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Szkolenia, spotkania, konferencje :
•

Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego ze sfery nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty i
wychowania przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty oraz
nabór do Komisji Konkursowej. Termin składania ofert mija 26 lipca 2019 roku.
Czytaj więcej.

•

Do 8 lipca osoby reprezentujące organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
uprawnione do udziału w otwartym konkursie ofert, mogą zgłaszać się do udziału w
Komisji opiniującej oferty. Zadaniem Komisji będzie ocena wniosków złożonych w
odpowiedzi na otwarty konkursu ofert na realizację w latach 2019-2020 zadań
publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury i
ochrony dziedzictwa kulturowego. Czytaj więcej.

•

Punkt Kontaktowy Programu "Europa dla obywateli" serdecznie zaprasza na spotkanie
informacyjne o programie „Europa dla obywateli", które odbędzie się w dniu 18 lipca
2019 r. w Olsztynie. Czytaj więcej.

•

Ruszyła jedenasta edycja projektu "Produkt Warmia Mazury”, w ramach którego o
przyznanie znaku jakości ubiegać się mogą zarówno osoby prywatne, firmy, placówki
publiczne, jak i organizacje pozarządowe. Zgłoszenia przyjmowane są do 23 sierpnia
2019 r. „Produkt Warmia Mazury” to prestiżowy znak przyznawany przez Samorząd
Województwa, o który w kategorii produkt, usługa lub wydarzenie mogą ubiegać się
osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne niebędące osobami
prawnymi, prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową w okresie co najmniej
24 miesięcy licząc do dnia złożenia wniosku. Czytaj więcej.

•

Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza nabór na bezpłatne szkolenie „Księgowo-prawne
podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarządową” dla członków Zarządów
organizacji pozarządowych (zarejestrowanych lub w trakcie rejestracji), działających
we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców. Zajęcia odbędą się w dniach 05-08
września 2019 r. w Łowiczu. Czytaj więcej.

Konkursy, fundusze :
•

Program "Pro defensione pro historia - młode stowarzyszenia na start" to otwarty
konkurs ofert dla młodych organizacji pozarządowych z okazji 101 rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości. Czytaj więcej.

•

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego prowadzi nabór wniosków w edycji XII
konkurs grantowego „Na dobry początek”. Termin składania wniosków upływa 14
lipca 2019 r. Adresatem działań konkursowych są dzieci w wieku od 2 do 9 lat i ich
rodziny, mieszkające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Czytaj więcej.

•

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza szkoły wyższe
oraz organizacje pozarządowe do udziału, w ogłoszonym przez Zarząd PFRON w dniu
23 maja 2019 roku, konkursie o zlecenie realizacji wsparcia osób niepełnosprawnych
przewidzianego w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”. Czytaj więcej.

Warto przeczytać :
•

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Grunwald z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego. Czytaj więcej.

•

Wakacyjny cykl dotyczący mitów na temat sektora pozarządowego. Zacznijmy od mitu
podstawowego, czyli… wszystkie organizacje pozarządowe to fundacje. Czytaj więcej.

•

Organizacje pożytku publicznego mają obowiązek składać sprawozdanie merytoryczne
i finansowe do bazy sprawozdań OPP. Zajrzyj do poradnika w którym zbierane są
informacje niezbędne dla wszystkich organizacji pożytku, które muszą umieścić
sprawozdania w bazie Narodowego Instytutu Wolności. Czytaj więcej.

•

Jaki wpływ na organizacje będzie mieć nowela Kodeksu karnego? Prowadzenie
postępowań w sprawie tych nowych przestępstw może skutecznie blokować działania
organizacji pozarządowych – przestrzega Przemysław Żak. Zobacz, jakie
niebezpieczeństwa wynikają z nowelizacji Kodeksu karnego, która czeka na podpis
Prezydenta. Czytaj więcej.

