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Rekrutacja do spółdzielni socjalnych
„Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” zaprasza osoby fizyczne
zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnych do składania formularzy rekrutacyjnych od
dnia 7 sierpnia 2012r. do dnia 17 sierpnia 2012r.
Miejsce: Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym „Teatr Grodzki” w Bielsku-Białej
Data: 7 - 17 sierpnia 2012r.; od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.
Kontakt: praca@teatrgrodzki.pl lub tel.: 693 887 115.
Więcej: www.inkubatory.slask.pl

Powstaje standard dla szkół
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS zaprasza do uczestnictwa w projekcie Sieci
SPLOT, którego celem jest wypracowanie standardu w zakresie funkcjonowania szkół
(zwłaszcza podstawowych) prowadzonych przez organizacje pozarządowe (stowarzyszenia,
fundacje, podmioty kościelne).
Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Powstaje-standard-dla-szkol

Enable
Powstaje baza technologii informacyjnych i komunikacyjnych wspierających edukację
dorosłych osób niepełnosprawnych. Wszyscy, którzy znają urządzenie, program lub inne
narzędzie warte zarekomendowania i umieszczenia w bazie mogą przysyłać swoje wskazania
na adres: hanna.pasterny@cris.org.pl
Więcej: www.i-enable.eu

Oddając krew - ratujesz życie
Okres wakacyjny to czas kiedy zapasy krwi w stacjach krwiodawstwa kurczą się
a potrzebujących jest wciąż dużo. Zachęcamy do włączenia się w akcję oddawania krwi.
Więcej: http://krwiodawcy.org/adresy-rckik/slaskie
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Powstaje mapa miejsc ciekawych
Mapa Miejsc Ciekawych to opowieści związane z Górnym Śląskiem i Zagłębiem, przy pomocy
których próbuje się zachować lub przywrócić pamięć miejscom i ludziom, którzy minęli.
Więcej: www.mmc.org.pl oraz www.facebook.com/mapamiejscciekawych

Konkurs „Śląskie na 5”
Wojewoda Śląski zapraszam do zgłaszania kandydatur w kolejnej, czwartej już edycji konkursu
"Śląskie na 5". W obchodzonym obecnie Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i
Solidarności Międzypokoleniowej uhonorowane zostaną instytucje, osoby oraz firmy z
województwa śląskiego, których osiągnięcia znacząco przyczyniają się do promocji aktywności
osób starszych oraz do budowania więzów między pokoleniami.
Więcej: www.slaskiena5.pl

Konkurs na duże projekty międzynarodowe
Nawet 100 tysięcy euro można uzyskać w konkursie prowadzonym przez Agencję Wykonawczą
ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.
Zainteresowani mogą przygotować projekty, które powinny łączyć w sobie kilka działań w tym:
wymiany młodzieży, inicjatywy młodzieżowe, wolontariat europejski, szkolenie i tworzenie
sieci. Zainteresowani mogą składać swoje propozycje do 17 września 2012 r.
Więcej: http://www.mlodziez.org.pl/aktualnosci-programowe/komisja-oglosila-konkurs-na-duze-projektymiedzynarodowe

Edukacyjny kawałek unijnego tortu
Ministerstwo Edukacji Narodowej, w związku z trwającymi pracami nad nowym budżetem Unii
Europejskiej na lata 2014-2020 przypomina jak wykorzystywany jest obecny budżet Unii .
W latach 2007-2015 organizacje pozarządowe realizujące projekty unijne otrzymają ponad 250
mln zł. Ich procentowy udział jako beneficjentów programów unijnych zwiększył się i wynosi
ok. 19 proc.
Więcej: http://www.portalsamorzadowy.pl/fundusze-europejskie/edukacyjny-kawalek-unijnego-tortu,35677.html
>>>

Nabór do Coachingu w ISP
Mobilny Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego w Bielsku-Białej
zaprasza podmioty ekonomii społecznej zainteresowane prowadzeniem działalności odpłatnej
pożytku publicznego i/lub działalności gospodarczej do skorzystania z nieodpłatnego wsparcia
coachingowo-szkoleniowego.
Więcej: http://www.teatrgrodzki.pl/chcesz-rozpoczac-dzialalnosc-odplatna-lub-gospodarcza-zglos-sie-na-coaching/
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Bielskie organizacje będą widoczne – dobra praktyka
Od czerwca 2012 do września 2013 r. „Fundacja Dobry Dom” powołana przez BSA Teatr
Grodzki realizuje projekt „Dobrze poinformowany obywatel, widoczna organizacja”, którego
celem jest stworzenie oznaczeń wizualnych (identyfikatorów) bielskich organizacji, by stały się
lepiej widoczne w przestrzeni miejskiej.
Więcej: www.slaskiengo.pl

