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Szkolenia, spotkania, konferencje :
•

Bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–
2020 (RPO WiM 2014–2020).
Tematem szkolenia jest Zasada równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, w tym
dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektów z RPO WiM
2014-2020. Termin i miejsce szkolenia 31 maja 2019 Olsztyn. Czytaj więcej.

•

Webinarium w ramach akcji Masz Głos. Odbędzie się ono w poniedziałek, 15 kwietnia, o
18:30, a tematem internetowego szkolenia będzie raport o stanie gminy, czyli dokument,
którego stworzenie jest nowym obowiązek władz lokalnych. Czytaj więcej.

Konkursy, fundusze :
•

W związku z ustanowieniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej patronów roku 2019,
Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, ogłasza konkurs grantowy „Patroni Roku”
skierowany do organizacji non-profit chcących wziąć udział w uhonorowaniu i umocnieniu
historycznego znaczenia wyróżnionych postaci: Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Anny
Walentynowicz, Stanisława Moniuszki oraz wydarzeń: Unii Lubelskiej i Powstań Śląskich.
Konkurs ma na celu upamiętnienie patronów, uznanych za zasługi i szczególne znaczenie dla
naszej Ojczyzny, poprzez finansowe wsparcie projektów ściśle z nimi związanych z
uwzględnieniem ich wartości edukacyjnej i kulturowej. Czytaj więcej.

•

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza organizacje pozarządowe, partnerów społecznogospodarczych i władze miejskie do składania ofert na najciekawsze inicjatywy lokalne
dotyczące Funduszy Europejskich. W konkursie można wnioskować o wsparcie w wysokości
do 20 000 zł brutto i przeznaczyć je na organizację np. spotkań, konferencji, warsztatów czy
szkoleń na tematy funduszowe lub innych wydarzeń informacyjno-promocyjnych. Czytaj
więcej.

•

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza nabór do Programu dotacyjnego „Wspólnie dla
dziedzictwa 2019”. Celem strategicznym Programu jest wzrost świadomości społecznej w
zakresie roli i wartości dziedzictwa kulturowego a także wzrost społecznego zaangażowania w
proces ochrony i opieki nad nim. Czytaj więcej.

Warto przeczytać :
•

Po co nam szkoła? Potrzebujemy rewolucji edukacyjnej! [Felieton Mazura]
Szkoła musi promować logikę współpracy, model społeczeństwa jako gry o sumie dodatniej.
Przyjęcie jednak takiego założenia wstępnego również oznacza rewolucję. Pomyślcie, jak
zmieniłaby się dynamika w klasie, gdybyśmy oceniali uczniów nie za indywidualny postęp w
nauce, ale za progres całej grupy… Czytaj więcej.

•

Jak zorganizować komunikację wydarzeń w social mediach – praktyczny poradnik.
Jeżeli organizujemy jakieś wydarzenia, to komunikacja w trakcie jest kluczowym momentem
w social mediach. To etap, w którym dzieje się najwięcej w krótkim czasie. Towarzyszą mu
emocje, zmęczenie, ale i adrenalina. Poniżej kilka wskazówek dotyczących samej komunikacji
w sieci i organizacji pracy w trakcie tego etapu, tak aby wypaść profesjonalnie. Czytaj więcej.

