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Wiemy czego chcemy - prawo jazdy na projekty międzynarodowe dla śląskich NGO
Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych zaprasza do udziału w bezpłatnych
warsztatach i doradztwie dotyczącym planowania, pisania i realizowania projektów
międzynarodowych. Uczestnicy dowiedzą się też jak i z jakich źródeł można pozyskiwać
dofinansowania na realizację ich projektów. Przy pomocy doradców stworzą kompletny
projekt w postaci wniosku o dofinansowanie.
W projekcie mogą wziąć udział pracownicy, współpracownicy i/lub wolontariusze
organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie województwa śląskiego.
Termin nadsyłania naboru uczestników projektu do wyczerpania limitu miejsc dla
organizacji spełniających kryteria udziału.
Więcej: www.wiemyczegochcemy.pl

Wybierz „Człowieka bez barier”
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, aby promować osoby z niepełnosprawnością,
których zaangażowanie i aktywna postawa społeczna motywują innych do
przełamywania barier w życiu codziennym organizuje dziesiątą edycję konkursu.
Więcej: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/117662

Bezpłatna reklama Adwords dla organizacji non profit
W ramach programu Google Grants, organizacje non profit, by dotrzeć do swoich
odbiorców mogą się bezpłatnie zareklamować w wyszukiwarce Google.
" Przy pomocy AdWords, Google Grants zapewnia organizacjom non profit promowanie
ich misji " - czytamy na blogu programu Google AdWords.
Więcej: http://adwords-pl.blogspot.com/2012/08/google-grants-bezpatna-reklamaadwords.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+WszystkoOAdwords
+%28Inside+AdWords+-+PL%29&utm_content=Google+Reader
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Twój pomysł
Powstał portal, którego twórcy na cel wzięli problemy najbliższego otoczenia.
-Naszą misją, jest nagłośnienie Waszych pomysłów na poprawę życia w Waszym
otoczeniu, mieście. Publikujecie pomysł, zainteresowani tematem składają wirtualny
podpis aprobując Wasz pomysł i zwiększając jego popularność. Możecie komentować
swoje i inne pomysł, aby ukształtować ciekawą i funkcjonalną inicjatywę - czytamy na
portalu.
Więcej: http://twoj-pomysl.pl/

Szkoła Partycypacji
Budżet partycypacyjny to demokratyczny proces decydowania o przeznaczeniu pewnej
części budżetu miasta, w którym biorą udział jego mieszkańcy.
Rozwiązanie tego typu zwiększa zaangażowanie i pozwala na bardziej efektywne
wydatkowanie funduszy publicznych. Okazuje się, że odpowiedzialnego decydowania o
podziale budżetu można się nauczyć.
Więcej: http://www.szkolapartycypacji.pl/
>>>

Promujemy lokalny 3 sektor w Bielsku-Białej!
W imieniu Fundacji „Dobry Dom” serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe
z Bielska-Białej do udziału w projekcie „Dobrze poinformowany obywatel, widoczna
organizacja”. Promujemy lokalny 3 sektor i informujemy mieszkańców o wartościowych
inicjatywach.
Więcej: www.slaskiengo.pl

Warsztaty z psychodramy w Bielsku-Białej
Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „ Nadzieja” w Bielsku-Białej zaprasza
na warsztaty z wysokiej klasy specjalistą psychodramy.
Więcej: http://www.nadzieja.bielsko.pl/warsztaty-psychodramy.php

Ile wilka jest w psie?
W imieniu Fundacji Razem zapraszamy na seminarium skierowane do miłośników psów.
Termin: 1 grudzień 2012 r.
Miejsce: ABProjekt, ul. Fabryczna 43 , Tychy
Więcej: www.fundacjarazem.com.pl
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Konkurs na Wolontariusza Roku 2012!
Centrum Wolontariatu przy BSA Teatr Grodzki ogłosiło konkurs na Wolontariusza Roku w
regionie. Zapraszamy do wzięcia udziału i zgłaszania wolontariuszy do konkursu. Szczegóły
i formularz zgłoszeniowy tutaj:
Więcej o konkursie: http://www.teatrgrodzki.pl/konkurs-na-wolontariusza-roku-2012/
Więcej o Centrum Wolontariatu: www.wolontariat-bielsko.pl
>>>

