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VI Targi Funduszy Europejskich 

W dniach od 5 do 9 listopada 2012 r. zapraszamy na kolejną już VI edycję Targów Funduszy 

Europejskich, tym razem poświęconą tematyce polityki miejskiej i partnerstwa. 

Więcej: http://efs.slaskie.pl/?grupa=2&art1=1351249620  

 

 

Strategia Rozwoju Polski Południowej 

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Strategii dla Rozwoju Polski Południowej  

w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020 wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko. Będą trwały od 23 października 2012 do 30 listopada 2012. 

Więcej: http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=3&dzi=1308910836&id_menu=513  

 

 

Budżet partycypacyjny 

Pozwala bardziej efektywnie gospodarować pieniędzmi, ułatwia identyfikację 

najistotniejszych potrzeb mieszkańców, wspomaga integrację społeczną... O tych i o wielu 

innych zaletach budżetów partycypacyjnych można poczytać na nowej stronie Ministerstwa 

Administracji i Cyfryzacji. 

Więcej: http://mac.gov.pl/budzet-partycypacyjny-1/  

 

 

Nabór projektów „dużych” w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych 

ECORYS w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk ogłasza 

rozpoczęcie Trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie projektów „dużych”.  

Wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi od 10 000 CHF do 250 000 CHF. 

Wsparcie udzielane jest na działania organizacji pozarządowych, a ukierunkowane na 

zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym. Nabór wniosków będzie 

trwał do 28 listopada 2012 r. 

Więcej:http://www.programszwajcarski.gov.pl/aktualnosci/strony/TrzecinaborprojektowduzychFunduszudlaOrga

nizacjiPozarzadowych_01102012.aspx    
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Pozarządowy punkt konsultacyjny 

W każdą środę (w godz. 12.00-14.00) studenci Akademii Techniczno-Humanistycznej  

w Bielsku-Białej, za pośrednictwem Akademickiego Biura Karier będą mieli okazję poznać 

zasady funkcjonowania trzeciego sektora w naszym regionie.  

Podstawowym celem powołania punktu jest promocja postaw społecznie 

odpowiedzialnego biznesu wśród młodych ludzi, który jest tematem przewodnim 

organizacji spotkań dyskusyjnych w ramach projektu „Trasa 78 – ze śląskiego w 

świętokrzyskie” na rok 2013. 

Więcej: http://www.biurokarier.ath.bielsko.pl/?page=objdet&oid=290  

 

Gdzie szukać finansowania działalności społecznej? 

Warto wiedzieć, kto w Polsce daje pieniądze na cele społeczne! Czy wiesz jak możesz 

finansować działalność swojej organizacji?  

Więcej: http://ww.org.pl/strona.php?p=3249    

 

 

Warsztaty psychologiczne Fundacji  Praesterno z Bielska-Białej 

Bielski Oddział Fundacji Praesterno zaprasza młodych ludzi na bezpłatne warsztaty 

psychologiczne.  

Więcej: http://www.wiadomosci.bielsko.info/0,0,0,2945,0,warsztaty-psychologiczne,artykul,serwis.html  

Oferta Fundacji: http://slask.praesterno.pl/dla-mlodziezy/  

 

 

Aktywne Bielskie Amazonki 

Interesująca oferta, otwartość i chęć niesienia pomocy, to atuty działającego w Bielsku-

Białej Stowarzyszenia Kobiet Po Mastektomii „Amazonki”.  

Więcej: http://bielskieamazonki.vot.pl/index.php?id=rehabilitacja  

 

 

Ciekawa oferta Lokalnej Grupy Działania „Żywiecki Raj” 

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą form wsparcia dla organizacji działających na 

terenach wiejskich powiatu żywieckiego i nie tylko.  

Link do materiałów edukacyjnych dotyczących pozyskiwania funduszy w ramach „Małych Projektów”: 

http://www.leader-zywiec.pl/index.php/48-news/145-wniosek-male-projekty-prezentacja.  

Więcej: http://www.leader-zywiec.pl/index.php/start  
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Targi Pracy i Edukacji Zawodowej 

Ochotnicze Hufce Pracy - Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie i Powiatowy 

Urząd Pracy w Częstochowie zapraszają na Targi Pracy i Edukacji Zawodowej. 

Podczas targów dostępne będą oferty pracy stałej i krótkoterminowej (w kraju i za granicą) 

oraz oferty edukacji zawodowej (szkoły dla dorosłych, szkolenia kursy kwalifikacyjne). 

Prowadzone będą również warsztaty adaptacji społeczno-zawodowej, edukacji przez całe 

życie, planowania kariery zawodowej oraz możliwości funkcjonowania w 

przedsiębiorstwach społecznych. 

Miejsce: Środowiskowy Hufiec Pracy, Częstochowa,  ul. Tkacka 5a  

Data: 6 listopad 

Godz.: 10.00 do 13.00. 

 

 

Otwarty konkurs na realizację programu zdrowotnego 

Do 6 listopada 2012 r. w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy można składać oferty na 

realizację programu zdrowotnego pod nazwą: „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia 

pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy w latach 2012-2014”. 

