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Szkolenia, konsultacje, spotkania :
•

Szkolenie - Dochodowa Pasja : Czy Twoja organizacja pozarządowa chce prowadzić
sprzedaż swoich produktów? Nie wiesz jak to zrobić, od czego zacząć? Boisz się
Urzędu Skarbowego ?? Niepotrzebnie - wszystkiego dowiesz! Czytaj więcej.

•

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza na konferencję
podsumowującą wdrażanie w 2019 r. Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. Wydarzenie to odbędzie
się 3 grudnia 2019 r. w godz. 10.00-13.00 w Kinie Helios w Olsztynie. Czytaj wiecej.

•

Zaproszenie na webinarium "Organizacje społeczne. To działa" - Trzydzieści
stowarzyszeń i fundacji z całego kraju połączyło siły, aby prostym językiem i obrazem
mówić w mediach o tym, czym są organizacje społeczne, dla kogo działają, jakie są
efekty ich działań. Tak powstała kampania "Organizacje społeczne. To działa", do
której mogą przyłączyć się kolejne podmioty. Webinarium zaplanowane na 20
listopada jest po to, aby zainteresowanym przybliżyć założenia kampanii. Czytaj
więcej.

•

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020
(RPO WiM 2014–2020). Tematem szkolenia jest Zastosowanie RODO w projektach
realizowanych z RPO WiM 2014-2020. Czytaj więcej.

•

Informacja Burmistrza Ostródy w sprawie prowadzonych konsultacji społecznych z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Czytaj więcej.

Konkursy, fundusze :
•

Zarząd Powiatu Ostródzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Czytaj więcej.

•

Rozmowa mimo różnic. Konkurs dotacyjny Funduszu Obywatelskiego. Poszukujemy
inicjatyw, które stwarzają przestrzeń i rozwijają kompetencje do rozmowy mimo
różnic. Zgłoś swój pomysł w naszym konkursie dotacyjnym! Czytaj więcej.

•

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór do programu Teatr i
Taniec. Celem programu jest wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów we
współczesnym teatrze i tańcu. Celem programu jest zarówno wspieranie
przedsięwzięć kultywujących tradycję i nawiązujących do najwybitniejszych osiągnięć
teatru dramatycznego lub baletu klasycznego, jak i projektów skoncentrowanych na
kreowaniu nowych wartości, nastawionych na, nierzadko krytyczny, dyskurs o
współczesnej rzeczywistości i poszukiwanie oryginalnych środków ekspresji
artystycznej. Czytaj więcej.

Warto przeczytać :
•

Sprawozdanie – poznaj jak najwcześniej! - Obowiązek złożenia sprawozdania z
zadania publicznego to obowiązek zleceniobiorcy (czyli Twój, Organizacjo).
Sprawozdanie składasz w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania. Ale
dane do sporządzenia sprawozdania zbierasz podczas realizacji projektu, a nad tym,
jak je w przyszłości wypełnisz, warto się zastanowić jeszcze na etapie sporządzania
ofert. Czytaj więcej,

•

RODO. Przekazanie danych osobowych przez NGO – koniecznie z umową o
powierzeniu - Tego, że organizacje pozarządowe zbierają dane osobowe, nie trzeba
już udowadniać. Jest też wiele sytuacji, w których dane te przekazują dalej – innemu
podmiotowi. Należy pamiętać, że nie można tego zrobić od tak. Trzeba zawrzeć
umowę. Czytaj więcej.

•

Chcesz pozyskać firmę do współpracy z Twoją organizacją? Jak się do tego zabrać?
Czego oczekuje biznes od fundacji i stowarzyszeń? Obejrzyj nagranie z webinarium
"Współpraca NGO z biznesem – od czego zacząć?". Czytaj więcej.

