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Errata do „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji w ramach PO FIO 2013”. 
Ważna informacja dla organizacji, które zainteresowane są złożeniem oferty w ramach 
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013 r. Na stronie źródłowej 
opublikowana został errata, która zmienia odnośniki do oferty w karcie merytorycznej. 
Termin składania ofert kończy się 14 stycznia 2013 r. 

Więcej: http://www.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,454.html#4792  

 

Ekonomia społeczna alternatywą w dobie kryzysu 
Działają jak zwykłe firmy. Ale mają społeczną misję. I to ona jest najważniejsza. Nie chodzi  
o maksymalizację zysków szefa czy udziałowców. Przedsiębiorstwa społeczne, bo o nich 
mowa, to, obok sektora administracji publicznej i biznesu, coraz popularniejsza forma 
prowadzenia działalności ekonomicznej. To w nich pracę mogą znaleźć niepełnosprawni, 
opuszczający zakłady karne, osoby po terapii związanej z uzależnieniem czy długotrwale 
bezrobotni. Dostają wędkę, a nie rybę.  

Więcej: http://www.kooperatywa.com.pl/informacje/zobacz/Ekonomia-spoleczna-alternatywa-w-dobie-kryzysu   

 

Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce 
Powstał raport, który koncentruje się na codziennym funkcjonowaniu polskich 
stowarzyszeń i fundacji – kwestiach związanych m.in. z systematycznością działań, 
aktywnością zaangażowanych osób, podziałem obowiązków w organizacji, koordynacją  
i planowaniem. 

Pobierz raport: http://civicpedia.ngo.pl/files/civicpedia.pl/public/2012_Klon_ZycieCodzienneNGO.pdf  

 

Organizacje pozarządowe pod samorządową kroplówką 
Organizacje pozarządowe mają różne strategie funkcjonowania. Jedną z popularniejszych 
jest utrzymywanie poprawnych stosunków z lokalnymi władzami. Lojalność wobec nich 
daje organizacjom szansę przetrwania (czyt. finansowania). Czy taka jest dziś misja 
organizacji pozarządowych? 
 
Więcej: http://www.strefango.pl/wa%C5%BCne/177-organizacje-pozarz%C4%85dowe-pod-
samorz%C4%85dow%C4%85-kropl%C3%B3wk%C4%85  
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Wsparcie sportu młodzieżowego 
Minister Sportu i Turystyki ogłosił konkurs ofert na dofinansowanie w 2013 r. z zakresu 
wspierania sportu młodzieżowego oraz sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych. 
 
więcej:http://bip.msit.gov.pl/portal.php?serwis=bip&dzial=155&id=1019&sid=7199dd5a453ba5e8a625cf7f1b309
e91  

 

 

 

Pora dla Seniora 
Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia rozpoczęło w październiku 2012 r. 
projekt „Pora dla  Seniora”.   

Więcej: http://www.przyjacielebb.bielsko.pl/  

 

Arteterapia i trening twórczości 
Pracownia Psychoedukacji i Terapii zaprasza na szkolenie MEN „Podstawy arteterapii  
i treningu twórczości”, które odbędzie się w dniach 1 - 3 lutego 2013 r. w Bielsku-Białej. 

Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/828550.html  

 

Lędziny. Oferta Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa  
Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa pomagające rodzinom zastępczym w bieżącym 
funkcjonowaniu zaprasza na warsztaty „Wzmacnianie rodzin zastępczych zagrożonych 
rozpadem”. 
 
Więcej: http://www.fosterparents.org.pl/warsztaty.html  

 

Terra Spei 
Terra Spei to fundacja działająca na rzecz zwierząt w potrzebie. Zachęcamy do zapoznania 
się z ich ofertą. 
 
Więcej: http://terraspei.org/?cat=3  

 

50 organizacji 
Fundacja „Dobry Dom” promuje organizacje pozarządowe z Bielska-Białej. Dołączyło do 
inicjatywy już 50 organizacji! Czekamy także na Ciebie! 
 
Szczegóły akcji i formularz zgłoszeniowy: http://www.slaskiengo.pl/  
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Bezpłatne doradztwo 
Inkubator Trzeciego Sektora przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „Agape” zaprasza 
organizacje pozarządowe do korzystania z bezpłatnego doradztwa.  

Chcesz skorzystać? Zadzwoń i umów się z doradcą: tel.: 34 362 78 66. Zapraszamy. 

 

 

Gliwice. Uzyskaj poradę bez wychodzenia z domu!  
Inkubator Trzeciego Sektora, działający przy Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych 
w Gliwicach 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. Konkurs w dziedzinie kultury 
Prezydenta Miasta Gliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 
Miasta Gliwice w dziedzinie kultury - prowadzenie działalności kulturalnej w lokalu przy 
Rynku 4-5. 
 
Więcej: http://www.gcop.gliwice.pl/php/index.php?option=com_content&task=view&id=1305&Itemid=36  

 

Gliwice. Zabrze. Bytom. Wspólne kolędowanie i Orszak Trzech Króli 
W Gliwicach, Zabrzu i Bytomiu będzie miało miejsce wydarzenie, nawiązujące do tradycji 
wystawiania jasełek ulicznych, a mianowicie Orszak Trzech Króli. Barwny korowód złożony  
z dorosłych i dzieci, przejdzie ulicami miast 6 stycznia. 
 
