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Szkolenia, spotkania, konferencje :
•

Chcesz dowiedzieć się od czego rozpocząć pisanie projektu? Czym jest problem, rezultat, a
czym cel przy pisaniu projektów? Zapisz się na szkolenie organizowane przez Ośrodek
OWIES w Elblągu, które odbędzie się w dniu 14 maja br. w Inkubatorze Przedsiębiorczości
Społecznej w Iławie. Czytaj więcej.

•

Proszenie o pieniądze może sprawiać trudności. Chcecie się tego nauczyć? Będzie do tego
okazja podczas live'a portalu ngo.pl o fundraisingu. W piątek 26 kwietnia o godz. 14 na
Facebooku. Czytaj więcej.

Konkursy, fundusze :
•

Wójt Gminy Łukta ogłosił III otwarty konkurs na realizację ofert na realizację zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające na terenie Gminy
Łukta. Czytaj więcej.

•

Zarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji
pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie działalnośco na rzecz
osób niepełnosprawnych. Czytaj więcej.

•

Marszałek Wojewódźtwa ogłosza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie zadania publicznego Samorządu Województwa WarmińskoMazurskiego pt.: realizacja programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie
warmińsko-mazurskim. Czytaj więcej.

•

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego ogłosiła III edycję konkursu grantowego Moja Mała
Ojczyzna! Jego celem jest to by w sposób innowacyjny zagospodarować przestrzeń publiczną,
poprawić jej estetykę, funkcjonalność lub modernizację. Czytaj więcej.

•

Ruszył nabór wniosków do VI edycji mPotęgi: czekają granty do 8 tys. zł na naukę
matematyki! Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć po raz szósty wesprą
niestandardowe sposoby nauczania matematyki. W rozpoczętym właśnie programie mPotęga
wnioskodawcy mogą ubiegać się o granty w wysokości od 2 do 8 tys. zł. W tym roku
ogłoszone zostały 2 konkursy: na projekty skierowane do uczniów klas 4-6 i klas 7-8 szkół
podstawowych. Czytaj więcej.

•

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków dofinansowanie w ramach programu
EtnoPolska 2019. Program zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość
kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. Czytaj więcej.

Warto przeczytać :
•

– Czytanie jest funkcją społeczną, bo czytasz książkę i idziesz o tym pogadać – mówi Maria
Dąbrowska-Majewska z Fundacji Zmiana, twórczyni Bibliotek Sąsiedzkich i projektu Książki
w pudle. 23 Kwietnia obchodzimy Dzień Książki. Czytajcie! Zobacz więcej.

•

Zbieraj darowizny na swojej stronie www z Wpłacam! Skorzystaj z nowej usługi ngo.pl,
która ułatwia pozyskiwanie Darczyńców w internecie. Wejdź na wplacam.ngo.pl! Z
Wpłacam może skorzystać każda organizacja zarejestrowana w KRS (ale także
stowarzyszenie zwykłe), która chce zbierać darowizny on-line i lepiej komunikować się z
Darczyńcą. Zobacz więcej.

•

Zbliża się koniec okresu rozliczeniowego. Tradycyjnie w tym momencie koncentrujemy się
na 1% dla OPP. Ale warto też pamiętać o darowiznach dla NGO. Przekazałeś, przekazałaś
organizacji darowiznę w 2018 roku? Zobacz, czy możesz ją odliczyć. Zobacz więcej.