Chcesz zostać wolontariuszem? Zgłoś się do Centrum Wolontariatu w Częstochowie
Masz trochę wolnego czasu i nie wiesz jak go wykorzystać? Chcesz COŚ zrobić dla kogoś, ale
nie wiesz jak? Przyjdź do Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy
„Agape” i ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM.
Możesz pomagać ubogim, chorym, dzieciom, zwierzętom, itd. To Ty decydujesz ile czasu
możesz poświęcić na zaangażowanie się w wolontariat. Nasi wolontariusze pomagają przy
organizowaniu imprez okolicznościowych, czytają bajki dzieciom, udzielają korepetycji, dzielą
się swoimi pasjami śpiewając, malując, grając na instrumentach… Teraz czas na Ciebie!
Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.
Miejsce: Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „Agape”, Al.
Wolności 44, 42-217 Częstochowa
Więcej: http://www.agape-czestochowa.org/wolontariat/

Szkolenie “Tworzenie stron internetowych”
Inkubator Trzeciego Sektora przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy “Agape” zaprasza
przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenie “Tworzenie stron internetowych”,
które odbędzie się w dniach 24-25 październik w godz.9.30-14.00 w siedzibie stowarzyszenia
Wzajemnej Pomocy „Agape” w Częstochowie.
Miejsce: Siedziba Inkubatora Trzeciego Sektora przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy
„Agape”, Al. Wolności 44, 42-217 Częstochowa.
Data: 24-25 październik 2012 r.
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Gliwice. Konkurs Poetycki Rozwijamy Skrzydła - "Przyjaźń"
Integracyjny Klub Animatorów Skrzydła oraz Gliwickie Centrum Edykacyjno-Rehabilitacyjne
zapraszają osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w Konkursie Poetyckim Rozwijamy
Skrzydła - „PRZYJAŹŃ", którego celem jest rozwijanie aktywności twórczej osób
niepełnosprawnych oraz prezentacja ich dorobku artystycznego szerszej publiczności.
Kontakt: Adam Kasperek, tel.504-509-977, e-mail: poezja.rozwijamyskrzydla@wp.pl
Wieczór poetycki i prezentacja wyróżnionych wierszy 19 października 2012r. godz.16.00 w Auli
Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach ul. Hutnicza 9.
Więcej: http://www.rozwijamyskrzydla.com/

Gliwice. Bieg Tureta
Centrum Inicjatyw Społecznych oraz Mirosław Żochowski zapraszają na pierwszy Bieg Tureta,
który odbędzie się 28.10.2012 r. (niedziela) w Gliwicach. Bieg ma charakter towarzyski a jego
celem jest propagowanie kultury fizycznej poprzez bieganie.
Miejsce: Start biegu: godzina 11.00, Hotel Argentum w Gliwicach przy ul. Sowińskiego 5.
Data: 28 października 2012r.
Więcej: http://www.biegtureta.blogspot.com/

Konkurs fotograficzny "Żołnierze Wyklęci. Historia, która mnie porusza"
Zrób zdjęcie ukazujące Twój osobisty stosunek do wydarzeń, miejsc, przedmiotów lub osób
związanych z historią Żołnierzy Wyklętych. Fotografie mogą przecież także opowiadać historie.
Może to być portret lub seria ujęć portretowych osób w jakiś sposób związanych
z Niezłomnymi. Kadr mieszczący znalezione po Nich pamiątki, rzeczy osobiste, albo ujęcia
miejsc, z którymi byli związani, przedstawiające krajobrazy, ich domy, szkoły. Termin
nadsyłania zdjęć 30 listopada 2012 r.
Więcej: www.ipn.gov.pl, www.ipn.gov.pl/portal/pl/147/Konkursy_historyczne.html, www.kuratorium.krakow.pl/,
www.passionart.org.pl/

Katowice, Sławków, Gliwice. Szkolenia w ramach projektu "Europa ogrodów"
Śląskie Centrum Edukacji Sportowej zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach
organizowanych w ramach projektu "Europa ogrodów", który będzie realizowany do lipca
2013 w woj. śląskim. W szczególności projekt skierowany do osób bezrobotnych,
niepełnosprawnych, byłych, obecnych wolontariuszy zaangażowanych w pracę społeczną w
wieku 18-26 lat.
Kontakt: Koordynator projektu: Bartosz Wasilewski, e-mail: sces08@wp.pl.
Więcej: www.europaogrodow.pl
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Konkurs dla dziennikarzy hobbystów
Mieszkasz w Rybniku lub powiecie rybnickim? Interesujesz się tematyką pozarządową? Nie
jesteś zawodowym dziennikarzem, ale chętnie zmierzysz się dziennikarskim wyzwaniem?
Weź udział w naszym konkursie. Na zwycięzcę czeka netbook.
Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Konkurs-dla-dziennikarzy-hobbystow