Konsultacje dla potencjalnych wnioskodawców
W związku z trwającym IX naborem wniosków o dofinansowanie realizacji mikroprojektów ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego odbywać się będą indywidualne
konsultacje z zakresu składania wniosków o dofinansowanie oraz kwalifikowalności wydatków.
Konsultacje odbędą siew dniach 1-3 sierpnia, 6-9 sierpnia w siedzibie Stowarzyszenia „Region
Beskidy” w Bielsku – Białej przy ul. Widok 18/1-3 w godzinach od 9.00 do 13.00
Więcej: www.euroregion-beskidy.pl/pl/

Koncerty Letnie w Altanie Parkowej
Od 5 do 26 sierpnia br. w każdą niedzielę o godz. 17.00 w Parku Jasnogórskim będą odbywać
się koncerty:
-5 sierpnia br. wystąpi Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Mykanów
-2 sierpnia br. wystąpi Kłobucka Kapela Podwórkowa "U Andrzeja"
-19 sierpnia br. wystąpi Duet akordeonowy
-26 sierpnia br. wystąpi Zespół „Drake”
Start: zawsze o godz. 17:00
Miejsce: Park Stanisława Staszica w Częstochowie
VII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Ogródkowych „W Alejach”
Carpe Diem - rockowy klub w Częstochowie zaprasza na spektakle/przedstawienia
organizowane w ramach VII Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Ogródkowych
„W Alejach”. Spektakle sierpniowe odbywać się będą w Teatrze From Poland,
a wrześniowe w klubie Carpe Diem.
Więcej: http://www.carpediem.pl/?pageId=20&news=298

Wakacyjny Festiwal Filmowy
Przez trzy soboty sierpnia na Promenadzie Czesława Niemena w Częstochowie będą odbywały
się koncerty, spotkania z gwiazdami i projekcje filmowych hitów.
Więcej: http://czestochowa.naszemiasto.pl/artykul/1489203,w-sierpniowe-soboty-na-czestochowskiej-promenadzieodbedzie,id,t.html
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Konkurs na realizację zadania publicznego
Prezydent Miasta Częstochowy ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego
w 2012 r. pn. "Prowadzenie mediacji, promocja idei mediacji oraz organizacja częstochowskich
obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji".
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w 2012 r.: 3 000 zł. Kompletną ofertę, wraz z
załącznikami, należy złożyć do dnia 13.08.2012 r. (poniedziałek), do godz. 15.30 w Kancelarii
Urzędu Miasta Częstochowy – pok. nr 3.
Więcej: ngo@czestochowa.um.gov.pl
>>>

Raport na temat III sektora w Gliwicach
W związku z obchodzonym w roku 2012 dziesięcioleciem działalności Gliwickiego Centrum
Organizacji Pozarządowych (GCOP) przygotowywany jest raport o stanie III sektora
w Gliwicach. Z tego właśnie powodu zachęcamy do wypełnienia ankiety, która ma sprawdzić
kondycję gliwickich organizacji pozarządowych.
Więcej: www.gcop.gliwice.pl/php/index.php?option=com_content&task=view&id=1160&Itemid=108

Gliwice. Doradcze Spotkania Tematyczne w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości
ISP zaprasza do udziału w nieodpłatnym cyklu doradczym prowadzonym przez specjalistów
z zakresu księgowości, prawa i funkcjonowania organów ekonomii społecznej.
Więcej: http://inkubator.gcop.gliwice.pl/?p=2532

Gliwice-Katowice-Zabrze-Opole. VII Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza młodych ludzi wieku od 19 do 26 lat z Polski
oraz Niemiec zainteresowanych światem mediów do udziału w VII POLSKO-NIEMIECKIEJ
AKADEMII DZIENNIKARSKIEJ.
W ramach Akademii uczestnicy odwiedzą ważne regionalne oraz ponadregionalne redakcje
prasowe, radiowe i telewizyjne oraz będą mieć okazję uczestniczyć w warsztatach oraz
panelach dyskusyjnych z udziałem polskich oraz niemieckich ekspertów ze świata mediów.
Więcej informacji: http://haus.pl/aktualnosci-27.html

Gliwice. Wakacyjne warsztaty plastyczne
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Jagiellońskiej 21 zaprasza dzieci klas I-III
szkół podstawowych na bezpłatne warsztaty plastyczne.
Data: wakacje, każdy poniedziałek miesiąca godz.11.00-12.30.
Więcej informacji: www.gcop.gliwice.pl, tel. 032 238 24 55
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Gliwice. 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
Kontakt: Ilona Rola, Mariusz Juszczyk (Inkubator Trzeciego Sektora - Trasa 78, GCOP), tel. (32)
307 09 09, e-mail: trasa78@gcop.gliwice.pl 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

