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Zainfekować miasto
Polityk ze swej natury forsuje zwykle gigantyczne inwestycje. Mieszkańcy nie chcą
wielkich inwestycji, tylko wygodnej codzienności...
Więcej: http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/artykuly/1527765,1,ruchy-miejskie.read

Dobroczynność Polaków
Mimo straszenia kryzysem gospodarczym dobroczynność Polaków wcale nie maleje.
Tak przynajmniej wynika z raportu z badania CBOS - „Aktualne problemy i
wydarzenia”.
Więcej: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_017_12.PDF

>>>

O niepełnosprawności słów kilka
Zapraszamy na świetny portal informacyjny przygotowany specjalnie dla osób, które
chciałyby wiedzieć więcej nt. funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Autorzy
portalu to Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ Radość życia” z
Bierunia.
Więcej: http://www.niepelnosprawni-bierun.pl/

Edukacja w Lesie Rysia eRysia
Wakacje czas zacząć. W poszukiwaniu inspiracji pożytecznego spędzania czasu
trafiliśmy na portal w którym prowadzona jest leśna edukacja – przyjazny język, luźna
forma. Świetny sposób na zagospodarowanie czasu podopiecznym organizacji
pozarządowych.
Więcej: http://blogedukatora.erys.pl/blog/?id_blog=198&p=1&lang_id=6
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Punkt konsultacyjny dla dzieci z niepełnosprawnością
Ośrodek dla dzieci niewidomych i niedowidzących w Rudołtowicach prowadzi
bezpłatny punkt konsultacyjny, gdzie udzielane są porady rodzicom dzieci dotkniętych
tym rodzajem niepełnosprawności.
Więcej: http://www.zameczek.org.pl/index.php?action=strona&m=92

Bezpieczne wakacje – zgłoś swoją organizację
Celem ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje 2012 jest zwiększenie poziomu
bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. Także
organizacje pozarządowe mogą włączać się do akcji.
Więcej: http://bezpiecznewakacje.pl/

>>>

Nabór do coachingu trwa!
Inkubator Trzeciego Sektora przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „Agape” w
Częstochowie zaprasza organizacje pozarządowe z Częstochowy i okolic do
skorzystania ze wsparcia w formie coachingu.
Naszą ofertę kierujemy głównie do organizacji zainteresowanych długofalowym
wsparciem coacha, który m.in. pomoże opracować plan rozwoju organizacji, będzie
monitorował bieżące działania organizacji, udzielał wskazówek i podpowiedzi,
pomoże nawiązać współpracę z innymi organizacjami poprzez cykl spotkań
sieciujących. Organizacje współpracujące z coachem będą mogły również skorzystać z
finansowej puli rozwojowej w wysokości do 3 tys. zł.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 34 3627866 lub kom. 501356810.
Zapraszamy również do siedziby Inkubatora, która mieści się w Częstochowie przy Al.
Wolności 44.
Akcja LATO 2012
Organizatorzy tegorocznej akcji zapewnią dzieciom i młodzieży pozostającej w okresie
wakacji w mieście wiele atrakcji, m.in.: półkolonie, „otwarte drzwi”, imprezy
sportowo-rekreacyjne, imprezy turystyki kwalifikowanej, jednodniowe wycieczki
autokarowe z programem krajoznawczym, wyjścia do kina, na basen, rajdy i marsze,
zajęcia ze sztuk walki, warsztaty plastyczne, czy muzyczne.
Organizacją wypoczynku zajmą się m. in.: instytucje miejskie, stowarzyszenia,
fundacje, kluby sportowe, czy częstochowskie parafie.
Więcej: http://www.czestochowa.pl/samorzad/wydarzenia_samorzad/kalendarz-imprez-lato2012/at_download/file
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Oddaj krew w Częstochowie
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Częstochowie zachęca
Częstochowian do oddawania krwi.
Rejestracja dawców odbywa się w godz. 7.30-14.00. Ochotnicy mogą także oddawać
krew podczas akcji „krwiodawstwo z ambulansem”. Akcje te odbywają się na Placu
Rady Europy (przy Dworcu PKP) w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca oraz w
trzecią sobotę miesiąca w godz. od 10.00 do 14.00.
Coaching – biznes dla NGO
Wszyscy zainteresowani możliwością zestawienia podejścia biznesowego i sektora
organizacji pozarządowych mogą skorzystać bezpłatnego coachingu dla
przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Więcej: http://twojetalenty.wordpress.com/projekty/

