Kurzemes NVO atbalsta centra informācija

Kurzemes NVO atbalsta centrs aicina piedalīties 2015. gada “Iesaisties Kurzemē!”
noslēguma pasākumā un informē par projektu konkursiem, apmācībām un pieejamo
atbalstu. “Iesaisties Kurzemē!” 2015. gada konkursa noslēgums 2015. gadā Kultūras
ministrijas finansējumu ar Kurzemes NVO atbalsta centra starpniecību savu projektu
īstenošanai saņēma 22 Kurzemes biedrības, realizējot 25 projektus! Lai atskatītos uz
paveikto un plānotu/diskutētu par 2016.gada konkursa nosacījumiem, aicinām
piedalīties 2015.gada “Iesaisties Kurzemē!” noslēguma
pasākumā 17.februārī plkst. 14:00 Kuldīgas Mākslas namā, 1905.gada ielā 6!
Pieteikt dalību lūdzam http://ej.uz/IesaistiesKurzeme vai Inese Siliņa,
tel.29811722, inese@kurzemesnvo.lv Aktualitātes Latvijas NVO fonda ieviešanā
Latvijas NVO fonda 2016.gada projektu konkurss varētu tikt gaidāms jau marta beigās
un projektu uzsākšanas laiks ar 01.06.2016.! Šobrīd notiek konsultēšanās ar NVO
sektoru par fonda prioritārajiem virzieniem 2016.gadā, kā arī pie drīzumā gaidāmā
projektu konkursa nosacījumiem un veidlapu izstrādes. Lasīt vairāk Apmācības Rīgā
par brīvprātīgā darba koordinēšanu un vadīšanu Apmācības organizē Valmieras
novada fonds un tās notiks Rīgas reģionā 25.-27.02.2016.
Piesakies: ej.uz/BDapm16piet Lasīt vairāk Apmācības Kurzemes jauniešiem par
līdzdalību
Pieteikšanās līdz 10.02. ejuz.lv/starpkulturam Apmācību uzdevumi:
noskaidrot starpkultūru izglītības lomu jaunatnes programmās;
izzināt starpkultūru izglītības kompetenču attīstību un to apgūšanas tehnikas;
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izprast pārmaiņas, kas notikušas starpkultūru izglītības attīstībā;
veicināt jaunu iniciatīvu/projektu izveidi starpkultūru izglītības jomā
Lasīt vairāk Pētījums par ziedošanas aktivitāti pasaulē 2015 2015.gada beigās
labdarības veicināšanas fonds Charities Aid Foundation publicējis ziņojumu „Pasaules
ziedošanas indekss 2015”, kas aptver 145 valstu datu analīzi, izvērtējot iedzīvotāju
iesaistīšanos labdarības aktivitātēs trīs kategorijās - ziedojot naudu, savu laiku, un
sniedzot palīdzību svešiniekiem. Lasīt vairāk Seminārs par Ziemeļu Ministru
padomes finansējumu NVO Rīgas NVO namā 10.02. aicina uzzināt par Ziemeļvalstu
un Baltijas valstu NVO programmu un NVO programmu Baltijas jūras reģionam. Darba
kārtība un pieteikšanās. Ziemeļu Ministru padome Latvijā izsludinājusi projektu
pieņemšanu - NVO programma Baltijas jūras reģionam sadarbības veidošanai
- NVO sadarbības projekti Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO pilsoniskās sabiedrības
stiprināšanai un jaunu ilgtspējīgu iniciatīvu atbalstīšanai Finansējums vasaras
nometnēm Latvijas un diasporas bērniem Sabiedrības integrācijas fonds līdz
29.02.2016. pieņem projektu pieteikumus programmā „Ārpusskolas pasākumu
programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem". Lasīt vairāk Atbalsts
videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanai Vides aizsardzības fonds līdz 19.02.
aicina biedrības un nodibinājumus iesniegt projektus programmā "Videi draudzīga
dzīvesveida popularizēšana". Kopējais programmas finansējums 100 000 EUR (min. un
maks. projekta summa nav noteikta, 25% līdzfinansējums projektam). Lasīt vairāk
Finansējums NVO un reliģiskām organizācijām Borisa un Ināras Teterevu fonds
izsludinājis konkursu NVO un reliģiskajām organizācijām, lai sniegtu atbalstu
mazaizsargāto dzīves kvalitātes uzlabošanai Latvijas novados. Finansējumu līdz 5000
eiro. Iesniegšana līdz 29. februārim. Lasīt vairāk Informācijas avots: Kurzemes NVO
atbalsta centrs
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