Kurzemes NVO atbalsta centra informācija

Kurzemes NVO atbalsta centrs aicina apmeklēt informatīvās dienas un izbraukuma
konsultācijas novembrī un informē par konferencēm, semināriem un projektu
konkursiem. Kurzemes NVO atbalsta centra informatīvās dienas un
izbraukuma konsultācijas novembrī Kurzemes NVO atbalsta centrs aicina izmantot
iespēju un tikties ar Kurzemes NVO atbalsta centra (KNVOAC) konsultantiem
izbraukuma informatīvajās dienās un individuālajās konsultācijās par biedrību vadības,
juridiskajiem, grāmatvedības, finanšu piesaistes un sadarbības jautājumiem:
23.novembrī Kuldīgā, Liepājas ielā 14, no plkst. 12:00 - 19:00 individuālās
konsultācijas pēc pieraksta. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 27111252 (Elīna).
28.novembrī Saldū, Striķu ielā 2, no plkst.14:00 - 19:00 individuālās konsultācijas pēc
pieraksta. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 27111252 (Elīna).
Pēcpusdiena ar grāmatvedi Kurzemes NVO atbalsta centrs aicina pieteikties
pēcpusdienai ar grāmatvedi Kuldīgā 30. novembrī plkst. 15.00. Individuāla pieeja,
ierobežots dalībnieku skaits. Dalības maksa: 5.00 EUR. LASĪT VAIRĀK.
Pieteikšanās: ej.uz/NVOgramatvedis. Ikgadējais Saldus NVO forums 3. decembrī
Par dalību forumā sūtīt ziņu līdz 24. novembrim uz e-pastu
everita.luksevica@saldus.lv LASĪT VAIRĀK Konference “Migrācija medijos: fakts,
vēstījums, uztvere” Biedrība “Patvērums “Drošā māja”’ aicina piedalīties
starptautiskā konferencē “Migrācija medijos: fakts, vēstījums, uztvere”, kas
notiks 2016. gada 2. decembrī Rīgā. Konferences laikā būs iespējams iegūt informāciju,
kā bēgļu krīzes un bēgļu integrācijas jautājumi tiek atspoguļoti Zviedrijas masu
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●

medijos, kā šāda veida informāciju parāda Latvijas mediji, kā tiek veidota sabiedrības
izpratne par bēgļu krīzes ietekmi Latvijā. Lūgums reģistrēties līdz 28.11.2016. aizpildot
reģistrācijas formu: https://goo.gl/forms/izQu2Gbj45rmJDg02 Konferences darba kārtība
pieejama šeit. Papildu informāciju var saņemt vēršoties pie projekta koordinatores
Guntas Vīksnes, tālrunis 29180450, e-pasta adrese:gunta.viksne@gmail.com. “NVO
fonds" Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursu
2017.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas
„NVO fonds" ietvaros. Pieteikumu pieņemšana līdz 12.decembrim. LASĪT VAIRĀK
"Eiropa Pilsoņiem" 5. decembrī Kuldīgā notiks seminārs par ES programmas "Eiropa
Pilsoņiem" iespējam. LASĪT VAIRĀK “Radošā Eiropa” Līdz 23. novembrim var
pieteikties ES programmas “Radošā Eiropa” Eiropas sadarbības projektu
konkursam. LASĪT VAIRĀK Valsts kultūrkapitāla fonds NVO līdz 25. novembrim var
iesniegt pieteikumus VKKF projektu konkursos dažādās kultūras nozarēs. LASĪT VAIRĀK
Sabiedrības integrācijas fonds atsāk projektu iesniegumu pieņemšanu
valsts budžeta finansētās programmas „NVO līdzfinansējuma programma"
ietvaros Līdz 1. decembrim var pieteikties projekta līdzfinansējumam no valsts
budžeta NVO līdzfinansējuma programmas. LASĪT VAIRĀK Sabiedrības integrācijas
fonds izsludina atklātu konkursu uz vakantajām valsts budžeta finansētās
programmas „NVO fonds" projektu vērtēšanas ekspertu vietām Līdz 28.
novembrim var pieteikties un kļūt par NVO fonda projektu vērtētāju. Ar prasībām vari
iepazīties ŠEIT. Informācijas avots: Kurzemes NVO atbalsta centrs

