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WIADOMOŚCI  

 

Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej 
19 września w Szczecinie i 20 września w Nowym Warpnie odbędą się kolejne 
Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej.  

więcej: http://oses2013.pl/  
 

 

Społecznik Roku 
Ruszyła nowa edycja konkursu „Społecznik Roku”, realizowanego przez Newsweek 
wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Zachęcamy do zgłaszania kandydatów. 

więcej: www.spolecznikroku.newsweek.pl  
 

 

Szkoła partycypacji zaprasza na konferencję 
12 września 2013 r. o godz. 11.00 w budynku Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara 
Kolberga w Kielcach odbędzie się konferencja podsumowującą projekt „Szkoła 
partycypacji”, która poświęcona będzie zagadnieniom budżetu partycypacyjnego  
i aktywności obywatelskiej młodzieży. Organizatorzy zapewniają transport. 

więcej: www.szkolapartycypacji.pl  
 

 

Obowiązkowa lektura dla pracujących z osobami starszymi 
Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej przygotowało publikację „Jak usłyszeć głos 
seniora? Praktyczny przewodnik po partycypacji obywatelskiej osób starszych”. 

więcej:  http://www.partycypacjaobywatelska.pl/seniorzy  
 

 

Akademia Aktywnego Seniora 
Fundacja „Razem” zaprasza seniorów/emerytów  z województwa śląskiego do wzięcia 
udziału w bezpłatnych zajęciach w ramach projektu Akademia Aktywnego Seniora  
 
więcej: www.fundacjarazem.com.pl  
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Trochę lepiej z 1% 
W tym roku podatnicy z naszego województwa przekazali 64 mln zł na rzecz organizacji 
pożytku publicznego. To o 4,5 miliona więcej niż rok wcześniej. Kryzys nas ominął.  

więcej: http://www.blog.cris.org.pl/?p=857  
 

 

Wyprawka szkolna 
Do 20 września rodzice, którzy chcą skorzystać z rządowego programu pomocy uczniom, 
muszą złożyć w szkole wnioski o przyznanie „wyprawki szkolnej”. 

więcej: http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5393%3A180-mln-z-na-
program-qwyprawka-szkolnaq-w-2013-r-&catid=255%3Afinanse-na-edukacj-aktualnoci&Itemid=68  
 

NABORY WNIOSKÓW, KONKURSY GRANTOWE  

 

Obywatele dla Demokracji 
9,5 mln euro przeznaczono w pierwszej edycji konkursu na realizację projektów z zakresu 
partycypacji publicznej, kontroli obywatelskiej, zwalczania dyskryminacji, przeciwdziałania 
wykluczeniu oraz tych skierowanych do dzieci i młodzieży. 

więcej: http://www.ngofund.org.pl/  
 

 

Inwazja inicjatyw dla młodzieży 
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza kolejną edycję Regionalnego Konkursu 
Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2013” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności. 

więcej: http://www.rownacszanse.pl/aktualnosci/aktualnosc/1705  
 

KURSY, SZKOLENIA  

 

Szkoła Mentorów NGO 
Rusza nowatorski program dla osób związanych z organizacjami pozarządowymi: 
kierowników projektów, osób pracujących z wolontariuszami, pracowników organizacji 
wspierających rozwój osobisty i zawodowy swoich beneficjentów, członków zarządu  
i dyrektorów chcących rozwijać swoje organizacje. 

więcej: http://cw.edu.pl/szkola_mentorow_ngo,page,157  
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BIELSKO-BIAŁA  

 

Piknik Organizacji Pozarządowych 
Fundacja „Dobry Dom” przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i Bielskiego 
Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” 22 września w godz. 12.00 - 17.00 organizuje 
Piknik Organizacji Pozarządowych - „Dla Was jesteśmy, dla Was działamy”. Zapraszamy do 
Bielskiego Centrum Kultury (hol od strony Parku Słowackiego). 

więcej: http://www.fundacja-dobrydom.pl/  

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 
Tylko do 16 września organizacje z Bielska-Białej mogą zgłaszać propozycje do Programu 
współpracy na rok 2014.  

więcej: http://www.um.bielsko.pl/strona-820-roczny_program_wspolpracy_z.html  

 

Szkolenie z programu Obywatele dla Demokracji 
Inkubator Trzeciego Sektora w Bielsku-Białej zaprasza na szkolenie „Jak przygotować 
wniosek w programie dla organizacji pozarządowych Obywatele dla Demokracji?” Szkolenie 
skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych – członków, wolontariuszy  
i pracowników. Szkolenie odbędzie się 20 września 2013 r. w godzinach 9:00-18:00. 

