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WIADOMOŚCI
Lekcje on-line dla organizacji
Nie wiesz, jakie obowiązki sprawozdawcze ciążą na organizacjach pozarządowych? Masz
problem z wypełnianiem niezbędnych dokumentów? Skorzystaj z darmowych lekcji on-line
Internetowego Centrum Wsparcia.
Więcej: http://lekcje.poradnik.ngo.pl/

Już wkrótce ruszają fundusze norweskie!
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych „Obywatele dla Demokracji” finansowany
z funduszy norweskich i EOG będzie wdrażany od połowy lipca 2013 r. do grudnia 2016 r.
Pierwszy nabór konkursowy zaplanowano od 1 września 2013 r.
Więcej: http://www.batory.org.pl/aktualnosci/obywatele_dla_demokracji

Tydzień Kultury Beskidzkiej
27 lipca rozpocznie się Tydzień Kultury Beskidzkiej - największa w kraju i jedna
z największych imprez folklorystycznych w świecie.
Więcej: http://www.rok.bielsko.pl/tkb.php

NABORY WNIOSKÓW, KONKURSY GRANTOWE
Z PZU po lekcjach
Do 12 lipca przyjmowane są wnioski w konkursie dotacyjnym Fundacji PZU. Celem
konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich i w małych miastach.
Więcej: http://www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu/konkursy-dotacyjne

UE dla transnarodowych produktów turystycznych
Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w zakresie turystyki
wykorzystującej europejskie dziedzictwo kulturowe i przemysłowe. Termin składania
wniosków upływa 31 lipca 2013 r.
Więcej: http://www.msport.gov.pl/aktualnosci-turystyka/wsparcie-ue-dla-transnarodowych-produktowturystycznych
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Fundusz Wyszehradzki
Uruchomiony został Program Grantów Funduszu Wyszehradzkiego wspierający finansowo
projekty rozwijające współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Węgry, Polska,
Słowacja) w obrębie współpracy kulturalnej, naukowej i badań naukowych, edukacji,
wymiany młodzieży, współpracy transgranicznej. Maksymalna kwota przypadająca na jeden
projekt to 6 000 EUR.
Więcej http://visegradfund.org/grants/small_grants/

KURSY, SZKOLENIA
Kursy Polskiego Instytutu Mediacji i Integracji Społecznej
Właśnie rozpoczął się nabór do kolejnej edycji kursów „Asystent rodziny”. Szkolenia już od
września!
Więcej: http://pimis.pl/szkolenia/aktualnie-realizowane-szkolenia/

GARR S.A. poprawi kompetencje IT osób 50+
Trwa nabór na szkolenia MS Excel dla zaawansowanych oraz MS Access i MS Office dla
osób 50+ (osoby pracujące po 50 roku życia).
Więcej: http://www.kompetencjeit.pl/aktualnosci

Szkolenie „Opiekun osoby chorej”
Fundacja Przetrwać Cierpienie zaprasza na szkolenie „Opiekun osoby chorej”, które będzie
realizowane w lipcu i sierpniu 2013 r. w Katowicach. Szkolenie przeznaczone dla osób
opiekujących się osobami ciężko chorymi. Udział w zajęciach jest płatny.
Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/887044.html

CZĘSTOCHOWA
Bezpłatne doradztwo księgowe dla NGO
Inkubator Trzeciego Sektora przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy Agape zaprasza
przedstawicieli organizacji pozarządowych do korzystania z bezpłatnego poradnictwa
księgowego. Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 34/ 362 78 66, lub e-mailem
ewa.sosinska@sokolek.pl.
Nie masz pomysłu na wakacje? Zostań wolontariuszem!
Centrum Wolontariatu przy SWP „Agape” zachęca do korzystania z ofert częstochowskich
organizacji. Każdy z wolontariuszy może uzyskać referencje oraz porozumienie
o współpracy. Zapraszamy do zgłaszanie się za pośrednictwem maila: wolontariat@agapeczestochowa.org lub osobiście w biurze Centrum Wolontariatu (Al. Wolności 44,
Częstochowa) od poniedziałku do piątku – godz. 9.00 do 15.00.
Więcej: http://www.wolontariat-agape.pl/index.php lub https://www.facebook.com/Wolontariat.Centrum.Agape

Letnia Strefa
6 lipca na stadionie częstochowskiej Skry odbędzie się Wielki Piknik Rodzinny. Wstęp
wolny. Początek pikniku przewidziany jest na godz. 13.00.
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Willa Kreatywnych Działań
Centrum Promocji Młodych zaprasza na cykl warsztatów kreatywnych: teatralnych,
bębniarskich, dziennikarskich, lalkowych, śpiewu, komiksowych, pisarskich oraz poetyckich.
By wziąć udział w warsztatach, trzeba jedynie przysłać zgłoszenie na adres:
cpm@muzeumczestochowa.pl (imię, nazwisko, wiek, nr telefonu; w temacie tytuł
warsztatów). Warto się spieszyć, bo ilość miejsc jest ograniczona! Pierwsze warsztatowe
spotkanie już od 1 do 4 lipca.

