Projekt: W stronę zmiany
Świetlica wiejska w Kątnie, świetlica wiejska w Pietrzwałdzie oraz Centrum
Użyteczności Publicznej to niektóre miejsca, w których realizowane są działania
Stowarzyszenia CWOP w partnerstwie z Gminą Wiejską Ostróda / Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostródzie w ramach projektu pt. "W stronę
zmiany”. Współfinansowany jest on ze środków RPO Warmia i Mazury na lata
2014-2020.
Harmonogram działań na wrzesień 2018 znajdziecie tutaj.
Fotorelację z kursu Animatora Czasu wolnego oraz cyklu warsztatów Ekonomia
Społeczna możecie obejrzeć na naszym facebooku.

Projekty: Zanim będzie za późno
Już w niedzielę 30 września dla uczestników projektu odbędzie się event na
plaży, tym samym zakończymy projekt współfinansowany ze środków RPO
Warmia i Mazury na lata 2014-2020.
Zanim jednak zakończymy przygodę z tym projektem zapraszamy do obejrzenia
zdjęć z wyjazdu do Gdyńskiego Akwarium, które zamieszczone są na naszym
facebooku.

Projekt : "Mamy TO!"
Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa WarmińskoMazurskiego włącza do działania młodych mieszkańców naszego regionu.
Przedsięwzięcie to w cyklu zadań „Akcja Reakcja” obejmuje działania w
zakresie opieki nad zwierzętami.

Wciąż prosimy o głosy !
Gorąco 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:
Przemiany w regionie, edycja jesienna:
Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków do
konkursu grantowego programu RITA – Przemiany w regionie. Nabór
wniosków w edycji jesiennej projektu który obejmuje wsparcie
demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej,
Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w
tym zakresie, oraz udział w kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do
działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa
obywatelskiego.
Termin składania ofert: 15 października 2018r.
Więcej informacji: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2187741.html

Tu mieszkam, tu zmieniam:
Wyjątkowa inicjatywa społeczna Fundacji Santander Bank Polska pod hasłem
“Tu mieszkam, tu zmieniam”, po raz kolejny wyciąga pomocną dłoń w kierunku
działań oddolnych i realizacji projektów społecznych. Wystarczy kreatywny i
konkretny pomysł na zmianę w swojej okolicy, który zostanie zgłoszony za
pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia lub pozarządowej organizacji
społecznej, ale także szkoły, domu kultury, czy też innej instytucji
samorządowej by zdobyć jedne ze 121 grantów.
Termin składania ofert: 15 października 2018r.
Więcej informacji: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2189956.html

Europejski Korpus Solidarności: Lokalne działania zmienią
Europę:
Projekty Solidarności - Działania na rzecz społeczności lokalnej to działania
realizowane w kraju zainicjowane, opracowane i wdrażane samodzielnie przez
młodych ludzi przez okres od dwóch do dwunastu miesięcy. Młodzi ludzie
mogą wprowadzić dzięki realizowanym przez siebie działaniom pozytywne
zmiany w społeczności lokalnej.
Termin składania ofert: 16 października 2018r.
Więcej informacji: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2189638.html

Moje miejsce na Ziemi:
O granty w wysokości od 3 do 15 tysięcy złotych mogą ubiegać się koła,
organizacje czy stowarzyszenia, które mają pomysł na to, jak powinno się
zmienić ich najbliższe otoczenie. Projekty mogą dotyczyć obszarów takich jak
sport, bezpieczeństwo, edukacja, historia, kultura czy ekologia. Fundacja
„ORLEN – DAR SERCA” przyzna w sumie aż 400 grantów na łączną kwotę 2
mln złotych.
Termin składania ofert: 30 września 2018r.
Więcej informacji: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2189206.html

WARTO PRZECZYTAĆ:
Korzystanie z wolnych i darmowych treści – jak to robić dobrze?
Tworzysz post na Facebooka lub story na Instagram, np. z zapowiedzią
konferencji. Masz już pomysł, treść i zdjęcia prelegentów oraz prelegentek, ale
brakuje Ci czegoś, co świetnie będzie ilustrować tematy ich wystąpień. Szukasz
w Google fotografii na hasła z nimi związane i znajdujesz tysiące świetnych
zdjęć i grafik. Czy możesz je wykorzystać? Czy wszystkie z nich? Jak? Oto
kilka praktycznych podpowiedzi, jak w codziennej pracy robić to dobrze.
Czytaj więcej: http://technologie.ngo.pl/wiadomosc/2190057.html

Stanowisko OFOP: Projekty rozporządzeń do ustawy o
działalności pożytku publicznego:
Organizacje pożytku publicznego w znacznie gorszej sytuacji niż inne podmioty
poddawane kontroli przez organy administracji publicznej. Utrudnienie
organizacjom pozarządowym udziału w konkursach. Uniemożliwienie w
praktyce uzyskiwania dostępu do informacji publicznej w związku z brakiem
protokołów z posiedzeń zespołów problemowych Rady Działalności Pożytku
Publicznego.
Czytaj więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2190016.html

Ważne dla konkursów rozporządzenia dopiero od marca?
Rada Działalności Pożytku Publicznego V kadencji kończy swoje prace. Na
ostatnim posiedzeniu przestrzega przed szybkim wprowadzeniem nowych
wzorów ofert umów i sprawozdań. Przypomina, jak nad wzorami pracowano
poprzednio.
Czytaj więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2189920.html

Poświęć swoje 5 minut – ostatni moment na wypełnienie ankiety:
Razem z końcem września kończymy zbieranie opinii w naszej ankiecie.
Poświęć 5 minut, dzięki którym możesz się przyczynić się do poprawy wiedzy o
sytuacji technologicznej organizacji pozarządowych w naszym kraju.
Czytaj więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2189949.html

Budżet partycypacyjny. Nowe przepisy już do zmiany?
Wprowadzone w styczniu 2018 r. przepisy, regulujące działanie budżetów
obywatelskich (partycypacyjnych), narzucają samorządom rozwiązania, które
niepotrzebnie formalizują i komplikują stosowanie tego narzędzia. Samorządy i
praktycy partycypacji oczekują zmian w ustawowych zapisach. Ich postulaty
poparł Komitet ds. Pożytku Publicznego, na którego wniosek w MSWiA zajęto
się tą sprawą.
Czytaj więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2189115.html

