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Konferencja - Fundraising w Polsce 

Trwają zapisy na Międzynarodową Konferencję Fundraisingu, która skierowana 

będzie do fundraiserów, członków zarządów i księgowych organizacji 

pozarządowych, przedstawicieli instytucji kultury, placówek ochrony zdrowia, 

szkół, samorządów, zgromadzeń zakonnych i wszystkich, którzy biorą udział  

w pozyskiwaniu funduszy. 

Więcej: http://konferencja6.fundraising.org.pl/ 
 

 

 

Wyniki Spisu Powszechnego  
Wyniki spisu... czyli coś, co każdy społecznik znać powinien. 
 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w Polsce w 2011 roku był 
pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej. Został przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011r.  
 
Więcej: http://www.stat.gov.pl/gus  
 

 

 

Konkurs grantowy Funduszu Społecznego Notariatu 

Cały czas można składać wnioski o dofinansowanie w ramach II edycji konkursu 

grantowego dla organizacji pozarządowych, organizowanego przez Fundusz 

Społeczny Notariatu. 

Więcej informacji: www.fundusznotariatu.pl  

 

http://konferencja6.fundraising.org.pl/
http://www.stat.gov.pl/gus
http://www.fundusznotariatu.pl/
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Akademia Obywatelska dla Seniora 

Projekt „Akademia Obywatelska dla Seniora” realizowany jest przez Zabrzańskie 

Stowarzyszenie Kobiet i Ich Rodzin przy wsparciu Inkubatora Społecznej 

Przedsiębiorczości działającym przy Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia 

Urzędu Miasta Tychy. Mogą w nim brać udział osoby, które ukończyły 50 lat,  

są emerytami lub rencistami z terenu województwa śląskiego. 

Więcej informacji: http://www.zabrzanskiekobiety.eu/node/18  

 

 

VI edycja konkursu na animatora społecznego 

Rusza VI edycja konkursu dla animatorów społecznych im. H. Radlińskiej. 

Pokażmy światu animatorów! Już teraz zgłoś osobę, która zasługuje  

na wyróżnienie.  

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy (link poniżej): 

http://www.cal.org.pl/animacja-spoleczna/konkurs-dla-animatorow-

spolecznych/formularz-zgloszeniowy   

Więcej o warunkach konkursu: http://www.cal.org.pl/konkurs-dla-animatorow-

spolecznych-2  

 

 

Będzin. Opowieści nieobecnych 

Pomysł Fundacji  Brama Cukermana z Będzina – audioprzewodniki czyli ukłon  

w stronę osób niewidomych i słabowidzących. 

OPOWIEŚCI NIEOBECNYCH jest to seria audioprzewodników po dziedzictwie 

żydowskim w 11 miastach Województwa Śląskiego, stworzona przez Fundację 

Brama Cukermana. To prawdopodobnie jedyny taki szlak w Polsce, który 

poprzez audioprzewodniki opowiada historię lokalnych społeczności 

żydowskich. 

Więcej o Fundacji i projekcie: http://www.bramacukermana.com/  

> 

 

 

Szkolenie dla NGO  „Pozyskiwanie funduszy na działalność organizacji” 

Przedstawicieli zainteresowanych organizacji prosimy o przesyłanie formularza 

zgłoszeniowego (dostępny na www.teatrgrodzki.pl) za pośrednictwem e-maila  

na szymik@teatrgrodzki.pl do dnia 7 maja 2012 roku  

Udział w szkoleniu jest bezpłatny! Ukończenie szkolenia potwierdzane jest 

zaświadczeniem. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy: 

http://www.teatrgrodzki.pl/zaproszenie/  

 

http://www.zabrzanskiekobiety.eu/node/18
http://www.cal.org.pl/animacja-spoleczna/konkurs-dla-animatorow-spolecznych/formularz-zgloszeniowy
http://www.cal.org.pl/animacja-spoleczna/konkurs-dla-animatorow-spolecznych/formularz-zgloszeniowy
http://www.cal.org.pl/konkurs-dla-animatorow-spolecznych-2
http://www.cal.org.pl/konkurs-dla-animatorow-spolecznych-2
http://www.bramacukermana.com/
http://www.teatrgrodzki.pl/zaproszenie/
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Z astronomią za pan brat – oferta edukacyjna czyli jak ciekawie spędzić czas? 

Uczestnicy placówek prowadzonych przez organizacje pozarządowe mogą 

skorzystać z całorocznej oferty jednej z organizacji. 

