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Szkolenia, spotkania, konferencje, projekty :
•

Targi Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego 2019 mają nowy termin 29 września 2019 r. w Kraplewie. W tym roku targi organizacji pozarządowych
połączone zostaną z XII Mazurskim Dniem Ziemniaka. Czytaj więcej.

•

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza 3
października 2019 r. na godz. 11:00 do Kuźni Społecznej w Olsztynie gdzie odbędzie
się debata z reprezentantami komitetów wyborczych, które w nadchodzących
wyborach ubiegają się o mandaty poselskie z terenu województwa warmińskomazurskiego. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny a dlatego dyskusja będzie dotyczyć
obecnego i przyszłego funkcjonowania sektora obywatelskiego w naszym kraju.Czytaj
więcej.

•

Pełnomocnik Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z
województwa warmińsko-mazurskiego na szkolenie dotyczące wypełniania nowych
wzorów ofert na realizację zadań publicznych. Spotkanie odbędzie się 3 października
2019 r. o godz. 13.30 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Czytaj
więcej.

•

Europejski Korpus Solidarności w Twojej organizacji. Spotkania regionalne.
Bezpłątne apotkania informacyjne skierowane jest do reprezentantów organizacji
pozarządowych, instytucji publicznych i firm,które chciałaby uzyskać dofinansowanie
na realizację projektów z zakresu wolontariatu, pracy i staży oraz działań lokalnych.
Czytaj więcej.

•

Komisja Europejska oraz Rada Europy zapraszają pracowników i liderów
młodzieżowych oraz wszystkie zainteresowane osoby do udziału w otwartym kursie
online poświęconym polityce młodzieżowej. Czytaj więcej.

Konkursy, fundusze :
•

Fundacja „Razem Zmieniamy Świat” ogłosiła konkurs na dofinansowanie
projektów edukacyjnych wspierających opiekunów oraz rodziny osób z demencją.
Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów edukacyjnych, które w
największym stopniu przyczynią się do wsparcia opiekunów i rodzin osób z demencją.
Czytaj więcej.

•

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje
pozarządowe do składania wniosków w otwartym konkursie o zlecenie realizacji
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Kierunek Aktywność. Czytaj więcej.

•

Jeszcze tylko do końca września można zarejestrować się do akcji Masz Głos na
stronie www.maszglos.pl. Zrobiło to już ponad 220 organizacji i grup nieformalnych z
całej Polski. Od organizatora akcji – Fundacji im. Stefana Batorego i partnerów
regionalnych – otrzymają wsparcie m.in. przy zakładaniu ogrodów społecznych,
doświetlaniu drogi, budowaniu ścieżek rowerowych. W czerwcu następnego roku
najskuteczniejsi uczestnicy i współpracujące z nimi lokalne władze otrzymają nagrodę
Super Samorząd. Czytaj więcej.

Warto przeczytać :
•

Która forma sprzedaży usług lub towarów w organizacjach jest bardziej powszechna?
Jakie organizacje częściej prowadzą działalność ekonomiczną? Czy zawsze przynosi
ona zysk? Zobacz jak prezentują si® zagadnienie działalności odpłatnej i
gospodarczej w świetle badań sektora pozarządowego. Czytaj więcej.

•

30 lat wolności 1989-2019. Organizacje pozarządowe robią to najlepiej. Szkoły, kluby
sportowe, placówki dla bezdomnych… W Polsce działa ponad 100 tysięcy organizacji
pozarządowych. Co im zawdzięczamy? Co robiły i co osiągnęły przez te 30 lat, które
mijają właśnie od 4 czerwca 1989 r.? Czytaj więcej.

•

Dzisiaj, 27 września, obchodzimy Światowy Dzień Turystyki. Z tej okazji zobacz
laureata nagrody w konkursie S3KTOR 2018 - Towarzystwo Krajoznawcze
"Krajobraz". I zapraszamy na wyprawę! Czytaj więcej.

