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Program Społecznik w Zachodniopomorskim
To konkurs grantowy dający szansę na zdobycie
dofinansowania na działania społeczne, wolontariackie w
małych społecznościach. W ramach konkursu zostanie
wspartych minimum 500 inicjatyw obywatelskich
realizowanych w sferze pożytku publicznego. Mikrodotacje
udzielane będą w oparciu o otwartą procedurę konkursową w formie finansowej w
kwocie do 3000 zł organizacjom pozarządowym na realizację działań statutowych
tych organizacji i/lub na realizację działań mieszczących się w działalności
statutowej tych organizacji, za które odpowiedzialne będą grupy nieformalne.Po
więcej informacji zapraszamy na stronę: http://karrsa.eu/programspolecznik/

Pajacyk 2017/2018
Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania
wniosków  można to zrobić do 10 lipca br. O
pomoc w sfinansowaniu posiłków na rok szkolny
2017/2018 mogą zwracać się szkoły podstawowe,
gimnazja i samodzielne świetlice.Podstawą
uzyskania przez placówkę dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie
wypełniony formularz wniosku,
Więcej informacji:http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2071060.html

Europa dla Obywateli
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Program „Europa dla Obywateli” stanowi
wsparcie dla organizacji społeczeństwa
obywatelskiego, władz samorządowych i
organizacji eksperckich prowadzących
działania promujące aktywne obywatelstwo, organizujących debaty i
przedsięwzięcia służące refleksji nad obywatelstwem europejskim i demokracją,
wspólnymi wartościami, historią i kulturą. Wnioski mogą składać przedstawiciele
władz lokalnych, organizacje pozarządowe, instytuty badawcze, organizacje
kulturalne,młodzieżowe itp. na dofinansowanie różnorodnych działań realizowanych
na poziomie ponadnarodowym lub o wyraźnym wymiarze europejskim (badania,
wystawy, debaty publiczne, edukacja nieformalna itp.), angażujących obywateli z
różnych grup docelowych. Pierwszeństwo przyznaje się projektom
międzynarodowym, ale wnioskować mogą również organizacje z jednego kraju, pod
warunkiem wykazania europejskiego wymiaru planowanych działań.Najliższy termin
skaładnia wniosków to 1 września. Po więcej informacji zapraszamy na
stronę:http://www.eurodesk.pl/granty/europadlaobywateli201420200

Fundacja Auchan na rzecz młodzieży
Działania Fundacji koncentrują się na edukacji, aby przede
wszystkim nauczyć dzieci : czytania, pisania, liczenia i
dokształcania się, integracji poprzez szkolenia i zatrudnienie,
zdrowego stylu odżywiania się, poszanowania dla środowiska naturalnego, dbałości
o zdrowie. Projekty mogą zgłaszać organizacje pożytku publicznego (OPP), a także
a także inne organizacje pozarządowe, posiadające osobowość prawną, działające
na rzecz pożytku publicznego,których celem statutowym są działania tożsame z
celami Fundacji Auchan na rzecz młodzieży.
Zapraszamy na stronę : http://www.auchan.pl/oauchan/fundacjaauchannarzecz
mlodziezy/informacjedlalokalnychstowarzyszenifundacji

Workcampy w Niemczech
Interesujesz się ochoroną środowiska lub pracą
społeczną? Znasz język niemiecki lub angielski?
Workcampy dają młodzieży z całej Europy możliwość
spotkania się i pracy w czasie projektów na rzecz
społeczności lokalnej. Projekty trwają dwa tygodnie,
w każdym z nich bierze udział do 20 uczestników. Liderami grup są młodzie
wolontariusze. Co roku wyjazdy mają inny temat przewodni.Jeśli masz od 17 do 26
lat,zachęcamy do zgłaszania się. Więcej informacji na stronie: http://eys
workcamp.de/en/
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European Youth Award (EYA)
Europejska Nagroda dla Młodzieży (EYA) promuje
innowacyjność w wykorzystaniu nowych technologii,która
przyczynia się do sprostania najważniejszym współczesnym
wyzwaniom społecznym, cywilizacyjnym i kulturowym. Celem
konkursu jest wyróżnienie i promocja osiągnięć:
 studentów, wykorzystujących w swoich pracach i projektach najbardziej
innowacyjne rozwiązania,  młodych przedsiębiorców, wykorzystujących w
kreatywny sposób internet i mobilne technologie komunikacyjne. Efekty ich pracy
powinny być lub przyczyniać się do powstania wartościowych społecznie projektów
mających na celu poprawę warunków życia i będących odpowiedzią na cele
zdefiniowane przez Radę Europy i strategię Europa 2020.Mogą to być projekty
dotyczące np. wspierania chorych, rozwoju edukacji (szczegółowe kategorie
wymienione są poniżej). Termin zgłoszeń to 15 lipca 2017 r.
Więcej informacji na stronie: https://euyouthaward.org/

Chcesz poznać więcej aktualności? Odwiedź nasze profile na
portalach społecznościowych!
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