Więcej o działalności stowarzyszenia: 

http://www.polaris.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=50&I

temid=58  

 

 

Transgraniczne Centrum Wolontariatu 

Od marca 2012 r. ruszył projekt w ramach którego zostało powołane 

Transgraniczne Centrum Wolontariatu (TCW) z siedzibą w Zamku w Cieszynie.  

Ma ono służyć szkoleniom młodych ludzi, mieszkańców czeskiego i polskiego 

pogranicza, do aktywnej współpracy z organizatorami cyklicznych i 

okolicznościowych imprez odbywających się w przestrzeni obu miast. Chodzi  

o zwiększenie kompetencji młodzieży w zakresie kreatywnego myślenia, sprawnej 

komunikacji w grupie, zarządzania i organizacji imprezy oraz czasem wolnym.  

Projekt został przygotowany i jest koordynowany przez Wydział Kultury Urzędu 

Miejskiego w Cieszynie. 

Więcej informacji: http://www.cieszyn.pl/?p=articlesShow&iArticle=7493  

 

 

Zaproszenie na seminaria w Bielsku-Białej 

Przedstawicieli organizacji pozarządowych z Bielska Białej, z powiatu bielskiego, 

cieszyńskiego i żywieckiego zapraszamy na cykl seminariów, na których zostaną 

omówione formalno-prawne i etyczne zasady funkcjonowania organizacji  

w Polsce.  

07 maja 2012 (12.00-18.00) - Seminarium nt standardów i przejrzystości działań 

organizacji. 

31 maja 2012 (12.00-18.00) - Seminarium nt wymagań organizacyjno-prawnych. 

14 czerwca 2012 (12.00-18.00) - Seminarium na temat etyki w działaniach 

organizacji pozarządowych. 

Więcej informacji: 

http://mostkatowice.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=

blog&id=42&Itemid=186  

> 

 

 

 

 

http://www.polaris.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=58
http://www.polaris.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=58
http://www.cieszyn.pl/?p=articlesShow&iArticle=7493
http://mostkatowice.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=186
http://mostkatowice.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=186
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Częstochowa gra Muńka 

Już 6 maja na Placu Biegańskiego odbędzie się koncert "CZĘSTOCHOWA GRA 

MUŃKA". Ideą koncertu jest uhonorowanie twórczości Muńka Staszczyka z okazji 

30-letniej obecności na scenie.  

Trzy dekady temu Zygmunt Staszczyk zadebiutował artystycznie w 

częstochowskim IV Liceum Ogólnokształcącym. Dzięki talentowi w opisywaniu 

rzeczywistości, szczerości oraz konsekwencji Muniek stał się ikoną popkultury  

i jednym z najpopularniejszych wokalistów w kraju. 

Koncert „Częstochowa gra Muńka” to prawdopodobnie jedyna okazja, aby 

usłyszeć piosenki Muńka Staszczyka i zespołu T. Love w różnorodnych barwach, 

zaśpiewane przez jakże różne osobowości polskiego rynku muzycznego. Wspólnie 

z Muńkiem wystąpią: Staszek Sojka, Kasia Kowalska, Krzysztof „Grabaż” 

Grabowski (Strachy na Lachy), Robert Gawliński (Wilki), Marek Piekarczyk (TSA), 

Adam Nowak (Raz Dwa Trzy), Ziut Gralak, Tytus (Acid Drinkers), Tomasz „Olej” 

Olejnik (Proletaryat), Janusz Yanina Iwański, Martyna Jakubowicz, Wojciech 

„Brodi” Turbiarz (Habakuk), Jacek Pałucha, Piotr Machalica, Shamboo, Menhor  

i Piotr Dziker Chrząstek. 

Data:  06 maj  2012 r. 

Godzina: 20.00-23.00 

Miejsce: Plac Biegańskiego w Częstochowie 

 

 

Częstochowa. Bezpłatne kursy językowe 

Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy "Agape" 

zaprasza wszystkich chętnych do udziału w bezpłatnych kursach językowych  

(j. włoski, j. hiszpański). 

Kursy poprowadzą wolontariusze z włoskiej organizacji pozarządowej Mondo 

Nuovo. Rozpoczną się od 8 maja br. i trwać będą przez okres 10 miesięcy. Zapisy 

przyjmujemy telefonicznie: tel. 34 3627866 lub mail: swpagape@go2.pl 

Uwaga ! Ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń. 

Data:  08 maja 2012 r. 