>>>

Czekamy na chętnych do współtworzenia kampanii internetowej na temat aktywności
społecznej
Masz głowę pełną ciekawych pomysłów? Trochę wolnego czasu? Chcesz się czegoś nauczyć?
Chcesz podzielić się swoimi umiejętnościami? Lubisz pracę w zespole? Wypełnij swój czas
wartościowymi zajęciami i zaangażuj się w kampanię internetową na temat aktywności
społecznej.
Kontakt: Biuro Projektu „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie” przy Gliwickim Centrum
Organizacji Pozarządowych, ul. Zwycięstwa 1, II piętro. Tel. 32 232 04 77 wew.27 lub 32 307
09 09. e-mail: i.rola@gcop.gliwice.pl
Więcej: http://www.gcop.gliwice.pl (zakładka Nasze projekty-Trasa78)

Jak skutecznie promować produkty i usługi podmiotów ekonomii społecznej w Internecie?
Szukasz inspiracji do prowadzenia działań promocyjnych w swojej organizacji i chcesz
stworzyć markę swojego podmiotu ekonomii społecznej. Zapraszamy do udziału w projekcie
„Społecznie i ekonomicznie – wspieranie promocji i działalności podmiotów ekonomii
społecznej”. W ramach projektu zaplanowane są doradztwa indywidualne oraz 3 dniowe
szkolenia.
Kontakt: Spółdzielnia Socjalna STUDIO –IT, e-mail: koordynator@sukces.es , tel. +48 32 44 17
501
Więcej: http://inkubator.gcop.gliwice.pl/?p=2499

Newsletter, 28-06-2012 r. 3

Wystawa poplenerowa „Moje miasto”
Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka” w Gliwicach zaprasza na wystawę poplenerową
„Moje miasto”.
W czasie pleneru powstały obrazy oraz rysunki, których tematem są gliwickie kamienice,
zabytki, zaułki i pejzaże. W tym roku plener odbył się po raz piąty – wzięło w nim udział 20
artystów plastyków z Polski, Ukrainy i Niemiec. Wystawa będzie otwarta do 2 lipca 2012 r.
Wstęp wolny!
Kontakt: Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka” ul. Studzienna 6, 44-100 Gliwice,
tel./fax 032 775 20 53, e-mail: perelka@gcop.gliwice.pl.
Więcej: http://perelka.gcop.gliwice.pl/?p=3360

Pula rozwojowa i wsparcie dla NGO
Inkubator Trzeciego Sektora - Trasa 78 w Gliwicach (filia GCOP przy ul. Zwycięstwa 1)
zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków o objęcie coachingiem i pulą
rozwojową w wysokości 3 tys. zł.
Zakwalifikowana organizacja otrzyma wsparcie coacha – indywidualnego opiekuna, z którym
wypracuje plan rozwoju i otrzyma szerokie wsparcie merytoryczne. Współpraca będzie
polegała na cyklicznych spotkaniach przedstawicieli organizacji z coachem. Będzie on
udzielał wskazówek i podpowiedzi, a także pomoże nawiązać współpracę z innymi
organizacjami. Wsparcie coacha będzie długofalowe i może trwać maksymalnie dwa lata,
jego celem jest zwiększenie potencjału organizacji (lepsze wykorzystanie możliwości,
partnerów, odbiorców usług, etc.)
Kontakt: Ilona Rola, Mariusz Juszczyk (Inkubator Trzeciego Sektora - Trasa 78, GCOP), tel.
(32) 232 04 77 wew. 27; (32) 307 09 09 lub Sonia Lenarczyk (CRIS – Rybnik), tel. (32) 739 55
12 wew. 105.
Więcej: http://www.gcop.gliwice.pl/php/index.php?option=com_content&task=view&id=1113&Itemid=152

Hiszpańskie lato w ruinach
Warsztaty flamenco, pokaz tańca w wykonaniu uczestników warsztatu, wykład nt. kultury,
historii i turystki północnej Hiszpanii, degustacja wina i tapas to tylko część atrakcji
proponowanych uczestnikom II edycji imprezy Hiszpańskie lato.
Data wydarzenia: 30.06.2012-1.07.2012r.
Kontakt: Gliwicki Teatr Muzyczny, tel. 32 231 88 13, e-mail: mpresariat@teatr.gliwice.pl
Więcej: http://www.teatr.gliwice.pl/1,43,Gliwicki_Magazyn_Kulturalny.html
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Wystawa: Historia gliwickiej piłki nożnej
Materiały multimedialne i fotograficzne, wycinki prasowe, kolekcja szalików Klubu
Sportowego Piast to tylko część bogatego materiału zgromadzonego na pierwszej w
Gliwicach wystawie dotyczącej gliwickiej piłki nożnej. Przez chwilę będzie można się
przenieść na stadion i poczuć atmosferę boiska.
Data wydarzenia: 15.06 – 21.10.2012r.
Kontakt: Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a, 44-100 Gliwice, tel. (48) 32 231 08 54, fax: (48)
32 332 47 42, e-mail: info@muzeum.gliwice.pl
Więcej: http://www.muzeum.gliwice.pl/strefa-kibica-w-muzeum-w-gliwicach/

