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Newsletter poput magneta privlači zanimljive informacije iz svijeta civilnog društva.

KORISNE INFORMACIJE
"S povjerenjem odlazim s funkcije upraviteljice Zaklade"
30. lipnja 2014. godine održana je
medijska konferencija povodom
ostavke upraviteljice Zaklade,
Kristine Bulešić. O razlozima,
rezultatima 7 i pol godišnjeg rada
i budućim planovima govorili su
Kristina Bulešić i predsjednik
Zakladne uprave, Duško Kišberi.
Pročitaj više ovdje.

Konferencija „Modeli suradnje i razvoja organizacija civilnoga društva“
Udruga za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke
povodom obilježavanja petnaest godina rada organizira
konferenciju „Modeli suradnje i razvoja organizacija
civilnoga društva“ u srijedu, 9. srpnja 2014. godine, u
Rijeci, s početkom u 11:00 sati. Prijaviti se možete
najkasnije do 3. srpnja ovdje.

365 dana građani smo Europske unije
Prije točno godinu dana, 1. srpnja 2013. godine, Republika Hrvatska
postala je 28. članica Europske unije. Oko toga što se postiglo, kako
prenose mediji, mišljenja su podijeljena. Više u rubrici ispod.

INFORMATIVNI ČLANCI
Dalje.com: Hrvatska prije godinu dana postala 28. članica EU-a
Jutarnji.hr: ‘Odustajem! Nema građanskog i zdravstvenog odgoja'
Srednja.com: Spolna struktura: provjerite na kojim fakultetima dominiraju žene, a na
kojim muškarci

OTVORENI NATJEČAJI
Natječaj za unapređivanje kvalitete visokog obrazovanja
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje
Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga za
projekte koji doprinose unapređivanju kvalitete u
visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog
kvalifikacijskog okvira. Rok za prijavu: 19. rujna 2014.
Više o Natječaju pronađite ovdje.

Natječaj za neprofitne medije
Ministarstvo kulture RH objavljuje Javni poziv za
dodjelu bespovratnih sredstava neprofitnim medijima.
Rok za prijavu: 17. srpnja 2014.
Više o Natječaju pronađite ovdje.

Natječaj za hrvatske iseljenike
Državni ured za Hrvate izvan RH objavio je Natječaj za
prijavu programa i projekata neprofitnih organizacija
hrvatskog iseljeništva u Južnoj Americi i Južnoafričkoj
Republici u svrhu ostvarenja financijske potpore za
2014. godinu. Rok za prijavu: 20. srpnja 2014.
Više o Natječaju pronađite ovdje.

5. natjecanje za Nagradu za pristupačnost grada
Europska je komisija otvorila peti natječaj za
Nagradu za pristupačnost grada 2015. Nagrada
je namijenjena gradovima koji ulažu napore da
osobama s invaliditetom i starijim osobama
olakšaju pristup javnim mjestima. Rok za
prijavu: 10. rujna 2014.
Više o Natječaju pronađite ovdje.

NOVOSTI IZ ZAKLADE
Rezultati Natječaja za građanske akcije
Objavljen pregled akcija odobrenih na Natječaju "Naš doprinos zajednici" raspisanom dana 15. travnja 2014. godine.
Rezultati dostupni ovdje.

Rezultati Natječaja za male projekte
Objavljen popis projekata odobrenih na Natječaju
"Mali projekti za bolje sutrai" raspisanom dana 28.
ožujka 2014. godine. Popis dostupan ovdje.

Anketa o upoznatosti s EU politikama (Projekt A.C.E.)
Molimo vas da popunite anketu o upoznatosti s EU
politikama koju provodi Zaklada u sklopu projekta
"Active Communities for Europe".

ANKETA
dostupna ovdje.

Sve o europskom projektu COHEIRS na jednom mjestu
Nova mrežna stranica projekta "Civic Observers for
Health and Environment: Initiative for Responsibility and
Sustainability". Više o temi Europe, zdravlja i okoliša
pronađite ovdje.
Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva
Riva 8, Pula
T: +385 52 212 938
W: www.civilnodrustvo-istra.hr
Facebook: Zaklada Istra
Ako ne želite primati newsletter E-Trokut, molimo Vas odjavite se e-mailom na zaklada@civilnodrustvo-istra.hr