Godzina: 17.00 

Miejsce: Siedziba Centrum Wolontariatu w Częstochowie 

 

 

 

mailto:swpagape@go2.pl
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Częstochowa. BIPnij dla przejrzystości 

Bona Fides oraz Stowarzyszenie MOST zapraszają przedstawicieli organizacji 

pozarządowych z województwa śląskiego do udziału w projekcie „BIPnij dla 

przejrzystości i transparentności NGO”.  

Celem projektu jest wypracowanie i upowszechnianie standardów dotyczących 

transparentności organizacji pozarządowych, które składać się będą z narzędzi 

pomocnych w prawidłowym funkcjonowaniu. W trakcie realizacji projektu 

powołany zostanie zespół ekspertów, który opracuje merytorycznie m.in. 

przykładową stronę internetową BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) do 

wykorzystania przez organizacje oraz dokumenty dotyczące wymagań formalnych 

i jawności w NGO. 

Już teraz zachęcamy do udziału w cyklu trzech seminariów – odbędą się one w 

okresie od kwietnia do lipca 2012 w podregionach województwa śląskiego: w 

bielskim, gliwickim, katowickim, rybnickim, bytomskim, sosnowieckim i 

częstochowskim. Liczba uczestników – ograniczona: 15 osób/seminarium 

(maksymalnie po 2 osoby z jednej organizacji) 

Osoby zainteresowane udziałem w seminariach (z podregionów: sosnowieckiego, 

częstochowskiego i bytomskiego) prosimy o kontakt z Joanną Podgórską-Rykała 

(koordynatorką projektu z ramienia stowarzyszenia Bona Fides), mail: 

joanna@bonafides.pl. Zainteresowane osoby z pozostałych podregionów 

proszone są o kontakt z Mają Dudą: m.duda@mostkatowice.pl (koordynatorką 

projektu).  

Data:  kwiecień – listopad  2012 r. 

Miejsce: Częstochowa 

 

 

Częstochowa. Szkolenie „Zarządzanie wolontariatem w NGO” 

Inkubator Trzeciego Sektora w Częstochowie serdecznie zaprasza na szkolenie nt. 

„Zarządzanie wolontariatem w organizacji pozarządowej”. 

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych – 

członków, wolontariuszy, pracowników, przedstawicieli władz i innych organów. 

Data: 24 – 25 maj 2012 r. 

Miejsce: Siedziba Inkubatora Trzeciego Sektora w Częstochowie, Al. Wolności 44 

(świetlica) 

Zgłoszenia osób chętnych do udziału przyjmowane są w Inkubatorze Trzeciego 

Sektora przy Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej AGAPE w Częstochowie przy Al. 

Wolności 44.  Formularz zgłoszeniowy można także wysłać mailem na adres: 

swpagapeinkubator@go2.pl, lub tel. 34 362 78 66 Złożenie formularza jest 

równoznaczne ze zgłoszeniem na obydwa dni. Termin nadsyłania zgłoszeń mija  

w dn. 18.06.2012 r. 
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Gliwice. Bezpłatne szkolenie „Współpraca z mediami” 

Inkubator Trzeciego Sektora – Trasa 78, działający przy Gliwickim Centrum 

Organizacji Pozarządowych zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Media 

relations, czyli jak współpracować z mediami”, które odbędzie się w dniach 18-19 

maja 2012 r. w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1 (II piętro). 

Szkolenie adresowane jest do pracowników, członków i wolontariuszy organizacji 

pozarządowych. Podczas spotkania zostaną przybliżone różne aspekty współpracy 

z mediami, a w szczególności:  

-funkcjonowanie współczesnych mediów 

-metody współpracy z mediami 

-zasady konstruowania materiałów informacyjnych 

-czego potrzebują dzisiejsi dziennikarze 

-jak promować działania organizacji  

-patronaty medialne 

Termin i miejsce szkolenia: 

18.05.2012 r. (piątek) – w godzinach: 16:00-19:30 

19.05.2012 r. (sobota) – w godzinach: 9:00-16:00 

Miejsce: Filia GCOP, ul. Zwycięstwa 1, II piętro  

Podczas szkolenia zapewniamy ciepły posiłek! 

Zgłoszenia należy wysyłać do dnia 15.05.2012 do godziny 12:00 na adres mailowy 

i.rola@gcop.gliwice.pl z adnotacją w temacie „Szkolenie współpraca z mediami”. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 232 04 77 

wew. 27   

 

 

Gliwice. Dom Aktywnej Młodzieży GCOP zaprasza do udziału w projekcie „Sztuki 

policzalne” 

Celem projektu uwypuklenie związków matematyki ze sztuką. Poszczególne 

działania zaplanowane w projekcie pozwolą odkryć ważne w historii sztuki  

i matematyce wątki wspólne, pokażą jak obie dziedziny oddziałują  na siebie  

i budują rzeczywistość. 