Wystawa: Kontrkultura. Graffiti – Happening – wystawa w Radiostacji
Przygotowana przez wrocławski IPN wystawa, którą od 2 czerwca oglądać można w
Radiostacji, to wybór powstałych w latach 80. XX w. prac artystów niezależnych z Wrocławia.
Ekspozycja jest fragmentem projektu powstałego w ramach „Roku Kultury Niezależnej” i
będzie dostępna do końca lipca.
Kontakt: Muzeum w Gliwicach Oddział Radiostacja Gliwice, ul. Tarnogórska 129, 44-100
Gliwice, tel. (48) 32 300 04 04, fax: (48) 32 332 47 42, e-mail: info@muzeum.gliwice.pl
Więcej: http://www.muzeum.gliwice.pl/kontrkultura-graffiti-%E2%80%93-happening-%E2%80%93-wystawa-wradiostacji/

Wystawa: Suknia pani Chrambach – z wizytą w pracowni krawieckiej z przełomu wieków
Zorganizowana przez Muzeum w Gliwicach wystawa pokazuje jak mogła wyglądać mała,
pracownia krawiecka. Aranżacji pracowni dokonano za pomocą oryginalnych tkanin, mebli i
akcesoriów krawieckich z końca XIX i z początku XX wieku.
Data wydarzenia: 19 maja -29 lipca 2012r.
Kontakt: Zamek Piastowski ul. Pod Murami 2, 44-100 Gliwice, tel. (48) 32 231 44 94, fax: (48)
32 332 47 42, e-mail: info@muzeum.gliwice.pl
Więcej: http://www.muzeum.gliwice.pl/suknia-pani-chrambach/

Wystawa: Germania. Niemiecka polityczność na Górnym Śląsku 1871 -1945
Niemieckie życie polityczne od zjednoczenia państwa w roku 1871 po upadek III Rzeszy w
roku 1945 – to jeden z kluczowych tematów w dziejach Górnego Śląska. Muzeum w
Gliwicach podjęło próbę jego całościowej rekonstrukcji. Rezultat można oglądać na
wystawie „Germania. Niemiecka polityczność na Górnym Śląsku 1871-1945”.
Data wydarzenia: od 28 kwietnia do września 2012r.
Kontakt: Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a, 44-100 Gliwice, tel. (48) 32 231 08 54, fax: (48)
32 332 47 42, e-mail: info@muzeum.gliwice.pl
Więcej: http://www.muzeum.gliwice.pl/germania-niemiecka-politycznosc-na-gornym-slasku-1871-1945/
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Wystawa: Rynek – centrum średniowiecznego i nowożytnego miasta
Wyniki zeszłorocznych prac wykopaliskowych prowadzonych na gliwickiej starówce, unikalne
zabytki, ryciny i mapy zaprezentowane są na wystawie „Rynek – centrum
średniowiecznego i nowożytnego miasta”. Wystawa przybliża obraz przemian, jakim od XIII
wieku, aż po współczesność, podlegało miejsce skupiające w sobie najważniejsze funkcje
społeczne, administracyjne i gospodarcze miasta.
Data wydarzenia: do września 2012.
Kontakt: Zamek Piastowski ul. Pod Murami 2, 44-100 Gliwice, tel. (48) 32 231 44 94, fax: (48)
32 332 47 42, e-mail: info@muzeum.gliwice.pl.
Więcej: http://www.muzeum.gliwice.pl/rynek-centrum-sredniowiecznego-i-nowozytnego-miasta/

>>>

Niewiadom. Szlakiem zabytków techniki… Industriada 2012
Zabytki techniki zaskakują i przyciągają tłumy. Stare, nietypowe, czasami zapomniane
wynalazki i miejsca można znaleźć również w Rybniku. Już w sobotę w trakcie trzeciej
edycji Industriady będzie można odkryć tajemnice Zabytkowej Kopalni Ignacy.
Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Szlakiem-zabytkow-techniki-w-NiewiadomiuIndustriada-2012

