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Szkolenia, spotkania, konferencje :
•

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe powiatu ostródzkiego do udziału w cyklu
edukacyjnym organizowanym w ramach projektu "Kompetentne organizacje obywatelskie
budują III sektor". Celem Akademii jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności
dotyczącej rozwoju organizacji, podjęcia i prowadzenia działalności odpłatnej statutowej i
gospodarczej przez organizacje pozarządowe a także uczestniczenia i partycypowania w życiu
publicznym. Nabór zgłoszeń do 17 maja. Czytaj więcej.

•

Konsultacje projektu Wieloletniego programu współpracy Gminy Miłomłyn z organizacjami
pozarządowymi na lata 2019 – 2022. Czytaj więcej.

•

III Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej już w czerwcu. Trwa rejestracja
Wydarzenie odbędzie się 5 i 6 czerwca w Warszawie. To forum wymiany doświadczeń i
praktyk, dzielenia się wiedzą i pomysłami. To także możliwość konsultacji rozwiązań
przygotowywanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które pełni rolę
koordynatora polityk publicznych w tym obszarze. Nabór zgłoszeń do 22 maja. Czytaj więcej.

•

Serdecznie zapraszam do udziału w XIII Festiwalu Młodych Talentów i Integracji Osób
Niepełnosprawnych, który odbędzie się w dniu 25.05.2019 r./sobota/ o godz.14.00 przy
pomoście nawodnym w Miłomłynie.

Konkursy, fundusze :
•

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko Mazurskiego rozpoczyna nabór
zgłoszeń do tegorocznej, 16. edycji Konkursu „Godni Naśladowania”. Nominowane mogą być
organizacje pozarządowe, działacze III sektora, samorządy lokalne oraz przedsiębiorcy –
wyróżniający się osiągnięciami w aktywności społecznej oraz współpracy ze społecznościami.
Nabór zgłoszeń do 15 maja. Czytaj więcej.

•

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie ogłosił kolejną edycję Konkursu
Ekonomii Społecznej w kategoriach: "Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej",
"Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej" oraz "Szkoła Przyjazna Ekonomii
Społecznej" w woj. warmińsko-mazurskim. Nabór zgłoszeń do 24 maja. Czytaj więcej.

•

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w
formie wsparcia pn. Wdzięczni Bohaterom - Obrońcom Ojczyzny 1939 roku.
Jego celem jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Czytaj więcej.

•

Program Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej „odLOTTOwa jazda” ma na celu przede
wszystkim promowanie aktywności fizycznej i zaangażowania społecznego.
Ideą akcji „odLOTTOwa jazda” jest aktywizacja sportowa Polaków poprzez umożliwienie im
włączania się do akcji i wyjeżdżanie kilometrów na rowerze, na rzecz jednej z organizacji
zakwalifikowanej do konkursu. Czytaj więcej.

•

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego ogłosiła III edycję konkursu grantowego Moja Mała
Ojczyzna! Konkurs stworzony w celu aktywizacji społeczności lokalnej do działania na rzecz
budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym. Chcemy by w sposób innowacyjny
zagospodarować przestrzeń publiczną, poprawić jej estetykę, funkcjonalność lub
modernizację. Czytaj więcej.

Warto przeczytać :
•

Chcesz, żeby działania Twojej organizacji były dobrze widoczne w wynikach wyszukiwania
Google’a? Po spełnieniu kilku warunków możecie skorzystać z Google Ad Grants w kwocie
120 tys. USD. Dzięki nim będziecie lepiej widoczni w internecie. Obejrzyj nagranie z
webinarium i dowiedz się, jak wdrożyć Google Ad Grants w Twojej organizacji. Czytaj
więcej.

•

Sporządzenie sprawozdania finansowego odbywa się zgodnie z pewnym porządkiem
chronologicznym. Niektóre NGO dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania orientują się, że w
2018 r. zmieniły się przepisy: sprawozdanie musi mieć formę elektroniczną i elektroniczne
podpisy. Co mają zrobić organizacje, które już zatwierdziły sprawozdanie w formie
papierowej i z „analogowymi” podpisami? Czytaj więcej.