Gliwice. Wakacje z muzeum
Historia gliwickiej piłki nożnej, „Niemiecka polityczność na Górnym Śląsku 1871 -1945” i wiele
innych wystaw można obejrzeć w wakacje w gliwickim muzeum.
Muzeum oprócz wystaw stałych proponuje liczne wystawy czasowe, jest organizatorem wielu
interesujących spotkań i wykładów, koncertów oraz różnorodnych warsztatów dla dzieci
i młodzieży.
Więcej: www.muzeum.gliwice.pl

Śląsk. III edycja konkursu „Obiektywnie Śląskie”
Od 2 lipca do 17 września będzie trwała III edycja konkursu "Obiektywnie Śląskie" - konkursu
na najlepsze fotoreportaże o Śląsku, a w tym roku także filmy.
Więcej: www.obiektywnieslaskie.pl

Gliwice. Lato z Metamorfozami
Stowarzyszenie „Gliwickie Metamorfozy” rozpoczęło w ramach „Lata z Metamorfozami” cykl
wycieczek punktowanych do odznaki „Wędrowiec Gliwicki”.
Spotkania będą trwały do 19 sierpnia, w każdą niedzielę będą miały miejsce dwie wyprawy –
do wyboru: miejska piesza i rowerowa na terenie powiatu.
Kontakt: „Gliwickie Metamorfozy” Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego 44-100
Gliwice, ul. Jagiellońska 21, e-mail: gliwickie_metamorfozy@op.pl, tel. 601-065-019, 781-158655
Więcej: www.gliwiczanie.pl

Gliwice. VIII Miejski Konkurs Czytelniczy Książki Mówionej
Koło Polskiego Związku Niewidomych w Gliwicach razem z Wypożyczalnią Muzyczną i Zbiorów
Specjalnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach zapraszają do udziału w VIII Miejskim
Konkursie Czytelniczym Książki Mówionej. Zgłoszenia udziału w konkursie będą przyjmowane
do 31 sierpnia 2012 r.
Więcej: www.biblioteka.gliwice.pl/aktualnosci.html#km
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Gliwice. Rowerowy Patrol Pierwszej Pomocy
Latem nad bezpieczeństwem mieszkańców Gliwic będzie czuwał Rowerowy Patrol Pierwszej
Pomocy. Przedsięwzięcie zostało zainicjowane przez dyrekcję III Liceum Ogólnokształcącego
we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem.
Patrol składa się z dwóch przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
rowerzystów, którzy będą obecni w miejscach najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców
Gliwic.
Więcej: www.crg.gliwice.pl

Gliwice. Poszukiwani wolontariusze do pracy z dziećmi w świetlicy
Towarzystwo Wspierania Świetlicy dla Dzieci w Sośnicy poszukuje chętnych wolontariuszy
do pracy z dziećmi i młodzieżą.
Poszukiwani są wolontariusze w wieku od 17 roku życia. Mile widziani studenci kierunków
pedagogicznych, psychologii, którzy w ramach wolontariatu mogą odrobić praktyki studenckie.
Więcej informacji: Magdalena Gałka, tel. 792 394 913
„Gliwicki maraton na dwa koła i cztery łapy”
Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt „Animals Time” we współpracy z nieformalną grupą
miłośników kolarstwa z Gliwic zaprasza na festyn rodzinny „Gliwicki maraton na dwa koła
i cztery łapy”.
Będzie to połączenie kolarskiego maratonu z festynem przyjaciół zwierząt. Organizatorzy
przewidują wiele atrakcji zarówno dla młodszych jak i starszych, pokazy, promocję
zwierzaków, prezentację odpowiedniej pielęgnacji własnych pupili.
Data i miejsce: Gliwicki Plac Krakowski 04 i 05 sierpnia 2012 roku
Więcej: www.animalstime.pl, fundacja@animalstime.pl

Makgajwerowskie półkolonie nad jeziorem Czechowice
Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Społecznych zaprasza dzieci na pięciodniowe turnusy
półkolonijne. Wyjazd pod opieką wychowawców z Placu Krakowskiego nad jezioro codziennie
o 7.50 dla rannych ptaszków lub 9.25 dla śpiochów. Powrót ok. 17:00.
Więcej: www.wakacjegliwice.pl