Więcej: http://bip.czestochowa.pl/bip/dokumenty/podglad?kod=oblp4d51i2.c5y6u051i1  

  

 

 

 

Gliwice. Klub Aktywnych Seniorów na Zatorzu 

Zapraszamy na spotkania w Klubie Seniora przy ul. Jagiellońskiej 21. Chcesz poznać nowych 

ludzi? A może poszukujesz swoich rówieśników, by porozmawiać, podzielić się swoimi 

pomysłami. Czekamy na Ciebie! 

Data: Każda środa, godz. 14.00-16.00 

Miejsce: ul. Jagiellońska 21, 44-100 Gliwice. 

 
Więcej: http://www.gcop.gliwice.pl/php/index.php?option=com_content&task=view&id=1230&Itemid=152  

 

 

Gliwice. Uzyskaj poradę bez wychodzenia z domu!  

Inkubator Trzeciego Sektora, działający przy Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych 

świadczy doradztwo internetowe dla organizacji pozarządowych z województwa śląskiego  

i świętokrzyskiego. 

Więcej: http://www.gcop.gliwice.pl/php/index.php?option=com_content&task=view&id=1241&Itemid=152  

 

 Gliwice. Bezpłatne szkolenie „Zarządzanie finansami w NGO” 

http://bip.czestochowa.pl/bip/dokumenty/podglad?kod=oblp4d51i2.c5y6u051i1
http://www.gcop.gliwice.pl/php/index.php?option=com_content&task=view&id=1230&Itemid=152
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Inkubator Trzeciego Sektora działający przy GCOP zaprasza członków, pracowników lub 

wolontariuszy organizacji pozarządowych z województwa śląskiego do udziału w 

bezpłatnym szkoleniu „Zarządzanie finansami w NGO”. 

Data:   23 listopada 15.30-18.00, 24 listopada 9.00-16.00  

Miejsce: Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice 

Więcej: www.gcop.gliwice.pl (zakładka Nasze projekty-Trasa78)  

 

 

Gliwice. Konkurs Na Wolontariusza i Koordynatora Roku! 

Centrum Wolontariatu działające przy Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych 

zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur w konkursie na Wolontariusza 

i Koordynatora Roku. Termin składania ofert: 23 listopada br., godz. 18:00. 

Więcej: http://www.gcop.gliwice.pl/php/index.php?option=com_content&task=view&id=1244&Itemid=114  

 

 

Katowice. "Down_Us" - spektakl i warsztaty na temat tego, kto tak naprawdę jest inny 

Stowarzyszenie GRAAL zaprasza na spektakl "Down_Us" z udziałem m.in. Magdaleny 

Walach, Marcina Sianko, Sławomira Rokity oraz na warsztaty artystyczne dla dzieci  

i dorosłych.  

Głównym tematem jest inność, wykluczenie, niepełnosprawność. Warsztaty odbędą się 3 

grudnia 2012 r. w Katowicach. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 

Więcej: http://szkolenia.ngo.pl/wiadomosc/813629.html lub http://www.graal.org.pl/pl/dzialania/obecnie-

realizujemy/downus    

 

 

Zabrze. Warsztaty dotyczące kultury romskiej w kontekście nierówności społecznych 

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa zaprasza nauczycieli, urzędników, pracowników PCPR-

ów, OPS-ów oraz pracowników organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty 

dotyczące kultury romskiej z elementami warsztatu antydyskryminacyjnego oraz warsztatu 

kompetencji międzykulturowych.  

Miejsce: Hotel Ibis Zabrze, ul. Jagiellońska 4, 41-800 Zabrze 

Data: 14-15 listopada 2012r. 

Więcej: http://szkolenia.ngo.pl/wiadomosc/813196.html   

 

 

Gliwice. IX Festiwal Filmowy GOFFR 

Stowarzyszeni GTW zaprasza do wzięcia udziału w IX Gliwickim Offowym Festiwalu 

Filmowym GOFFR. Podczas festiwalu prezentowane będą filmy będące dorobkiem 

niezależnych twórców kina z całej Polski. Poza pokazami filmowymi GOFFR to także liczne 

imprezy towarzyszące, takie jak: występy kabaretowe i koncerty. 

Data: 23-24 listopada 2012r. 

Więcej: www.goffrgliwice.pl    

 Gliwice, Ruda Śląska, Zabrze. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 

http://www.gcop.gliwice.pl/
http://www.gcop.gliwice.pl/php/index.php?option=com_content&task=view&id=1244&Itemid=114
http://szkolenia.ngo.pl/wiadomosc/813629.html
http://www.graal.org.pl/pl/dzialania/obecnie-realizujemy/downus
http://www.graal.org.pl/pl/dzialania/obecnie-realizujemy/downus
http://szkolenia.ngo.pl/wiadomosc/813196.html
http://www.goffrgliwice.pl/
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niepełnosprawnych 

Jeśli jesteś osobą bezrobotną, mieszkasz na terenie Gliwic, Rudy Śląskiej lub Zabrza, 

posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności, chcesz zmienić swoją sytuację zawodową...Ten 

projekt jest dla Ciebie! 

