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Szkolenia, spotkania, konferencje :
•

Na terenie Powiatu Ostródzkiego zostały uruchomione następujące punkty, nieodpłatnej
pomocy prawnej:
- w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, ul.Jana III Sobieskiego 9, pokój 226,
- w Bibliotece Miejskiej w Morągu, ul.Ogrodowa 16,
- w Urzędzie Miejskim w Ostródzie, ul.Mickiewicza 24, pokój 210

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje: każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie
jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej
Pomoc prawna polega na: wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego, poinformowaniu o
obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach lub obowiązkach, sporządzeniu projektu pisma, z
wyłączeniem pism procesowych, w toczącym się już postępowaniu sądowym, nieodpłatnej
mediacji (w pełnym wymiarze od 1 stycznia 2020 r.), sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od
kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Pomoc nie obejmuje spraw
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do
prowadzenia tej działalności. Czytaj więcej.

•

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zaprasza na bezpłatne
spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców „Pozadotacyjne wsparcie unijne na rozwój
przedsiębiorstw – pożyczki i poręczenia”. Termin i miejsce: 4 marca 2019 r. w godzinach
10:00–13:15 Miejsce: Hotel Park, Al. Warszawska 119, Olsztyn. Czytaj więcej.

•

Planujesz szkolenie, kurs, projekcję? Skorzystaj z bezpłatnego webinarium, które pomoże Ci
tak je zaplanować i zorganizować, by nie pogłębiało ono stereotypów, mechanizmów
wykluczenia i dyskryminacji, lecz wspierało równość, dostępność, różnorodność. Dzięki
udziałowi w webinarium wzrośnie wartość i jakość wydarzenia Twojej organizacji, zwiększy
się prawdopodobieństwo udziału bardziej różnorodnej grupy osób (może także większej),
zmniejszy się liczba tzw. trudnych sytuacji. Czytaj więcej.

•

Przywództwa można i trzeba się uczyć - rekrutacja do Programu Liderzy PAFW. Zgłoś się do
udziału w wyjątkowym 12-miesięcznym, bezpłatnym Programie, dzięki któremu Twoja
działalność społeczna zyska nowy wymiar i energię. Rekrutacja właśnie rusza i potrwa do 11
marca 2019. Czytaj więcej.

Konkursy, fundusze :
•

PROO - Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich 2019. Organizacje mogą uzyskać
wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne.
Najważniejsze informacje: termin składania wniosków upływa 12 marca 2019 r. o godz. 12.00,
wnioski składa się przez System Obsługi Dotacji, zadania mogą być realizowane od 1 stycznia
2019 r. do 31 grudnia 2021 r., dotacje od 100 000 zł do 700 000 zł, nie jest wymagany wkład
własny. Czytaj więcej.

•

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego uruchomił
kolejne konkursy w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030
PROO! Tym razem o dotacje będą mogły ubiegać się lokalne organizacje strażnicze, media
obywatelskie oraz think tanki obywatelskie. Czytaj więcej.

Warto przeczytać :
•

Zlecanie zadań publicznych. Nowe wzory i rozliczanie za rezultaty.
Nowe wzory – ofert, umów i sprawozdań – stosowane przy zlecaniu zadań publicznych
poznaliśmy już pod koniec października 2018 r. Formalnie właśnie wtedy rozporządzenia ze
wzorami weszły w życie, jednak tak naprawdę dopiero konkursy ogłaszane od 1 marca 2019 r.
muszą stosować się do nowych zasad. Czytaj więcej.

•

Państwo musi być lepsze. Organizacje mogą w tym pomóc [Felieton Dudkiewicza].
„Organizacje społeczne mogą i robią bardzo wiele. Łatają dziury pozostawione przez
państwo, wykonują jego zadania, poprawiają jakość świadczonych usług. Sfer, w
których to czynią, jest bez liku: bezdomność, wsparcie ofiar przemocy, prawa
lokatorskie, ekologia, kultura, edukacja – choćby globalna i antydyskryminacyjna,
prawa osób LGBT, prawa zwierząt, opieka hospicyjna, wsparcie osób potrzebujących,
polityka wobec niepełnosprawności… To zaledwie początek listy.” 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!

