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WIADOMOŚCI
Kondycja trzeciego sektora w Polsce 2012
Dużo danych przedstawionych w nietypowy dla trzeciego sektora sposób, czyli “Kondycja
sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2012″. Na pewno zainteresuje wszystkich tych,
którzy nie czytali jeszcze pełnej wersji raportu lub chcą go sobie zilustrować przy pomocy
infografik.
Więcej: http://www.ngo.pl/FaktyNGO2012/

Przygotują lokalnych liderów
Rozpoczęła się rekrutacja do IX edycji Programu Liderzy PAFW. Nabór prowadzony będzie
do 13 marca 2013 r.
Więcej: www.liderzy.pl/jak_sie_zglosic.php

Zostań lokalnym liderem
Zgłoś się do konkursu „Działaj Lokalnie VIII” - Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności, który jest realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Poszukiwani
są nowi kandydaci na Ośrodki Działaj Lokalnie.
Więcej: www.dzialajlokalnie.pl/news/szczegoly117.html

NABORY WNIOSKÓW, KONKURSY
Śląskie. Przeciwdziałanie problemem alkoholowym
Katowicki ROPS ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
w 2013 roku.
Więcej: http://rops-katowice.pl/konkursy/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznychwojewodztwa-slaskiego-w-dziedzinie-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-uzaleznien-w-2013-rokuprzeciwdzialanie-problemem
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Seniorzy znowu w akcji!
To już szósta edycja konkursu. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska
Fundacja Wolności ogłaszają ogólnopolski konkurs dotacyjny „Seniorzy w akcji”. Jesteś
osobą 60+? Masz pomysł na projekt społeczny i chęć do działania? Masz pasję
i doświadczenie, którymi chcesz się podzielić? A może masz 18-35 lat i razem z osobą 60+
chcesz rozkręcić międzypokoleniową akcję?
Więcej: www.seniorzywakcji.pl/?a=446

Pracownia Talentów
Fundacji Tesco Dzieciom ogłosiła konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych
i instytucji państwowych. Pula nagród wynosi 250 tys. złotych i w całości zostanie
przeznaczona na dofinansowanie edukacji pozaszkolnej i wspieranie pasji dzieci
i młodzieży. Aplikacje można przesyłać do 7 marca 2013 r.
Więcej: www.fundacjatesco.pl/spolecznosci-lokalne/konkurs-grantowy-pracownia-talentow.php

Równać Szanse 2013
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła ogólnopolski konkurs grantowy w ramach
Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem konkursu jest wyrównywanie
szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20
000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności
społecznych.
Więcej: http://rownacszanse.pl/aktualnosci/aktualnosc/1576

Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych
Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie aktywizacji
zawodowej kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich,
wychowawczych lub po okresie opieki nad osobami zależnymi.
Więcej: http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/organizacje-pozarzadowe/ogloszenie-o-otwartymkonkursie-ofert--konkurs-inicjatyw-organizacji-pozarzadowych/#akapit1

Wiosenna RITA
Trwa nabór wniosków oraz spotkania informacyjne wiosennej edycji konkursu grantowego
Programu „Przemiany w Regionie” - RITA. Celem Programu jest wsparcie demokratycznych
i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez
dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie oraz udział w kształtowaniu nowych
liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz
społeczeństwa obywatelskiego.
Więcej: http://rita.edudemo.org.pl/pl/granty/konkurs-grantowy.html

WBK wspiera inicjatywy młodzieżowe
Fundacji Banku Zachodniego wspiera przedsięwzięcia angażujące młodzież.
Dofinansowanie można uzyskać na ogólnopolskie i międzynarodowe olimpiady
przedmiotowe, organizację warsztatów tematycznych oraz organizację imprez
edukacyjnych, szkoleń, konkursów.
Więcej: http://fundacja.bzwbk.pl/programy-grantowe/bank-ambitnej-mlodziezy/przedmioty-dofinansowania/
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MALUCH 2013
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs „MALUCH 2013 – edycja 1”.
W ramach konkursu będą dofinansowane działania na rzecz rozwoju i utrzymania
infrastruktury opieki nad dziećmi do lat 3 – żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie.
Termin składania ofert mija 18 marca 2013 r.
Więcej: www.mpips.gov.pl

Świetlica – Dzieci – Praca
Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs na dofinansowanie zadań przyjętych
w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca”. Termin składania ofert mija 29 marca 2013 r.
Więcej: www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2013/ogloszenie-o--konkursie-ofert-podmiotowuprawnionych-na-dofinansowanie-zadan-w-programie--swietlica--dzieci--praca-na-rzecz-wsparcia-dziecka-irodziny-w-gminie--w-latach-2011--2015

