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WIADOMOŚCI  

 

Study Circle w podmiotach wsparcia i pomocy społecznej 
Trwają zapisy na bezpłatne szkolenie dotyczące innowacyjnej na polskim rynku metody 
aktywizacji społecznej i zawodowej Study Circle. Szkolenie odbędzie się w dniach 19-20 
listopada 2014 r. w Ośrodku Laliki w Beskidzie Żywieckim. 

Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Study-Circle-w-podmiotach-wsparcia-i-pomocy-
spolecznej  

 

Szkolenia z obserwacji rozpraw sądowych 
Fundacja Pozytywnych Zmian zaprasza na  szkolenia z obserwacji rozpraw sądowych, 
organizowane w ramach projektu pn.: „§ 207 KK – znęcanie się nad osobą najbliższą  
– monitoring śląskich sądów”. Terminy szkoleń z podstaw prawa karnego i zagadnień  
z zakresu przemocy w rodzinie: Bielsko-Biała – 08.11.2014; Katowice – 22.11.2014; 
Częstochowa -  29.11.2014; Gliwice – 06.12.2014. 

Więcej: http://pozytywnezmiany.org/?page_id=2602 

NABORY WNIOSKÓW, KONKURSY GRANTOWE  

 

Konkurs „Tu mieszkam, tu zmieniam” 
Fundacja Banku Zachodniego WBK daje szansę lokalnym fundacjom, stowarzyszeniom oraz 
społecznikom na otrzymanie jednego z 305 grantów, którymi chce wesprzeć najciekawsze 
projekty lokalne zmieniające przestrzeń publiczną. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23 
listopada 2014.  

Więcej: www.bzwbk.pl/tumieszkamtuzmieniam  

BIELSKO-BIAŁA  

 

Szkolenie z wydatków w projektach 
Teatr Grodzki zaprasza na szkolenie „Konkurencyjne ponoszenie wydatków w projektach”, 
które odbędzie się w dniu 12 listopada o godz. 9.00.  Szkolenie skierowane jest do 
przedstawicieli organizacji pozarządowych - członków, wolontariuszy oraz pracowników. 

Więcej: http://www.teatrgrodzki.pl/szkolenie-nt-konkurencyjne-ponoszenie-wydatkow-w-projektach/  
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II Piknik Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej 
Teatr Grodzki wraz z Gminą Bielsko-Biała zaprasza organizacje pozarządowe na II Piknik 
organizacji pozarządowych (Dzień NGO). Impreza odbędzie się 28 listopada 2014 r. w godz. 
16.00–19.00. Wydarzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Gminę Bielsko-Biała. 

Więcej: www.teatrgrodzki.pl    

 

Budżet Obywatelski 2015 
Do 14 listopada będzie można głosować na projekty przygotowane przez mieszkańców 
Bielska-Białej i na rzecz mieszkańców miasta w dwóch kategoriach: miejskiej i lokalnej 
(osiedlowej). 

Więcej:http://www.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/temp/pages/page_3345/text_images/ma%C5%82y%20M
S%2031.10.pdf  

 

Warsztaty teatralne  
Teatr Grodzki zaprasza na bezpłatne szkolenie „Warsztaty teatralne w starciu  
z przedwczesnym kończeniem edukacji”. Warsztaty odbędą się 22 i 23 listopada w godz. 
10:00-17:00. 

Więcej: http://www.teatrgrodzki.pl/zapraszamy-na-warsztaty-teatralne-w-starciu-z-przedwczesnym-konczeniem-
edukacji/  

 

Zaproszenie na konferencję i warsztat „Drzewny listopad”  
Drzewny listopad w Bielsku-Białej to szereg wydarzeń: happening, konferencja i warsztaty 
poświęcone drzewom. Organizatorzy zapraszają drzewolubów i drzewosceptyków! 
Wydarzenia będą miały miejsce 15 i 22 listopada. 

Więcej: https://www.facebook.com/events/1491206037805877/?fref=ts  

CZĘSTOCHOWA  

 

Częstochowskie Dni Sportu  

9 listopada w Hali Widowiskowo-Sportowej Częstochowa odbędzie się II edycja 
„Częstochowskiego Dnia Sportu”. Zapisy dla wszystkich, którzy chcą zaprezentować swoją 
ofertę (kluby sportowe i stowarzyszenia) czy umiejętności (pokazowe treningi) prowadzone 
są pod adresem mailowym: d.wytrzymaly@hala-czestochowa.pl. Chętni do udziału mogą 
zgłaszać się pisząc na adres mailowy: m.wierzbicki@mosir.pl 

 

Barwy Częstochowskiego Wolontariatu 2014 
Centrum Wolontariatu działające przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „Agape” 
zaprasza do udziału w konkursie „Barwy Częstochowskiego Wolontariatu 2014”. Konkurs 
jest okazją do wyrażenia wdzięczności wszystkim, którzy poświęcają swój czas, aby 
bezinteresownie pomagać innym. Zgłoszenia przysyłać można do 14 listopada 2014 roku. 

Więcej: www.agape-czestochowa.org     

 

Świąteczna Zbiórka Żywności 
Bank Żywności w Częstochowie w dniach 28 – 30 listopada 2014 r. organizuje Świąteczną 
Zbiórkę Żywności na terenie Częstochowy i regionu. Przez trzy dni wolontariusze będą 
zachęcać w lokalnych placówkach handlowych do zakupu produktów spożywczych.  

