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U 12. mjesecu pripremamo kampanju filantropije
‘FILANTROPIRAJ SE!’.

Stoga, pratite našu stranicu i facebook <3

Razne informacije...
Publikacija ‘EU fondovi 2014. - 2020.’
Publikacija predstavlja mini vodič kroz europske
strukturne i investicijske fondove s primjerima
projekata.
Publikacija je objavljena u sklopu projekta Questions
& Answers for you (Q&A4U) koja se sufinancira
sredstvima Kraljevine Nizozemske kroz program
malih potpora MATRA KAP. Možete je preuzeti ovdje.
Novi EU program ERASMUS+
Erasmus+ novi je EU program namijenjen
povećanju zapošljivosti kroz stjecanje
novih znanja i vještina putem edukacija,
treninga i praktičnog rada mladih. Više o
programu ovdje.
Ovaj program provoditi će se sedam
godina, počevši od siječnja 2014. godine,
a ukupna vrijednost mu je čak 14,7
milijuna eura što predstavlja 40%-tni
porast u odnosu na dosadašnje ulaganje u
ista područja.
Nacionalna zaklada obilježila deset godina postojanja
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga
društva obilježila je 19. studenog 2013. u
Laubi - Kući za ljude i umjetnost u
Zagrebu 10-godišnjicu osnutka i sustavne
podrške razvoju civilnoga društva te
Europsku godinu građana.

Više informacija ovdje.

Otvoreni natječaji za Vas...
Natječaj UNDEF za organizacije civilnog društva
Fond UN za demokraciju objavio je natječaj za
organizacije civilnog društva za prijavu projekata
u području unaprjeđenja i potpore demokraciji
(promicanje ciljeva UNDEFa, rodne jednakosti te
poticanje uključivosti). Rok za prijavu: 31.
prosinca 2013. Više o natječaju ovdje.
Natječaj za mlade Charlemagne 2014.
Ova nagrada dodjeljuje se mladim ljudima
koji su osmislili projekte s ciljem širenja
tolerancije i komunikacije među građanima
iz različitih europskih država. Rok za slanje
prijava je 20. siječnja 2014. godine. Više o
natječaju ovdje.
Natječaj Grada Rijeke za financiranje projekata udruga iz
područja zaštite okoliša, prirode, ekologije i održivog razvitka
Natječaj će biti raspisan početkom prosinca
ove godine, trajat će 30 dana te će već u
drugoj polovici siječnja iduće godine biti
poznati projekti čiju će realizaciju Grad Rijeka
podržati sa 150.000 kuna.
Financijska potpora dodjeljuje se udrugama iz
Republike Hrvatske za projekte koji se provode
u 2014. godini na području grada Rijeke.
Natječaj će biti objavljen na web portalu Grada
Rijeke. Više informacija ovdje.

Novosti iz Zaklade...
Treningu za poboljšanje interkulturalne komunikacije
Ines Dojkić iz Zaklade sudjelovala
je, uz ostalih 24 predstavnika
organizacija civilnog društva, u
sedmodnevnom treningu za
poboljšanje interkulturalne
komunikacije na engleskom jeziku
na Palma de Mallorci (Španjolska).
Više informacija ovdje.
Cilj treninga bilo je unapređenja vještina u komunikaciji na engleskom
jeziku u sklopu programa Mladi na djelu. Trening
je organizirala
španjolska Nacionalna agencija programa Mladi na djelu u suradnji s
vladom Balearskih otoka.
Posjetite novu stranicu Zaklade
Naša nova mrežna stranica je zaživjela i donosi mnoštvo zanimljivosti,
stoga posjetite www.civilnodrustvo-istra.hr
Isto tako, vaše prijedloge za poboljšanje iste ćemo rado uzeti u obzir.
Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva
Pula, Riva 8
t. +385 52 212 938, f. +385 52 351 511
e. zaklada@civilnodrustvo-istra.hr, w. www.civilnodrustvo-istra.hr
Ako ne želite primati newsletter E-Trokut, molimo Vas odjavite se e-mailom na zaklada@civilnodrustvo-istra.hr

