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Newsletter poput magneta privlači zanimljive informacije iz svijeta civilnog društva.

KORISNE INFORMACIJE
Objavljeni rezultati natječaja za suzbijanje ovisnosti
Objavljena je Odluka o raspodjeli financijskih
sredstava za projekte udruga/zdravstvenih
organizacija u području prevencije i tretmana/
liječenja/rehabilitacije ovisnosti i
resocijalizacije ovisnika za 2014. godinu.
Popis organizacija dostupan je ovdje.

Objavljeni rezultati natječaja za su/financiranje lokalnih volonterskih centara
Ministarstvo socijalne politike i mladih donijelo
je odluku o su/financiranju provedbe Programa
pojedinih lokalnih volonterskih centara s ciljem
promocije i razvoj volonterstva na području
Republike Hrvatske u 2014. godini.
Odluka o su/financiranju dostupna je ovdje.

Info radionica o natječajima financiranim iz Europskog socijalnog fonda
Ured Vlade RH za udruge organizirao je informativnu radionicu
za potencijalne prijavitelje na natječaje „Jačanje sposobnosti
organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga“ i
„Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih
organizacija civilnog društva za lokalni razvoj“ objavljenih u
okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“
2007. – 2013. te financirani iz Europskog socijalnog fonda.
Prezentaciju i odgovore na pitanja možete preuzeti ovdje.

INFORMATIVNI ČLANCI
Crol.hr -'Mnogi će istospolni parovi zbog stigme otići u drugi grad sklopiti partnerstvo'

OTVORENI NATJEČAJI
Eurospki socijalni fond - Natječaj "Obrazovanje za poduzetništvo i obrt"
Ministarstvo poduzetništva i obrta je u suradnji s
Ministarstvom rada i mirovinskog sustava kao
upravljačkim tijelom za Operativni program Razvoj
ljudskih potencijala 2007.-2013. pripremilo javni poziv.
Rok za prijavu: 1. listopada 2014.
Više o Natječaju pronađite ovdje.

Eurospki socijalni fond - ”Mikro projekti podrške za lokalni razvoj”
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je
natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru
Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“
2007. – 2013. Rok za prijavu: 6. listopada 2014.
Više o Natječaju pronađite ovdje.

Eurospki socijalni fond - “Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3”
Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva sve potencijalne prijavitelje da se prijave za financijsku potporu iz Europskog socijalnog fonda. Rok za prijavu: 5.
rujna 2014.
Više o Natječaju pronađite ovdje.

Eurospki socijalni fond - ”Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za
pružanje socijalnih usluge”
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske je objavio je
natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru
Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“
2007. – 2013. Rok za prijavu: 22. rujna 2014.
Više o Natječaju pronađite ovdje.

NOVOSTI IZ ZAKLADE

Održana predstava u sklopu projekta T.A.P.
Projekt T.A.P. vrijedan je 23 460,00 eura, a
financiran je kroz program 'Mladi na djelu'
Europske komisije. Cilj projekta je promovirati
aktivno građanstvo i poticati sudjelovanje
mladih na lokalnoj razini. U sklopu projekta
T.A.P. održane su radionice u Italiji i Sloveniji,
a završne radionice održale su se tijekom srpnja u Puli.
Kao rezultat projekta izradit će se kratki film o
projektnim aktivnostima te je održana jedna
od tri predstave primjenom inovativne sudioničko - umjetničke metode „legislativnog kazališta“. Cilj predstave je pokrenuti raspravu
na temu sudjelovanja mladih u procesu donošenja odluka.
Više o ovom i ostalim europskim projektima
Zaklade pronađite ovdje.
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