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WIADOMOŚCI  

 

Industriada 
W sobotę 8 czerwca wybierz INDUSTRIADĘ – Święto Szlaku Zabytków Techniki – poznawaj, 
eksperymentuj, zwiedzaj, słuchaj, oglądaj i baw się dobrze. Część atrakcji działa dzięki NGO. 
 
 więcej: http://www.industriada.pl/  

 

Asystent Osoby Niepełnosprawnej 
Kim jest Asystent Osoby Niepełnosprawnej (AON), jaka jest jego rola, jakie predyspozycje  
i wykształcenie powinien mieć? Zapraszamy do zapoznania się ze wstępną wersją pomysłu 
Centrum Asystentury Społecznej.  

więcej: http://asystent-on.pl/jest-strategia-i-wstepna-wersja-produktu/  

NABORY WNIOSKÓW, KONKURSY GRANTOWE  

 

Konkurs grantowy Programu „Edukacja Globalna” 
Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza organizacje pozarządowe i inne uprawnione 
podmioty do składania wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu edukacji globalnej. 

więcej: http://eg.edudemo.org.pl/dotacje  

BIELSKO-BIAŁA  

 

Edukacja międzykulturowa – warsztaty w Krakowie 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie i Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr 
Grodzki zapraszają na warsztaty dotyczące edukacji międzykulturowej. 

więcej: http://www.rajska.info/o-bibliotece/dzia-edukacji-nauki-i-bada/edukacja-i-integracja/111-szkolenia-dla-
seniorow/1192-edukacja-midzykulturowa-warsztaty.html  

 

Otwarty konkurs ofert 
Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała  
z zakresu kultury fizycznej przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.  

więcej: http://bip.um.bielsko.pl/#Z2V0Q29udGVudCgxMzMwMzcp  
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CZĘSTOCHOWA  

 

Wierszykarnia Juliana Tuwima 
Już 6 czerwca, z okazji Roku Juliana Tuwima oraz w ramach XII Ogólnopolskiego Tygodnia 
Czytania Dzieciom bibliotekarze zapraszają uczniów i nauczycieli do udziału w maratonie 
czytelniczym. Czytać będzie między innymi Krzysztof Matyjaszczyk, Prezydent Miasta 
Częstochowy. 

Termin: 6 czerwca 2013 (czwartek) w godz. 10.00 – 13.00;  
Miejsce: Sala Odczytowa (nr 202, II piętro), Biblioteka Główna, Al. NMP 22 
więcej: http://www.czestochowa.pl/samorzad/wydarzenia_samorzad/wierszykarnia-juliana-tuwima-3  

 

XV Eko Dzień Godności 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzenie Umysłowym serdecznie zaprasza 7 
czerwca na obchody XV Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. 
Początek o godz. 10.00 na Placu Biegańskiego. Tegoroczny Dzień Godności obchodzony jest 
w Częstochowie pod hasłem ekologii. Na uczestników zabawy czeka wiele atrakcji,  
w tym m.in. konkursy i zabawy. 

Więcej: http://psouu.org.pl/aktualnosci/eko-dzien-godnosci-w-czestochowie  

 

Masz fotografie na których jest … rower? 
Zdjęcia z domowych albumów staną się częścią wystawy "Rowerowa Częstochowa 1895-
2013", która będzie prezentowana w wakacje na pl. Biegańskiego. Jej organizatorzy: 
Muzeum Częstochowskie i fundacja Miasta dla Ludzi, przy wsparciu „Gazety”, chcą w ten 
sposób przedstawić ponadstuletnią rowerową historię naszego miasta.  

Organizatorzy wystawy czekają na fotografie do 10 czerwca. Szczegółowe informacje, jak je zgłosić: 
www.miastadlaludzi.pl/kulturarowerowa2013/  
 

GLIWICE  

 

 

Gliwickie „Czytelnisko” 
Strefa Aktywności Społecznej GCOP zaprasza na cykliczne spotkania miłośników  
i miłośniczek słowa pisanego. Projekt ma zachęcić do czytania, ale także spotykania się  
i podejmowania dyskusji, co pozwoli na lepsze poznanie się i nawiązanie nowych 
znajomości. Taki cel przyświeca startującemu właśnie Klubowi Dyskusyjnemu „Z książką 
przy kawie”. Jest to jeden z elementów „Czytelniska”, w ramach którego odbywać się będą 
cykliczne spotkania miłośników i miłośniczek słowa pisanego. Kolejne spotkanie odbędzie 
się 11 czerwca o godzinie 17:00 w Strefie Aktywności Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 21.  

