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Projekty
ZAKOŃCZONE

Wspólnym Głosem

Projekt pt. „Wspólnym głosem”Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu...
Konsultujesz? Czyli o dialogu w Łomży

Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji osób zaangażowanych w konsultowanie istotnych
kwestii społeczno-gospodarczych w Łomży – urzędników...
Wojewódzka Olimpiada Aktywności Wiejskiej

Realizujecie albo planujecie ciekawe działania na wsi? Macie okazję podzielić się tym z innymi i
otrzymać środki na kolejne wyzwania. Ruszyła III...
RE³ REmember, REvive, REuse

RE³ REmember, REvive, REuse to projekt realizowany w partnerstwie z dwoma instytucjami z
Apoldy, Niemiec (Koordynator) oraz Forssy, Finlandii.Nasza...
Klucz przedsiębiorczości

CEL PROJEKTU: Projekt ma na celu podniesienie umiejętności, kompetencji i wiedzy młodzieży (30
osób: 20 K i 10 M) ze szkół w gminie i mieście...
Dobre rady

Dobre Rady - modelowe Rady Działalności Pożytku PublicznegoBudujemy potencjał rad działalności
pożytku publicznego dla zwiększenia...
Węzeł wsparcia

Projekt "Węzeł wsparcia - tworzenie sieci organizacji wspierających NGO's na Podlasiu"Okres
realizacji 01.09.2014 - 30.06.2015Projekt...
Otwórz oczy

31 października zakończył się projekt "Otwórz Oczy". Celem projektu było przygotowanie grupy
młodzieży - 28 uczniów szkół ponadgimnazjalnych,...
Fundusze na start i rozwój

„Fundusze na start i rozwój – lokalnie, regionalnie i centralnie”„Fundusze na start i rozwój –
lokalnie, regionalnie i centralnie”Seminaria...
Szkoła Koordynatorów Projektów Społecznych - III edycja

W lipcu 2015 r. rozpoczęła się III edycja „Szkoły Koordynatorów Projektów Społecznych”. Tym
razem do udziału zakwalifikowało się 9...
Wolontariat dla Kultury

W ramach trzeciej edycji programu wolontariackiego, do współpracy zapraszają cztery białostockie
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instytucje kultury – Galeria Arsenał, Galeria im....
Polityki publiczne europejskiej jakości

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji oraz jakości i efektywności działania 560
pracowników/czek instytucji odpowiedzialnych za...
Krok do pracy! – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w partnerstwie z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie oraz Ośrodkiem Pomocy...
Source URL: http://owop.org.pl/public/projekty/zakonczone

Strona 2 z 2