Przeciwko wykluczeniu społecznemu
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło trzy konkursy dotacji w ramach programu
„Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”. Do podziału jest 3,5 mln zł.
Dofinansowane zostaną projekty z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób
bezrobotnych, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.
Więcej: www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2013/ogloszenia-o-otwartych-konkursach-ofert-wramach-programu-ministra-pracy-i-polityki-spolecznej-aktywne-formy-przeciwdzialania-wykluczeniu-spolecznemu

Rybnik. Pieniądze na ekologię
Rybnickie dotacje na ekologię, ochronę zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego wyniosą
w tym roku 28 tys. zł. Oferty można składać do 8 marca 2013 r.
Więcej: http://strefango.pl/rybnik/307-rybnik-og%C5%82osi%C5%82-kolejny-konkurs

CZĘSTOCHOWA
Przekaż 1 procent częstochowskim organizacjom
Jak w łatwy sposób wspomóc częstochowskie organizacje pożytku publicznego?
Przekazując 1 procent podatku! W tym roku na stronach www.czestochowa.pl oraz
www.ngo.czestochowa.pl udostępniony został darmowy program e-pit 2012 wraz z listą
Częstochowskich OPP. Zachęcamy także do korzystania z darmowego programu do
Obliczania PIT-ów, który jest dostępny na stronie: www.agape-czestochowa.org.
Dni otwarte w Częstochowskim Centrum Organizacji Pozarządowych
Porady psychologów, mediatorów, konsultacje prawnicze, metody radzenia sobie ze
stresem i tremą, konsultacje rehabilitacyjne wraz z masażami a nawet pomiary cukru czy
ciśnienia. Zapisz się, przyjdź i skorzystaj z oferty darmowych warsztatów!
Warsztaty odbędą się w dniach 1 – 2 marca 2013 roku w Biurze Inicjatyw Lokalnych
i Konsultacji Społecznych, przy ul. Focha 19/21 (Pałac Ślubów). Zgłoszenia można dokonać
drogą mailową na adres: ngo@czestochowa.um.gov.pl lub telefonicznie: 34 370 74 75.
Więcej: http://konsultacje.czestochowa.pl/ngo/media/zrob-cos-dla-siebie-darmowe-warsztaty-dla-mieszkancow/
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Masz niepotrzebny koc lub śpiwór?
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Częstochowie i Fundacją Chrześcijańską "Adullam" zbiera koce, kołdry,
poduszki i buty zimowe dla bezdomnych. Straż Miejska i streetwokerzy przekażą dary
osobom potrzebującym. Dary można dostarczać do siedziby „Agape”, która znajduje się
przy Al. Wolności 44 w Częstochowie (Dom Księcia, wejście od ul. Sobieskiego) od
poniedziałku do piątku w godz. od 8.oo do 16.oo. Bliższych informacji udzielamy pod
numerem tel. 34 3627866.

GLIWICE
Wybieramy lidera, organizację i partnera roku
Już po raz piąty prezydent Gliwic przyzna tytuły Gliwickiego Lidera Społecznego, Gliwickiej
Organizacji Roku i Biznesowego Partnera Roku. Konkurs to doskonała okazja, by docenić
i zgłosić do wyróżnienia tych, którzy realizują ważne zadania.
Więcej: http://www.gcop.gliwice.pl/php/index.php?option=com_content&task=view&id=1334&Itemid=31

Muzyczny Bukiet
Stowarzyszenie „Światła Rampy” zaprasza na koncert pt. „Muzyczny bukiet”, który
odbędzie z okazji Dnia Kobiet. Trzej tenorzy z Gliwickiego Teatru Muzycznego ofiarują
Paniom muzyczny bukiet.
Data: 4.03.2013r. (poniedziałek) godz. 17:00
Miejsce: COK „Perełka”, Gliwice, ul. Studzienna 6.
Bilety w cenie: 15,00 zł. Rezerwacja biletów: 889 334 903; 663 510 383.
Więcej: Http://www.gcop.gliwice.pl/php/index.php?option=com_content&task=view&id=1339&Itemid=114

W GCOP przy kawie
13 lutego 2013 r. w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło się spotkanie
kwartalne poświęcone opracowaniu projektu regulaminu pracy Miejskiej Rady Pożytku
Publicznego w Gliwicach oraz przygotowaniu sprawozdania z wykonania Programu
Współpracy za rok 2012.
Więcej: http://www.gcop.gliwice.pl/php/index.php?option=com_content&task=view&id=1356&Itemid=114

RYBNIK
Zostaw 1 % w regionie!
Coraz hojniej przekazujemy 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Tendencję tę widać także w województwie śląskim.
Więcej: http://www.kooperatywa.com.pl/informacje/zobacz/Zostaw-1---w-regionie!