Data: od 17 kwietnia do 26 maja 2012 

Kontakt: dam@gcop.gliwice.pl , tel. (32) 3354105 

Więcej:  http://perelka.gcop.gliwice.pl/?p=2964, http://sztukipoliczalne.blog.pl/ 

 

http://perelka.gcop.gliwice.pl/?p=2964
http://sztukipoliczalne.blog.pl/
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Gliwice. „Inkubator Trzeciego Sektora - Trasa 78” 

Widzisz potrzebę zmian swojej przestrzeni lokalnej? Masz pomysł, ale nie wiesz 

od czego zacząć? Przyjdź! Czekamy na Ciebie już dzisiaj.  

Wsparcie, które proponuje Inkubator Trzeciego Sektora - Trasa 78 ma różnoraki 

charakter. Zdalny - za pomocą poczty internetowej, komunikatorów, jak również 

doradztwo w siedzibie zainteresowanej jednostki lub w biurze GCOP (Filia GCOP, 

ul. Zwycięstwa 1, II piętro). 

Proponujemy doradztwo poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów. 

Odpowiadamy na pytania związane z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków 

finansowych, zarządzaniem zasobami ludzkimi, zarządzaniem finansami, 

współpracą z otoczeniem, promocją, tworzeniem i zarządzaniem projektem, 

pozyskiwaniem nowych i aktywizowaniem aktualnych członków, wolontariuszy, 

organizowaniem spotkań dyskusyjnych (zarówno dla mieszkańców jak i NGO) 

dotyczących spraw lokalnych i aktywności obywatelskiej na temat np. 

funkcjonowania rad osiedlowych, wspólnot mieszkaniowych. Te i tym podobne 

usługi będą dostosowywane do konkretnych potrzeb zainteresowanych własnym 

rozwojem organizacji, jej podopiecznych jak również osób indywidualnych.  

Miejsce: Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Zwycięstwa 1, II 

piętro. 

Więcej: http://gcop.gliwice.pl  (Nasze projekty - Trasa78)  

Kontakt:  

Koordynator projektu: Agnieszka Drożdż a.drozdz@gcop.gliwice.pl 

Animator projektu: Ilona Rola i.rola@gcop.gliwice.pl 

Doradca projektu: Mariusz Juszczyk m.juszczyk@gcop.gliwice.pl 

Tel. 32 232 04 77 (wew.28) 

 

 

 

 

Gliwice. Coaching i pula rozwojowa - dla NGO 

„Inkubator Trzeciego Sektora - Trasa 78” w Gliwicach, zaprasza organizacje  

do przesyłania wniosków o objęcie coachingiem i jednorazową pulą rozwojową  

w wysokości 3 tys. Złotych.  

Pierwszy nabór objął dwie organizacje:  

1)GTW 

2)Cała Naprzód  

Drugi nabór będzie trwał do końca czerwca 2012 roku. Czekamy na zgłoszenia! 

 

http://gcop.gliwice.pl/
mailto:a.drozdz@gcop.gliwice.pl
mailto:i.rola@gcop.gliwice.pl
mailto:m.juszczyk@gcop.gliwice.pl
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Miejsce: Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Zwycięstwa 1, II 

piętro. 

Więcej: http://gcop.gliwice.pl (Nasze projekty - Trasa78) 

Kontakt:  

Koordynator projektu: Agnieszka Drożdż a.drozdz@gcop.gliwice.pl 

Animator projektu: Ilona Rola i.rola@gcop.gliwice.pl 

Doradca projektu: Mariusz Juszczyk m.juszczyk@gcop.gliwice.pl 

Tel. 32 232 04 77 (wew.28) 

 

 

 

Gliwice. Poszukiwany partner do wspólnych działań 

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Chemików działającego przy 

Politechnice Śląskiej w Gliwicach poszukują partnera do podejmowanych działań. 

W chwili obecnej wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gliwicach organizują 

serię spotkań dla dzieci z rodzin ubogich.  

Więcej: http://inkubator.gcop.gliwice.pl/?p=2330 

> 

 

 

Co to jest inicjatywa lokalna? 

W Rybniku ruszyła akcja promująca inicjatywę lokalną, czyli nową formę 

realizowania wspólnych przedsięwzięć przez mieszkańców i samorząd. 

Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/inicjatywa-lokalna  

 

 

3+ w Rybniku? 

