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Szkolenia, spotkania, konferencje :
•

Konferencja „Prosto o RPO WiM 2014–2020 – przykłady wykorzystania Funduszy
Europejskich”. Spotkanie odbędzie się 25 lutego 2019 r. (poniedziałek), od godz.
10.00 w Olsztynie. W programie między innymi: „Kierunki rozwoju społeczno–
gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025”, „Wdrażanie
środków z EFRR na przykładzie projektów”, „Jak mówić, żeby inni nas słuchali? Jak
mówić prosto o Funduszach Europejskich”, „Zdrowe życie, czysty zysk, czyli jak
prowadzić działania prozdrowotne w oparciu o RPO WiM.” Czytaj więcej.

•

Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Narodowy Instytut Wolności - Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zapraszają przedstawicieli organizacji
pozarządowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego na spotkanie
poświęcone Programowi Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO. Spotkanie odbędzie się 21 lutego 2018 r. o godzinie 11:00. Czytaj więcej.

•

Chcesz zdobyć wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci lepiej planować działania pod
względem finansowym? Chcesz zaplanować strategię finansowania Twojej
organizacji, dopasowaną do specyfiki Waszych działań? Chcesz poznać narzędzia
planistyczne, które ułatwią Twojemu zespołowi codzienną pracę? Zgłoś się do
bezpłatnej Akademii Zarządzania Finansami SCWO. Czytaj więcej.

•

Bezpłatne webinarium, które pomoże zaplanować współpracę organizacji z
podmiotami biznesowymi. 20 lutego, o 12:00, dwoje ekspertów, Julia Kluczyńska z
Forum Darczyńców oraz Krzysztof Kutek z Deloitte, poprowadzą godzinne spotkanie
online pt.: "Zrozumieć biznes – prawno-podatkowe aspekty współpracy organizacji
społecznych z biznesem". Czytaj więcej.

Konkursy, fundusze :
•

11 lutego 2019 r. w samo południe rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu
Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1a.
Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego – edycja 2019.
Organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych)
oraz wzmocnienie instytucjonalne. Czytaj więcej.

•

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłasza nabór wniosków do programu
Lato w teatrze 2019, finansowanego z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Lato w teatrze to program grantowy skierowany do teatrów,
samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych - ośrodków, które w
okresie letnich wakacji szkolnych chcą zorganizować dwutygodniowe warsztaty
teatralne dla dzieci i młodzieży zakończone pokazem. Czytaj więcej.

•

Muzeum Historii Polski ogłosiło nabór wniosków do XI edycji ogólnopolskiego
programu grantowego „Patriotyzm Jutra” skierowanego do organizacji pozarządowych
i samorządowych instytucji kultury. Nabór wniosków potrwa do 8 marca 2019 r. W
tegorocznej edycji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten cel
przeznaczy 4 mln zł. "Patriotyzm Jutra" to ogólnopolski program grantowy, który służy
odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz
wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i
promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. Zależy nam na ukazaniu historii w
sposób ciekawy, nowatorski i angażujący. Czytaj więcej.

Warto przeczytać :
•

W tym roku pojawi się (już 15 lutego) nowa usługa Twój e-PIT dla osób rozliczających
się w PIT-37 i PIT-38. Wiele OPP ma obawy z powodu tej zmiany. Pamiętajmy
jednak, że nadal to podatnik/podatniczka decyduje, której organizacji pożytku
publicznego (OPP) chce przekazać 1% – jej numer KRS podaje w PIT. Zawsze wynik
1% zależał od aktywności danej OPP – w tym roku nie jest inaczej! Czytaj więcej.

•

Ekonomiczne rozwarstwienie sektora obywatelskiego w Polsce jest faktem. Dostępne
dane wskazują na przepaść między stosunkowo nieliczną grupą silnych, sprawnych,
stabilnych i wpływowych organizacji, a szerokim spektrum podmiotów małych,
słabszych, niedofinansowanych i marginalizowanych przy alokacji funduszy
publicznych. Skala rozwarstwienia polskiego sektora jest zdecydowanie zbyt duża. Czy
i jak można ją ograniczyć? Kluczowy krok to rozwijanie programów wspierania
małych, lokalnych organizacji. Czytaj więcej.

•

Mimo rosnącej popularności portali, takich jak np. Instagram – Facebook wciąż jest na
prowadzeniu, jeśli chodzi o ilość możliwości i funkcji, które oferuje nam do
wykorzystania w komunikacji z odbiorcami. Silnie rozwija także funkcje dedykowane
NGO, jednak wiele z nich wciąż nie jest docenianych czy wykorzystywanych przez
organizacje. Czytaj więcej.

UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
POWIATU OSTRÓDZKIEGO
Stowarzyszenie CWOP w ramach projektu
„Kompetentne organizacje obywatelskie budują III sektor”
współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Program FIO - tworzy
aktualną BAZĘ NGO POWIATU OSTRÓDZKIEGO!
Zapraszamy do kontaktu w celu aktualizacji zebranych przez nas
informacji oraz rozszerzenia ich o swoje własne, którymi Wasze
organizacje chciałyby się podzielić.
Nazwę, dane teleadresowe, dane osób do reprezentacji i inne można
przesłać na adres cwop@cwop.org.pl
ZACHĘCAMY DO TWORZENIA Z NAMI AKTUALNEJ BAZY!

