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Newsletter poput magneta privlači zanimljive informacije iz svijeta civilnog društva.

KORISNE INFORMACIJE
Javne online konzultacije o društveno odgovornom poslovanju
Europska komisija objavila je javne online konzultacije
o Strategiji Europske komisije o društveno
odgovornom poslovanju 2011-2014. godine.
Konzultacije su otvorene do 15. kolovoza 2014. godine
s ciljem prikupljanja povratnih informacija o
postignućima, aktivnostima i nedostacima Europske
komisije u području društveno odgovornog poslovanja.

Sve informacije dostupne
su ovdje.

Porezni tretman donacija za humanitarne potrebe
Radi jasnoće poreznog tretmana doniranih sredstava za humanitarne potrebe pomoći
poplavljenim područjima, Vlada Republike Hrvatske izdala priopćenje vezano uz
donacije putem telefonskih poziva odnosno donacije poduzetnika.
Priopćenje preuzmite ovdje.

INFORMATIVNI ČLANCI
Index: Saznajte gdje se u Hrvatskoj živi najbolje, a gdje najlošije

OTVORENI NATJEČAJI
Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima
Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva
udruge mladih i za mlade te jedinice lokalne
samouprave da se prijave za financijsku potporu
projektima koji doprinose podizanju kvalitete
života mladih.
Pravo prijave na natječaj imaju udruge i jedinice
lokalne samouprave.

Rok za prijavu: 13. lipnja 2014.
Više o natječaju ovdje.

Poziv za iskaz interesa "Prostori (su)djelovanja"
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva objavljuje
Poziv za uspostavu Razvojne suradnje u području pilotprograma "Prostori (su)djelovanja" namijenjen gradovima
u RH. Rok za prijavu: 9. lipnja 2014. Obrazac preuzmite
ovdje.

Natječaj za projekte otočnih udruga
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske
unije raspisuje Natječaj za prijavu projekata udruga na
otocima. Rok za prijavu: 28. lipnja 2014.

Više o Natječaju
pronađite ovdje.

Natječaj za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU objavila je tri
poziva za dostavu projektnih prijedloga namijenjenih organizacijama civilnog društva.
Rok prijave na natječaje je 27. lipnja 2014.
1) Poticanje inovativnih oblika filantropije u
lokalnim zajednicama za potporu održivosti
organizacija civilnog društva. Više ovdje.
2) Jačanje lokalnih partnerstava za otvorenu
vlast i borbu protiv korupcije u odgovornom
upravljanju prirodnim resursima. Više ovdje.
3) Jačanje kapaciteta organizacija civilnog
društva za osiguravanje djelotvorne
provedbe standarda EU. Više ovdje.

Natječaj za donaciju usluga za udruge
ACT Printlab d.o.o. raspisao je natječaj za
donaciju određenih usluga udrugama koje
rade na području socijalnog zapošljavanja i
razvoja društvenog/socijalnog poduzetništva.
Rok za prijavu: 15. lipnja 2014.

Više informacija ovdje.

NOVOSTI IZ ZAKLADE
Krk - Predstavljanje Natječaja za prijavu projekata usmjerenih mladima
Pozivamo predstavnike organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave na
predstavljanje Natječaja za prijavu projekata usmjerenih mladima 5. lipnja 2014., u
Gradu Krku (velika vijećnica), s početkom u 15.00 sati. Ova aktivnost organizirana je u
sklopu Dana otvorenih vrata udruga Vladinog Ureda za udruge. Poziv ovdje.

Održano umrežavanje organizacija civilnog društva iz Hrvatske i Slovenije
23. svibnja 2014. u Umagu zajedno sa partnerima iz
Slovenije: Središće Rotunda iz Kopra, Mladinski center
Postojna i Bit Planota iz Nove Gorice organizirali smo
jednodnevno umrežavanje
organizacija civilnog
društva iz Hrvatske i Slovenije u sklopu Programa
Europa za građane.
Podršku u organizaciji dali su Ured Vlade RH za udruge i Grad Umag. Više ovdje.

Proveden trening za mlade u sklopu projekta A.C.E.
Uspješno je implementirana 3. aktivnost projekta
A.C.E.: „Active Communities for Europe“ koja se
održala u Londonu od 11.-17.05.2014., u kojoj je
sudjelovalo 40-ak mladih od 17-30 godina iz 7
različitih europskih zemalja. Više ovdje.
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