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Newsletter poput magneta privlači zanimljive informacije iz svijeta civilnog društva.

KORISNE INFORMACIJE
Regionalni Info dani
Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva uz
potporu Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske organizira 5
Regionalnih Info dana. Svi zainteresirani dobiti će informacije o
natječajima raspisanim prema proširenom Decentraliziranom
modelu potpisanom u partnerstvu sa Nacionalnom zakladom za
razvoj civilnog društva . Više informacija o prijavi ovdje.
Mjesto i datum održavanja :
Krapinsko-zagorska županija - 10.03.2014. (Zabok)
Sisačko-moslavačka županija - 11. 03. 2014. (Kutina)
Primorsko - goranska županija - 11.03.2014. (Rijeka)
Karlovačka - županija - 12.03.2014. (Slunj)
Istarska županija - 13.03.2014. (Pazin)

Poticanje zapošljavanja
Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je Javni poziv za
podnošenje zahtjeva za korištenje sredstava za poticanje
zapošljavanja u 2014. godini. Paketi mjera usmjereni su na:
mlade, posebne skupine, osobe s invaliditetom, starije osobe,
dugotrajno nezaposlene, nezaposlene osobe romske nacionalne
manjine, poslodavce u teškoćama i žene. Više informacija ovdje.

INFORMATIVNI ČLANCI
Srednja.hr: Grad s najviše mladih nezaposlenih svima njima daje ‘uskrsnice’
Pomakonline.hr: Masaža kojom činite dobro sebi, ali i društvenom poduzetništvu
Civilnodrustvo.hr: Časopis EU projekti

OTVORENI NATJEČAJI
Prevencija nasilja nad i među djecom i mladima
Ministarstvo socijalne politike i mladih i Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i sporta pozivaju udruge koje su programski
usmjerene za rad s djecom i/ili mladima da se prijave za financijsku
podršku partnerskim projektima koji doprinose smanjenju svih
pojavnih oblika nasilja nad djecom i mladima i vršnjačkog nasilja.
Rok za prijavu: 31. ožujka 2014. Više o natječaju ovdje.

Ruksak (pun) kulture - Umjetnost i kultura u vrtiću i školi
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Ministarstvo
kulture objavljuju Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u
provedbi programa Ruksak (pun) kulture.
Rok za prijavu: 24. ožujka 2014. Više o natječaju ovdje.

Europske zaklade za mlade - bespovratnih sredstva
EYF dodjeljuje bespovratna sredstva organizacijama i mrežama
mladih te drugim nevladinim organizacijama koje rade s
mladima, a koje doprinose ostvarivanju ciljeva Vijeća Europe.
Prvi rok za prijavu: 01. travnja 2014. Više o natječaju ovdje.

Natječaj za dizajn popularnih Startas tenisica
Borovo d.d. raspisuje, a Hrvatsko dizajnersko društvo provodi
natječaj za dizajn obuće Startas kolekcije jesen/zima 2014.-15.
Organiziran je I brifing u Borovu (Vukovar, Dr. Ante Starčevića,
2/D) u ponedjeljak 24. veljače 2014. u 11 sati.
Rok za prijavu: 7. travnja 2014. Više o natječaju ovdje.

NOVOSTI IZ ZAKLADE
Poziv na sudjelovanje u aktivnostima projekta TAP
Pozivamo mlade između 18 i 30 godina da se
prijave za sudjelovanje u aktivnostima projekta
"TAP" (Theatre for Activism and Participation) u
Sloveniji, Italiji i Hrvatskoj. Više infomacija ovdje.
Rok za prijavu: 07. ožujka 2014.

Podrška regionalnom razvoju civilnog društva u RH – novi mehanizmi koordiUpraviteljica Zaklade, Kristina Bulešić sudjelovala je 13. veljače u hotelu Dubrovnik u
Zagrebu na skupu pod nazivom „Podrška regionalnom razvoju civilnog društva u
Republici Hrvatskoj“ u organizaciji Vladinog Ureda za udruge. Na skupu je prezentirana i proširena uloga regionalnih zaklada. Više pročitajte ovdje.

Prošireni Decentralizirani model
Od ove godine, potpisan je novi prošireni model suradnje
sa Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva, po
kojem je Zaklada nadležna za 5 županija: Karlovačku,
Sisačko-moslavačku i Krapinsko-zagorsku županiju, uz
dosadašnju Istarsku i Primorsko-goransku županiju.

Više informacija ovdje.

Osim već poznatih natječaja koje su provodile regionalne Zaklade, u suradnji s Vladinim Uredom za udruge iste preuzimaju i dio provedbe natječajnih postupaka za
pojedina tijela državne uprave u ukupnom iznosu od 35.940.000,00 kuna.
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