Wakacje w Rybniku
Na czas wakacji placówki kulturalne i sportowe przygotowały szereg ciekawych
propozycji. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.
Więcej: http://rybnik.eu/index.php?id=223&p=news,11,show,6588

>>>

Aktywniejsi dzięki inicjatywie lokalnej
Chcesz dowiedzieć się, na czym polega inicjatywa lokalna i jak korzystać z niej z
pożytkiem dla swojej miejscowości? Jako samorządowiec jesteś zainteresowany jej
wykorzystaniem w Twojej gminie, powiecie?
Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/704020.html
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Obywatel traktowany serio
- Ci, którym w sprawach wspólnoty nie jest wszystko jedno, mają dziś poczucie
bezowocności swoich starań. Składali niejedną petycję, zgłaszali wnioski. Jednakże
najczęściej w Polsce samorządowej władza wciąż wie lepiej – ngo.pl rozmawia z
senatorem Mieczysławem Augustynem o ustawie o petycjach, nad którą prace
wznowił Senat.
Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/781205.html

>>>

Do 16 LIPCA 2012 r. należy wysłać deklarację i raporty za ubezpieczonych od
wynagrodzeń wypłaconych w m-cu czerwcu 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 )
Jeszcze raz przypominamy, że od 1 kwietnia 2012 r. płatników składek zgłaszających
w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie
miesięcznie nie więcej niż 9 osób obowiązuje kwota składki na ubezpieczenie
wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,93%.
Do 20.07.2012 r. należy wpłacić miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób
fizycznych za m-c czerwiec 2012 r. – PIT 4 oraz PIT 8 ( podatek ryczałtowy – umowy
poniżej 200 zł )
Do 25.07.2012 r. należy złożyć deklarację VAT 7 oraz zapłacić należny podatek VAT
za m-c czerwiec 2012 r.
PRZYPOMINAMY – do końca czerwca należało zatwierdzić sprawozdanie finansowe w
jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
Każda organizacja najpóźniej do 10 lipca (w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia
sprawozdania finansowego) przesyła do Urzędu Skarbowego sprawozdanie finansowe
wraz z uchwałą organu zatwierdzającego sprawozdanie o podziale ewentualnej
nadwyżki przychodów nad kosztami i przeznaczeniu jej na cele statutowe i opinią
audytora (jeśli była wymagana).
Organizacje prowadzące działalność gospodarczą najpóźniej do 15 lipca (w ciągu 15
dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego) przesyła do Krajowego
Rejestru Sądowego sprawozdanie finansowe wraz z uchwałą organu zatwierdzającego
sprawozdanie o podziale ewentualnej nadwyżki przychodów nad kosztami i
przeznaczeniu jej na cele statutowe i opinią audytora (jeśli była wymagana).
Organizacje prowadzące działalność gospodarczą i spełniające przynajmniej 2 z 3
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poniżej wymienionych warunków




średnioroczne zatrudnienie w organizacji w przeliczeniu na pełne etaty
wyniosło co najmniej 50 osób;
suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość
w walucie polskiej co najmniej 2,5 mln euro;
przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji
finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co
najmniej 5 mln euro.

najpóźniej do 15 lipca (w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania
finansowego) muszą opublikować w „Monitorze Polskim B” sprawozdanie finansowe
wraz z uchwałą organu zatwierdzającego sprawozdanie o podziale ewentualnej
nadwyżki przychodów nad kosztami i przeznaczeniu jej na cele statutowe i opinią
audytora (jeśli była wymagana).
Organizacje pożytku publicznego do 15 lipca (a organizacje, które mają inny rok
obrotowy niż kalendarzowy w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania
finansowego) są obowiązane : umieścić w bazie sprawozdań zatwierdzone
sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne
(https://bopp.pozytek.gov.pl/logowanie.do)
Od 2012 r., czyli przy składaniu sprawozdania za 2011 r,, OPP nie mają już obowiązku
wysyłania sprawozdań w wersji papierowej do MPiPS.
Uwaga
Fundacje posiadające status OPP sporządzają dwa sprawozdania
- dla OPP na nowym wzorze i umieszczają je w bazie sprawozdań
(https://bopp.pozytek.gov.pl/logowanie.do)
- na wzorze zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001
r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50,
poz. 529 z późn. zm.) wysyłają do właściwego sobie ministra.
Przypominamy ze zgodnie z nowelizacją tego rozporządzenia nie można zamieszczać
adresów prywatnych członków zarządu fundacji w sprawozdaniu merytorycznym!
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