Więcej: http://gcop.gliwice.pl/strona-151-czytelnisko.html  
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RYBNIK  

 

Umów się na bezpłatne doradztwo 
Prawo, księgowość, marketing i wsparcie biznesowe - Inkubator Ekonomii Społecznej 
zaprasza do skorzystania z bogatej oferty doradczej. 

więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Umow-sie-na-bezplatne-doradztwo  

 

Widzi MIsie: coś dla dzieci, coś dla mam 
Ruszył Klub Aktywnego Malucha Widzi MIsie. Miejsce szczególne, bo to społeczna 
inicjatywa, w ramach której młode mamy postanowiły stworzyć miejsce dla innych mam  
i ich pociech. Przedsięwzięcie wspiera rybnickie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych 
CRIS. 

więcej: www.klubwidzimisie.pl  

 

Budżet obywatelski 
W 2014 roku część budżetu miasta Rybnika będzie realizowana w formie budżetu 
obywatelskiego. Oznacza to, iż mieszkańcy dzielnicy będą mieli realny wpływ na sposób 
wydawania środków z tego budżetu w ich dzielnicy. 

więcej: http://www.rybnik.pl/index.php?id=223&p=news,11,show,7117  

 

Rusza rekrutacja liderów Szlachetnej Paczki 
Rozpoczął się nabór liderów kolejnej edycji Szlachetnej Paczki. Liderzy stworzą zespoły 
wolontariuszy, którzy będą pomagać tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Rekrutacja 
trwa do 20 czerwca. 

więcej: http://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,rusza-rekrutacja-liderow-szlachetnej-paczki,wia5-3282-20480.html  

SZCZYRK  

 

Szczyrk. Szkolenie z Programu „Młodzież w działaniu” 
Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST zaprasza wszystkich chętnych 
do udziału w bezpłatnym szkoleniu z pozyskiwania funduszy i pisania wniosków o 
dofinansowanie w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Szkolenie odbędzie się w 
dniach 10-11 czerwca 2013 (poniedziałek, wtorek) w Hotelu Skalite, mieszczącym przy ulicy 
Krokusów 4 w Szczyrku. Szkolenie rozpocznie się 10 czerwca o godz. 12.00 i zakończy dnia 
następnego o godz. 16.00. 

Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/878049.html  

ŻORY  

 

Żory. Nieodpłatne wsparcie coachingowo-szkoleniowe  
Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego zaprasza podmioty 
ekonomii społecznej zainteresowane prowadzeniem działalności odpłatnej pożytku 
publicznego i/lub działalności gospodarczej do skorzystania z nieodpłatnego wsparcia 
coachingowo- szkoleniowego. Rekrutacja trwa do 30 czerwca 2013.  

Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/875289.html  
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WIADOMOŚCI PORTALU NGO.pl  

 

Standardy formalno-prawne 
Portal NGO.pl przygotował nowe praktyczne narzędzie oceny – bezpłatną internetową 
aplikację, za pomocą której w prosty sposób można sprawdzić, czy w organizacji 
przestrzegane są przepisy, o czym trzeba pamiętać, jakie sprawy formalne należy 
regulować.  

więcej: http://standardy.ngo.pl/  

 

INFORMACJE FINANSOWO-KSIĘGOWE  

 

Do 17.06.2012 r. należy wysłać deklarację i raporty za ubezpieczonych od wynagrodzeń 
wypłaconych w m-cu maju 2013 r. W tym terminie należy zapłacić również należne składki 
na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP 

 

 

Do 20.06.2013 r. należy wpłacić miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób 
fizycznych za m-c maj 2013r.  – PIT 4 oraz PIT 8 ( podatek ryczałtowy – umowy poniżej 200 
zł ) 

Do 25.06.2013 r. należy złożyć deklarację VAT 7 oraz zapłacić należny podatek VAT za m-c 
maj 2013 r. 

 

30 czerwca mija termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. Najpóźniej 
tego dnia należy przeprowadzić Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia lub 
posiedzenie organu uprawnionego do zatwierdzenia sprawozdania finansowego. 

Od dnia zatwierdzenia sprawozdania organizacja ma 10 dni na złożenie w Urzędzie 
Skarbowym sprawozdania finansowego wraz z uchwałą o przeznaczeniu dochodu  
i sposobie pokrycia straty. 

Organizacje wpisane do rejestru przedsiębiorców (prowadzące działalność gospodarczą) 
mają 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego na jego złożenie w KRS celem 
ogłoszenia w Monitorze Sądowym.  

Przypominamy również,  że 15 lipca mija ostateczny termin umieszczenia sprawozdania 
finansowego i merytorycznego w bazie danych na stronie Departamentu Pożytku 
Publicznego przez organizacje pożytku publicznego 
(http://www.pozytek.gov.pl/Opublikuj,sprawozdanie,w,bazie,%3E%3E,742.html) 

Niedotrzymanie  tego terminu może pozbawić organizację możliwości otrzymywania 
wpływów z 1 %. 
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