Więcej: http://www.gcop.gliwice.pl/php/index.php?option=com_content&task=view&id=1232&Itemid=114  

 

 

 

Gliwice. Spotkanie z Dietmarem Nietanem z cyklu „Rozmowy o Europie” 

Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej organizuje cykl spotkań pt.: „Rozmowy o Europie”, 

do udziału w którym każdorazowo zaprasza jedną z osobistości polskiego i niemieckiego, a 

także europejskiego świata polityki, nauki i mediów. W kolejnym spotkaniu z cyklu 

„Rozmowy o Europie” udział weźmie pan Dietmar Nietan, poseł do niemieckiego 

Bundestagu oraz przewodniczący Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich w 

Niemczech. 

Termin: 13 listopada (wtorek) 2012 r., godz. 17.00. 

Miejsce: Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka”, ul. Studzienna 6, 44-100 Gliwice. 

Więcej: http://www.haus.pl/aktualnosci-134.html  
  

 

 

 

Czerwionka-Leszczyny. Szkolenie dla organizatorów zbiórek publicznych 

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu rybnickiego, m. 

Jastrzębie-Zdrój oraz m. Tychy na bezpłatne szkolenie pt: „Organizacja zbiórek 

publicznych”. Szkolenie odbędzie się 8 listopada 2012 r. 

Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Czerwionka-Leszczyny-Szkolenie-dla-organizatorow-

zbiorek-publicznych  

 

 

Pszów. Szkolenie z podstawowych wymagań formalno-prawnych obowiązujących 

organizacje 

Rozpoczęły się zapisy na dwudniowe szkolenie, podczas którego będzie można zapoznać się 

z przepisami obowiązującymi organizacje pozarządowe. Dwudniowe szkolenie odbędzie się 

w dniach 7 i 8 listopada 2012 r. 

Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Pszow--Szkolenie-z-podstawowych-wymagan-

formalno-prawnych-obowiazujacych-organizacje  
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Jastrzębie-Zdrój. Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszami 

Przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój zapraszamy na 

bezpłatne szkolenie pt: „Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszami”. 

Szkolenie odbędzie się 6 listopada 2012 r. 

Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/JastrzebieZdroj-Jak-zgodnie-z-prawem-

wspolpracowac-z-wolontariuszami  

 

 

Nagrody dla najlepszych animatorów 

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej nagrodziło najlepszych animatorów społecznych. 

Wśród wyróżnionych znalazła się Krystyna Kryszewska z CRIS. 

Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Nagrody-dla-najlepszych-animatorow  

 

 

Człowiek bez barier 

Współpracująca z CRIS profesor Marion Hersh z Uniwersytetu Glasgow w Szkocji otrzymała 

wyróżnienie w konkursie "Człowiek bez barier". 

Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Czlowiek-bez-barier-2012 

  

 

 

 

Jak darujemy 1 procent 

457 mln zł przekazaliśmy z zeszłorocznych podatków organizacjom pozarządowym  

w ramach tzw. 1 procentu. Wnioski? Dajemy głównie wielkim. Dajemy na chorych, 

biednych i na zwierzęta.  

Więcej: http://wyborcza.pl/1,76842,12618098,1_procent_darujemy_na_odwal_sie.html#ixzz28gdZizdu  

 

 

1 procent w Polityce 

Polacy coraz chętniej przekazują pieniądze z podatkowego 1 proc. Najczęściej na cele 

zdrowotne. Ale system, który ma w tym pomagać, nie jest zdrowy - czytamy w "Polityce". 

Więcej: http://www.polityka.pl/kraj/analizy/1531147,1,jak-dzialaja-fundacje-1-proc.read#ixzz2Ah7rdSo5  

 

 

1 procent podatku na reklamę 

Organizacje pożytku publicznego płacą krocie za kampanie reklamowe, które mają zachęcić 

podatników do wsparcia 1 proc. ich charytatywnej działalności. Rekordziści na spoty wydali 

połowę tego, ile zebrali - czytamy w "Gazecie Prawnej"  

Więcej: http://gospodarka.dziennik.pl/podatki/artykuly/407582,oddajesz-jeden-procent-oto-prawda-o-

organizacjach-pozytku-publicznego.html  
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Apelują o równościową szkołę 

Chcą listu do dyrektorów szkół z apelem o równościową edukację. Chcą też instrukcji dla 

wydawców podręczników, które teraz głównie uczą stereotypowych zachowań. Koalicja na 

rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej apeluje do rządu o równościowe nauczanie. 

Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/809572.html  

 

 

Zysk gwarantowany, czyli o systemowej pracy z młodzieżą 

- Ilu pracowników młodzieżowych potrzeba, aby zmienić żarówkę? - Żadnego… - Dajemy 

prawo młodzieży, aby zmieniła ją sama.  

Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/814821.html  
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