Więcej: www.bzczestochowa.pl       
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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     

 

Szkolenie z kompetencji menadżerskich 
Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa 
Śląskiego zaprasza osoby, które związane są z podmiotami ekonomii społecznej do udziału 
w dwudniowym, bezpłatnym szkoleniu pt.: „Kompetencje menedżerskie: osobowość lidera, 
komunikacja z podwładnymi. Przywództwo w sytuacjach kryzysowych”, które odbędzie się 
w dniach 18-19 listopada 2014 r. w Częstochowie. 

Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/1026444.html  
 
 

DĄBROWA GÓRNICZA  

 

 Szkolenia dotyczące konsultacji 
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: „Jak 
wykorzystywać konsultacje w działalności organizacji?”, które odbędzie się w terminach: 22 
oraz 29 listopada. Szkolenie odbędzie się w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości  
w Dąbrowie Górniczej. 

Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/1025909.html  

 

GLIWICE  

 

 

Seminarium na temat pozyskiwania środków przez NGO 
Fundacja IMAGO zaprasza na seminarium dotyczące nowych możliwości zdobywania 
dodatkowych środków finansowych  dla organizacji pozarządowych. Szkolenie odbędzie się 
13 listopada 2014 roku w godzinach 10:00 – 16:00. Miejsce szkolenia: Inkubator Społecznej 
Przedsiębiorczości w Gliwicach. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 
 
Więcej: http://gcop.gliwice.pl/aktualnosc-2-689-seminarium_pt_nowe_mozliwosci.html 
 

 

Forum Osiedlowych Rad Kultury  
Grupa Nieformalna Zmień Gliwice oraz  Fundacją Lepszy Świat zapraszają wszystkich 
zainteresowanych na wydarzenie pn. „Forum Osiedlowych Rad Kultury” będące 
podsumowaniem projektu „Kulturalne Debaty Osiedlowe”. Spotkanie odbędzie się 24 
listopada 2014 r. o godz. 17:00 w siedzibie Fundacji przy ul. Zwycięstwa 13/9 (oficyna). 

Więcej: http://gcop.gliwice.pl/aktualnosc-5-687-forum_osiedlowych_rad_kultury.html   
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RUDA ŚLĄSKA  

 

Szkolenie z „Tworzenia spółdzielni socjalnych przez osoby prawne” 
Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor”, prowadząca Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
Subregionu Centralnego, zaprasza na bezpłatne szkolenie „Tworzenie spółdzielni socjalnych 
przez osoby prawne”, które odbędzie się 20 listopada o godzinie 15:00 w Rudzie Śląskiej.  

Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/1026379.html 
 

 

Szkolenie pt.: „Kontakty z mediami” 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego zaprasza przedstawicieli 
podmiotów ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, spółek 
non-profit) na bezpłatne szkolenie „Kontakty z mediami”, które odbędzie się 18 listopada o 
godzinie 15:00 w Rudzie Śląskiej.  

Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/1025970.html 

 

SUBREGION ZACHODNI  

 

Szkolenie z grywalizacji 
Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego zaprasza przedstawicieli 
organizacji pozarządowych działających na terenie Subregionu Zachodniego na szkolenie 
pt.: „Grywalizacja. Jak zwiększyć zaangażowanie ludzi poprzez wykorzystanie mechaniki 
gier”. Szkolenie odbędzie się 14 i 15 listopada w hotelu Styl 70 k. Pszczyny. Udział w 
szkoleniu bezpłatny.  

Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/1027113.html 

TYCHY  

 

Dwudniowy warsztat pt.: „Partnerskie inicjatywy lokalne” 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia 

udziału w bezpłatnym, dwudniowym warsztacie „Partnerskie inicjatywy lokalne – rodzaje 

działań i metody ich realizacji na podstawie analizy dobrych praktyk”. Grupą docelową są 

pracownicy organizacji i instytucji z terenu woj. śląskiego. Zajęcia odbędą się w Tychach. Do 

wyboru są dwa terminy: 17-18 listopada lub 25-26 listopada.  

Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/1026900.html  
 

WIADOMOŚCI PORTALU NGO.pl  

 

 Działalność gospodarcza w NGO 
Temat działalności gospodarczej oraz jej etycznych aspektów okazał się niezwykle gorący. 
Głos w debacie portalu NGO.pl zabrało aż siedmiu uczestników, z których każdy wniósł do 
dyskusji nową perspektywę. 

Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1027887.html  
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INFORMACJE FINANSOWO-KSIĘGOWE  

 

ZUS 

Do 17 listopada 2014 r. należy wysłać deklarację i raporty za ubezpieczonych od 

wynagrodzeń wypłaconych w październiku 2014 r. W tym terminie należy zapłacić również 

należne składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP. 

 
 

PODATKI 

Do 20 listopada 2014 r. należy wpłacić miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób 

fizycznych za październik 2014 r.  – PIT 4 oraz PIT 8 (podatek ryczałtowy – umowy poniżej 

200 zł). 

Do 25 listopada 2014 r. należy złożyć deklarację VAT 7 oraz zapłacić należny podatek VAT za 

październik 2014 r.  

 

Zmiany w rachunkowości stały się faktem! 
- 21 sierpnia 2014 r. opublikowana została najnowsza zmiana do ustawy o rachunkowości. 
Jej celem jest wprowadzenie ułatwień dla najmniejszych podmiotów prowadzących księgi 
rachunkowe. Wprowadzone ułatwienia z pewnością poprawiają warunki wykonywania 
działalności gospodarczej i w znacznym stopniu przyczynią się do obniżenia kosztów 
przygotowywania sprawozdania finansowego, a także kosztów bieżącego prowadzenia 
rachunkowości przez najmniejsze podmioty - czytamy na blogu firmy Grupa Leader. 

Więcej: http://www.grupaleader.pl/blog/rezim-mikro-uproszczenia-rachunkowosci-malych-jednostek-pelna-
ksiegowoscia/  
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