Gliwice. Wystawa grafiki
Stowarzyszenie „Światła Rampy” zaprasza na wystawę grafiki „Pomiędzy wymiarami – notatki
z przemijającej rzeczywistości”.
Więcej: www.gcop.gliwice.pl/php/index.php?option=com_content&task=view&id=1175&Itemid=114
>>>
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Mobilny Kontener Designu w Rybniku
Tylko do 2 sierpnia na parkingu Rybnickiego Centrum Kultury będzie stacjonować mobilna
galeria designu.
Więcej: www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Mobilny-Kontener-Designu-w-Rybniku

Zgłoś kandydata do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Starosta Powiatu Wodzisławskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione
pomioty do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku
Publicznego w Wodzisławiu Śl.
Kandydatów do Rady można zgłaszać do 7 września 2012r do godziny 14:00.
Więcej: www.tuwodzislaw.pl/wiadomosci,zglos-kandydata-do-powiatowej-rady-dzialalnosci-pozytkupublicznego,wia5-3266-4471.html

Wolontariat! Pomysł na wakacje
Przerwa wakacyjna sprzyja poszukiwaniu nowych doświadczeń. Także doświadczeń związanych
z wolontariatem.
Na wszystkich, którzy chcieliby zrobić coś wartościowego i ciekawego zarazem czeka rybnickie
Centrum Wolontariatu działające przy CRIS.
Więcej: www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/wolontariat

Trening interpersonalny
Pracujesz z grupą i szukasz okazji do zwiększenia swoich kompetencji? Chcesz dowiedzieć się
więcej o sobie i doświadczyć się w relacji z innymi ludźmi? Czasem nie rozumiesz, co się dzieje
w Twoich kontaktach z innymi? A może Twój zespół daje Ci sygnały, że coś powinno ulec
zmianie? Potrzebujesz odpocząć i skupić się przez chwilę na sobie?
Jeśli odpowiedź na co najmniej jedno z tych pytań brzmi „TAK”, mamy propozycję – TRENING
INTERPERSONALNY.
Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Trening-interpersonalny-2012

Sprawdź, czy znasz Rybnik
Do końca wakacji można przysyłać zgłoszenia do konkursu wiedzy o Rybniku.
Konkurs nie wymaga wiedzy historycznej. Aby odpowiedzieć na wszystkie 37 konkursowych
pytań wystarczy tylko wybrać się na spacer po mieście i patrząc uważnie… znaleźć właściwe
odpowiedzi.
Więcej: www.rybnik.eu/index.php?id=223&p=news,11,show,6644

>>>
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Pogromcy mitów: NGO-sy = fundacje
Czy służą do wyciągania publicznych pieniędzy? Czy ludzie zakładają organizacje, by znaleźć
sobie ciepłą posadkę? Krąży wiele mitów na temat sektora pozarządowego – czas je
zweryfikować. Ngo.pl bierze pod lupę obiegowe opinie dotyczące NGO-sów.
Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/788673.html

Organizacje pozarządowe a pomoc publiczna
Organizacje pozarządowe nie są powszechnie postrzegane jako przedsiębiorcy. A jednak
częstokroć mieszczą się w definicji przedsiębiorcy w rozumieniu unijnych przepisów o pomocy
publicznej. Zdarza się więc, że stosuje się wobec nich regulacje prawne dotyczące udzielania
pomocy publicznej.
Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/788592.html

>>>

Do 16 sierpnia 2012 r. należy wysłać deklarację i raporty za ubezpieczonych od wynagrodzeń
wypłaconych w m-cu lipcu 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).
Do 20.08.2012 r. należy wpłacić miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych
za m-c lipiec 2012 r. – PIT 4 oraz PIT 8 (podatek ryczałtowy – umowy poniżej 200 zł). Do
27.07.2012 r. należy złożyć deklarację VAT 7 oraz zapłacić należny podatek VAT za m-c lipiec
2012 r.
Odpis z KRS przez Internet !
Fundacje i stowarzyszenia oraz spółdzielnie socjalne mogą pobrać i wydrukować swój odpis
z Krajowego Rejestru Sądowego. Wystarczy wejść do nowej wyszukiwarki na stronie
Ministerstwa Sprawiedliwości. Pobierzemy z niej ważny urzędowo dokument bez ponoszenia
opłaty.
Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło na swojej stronie nową wyszukiwarkę podmiotów
w KRS - znajduje się ona pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/
Odpis zawiera: adres strony internetowej MS, z której został wydrukowany; formę graficzną
zgodną z rozporządzeniem oraz identyfikator wydruku i dzięki temu ma charakter urzędowego
dokumentu, choć nie ma pieczątki z KRS-u. Możemy więc wydrukować go
i posługiwać się w kontaktach z urzędami, kiedy wymagany jest aktualny odpis organizacji.
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