Study circle, bo każdy coś wie
O projekcie „Study Circle – szwedzkie koło zamachowe”, czyli pomyśle na zastosowanie
szwedzkich metod edukacji pozaformalnej do pracy z rodzicami samotnie wychowującymi
dzieci rozmawiamy z Anną Cebulą.
Więcej: http://www.cris.org.pl/kalejdoskop/zobacz/Study-circle,-bo-kazdy-cos-wie
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Stowarzyszenie 17-ka pomoże bezrobotnym mieszkańcom miasta
Aż 2,3 mln złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymało rybnickie
stowarzyszenie 17-ka na realizację projektów, aktywizujących osoby do 27. oraz po 45. roku
życia.
Więcej: http://strefango.pl/rybnik/276-stowarzyszenie-17-ka-pomo%C5%BCe-bezrobotnym-mieszka%C5%84commiasta

TYCHY
Wolontariusze poszukiwani
Hospicjum im. Św. Kaliksta I w Tychach poszukuje wolontariuszy. Kandydat powinien mieć
ukończone 18 lat oraz szkołę zawodową lub średnią, dobry stan zdrowia psychofizycznego
i nie być karany.
Więcej: http://www.umtychy.pl/www_5.1/aktualnosci.php?a=5501

WIADOMOŚCI PORTALU NGO.pl
Polacy o NGO: skuteczniejsze niż państwo
Skandal w fundacji Kidprotect ożywił dyskusję wokół zaufania do organizacji i społecznego
odbioru ich działań. Warto więc przywołać fakty: większość Polaków uważa organizacje za
skuteczniejsze od instytucji państwowych, ale jednocześnie prawie połowa ma obawy co do
ich uczciwości. Portal ngo.pl prezentuje wyniki najnowszych badań sondażowych.
Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/847455.html

Wyjście z okopu NGO
Im dłużej siedzisz w okopach, tym łatwiej pomylić krawędź twojego wykopu z horyzontem.
Takie zdanie usłyszałem, oglądając parę lat temu prelekcję, którą wygłosił Gary Hamel. Od
tamtego czasu metafora ta towarzyszy mi w działalności w trzecim sektorze, i co jakiś czas
działa na mnie otrzeźwiająco jak prysznic lodowatej wody.
Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/846972.html

INFORMACJE FINANSOWO-KSIĘGOWE
Do 15.03.2012 r. należy wysłać deklarację i raporty za ubezpieczonych od wynagrodzeń
wypłaconych w m-cu lutym 2013 r. W tym terminie należy zapłacić również należne składki
na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP.
WAŻNE
Zbliża się termin ustalenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Kolejny
rok składkowy rozpocznie się 1 kwietnia 2013 r. i będzie trwał do 31 marca 2014 r.
Organizacje, które złożyły do 31 stycznia 2013 r. ZUS IWA zostaną poinformowane pismem
z ZUS o nowej stopie na ubezpieczenie wypadkowe. Reszta organizacji musi monitorować
ewentualne zmiany składki – oczywiście w kolejnym newsletterze będziemy o tym jeszcze
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informować.
Należy pamiętać o tym, że wynagrodzenia za m-c marzec wypłacone w kwietniu powinny
być objęte już nową składką na ubezpieczenie wypadkowe.
Dla zapominalskich
Do 28.02.2013 r.


przekazanie do urzędu skarbowego oraz podatnikowi informacji o dochodach oraz
pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2012 r. (PIT 11)



przekazanie do urzędu skarbowego oraz podatnikowi informacji o wypłaconym
stypendium, przychodach z innych źródeł w 2012 r. (PIT 8C)



przekazanie do urzędu skarbowego oraz podatnikowi rocznego obliczenia podatku
od dochodu uzyskanego przez podatnika w 2012 r. (PIT 40)



przekazanie do urzędu skarbowego oraz osobie objętej ograniczonym
obowiązkiem podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu
(dochodu) w 2012 r. (INF-1R)



przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy
zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2012 r.



przekazanie ubezpieczonemu informacji za rok 2012 o danych zawartych
w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na
poszczególne miesiące.

Do 20.03.2013 r. należy wpłacić miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób
fizycznych za m-c luty 2013r. – PIT 4 oraz PIT 8 (podatek ryczałtowy – umowy poniżej 200
zł).
Do 25.03.2013 r. należy złożyć deklarację VAT 7 oraz zapłacić należny podatek VAT za m-c
luty 2013 r.
Organizacje, których rok obrotowy skończył się 31 grudnia 2012 r. powinny zamknąć księgi
rachunkowe i sporządzić sprawozdanie finansowe za ten rok obrotowy do 31 marca 2013 r.
Ponieważ 31 marca 2013 r. wypada w niedzielę to do 2 kwietnia 2013 r. należy przekazać
urzędowi skarbowemu zeznanie CIT 8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej
straty) wraz z ewentualnym załącznikiem CIT 8/0 (zwolnienia) i CIT D (darowizny). W tym
dniu nie trzeba składać jeszcze sprawozdania finansowego do urzędu – należy to uczynić
w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania przez organ zatwierdzający.
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