Trening interpersonalny
Zamierzasz w przyszłości pracować z ludźmi? Będziesz socjologiem, pedagogiem,
menedżerem, psychologiem, specjalistą? Potrzebujesz rozwinąć swoje kompetencje
interpersonalne? Chcesz dowiedzieć się więcej o sobie i doświadczyć się w relacji z innymi
ludźmi? A może interesuje Cię lepsze zarządzanie swoimi emocjami w procesach negocjacji
i mediacji?
Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Trening-interpersonalny-09-2012

Trening zwiększania własnego potencjału zawodowego
Sprawdzony w USA, Kanadzie, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Szwajcarii
i we Włoszech licencjonowany program SPADOCHRON teraz dostępny także w Rybniku.
Zapraszamy na najpopularniejsze amerykańskie szkolenie z zakresu planowania i
budowania kariery zawodowej.
Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Trening-zwiekszania-wlasnego-potencjaluzawodowego-2012

Niebywałe Niedobczyce. Niewiadom nie lada!
Rozpoczęła się rekrutacja na bezpłatne warsztaty, podczas których powstanie questing,
czyli pomysł na zwiedzanie najciekawszych miejsc dzielnicy Niewiadom i Niedobczyce.
Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Niebywale-Niedobczyce-Niewiadom-nie-lada

Wybierz człowieka bez barier!
Kapituła Konkursu wybrała 17 półfinalistów jubileuszowej edycji konkursu „Człowiek Bez
Barier”. Wśród nominowanych jest współpracująca z CRIS profesor Marion Hersh z
Uniwersytetu Glasgow.
Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Wybierz-czlowieka-bez-barier-2012

Rybnik. Konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych
20 tys. złotych na inicjatywy służące szkole, warsztaty dla uczniów, wizyta studyjna w
Portugalii oraz opracowanie planu racjonalizacji wydatków szkoły to niektóre korzyści, które
czekają na 5 rybnickich szkół ponadgimnazjalnych.
Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Rybnik-Konkurs-dla-szkol-ponadgimnazjalnych
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Majewski też „nie rokował”
Jak grzyby po deszczu w przestrzeni publicznej pojawiają się kolejne kampanie społeczne
realizowane przez polskie organizacje pozarządowe. Część z nich, w swoich kolejnych
odsłonach, trafi być może do Telewizji Polskiej. O czym opowiadają i co je wyróżnia?
Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/801639.html

Prof. L. Salamon o wolontariacie Polaków
Jeśli społeczeństwo obywatelskie w Polsce będzie silniejsze to i wolontariat będzie
silniejszy. Do tej tezy przekonywał prof. Lester Salamon z Johns Hopkins University, który
wziął udział w Konwencji "Międzynarodowe Dni Aktywności" w Warszawie.
Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/803315.html
>>>

Do 15.10.2012 r. należy wysłać deklarację i raporty za ubezpieczonych od wynagrodzeń
wypłaconych w m-cu wrześniu 2012 r. W tym terminie należy zapłacić również należne
składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP
1. Do 22.10.2012 r. należy wpłacić miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób
fizycznych za m-c wrzesień 2012 r. – PIT 4 oraz PIT 8 ( podatek ryczałtowy – umowy poniżej
200 zł )
2. Do 25.10.2012 r. należy złożyć deklarację VAT 7 oraz zapłacić należny podatek VAT
za m-c wrzesień 2012 r.
Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych
Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa,
usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także
działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia
służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego
członków - zgodnie z prawem o stowarzyszeniach (art. 34)
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji
jej celów. Jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków
majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza
niż tysiąc złotych - zgodnie z ustawą o fundacjach (art. 5 pkt 5)
Organizacja o statusie OPP - zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego
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i wolontariacie (ustawa o dpp art. 20) również może prowadzić działalność gospodarczą.
Organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa, która:


może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku
do działalności pożytku publicznego;



nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność, o której mowa
w pkt 1 (działalność pożytku publicznego).

WAŻNE - Nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności
gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
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