Więcej: http://zatorze.gliwice.pl/kalendarz.php5?id=30  

 

Gliwice. Tutti – zbiórka instrumentów muzycznych 
Społeczne Ognisko Muzyczne (SOM) w Gliwicach organizuje zbiórkę publiczną 
instrumentów muzycznych, a także środków pieniężnych, pod nazwą „Tutti”. Celem jest 
zgromadzenie instrumentów dla  uzdolnionej muzycznie młodzieży i dzieci, co umożliwi im 
ćwiczenie i szlifowanie talentu. Inicjatora akcji wspiera filia Gliwickiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych - Dom Aktywnej Młodzieży (ul. Barlickiego 3). 
 
Więcej: http://www.gcop.gliwice.pl/php/index.php?option=com_content&task=view&id=1296&Itemid=114  

 

Gliwice. Program „Młodzież w działaniu”- szkolenie w województwie śląskim 
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w bezpłatnym szkoleniu z pozyskiwania 
funduszy i pisania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Młodzież w 
działaniu”. 
 
Kontakt : Olga Krzuś : tel. 48 32 757 66 37 
Termin spotkania: 05.01.2012 (sobota), od godz.10.30 do 18.00 
Miejsce spotkania: GCOP COK, Studzienna 6, Gliwice 
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Kooperatywa.com.pl 
Już działa portal skierowany do podmiotów ekonomii społecznej z terenu subregionu 
zachodniego woj. śląskiego oraz osób planujących założenie i prowadzenie działalności  
w sektorze ekonomii społecznej.  
 
Odwiedź portal: http://www.kooperatywa.com.pl/ 

 

Kosmiczny mecz 
6 stycznia zaplanowano trzecią już odsłonę meczu TS Volley Rybnik vs. Kabareciarze  
i przyjaciele. Na kibiców czeka sporo atrakcji. Dochód z meczu przeznaczony będzie na 
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy (wstęp: 10 zł do orkiestrowej puszki). Impreza 
odbędzie się w zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w godzinach 16.30 – 20.00. 
 
Więcej: http://www.rybnik.pl/index.php?id=223&p=news,11,show,6885   

 

Rybnik gra z Orkiestrą 
13 stycznia w Rybniku odbędzie się XXI Wojewódzki Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. W tym roku orkiestra gra dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej 
seniorów. 
 
Więcej: http://www.rybnik.pl/index.php?id=223&p=news,11,show,6881  

 

Strefango.pl 
Ruszył portal Strefango.pl, czyli portal dziennikarstwa obywatelskiego, obejmujący swym 
działaniem Subregion Zachodni Województwa Śląskiego (Rybnik, Jastrzębie Zdrój, 
Wodzisław Śląski, Racibórz, Żory).  
 
Celem przedsięwzięcia jest kontrola działań administracji samorządowej w zakresie relacji  
z sektorem organizacji pozarządowych, a także angażowanie obywateli do udziału w życiu 
publicznym. 
 
Odwiedź portal: http://www.strefango.pl/  

 

Świąteczne przedstawienie 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Puchate” wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich z Gaszowic 
zapraszają na świąteczne przedstawienie, które odbędzie się 5 stycznia 2013 (sobota)  
o godz. 16.00  w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach. Wstęp wolny. 
 
Aktorami w przedstawieniu są dzieci z Gminy Gaszowice. Przedstawienie jest organizowane 
w ramach projektu „Sztuka sposobem na naukę komunikacji i szansą na rozwój 
najmłodszych mieszkańców gminy Gaszowice” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji w sprawie 
przedstawienia można uzyskać pisząc na adres stowarzyszenie.puchate@gmail.com 

 
 
 

http://www.kooperatywa.com.pl/
http://www.rybnik.pl/index.php?id=223&p=news,11,show,6885
http://www.rybnik.pl/index.php?id=223&p=news,11,show,6881
http://www.strefango.pl/
mailto:stowarzyszenie.puchate@gmail.com


Newsletter, 04-01-2013 r.   5 

 

 

 

Komunikacja i procedury w organizacjach 
Niewiele organizacji stosuje jakiekolwiek procedury czy instrukcje. Większość wybiera 
elastyczny i spontaniczny model działania, dostosowując go na bieżąco do zaistniałych 
potrzeb. Poziom „proceduralizacji” rośnie wraz ze wzrostem skali działania i co za tym idzie 
– większym zespołem i realizowaniem dużej liczby projektów. 

Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/831821.html  

 

Dlaczego angażujemy się w akcje społeczne/wolontariat?  
Wolontariat to forma aktywności, w ramach której firmy angażują swoich pracowników  
w prace na rzecz innych. Czy wiemy jednak kim są te osoby? Jak wyglądają typowi 
wolontariusze? Co ich motywuje i dlaczego zdecydowali się pomagać? Fundacja 
Kronenberga przy Citi Handlowy przeprowadziła badania wśród wolontariuszy Banku, które 
nie tylko odpowiadają na te pytania, ale także pozwalają stworzyć jasno sprecyzowany 
profil osoby angażującej się w akcje społeczne. 

Więcej: http://civicpedia.ngo.pl/wiadomosc/832328.html  
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