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WIADOMOŚCI  

 

Podręcznik Study Circle 
Powstał pierwszy w Polsce podręcznik szwedzkiej metody edukacji i aktywizacji dorosłych 
Study Circle, przygotowany przez praktyków i certyfikowanych trenerów. Można go pobrać 
w formacie pdf ze strony StudyCircle.pl. 

Pobierz: http://www.studycircle.pl/images/files/files/study%20circle%20-%20publikacja.pdf  

 

Dobroczyńca Roku 2014 
Ruszyła XVIII edycja Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Do 13 stycznia firmy, 
organizacje pozarządowe oraz fundacje firm mogą składać wnioski. Zwycięzców poznamy  
w maju podczas uroczystej Gali Finałowej w Warszawie.  

Więcej: http://www.dobroczyncaroku.pl/  

 

Pomoc Wzajemna 
Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy  
i Polityki Społecznej zapraszają do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. 

Więcej: https://www.ktopomoze.pl/organizacje  

 

NABORY WNIOSKÓW, KONKURSY GRANTOWE  

 

Konkurs FIO 2015 ogłoszony! 
Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe i inne uprawnione 
podmioty do udziału w otwartym konkursie krajowego Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich (FIO). Oferty należy składać do 19 stycznia 2015. 

Więcej: http://www.pozytek.gov.pl/Ogloszenie,o,konkursie,FIO,2015,3637.html  
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BIELSKO-BIAŁA  

 

Konkursy na 2015 rok 
Dobra wiadomość dla organizacji pozarządowych - ruszyły pierwsze otwarte konkursy ofert 
na 2015 rok.  

Więcej: http://www.um.bielsko.pl/strona-821-otwarte_konkursy_ofert.html  

 

Propozycja współpracy z Lokalną Grupą Rybacką „Bielska Kraina”  
Lokalna Grupa Rybacka „Bielska Kraina” zachęca do korzystania z nowych szlaków 
turystycznych na terenie gmin: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze  
i Wilamowice, konsumpcji ryb z lokalnych gospodarstw rybackich oraz organizowania 
wycieczek dla dzieci i dorosłych na tych terenach.  

Więcej: http://www.bielskakraina.pl/aktualnosci.html  

 

CZĘSTOCHOWA  

 

Rusza mały FEAD 
Bank Żywności w Częstochowie rozpoczął realizację programu operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020. W ramach Podprogramu 2014 dystrybuowane będą: mleko, 
cukier, olej, makaron świderki, mielonka wieprzowa. Potrzebujący będą mogli otrzymać 
wszystkie te artykuły wyłącznie w paczkach żywnościowych. 

Więcej: www.bzczestochowa.pl  

 

Szkolenie dla aplikujących o FIO 2015 
Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego organizuje szkolenie  
z aplikowania o środki krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Szkolenie 
odbędzie się 5 stycznia 2015 r. w godz. 9:00 – 15:00 w Biurze Inicjatyw Lokalnych  
i Konsultacji Społecznych, ul. Focha 19/21, Częstochowa (Urząd Stanu Cywilnego). 

Więcej: www.ngo.czestochowa.pl  

 

Zapraszamy Wolontariuszy do współpracy  
Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „Agape” zaprasza 
wszystkie zainteresowane osoby do współpracy w obszarze wolontariatu. Czekają ciekawe 
oferty pracy wolontaryjnej oraz szkolenia przybliżające tematykę wolontariatu.  
Przyjdź-zobacz-spróbuj!  

Więcej: www.agape-czestochowa.org     
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KATOWICE  

 

Szkolenia dla doradców, pracowników dokształcania i doskonalenia zawodowego 

Rusza nabór do projektu pt.: „NCA - New Competence And Ability” – narzędzia i materiały 

metodyczne do badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych 

realizowanego w ramach Działania 3.4.3 POKL w woj. śląskim.  

Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/1266524.html  

 

RYBNIK  

 

„Nie hejtuję” 
15 stycznia odbędzie się seminarium „Mowa nienawiści i hejterstwo w Internecie – jak 
rozpoznawać, jak przeciwdziałać, jak zapobiegać?” 

Więcej: http://www.stowarzyszenieask.pl/  

 

WIADOMOŚCI NGO.pl  

 

Ponad miliard złotych na zadania zlecane organizacjom  
Ponad 1 300 mln złotych – na tyle opiewają wydatki na zadania zlecane organizacjom 
pozarządowym zaplanowane w ustawie budżetowej na 2015 rok. 

Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1279093.html  
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