DĄBROWA GÓRNICZA
Festiwal Ludzi Aktywnych
Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej zaprasza 7 września do
Parku Hallera w Dąbrowie Górniczej do udziału w kolejnym Festiwalu Ludzi Aktywnych.
Do udziału zaproszone są stowarzyszenia, fundacje, kluby wolontariusza, spółdzielnie
socjalne, klub sportowe i żeglarskie, koła gospodyń, ochotnicze straże pożarne oraz
nieformalne grupy inicjatywne działające na terenie Zagłębia Dąbrowskiego.
Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/890376.html

Jaka współpraca w 2014 roku?
Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości zachęca wszystkie organizacje pozarządowe
działające na rzecz Dąbrowy Górniczej do współpracy przy tworzeniu zadań do realizacji
w 2014 roku oraz przedstawiania uwag do obecnie obowiązującego programu współpracy.
Do 12 lipca 2013 r. można nadsyłać propozycje i uwagi.
Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/888373.html

GLIWICE
Klub Dyskusyjny przy Kawie
Gliwickie Centrum Organizacji pozarządowych zaprasza wszystkich miłośników i wszystkie
miłośniczki słowa pisanego na kolejne spotkanie Klubu dyskusyjnego „Z książką przy
kawie”. 2 lipca 2013 r. o godz. 16.30 tematem dyskusji będzie książka Agaty Christie
Morderstwo w Orient Expressie. Spotkanie odbędzie się w Strefie Aktywności Społecznej,
filii GCOP, przy ul. Jagiellońskiej 21.
Więcej: http://gcop.gliwice.pl/aktualnosc-8-141-klub_dyskusyjny_z_ksiazka_przy_kawie_2.html

RYBNIK
Bezpłatne doradztwo i szkolenia w Inkubatorze Ekonomii Społecznej
Zapraszamy na bezpłatne doradztwo w siedzibie CRIS w Rybniku lub w siedzibach
partnerów na terenie całego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.
więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Umow-sie-na-bezplatne-doradztwo

Przywitaj lato z Klubem Malucha Widzi MIsie!
Już jutro najmłodsi rybniczanie przywitają lato w Klubie Aktywnego Malucha Widzi Misie.
Na dzieci i ich rodziców czeka mnóstwo atrakcji.
więcej: www.klubwidzimisie.pl
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Budżet obywatelski
Zgłoś swoją propozycję do budżetu obywatelskiego! Regulamin budżetu, formularz
zgłaszania projektów oraz harmonogram prac dostępne są na stronie urzędu miasta.
więcej: http://www.rybnik.pl/index.php?id=223&p=news,11,show,7117

WIADOMOŚCI PORTALU NGO.pl
NGO muszą korzystać z nowych technologii
Organizacje nadal w bardzo niewielkim stopniu wykorzystują nowe technologie. Głównie
z powodu braku wiedzy, braku czasu, a także pewnej obawy przed wszelkimi nowinkami
technologicznymi.
Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/890933.html

Edukacja wychodzi poza szkołę
To jedna z największych branż trzeciego sektora w Polsce. Organizacje zajmują się edukacją
dzieci i dorosłych, współpracują z publicznymi placówkami oświatowymi.
Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/890637.html

INFORMACJE FINANSOWO-KSIĘGOWE
Do 15.07.2013 r. należy wysłać deklarację i raporty za ubezpieczonych od wynagrodzeń
wypłaconych w m-cu czerwcu 2013 r. W tym terminie należy zapłacić również należne
składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP.
Do 22.07.2013 r. należy wpłacić miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób
fizycznych za m-c czerwiec 2013r. – PIT 4 oraz PIT 8 (podatek ryczałtowy – umowy poniżej
200 zł).
Do 25.07.2013 r. należy złożyć deklarację VAT 7 oraz zapłacić należny podatek VAT za m-c
czerwiec 2013 r. (od kwietnia zmieniła się wersja deklaracji – obowiązuje wersja nr 14).
30 czerwca minął 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 – termin ostateczny 10 lipca, jeśli posiedzenie organu zatw. odbyło się 30-06-2013 r.
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 – termin ostateczny 15 lipca, jeśli posiedzenie organu
zatwierdzającego odbyło się 30 czerwca 2013 r.
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. Niedotrzymanie tego terminu może
pozbawić organizację możliwości otrzymywania wpływów z 1 % (adres bazy:
http://www.pozytek.gov.pl/Opublikuj,sprawozdanie,w,bazie,%3E%3E,742.html ).
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