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Szkolenia, konsultacje, spotkania :
•

Konsultacje społeczne dotyczące "Rocznego Programu Współpracy z
organizacjami pozarządowymi na rok 2020"
- Wójt Gminy Dąbrówno zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji Rocznego
programu współpracy Gminy Dąbrówno z Organizacjami Pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.
Czytaj więcej.
- Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn z zaprasza przedstawicieli organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji
Rocznego programu współpracy Gminy Miłomłyn z Organizacjami Pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020.
Czytaj więcej.
- Konsultacje społeczne dot. „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Ostródzkiego
z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność
Pożytku Publicznego na rok 2020”. Czytaj więcej.
Zaproszenie do składania propozycji zadań publicznych na 2020 rok : W związku
z rozpoczęciem prac nad projektem "Rocznego Programu Współpracy Powiatu
Ostródzkiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami
Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego Na Rok 2020" Organizacje
Pozarządowe i Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t. j. (Dz. U. z 2019 r. poz.
688) zaproszone są do składnia proponowanych zadań publicznych. Czytaj więcej.

•

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne spotkanie
informacyjne adresowane do podmiotów zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w
ramach poddziałania 1.2.1 „Działalność B+R przedsiębiorstw” oraz poddziałania 1.2.2
„Współpraca biznesu z nauką” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. Termin spotkania: 13 listopada 2019 r.
w godzinach 10:00 – 13:00. ul. Żołnierska 4, Olsztyn. Czytaj więcej.

Konkursy, fundusze :
•

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa
ogłosiła konkurs, którego celem jest promowanie aktywnych postaw w środowisku
seniorów i budowanie pozytywnego wizerunku osoby starszej. Zgłoszenia do
konkursu można składać do 15 listopada 2019 roku. Czytaj więcej.

•

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór do programu Infrastruktura
kultury. Celem programu jest stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia
działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji
kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze. Katalog działań
programu, obejmujący prace budowlane, zakup wyposażenia niezbędnego dla
realizacji celów statutowych, czy sporządzanie dokumentacji technicznej, daje
możliwość finansowania zadań generujących istotne zmiany jakościowe, w zakresie
sprawności i efektywności funkcjonowania zaplecza materialno-technicznego,
podmiotów objętych programu. Czytaj więcej.

•

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór do programu Promocja
czytelnictwa. Celem programu jest wspieranie wartościowych form promowania
czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko
zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez
wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury
współczesnej. Cztaj więcej.

•

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór do programu Wydarzenia
artystyczne dla dzieci i młodzieży.Celem programu jest wspieranie wartościowych i w
pełni profesjonalnych wydarzeń artystycznych o zasięgu regionalnym, krajowym, jak i
międzynarodowym, powstających z myślą o dzieciach i młodzieży do 18 roku życia.
Czytaj więcej.

Warto przeczytać :
•

W nocy z 16 na 17 października wybuchł pożar w budynku Banku Żywności w
Olsztynie - czyli w zaledwie miesiąc wcześniej oddanej do użytku Kuźni Społecznej
przy ul. Marka Kotańskiego 1. Zniszczeniu uległo 2/3 obiektu. Straty są ogromne,
liczone w milionach złotych. Trwa zbiórka na usuwanie skutków pożaru. Prosimy
wszystkich ludzi o wielkim sercu o pomoc. Czytaj więcej.

•

Wrócił papierowy CIT-8 To wciąż gorąca wiadomość – wrócił papierowy CIT-8! A to
już tylko przypomnienie: część organizacji składa deklaracje do końca października
2019 r. Wypełnienie deklaracji CIT-8 oraz wysłanie jej do urzędu skarbowego jest
obowiązkiem każdej NGO. Ale deklaracja CIT-8 w październiku? Czytaj więcej.

•

Jak sprawnie i przekonująco przedstawić misję organizacji? Co i jak opowiadać, by
zdobywać darczyńców indywidualnych? Przykłady naprawdę dobrych apeli i haseł
fundraisingowych. Zobacz.

•

O tym, co zrobić, by poziom czytelnictwa w Polsce wzrósł, rozmawiano podczas
spotkania zorganizowanego przez Fundację Powszechnego Czytania oraz Szkołę
Edukacji, w którym udział wziął amerykański pediatra Barry Zuckerman z Fundacji
Reach Out and Read. Czytaj więcej.

•

Strona WWW to najważniejsze miejsce w Internecie dla każdej organizacji
społecznej. Tu trafią twoi pierwsi zainteresowani wolontariusze i darczyńcy. To, jak
ich przywitasz i jak przedstawisz organizację, będzie miało niebagatelny wpływ na ich
pierwsze wrażenie i chęć zaangażowania. W tym artykule dowiesz się, na co zwrócić
uwagę tworząc lub modyfikując stronę internetową, by stała się pierwszym mocnym
punktem obecności twojej organizacji w sieci. Czytaj więcej.

