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Szkolenia, spotkania, konferencje :
Ośrodek OWIES w Elblągu oraz Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Ostródzie
zaprasza pełnomocników ds. współpracy z organizacji pozarządowymi, przedstawicieli
organizacji pozarządowych i grup inicjatywnych z powiatu ostródzkiego do udziału w Forum
Pełnomocników Powiatu Ostródzkiego w dniu 7 listopada 2017 r. Więcej informacji na
stronie.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zaprasza na bezpłatne
spotkanie informacyjne dla osób poszukujących wsparcia na założenie działalności
gospodarczej pt. Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej – Olsztyn i
subregion olsztyński.
Termin i miejsce: 13 grudnia 2018 r. w godzinach 10:00–13:15 Hotel Park, Al. Warszawska
119, Olsztyn. Więcej informacji.

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Stowarzyszenie
ESWIP oraz Bank Żywności w Olsztynie zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu
„Strażnictwo jako element działań organizacji społecznej”, które odbędzie się 23 listopada
2018 r. w Olsztynie przy ul. Marka Kotańskiego 1.
Więcej informacji.

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza na
dwudniową konferencję poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu. Wydarzenie będzie
miało miejsce w Warszawie w dniach 29-30 listopada.
Więcej informacji.

X Konferencja Ekonomii Społecznej w Elblągu. Wydarzenie pod hasłem „Technologie w
organizacjach” to dawka inspiracji i wiedzy w pigułce, możliwość poznania ludzi z pasją,
którzy sięgają po nowoczesne narzędzia w codziennej pracy, upraszczają swoje działania,
skutecznie docierają do swoich odbiorców.
Elbląg: piątek 16 listopada 2018 godzina 12.00. Więcej informacji.

Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza nabór na bezpłatny warsztat „Planowanie
i realizacja projektów społecznych i partnerstw”, skierowany do przedstawicieli grup
i organizacji pozarządowych, działających we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców.
Zajęcia odbędą się w dniach 17-20 stycznia 2019 r. w Łowiczu.
Zapisz się już dziś. Więcej informacji.

"Webinarium SCWO: Otwieranie trudnych sytuacji, komunikacja w konflikcie"
Zapraszamy wszystkie działaczki i działaczy organizacji pozarządowych na Webinarium
SCWO "Otwieranie trudnych sytuacji, komunikacja w konflikcie". Wydarzenie odbędzie się
20.11.2018 w godz. 12.00 - 13.30. Więcej informacji na stronie.

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin zaprasza do
zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego. Termin zgłoszeń upływa 22 listopada 2018 r.
Więcej informacji na stronie.

Konkursy, fundusze:
Zarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego polegającego na prowadzeniu w 2019 roku punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców
Powiatu Ostródzkiego. Oferty należy złożyć do dnia 27.11.2018 roku do godz. 15:00 na
adres: Starostwo Powiatowe w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda.
Więcej informacji.
Instytut Muzyki i Tańca ogłosił nabór wniosków do „Programu wydawniczego”, którego
celem jest wzbogacenie zasobów polskojęzycznej literatury naukowej oraz
popularnonaukowej z dziedziny tańca, rozwój naukowego dyskursu o tańcu,
popularyzacja wiedzy z historii i teorii tańca oraz propagowanie nowoczesnej myśli
pedagogicznej w dziedzinie tańca. Termin nadsyłania wniosków do edycji Programu
upływa 7 stycznia 2019 roku. Więcej informacji na stronie.

Warto przeczytać:
6 wskazówek: jak napisać dobrą ofertę w konkursie dotacyjnym.
O tym na co warto zwrócić uwagę podczas przygotowywania oferty opowiada
Aleksandra Skrobowska z Biura Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy.
Czytaj więcej.

Ochrona wizerunku w kontekście RODO (i nie tylko).
Problemy dotyczące publikacji wizerunków osób powracają jak bumerang w praktyce
działania organizacji pozarządowych. Sprawę pogarsza zamieszanie związane z
wejściem w życie RODO oraz rozproszenie przepisów dotyczących wizerunku w
różnych aktach prawnych.
Czytaj więcej.

Prowadzenie organizacji to także obowiązki.
Jesteście nowo zarejestrowanym stowarzyszeniem, fundacją, stowarzyszeniem
zwykłym? Wasza organizacja działa od kilku lat? Pamiętajcie o różnych obowiązkach
– zaczynają się one już po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Czytaj więcej.

11 sposobów na finansowanie działań organizacji pozarządowej.
W jaki sposób organizacje pozarządowe mogą finansować swoje działania?
Przegląd najważniejszych źródeł.
Czytaj więcej.

Czy można przekształcić stowarzyszenie w inną organizację?
Na początku było nas wielu, byliśmy chętni do pracy, aktywni. Z czasem ludzi zaczęło
ubywać, coraz mniej z nas angażowało się w działania. Co ma zrobić stowarzyszenie z
malejącą liczbą członków? Czy stowarzyszenie zarejestrowane w KRS można
przekształcić w stowarzyszenie zwykle lub fundację?
Czytaj więcej.