Więcej: www.teatrgrodzki.pl  

CZĘSTOCHOWA  

 

Bezpłatne szkolenia, staże i praca dla osób niepełnosprawnych 
Fundacja Widzialni, Urząd Miasta Częstochowy i Fundacja Imago zapraszają osoby 
niepełnosprawne w wieku 15-27 lat, zamieszkujące obszar miasta Częstochowy i powiatu 
częstochowskiego do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach z umiejętności cyfrowych, 
stażach (z wynagrodzeniem na stażu) i do pojęcia pracy po stażu. Rekrutacja trwa. 

Więcej: http://dostepnidlaciebie.widzialni.org/zglos-sie  

 

Nagroda Prezydenta Miasta za działalność pozarządową 
Znasz osobę, bądź organizację pozarządową, która wyróżnia się wybitnymi osiągnięciami  
w lokalnym sektorze ekonomii społecznej? Zgłoś ją do nagrody Prezydenta Miasta 
Częstochowy! Nabór wniosków za działalność w organizacjach pozarządowych w 2013 r 
potrwa do 9 września. 

więcej: http://www.czestochowa.pl/samorzad/wydarzenia_samorzad/nagroda-prezydenta-miasta-za-dzialalnosc  

 

(Nie)pełnosprawni – aktywni kulturalnie 
Gra Miejska, Forum Inicjatyw Partnerskich, Przegląd Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób 
Niepełnosprawnych „Maskarada”, Salon Poezji - już we wrześniu odbędą się pierwsze 
wydarzenia rozpoczynające projekt „(Nie)pełnosprawni – aktywni kulturalnie”!  

więcej: www.aktywnikulturalnie.pl  
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GLIWICE  

 

GTW. Projekt „GLIWICKI pakON” 
Rusza pracownia aktywności i kariery dla Osób z niepełnosprawnością. Gliwickie 
Stowarzyszenie GTW zaprasza osoby bezrobotne, niepełnosprawne w grupie wiekowej 45+  
z Miasta i Powiatu Gliwice na szkolenia zawodowe oraz doradztwo.  Rekrutacja trwa.  

Więcej: http://www.gtwgliwice.pl/pakon.html  
 

 

GCOP. Sieciujące spotkanie dla NGOsów z woj. śląskiego  
Projekt „Trasa78 - ze śląskiego w świętokrzyskie” działający przy GCOP organizuje 14 
września (sobota) w filii GCOP, przy ul. Jagiellońska 21, kolejne spotkanie sieciujące dla 
organizacji pozarządowych z woj. śląskiego, które chcą poznać narzędzia i metody 
profesjonalnej współpracy z mediami.  
 
Więcej: http://gcop.gliwice.pl  
 
 

KATOWICE  

 

Bezpłatne szkolenie i warsztaty „Edukacja globalna dla najmłodszych” 
Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi oraz Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej  
i Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach zapraszają 
nauczycieli i nauczycielki przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych na bezpłatne szkolenie 
oraz warsztaty - „Edukacja globalna dla najmłodszych”. Termin i miejsce: 25 września 2013 
r., godz.13:30-17:00; Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej, I piętro, ul. Francuska 12, 
Katowice 

Więcej:  http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/907145.html  
 

 

Warsztaty wegetariańskie  
Stowarzyszenie MERITUM zaprasza do udziału w kolejnej edycji warsztatów 
wegetariańskich „Świadome odżywianie – świadome życie”. Zajęcia odbywać się będą przez 
8 kolejnych śród oraz jeden weekend, już od października 2013 r. Po raz pierwszy w Polsce 
zajęcia odbywają się na zasadzie „płacisz ile chcesz”.  

Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/906980.html  
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RYBNIK  

 

Załóż spółdzielnię socjalną! 
Rozpoczął się nabór pomysłów. Trzy najlepsze przedsięwzięcia otrzymają 100 000 zł dotacji  
i wsparcie szkoleniowo-doradcze. Na zgłoszenia czekamy do 16 września 2013 r. 

więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Zaloz-spoldzielnie-socjalna!   

 

Dowiedz się więcej o programie grantowym Młodzież w działaniu 
Kto i na co może uzyskać dofinansowanie w ramach Programu „Młodzież w działaniu”? 
Odpowiedź na to pytanie uzyskają uczestnicy spotkania, które już 5 września odbędzie się  
w rybnickim ośrodku Bushido. 

więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Dowiedz-sie-wiecej-o-programie-grantowym-
Mlodziez-w-dzialaniu  

 

Wizyta studyjna w Fundacji „Być Razem” w Cieszynie 
Ogromne zainteresowanie wizytą studyjną w cieszyńskiej Fundacji Rozwoju 
Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” sprawiło, że dla części zainteresowanych 
zabrakło miejsca. Nic straconego! Następny wyjazd już 10 września. 

więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Wizyta-studyjna-w-Fundacji-Byc-Razem-w-Cieszynie 

 

Szkolenie z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
Nabór w pierwszej edycji konkursu „Obywatele dla Demokracji” potrwa do 15 października 
2013 r. Zanim złożysz wniosek weź udział szkoleniu „Tworzenie projektu i wypełnianie 
wniosku o dofinansowanie. Fundusze EOG – Program Obywatele dla Demokracji”. 

więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Szkolenie-z-Funduszy-Europejskiego-Obszaru-
Gospodarczego  

 

Ruszają zapisy na rybnickie Dni NGO 
Do 25 września potrwają zapisy na III Dni Organizacji Pozarządowych, które organizuje 
miasto Rybnik w związku z projektem Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu 
Zachodniego. 

więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Ruszaja-zapisy-na-rybnickie-Dni-NGO  

 

 TYCHY  

 

Centrum Aktywności Społecznej i Edukacji Seniorów  
Fundacja Internationaler Bund Polska właśnie zainicjowała projekt, w ramach którego 
stworzona została bogata oferta bezpłatnych zajęć dla seniorów. 

Więcej: http://www.umtychy.pl/www_5.1/aktualnosci.php?a=8951  
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WIADOMOŚCI PORTALU NGO.pl  

 

 Technologie i budżet  
Nawet najbardziej zaawansowana wiedza na temat nowych technologii i przydatnego 
sprzętu na niewiele zda się bez pieniędzy, które mogą być na niego przeznaczone. Portal 
ngo.pl wyjaśnia, co warto wziąć pod uwagę planując koszty związane z zakupem  
i utrzymaniem nowych narzędzi, oprogramowania itd. 

więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/908986.html  

 

Zrób aplikację. Zmieniaj rzeczywistość 
Najpierw jeździli dużo no rowerach. Potem założyli fundację. Chcieli, aby Rybnik doczekał 
się prawdziwych ścieżek rowerowych. Dlatego stworzyli aplikację Narysuj Trasę, 
pomagającą zaplanować takie trasy. 

więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/908875.html  

INFORMACJE FINANSOWO-KSIĘGOWE  

 

Do 16 września 2013 r. należy wysłać deklarację i raporty za ubezpieczonych od 
wynagrodzeń wypłaconych w sierpniu 2013 r. W tym terminie należy zapłacić również 
należne składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP. 
 

 

 

Do 20 września 2013 r. należy wpłacić miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób 
fizycznych za sierpień  2013 r.  – PIT 4 oraz PIT 8 (podatek ryczałtowy – umowy poniżej 200 
zł). 

Do 25 września 2013 r. należy złożyć deklarację VAT 7 oraz zapłacić należny podatek VAT za 
wrzesień 2013 r. 
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