Ruszyła akcja dotycząca problemów rodzin wielodzietnych w Rybniku i możliwości 

wprowadzenia karty "Trzy Plus" wprowadzającej rabaty dla rodzin z conajmniej 

trujką dzieci. 

Więcej: https://www.facebook.com/profile.php?id=100003722867858 

 

 

Sprawowanie pieczy zastępczej 

CRIS rozpoczyna projekt, którego celem jest stworzenie standardu (sposobu 

postępowania, procedury, modelu) mającego ułatwić sprawowanie pieczy 

zastępczej.  

Standard będzie prezentowany administracji, sądom i rodzinom zastępczym jako 

rozwiązanie oddolne i możliwe do wdrożenia. Zapraszamy wszystkie 

zainteresowane tym tematem. Pierwsze spotkanie - w czerwcu; będzie 

poświęcone wyborowi obszaru, który najbardziej wymaga wdrożenia standardu. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt: cris@cris.org.pl. 

http://gcop.gliwice.pl/
mailto:a.drozdz@gcop.gliwice.pl
mailto:i.rola@gcop.gliwice.pl
mailto:m.juszczyk@gcop.gliwice.pl
http://inkubator.gcop.gliwice.pl/?p=2330
http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/inicjatywa-lokalna
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003722867858
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Rybnik. Oferta urzędu pracy dla niepełnosprawnych 

Staż dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta Rybnika i powiatu rybnickiego; 

szkolenia indywidualne dla osób niepełnosprawnych oraz dotacje na własny 

biznes dla osób do 24 roku życia ze stopniem niepełnosprawności to nowe 

propozycje Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku.  

Więcej: www.pup-rybnik.pl  

> 

 

 

 

1 procent 2012 
Do końca okresu rozliczeniowego z fiskusem, kiedy to można przekazać 1 
procent podatku organizacjom pożytku publicznego, zostały trzy dni.  
 
Może na podsumowanie jest zbyt wcześnie, ale na pewno warto zapoznać się z 
głosami na temat 1 procenta, które pojawiły się ostatnio w mediach 
pozarządowych. Oto one: 

Kilka refleksji o 1%: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/763894.html  
1% wyparł darowizny: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/765040.html  
1% (zbyt) marketingowy: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/767414.html  
1% zawiódł: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/767125.html  
 

 III sektor: regiony i liczby 

Różnice między organizacjami działającymi w różnych regionach kraju często 

okazują się sprzeczne z panującymi stereotypami. NGO.pl przygląda się wybranym 

aspektom działań sektora pozarządowego w poszczególnych województwach. 

Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/768625.html  

 

 

 

ZUS 

Do 15 maja 2012 r. należy wysłać deklarację i raporty za ubezpieczonych od 

wynagrodzeń wypłaconych w m-cu kwietniu  2012 r. W tym terminie należy 

zapłacić również należne składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP i 

FGŚP ( przypominamy że Stowarzyszenia i Fundacje są zwolnione z opłacania 

składek na FGŚP )  

 

Do 30 kwietnia 2012 r. każdy płatnik składek jest obowiązany do samodzielnego 

sprawdzenia danych przekazanych do ZUS w imiennych raportach miesięcznych za 

2011 r. 
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Zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych płatnik składek jest zobowiązany dokonać sprawdzenia 
prawidłowości danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 
 imiennych raportach miesięcznych dotyczących danego roku kalendarzowego nie 
później niż do 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości płatnik składek jest zobowiązany 
sporządzić i przekazać do ZUS odpowiednie komplety dokumentów 
rozliczeniowych korygujących tj. imienne raporty miesięczne korygujące wraz z 
deklaracją rozliczeniową korygującą za dany miesiąc. 

Terminowość składania korekt dokumentów rozliczeniowych badana jest w 
trakcie kontroli płatników składek, a wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie są 
wykroczeniem przeciwko przepisom ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 
 

 

 

PODATKI 

30 kwietnia 2012 r. mija termin złożenia przez osoby fizyczne rocznego zeznania o 

wysokości osiągniętego dochodu ( poniesionej straty ) za roku 2011 ( PIT-36, PIT-

36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 ) 

Do 20.05.2012 r. należy wpłacić miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od 

osób fizycznych za m-c kwiecień 2012 r.  – PIT 4 oraz PIT 8 ( podatek ryczałtowy – 

umowy poniżej 200 zł) 

Do 25.05.2012 r. należy złożyć deklarację VAT 7 oraz zapłacić należny podatek 

VAT za m-c kwiecień 2012 r. 

 

 


