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Szkolenia:
Bezpłatne szkolenie przeznaczone dla kluczowych pracowników instytucji pomocy i
integracji społecznej w zakresie stosowania w pracy metody streetworkingu.
Przeczytaj regulamin i wypełnij formularz zgłoszeniowy.
Bezpłatne spotkanie adresowana do przedsiębiorców z województwa warmińskomazurskiego zainteresowanych możliwością uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich
na rozwój firmy. Zgłoszenia do 17 października. Więcej informacji na stronie.
Bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020 (RPO WiM 2014-2020). Tematem szkolenia jest Kwalifikowalność wydatków
w projektach EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020). Więcej informacji.
Poznaj najnowsze przepisie w zakresie prawa gospodarczego, ekonomii przedsiębiorstwa
prawa pracy i wiele innych elementów przedstawionych z punktu prowadzenia i
funkcjonowania organizacji pozarządowych i izb gospodarczych.
Zapoznaj się z jakże bardzo aktualny teraz temat RODO.
Bezpłatne szkolenie odbędzie się w dniach 22-24 Października 2018 w Hotelu Zatoka
Gdańsk***. Przeczytaj więcej informacji i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Człowiek Wiedzy i Doświadczenia
Tylko do 12 października możesz zgłosić swoich kandydatów do Drugiej Edycji Nagrody
„Człowiek Wiedzy i Doświadczenia”. Jeśli chcesz uhonorować tych, którzy dzielą się swoją
wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem z innymi. Robią to bezinteresownie, w ramach
wolontariatu kompetencji, i poprzez swoje zaangażowanie oraz motywowanie przyczyniają
się do rozwoju i sukcesu wielu nowych przedsięwzięć i projektów społecznych przeczytaj
więcej informacji i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Fundusze:
Sieć sklepów TESCO i ich V edycja programu grantowego: „Decydujesz,
pomagamy”. Jako organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna można zgłaszać
swoje pomysły na inicjatywy poprawiające życie w naszym lokalnym otoczeniu.
Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji znajdziesz na: www.tesco.pl/pomagamy.
Preferencyjna pożyczka dla podmiotów ekonomii społecznej.
Kolejne wsparcie pożyczkowe. TISE otrzymało nowe środki, dzięki którym możliwe
będzie dalsze wspieranie przedsiębiorczości społecznej aż do końca roku 2019!
Oznacza to, że podmioty ekonomii społecznej wciąż mogą składać wnioski o
udzielenie preferencyjnej pożyczki na finansowanie ich działalności (w tym na
tworzenie nowych miejsc pracy). Więcej informacji :
https://tise.pl/offers/preferencyjna-pozyczka-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/
Konkurs MON: Gra miejska dla szkół ponadpodstawowych oraz skautowskich
organizacji młodzieżowych w zakresie znajomości historii odzyskania przez Polskę
Niepodległości pn. „Drogi do Niepodległości”
Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych w formie powierzenia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie
tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej.
Termin składania ofert mija 25 października 2018 r. więcej informacji:
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2191173.html
Świąteczne wsparcie dla kombatantów.
Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych w formie wsparcia w zakresie Działalności na rzecz kombatantów i osób
represjonowanych pn. Świąteczne wsparcie dla kombatantów.
Termin składania ofert mija 25 października 2018 r.
Więcej informacji: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2191171.html

Nabór do programu MKiDN „Ochrona Zabytków”
Rozpoczął się nabór do programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
„Ochrona Zabytków”. Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa
kulturowego, a także zwrócenie uwagi na obiekty mające szczególne znaczenie dla
historii i tradycji – zarówno w kontekście ogólnoświatowym, jak lokalnym.
Minimalna kwota dofinansowania wynosi 25 000 zł.
Nabór wniosków kończy się 31 października.
Więcej informacji: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2190919.html

Warto przeczytać:
Nauka o NGO.
Młodzi ludzie mają dostać zastrzyk wiedzy, który pozwoli im zrozumieć, że NGO są
bardzo ważne, że mogą korzystać z tego, co robią, a także sami się zaangażować i
zrobić coś pożytecznego.
Więcej informacji: http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/2190577.html
Zainspiruj się!
Jak prowadzić media społecznościowe instytucji kultury? Jak przygotowywać treść
postów, z jakich narzędzi korzystać i gdzie szukać inspiracji? Na te pytania
odpowiedzieli eksperci naszego ostatniego webinarium, Janusz Zawadzki i Kamil
Zimnicki z Centrum Kultury w Łomiankach.
Więcej informacji: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2191011.html

