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WIADOMOŚCI  

 

Kobieca Jakość Polityki 
7 grudnia bieżącego roku w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach w godz.9.00-16.00. 
odbędzie się konferencja „Kobieca Jakość Polityki”. Tematem wydarzenia jest udział kobiet 
w życiu publicznym.  

Więcej: http://kobiecatwarzpolityki.pl/  

 

Dobra firma nie siedzi z założonymi rękami 
Ruszyła XVII edycja Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Do 14 stycznia 2014 r. firmy, 
organizacje pozarządowe i fundacje mogą składać wnioski na stronie dobroczyncaroku.pl. 

Więcej: http://www.dobroczyncaroku.pl/  

 

Wybieram.es promuje przedsiębiorczość społeczną 
Baza Wybieram.es prezentuje najlepsze polskie przedsiębiorstwa społeczne, czyli takie 
podmioty gospodarcze, które poza dostarczaniem dobrej jakości produktów i usług oraz 
generowaniem zysku są nastawione przede wszystkim na dokonanie pozytywnej zmiany 
społecznej. 

Więcej: http://www.wybieram.es/    

 

Równi w pracy i w domu 
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w partnerstwie  
z  Telewizją Polską SA zapraszają do udziału w projekcie „Mama i tata równi w pracy i w 
domu - Ogólnopolska kampania na rzecz promocji idei równych szans”.  

Więcej: http://bielsko-biala.roefs.pl/aktualnosci/wiadomosc/w/zaproszenie-do-udzialu-w-projekcie/  

NGO 
Praca w NGO receptą na bezrobocie i kryzys? 
Organizacje pozarządowe ciągle jeszcze kojarzą się z pracą społeczną, wykonywaną 
najczęściej poza pracą zawodową i bez wynagrodzenia. Tymczasem 100 tysięcy ludzi  
w Polsce pracuje w sektorze NGO. Czy taka forma zatrudnienia może być receptą na 
bezrobocie? 

Więcej: http://bit.ly/1a8rchL  
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NABORY WNIOSKÓW, KONKURSY GRANTOWE  

 

Europa dla obywateli 
Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych przez ośrodki badające 
europejski porządek publiczny i organizacje społeczeństwa obywatelskiego w ramach 
programu „Europa dla obywateli”. Termin przyjmowania wniosków mija 20 grudnia 2013 r. 

Więcej: http://www.eurodesk.pl/aktualnosci/europa-dla-obywateli-nabor-wnioskow  

 

Najlepsze innowacje 
Celem konkursu, odbywającego się pod egidą Komisji Europejskiej, jest wyróżnienie 
najlepszych rozwiązań – innowacji społecznych – umożliwiających walkę z bezrobociem 
oraz redukcję związanych z nim negatywnych zjawisk społecznych i ekonomicznych. 
Zgłoszenia na konkurs można nadsyłać do dnia 11 grudnia 2013 roku. 

Więcej: http://bit.ly/197tiyB  

 

BIELSKO-BIAŁA  

 

Akcja społeczna: Kultura nie śmieci! 
Nie drukujemy ulotek folderów. Pozwalamy żyć lasom. Ciekawa inicjatywa  bielskich portali 
internetowych. Polecamy!  

Więcej: http://www.bb365.info/kultura-nie-smieci-czyste-bielsko-biala,newsy,wiadomosci,3470,0  

 

Bielscy MotoMikołaje w akcji! 
Mikołaje na motocyklach kwestują na rzecz  bielskiego Domu Dziecka przy ul. Pocztowej. 

Więcej: http://www.bb365.info/mikolaje-na-motocyklach-w-gemini-park,wydarzenia,inne_wydarzenia,9760,,0  

 

Targi Fajnych Rzeczy 
22 grudnia 2013 zostaną zorganizowane w Bielsku-Białej Targi Fajnych Rzeczy.  To 
wyjątkowe i pierwsze tego typu wydarzenie w mieście będzie okazją do spotkania się  
z niepowtarzalnymi przedmiotami tworzonymi w niewielkich warsztatach, rzeczami 
niezwykłymi, niszowymi i dizajnerskimi. 

Więcej:  http://fundacja-kalejdoskop.org/targi/  

 

Seminarium „Wybrane zagadnienia w ramach Prawa Zamówień Publicznych” 
Regionalny Ośrodek EFS przy Stowarzyszeniu Bielskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza 
na seminarium „Wybrane zagadnienia w ramach Prawa Zamówień Publicznych”, które 
odbędzie się 3 grudnia 2013 w Bielsku-Białej. Udział w seminarium jest bezpłatny. 
Seminarium skierowane jest do instytucji z terenu powiatu bielskiego, cieszyńskiego, 
żywieckiego oraz m. Bielsko-Biała. 

Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/932106.html  
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CZĘSTOCHOWA  

 

 Kampania „Białej Wstążki” 
Tegoroczne obchody akcji „Biała Wstążka” rozpoczną się 25 listopada Międzynarodowym 
Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, a zakończą 10 grudnia, kiedy przypada 
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. W wydarzenia te włączyły się licznie 
częstochowskie instytucje oraz szkoły. Zachęcamy też częstochowian: Weźmy czynny udział 
w kampanii „Biała Wstążka”, przypinając do ubrania w dniu 25 listopada białą wstążeczkę 
symbolizującą sprzeciw wobec przemocy ze względu na płeć.  

Więcej: http://konsultacje.czestochowa.pl/ngo/aktualnosc/kampania-bialej-wstazki-w-czestochowie/  

 

Szkolenie: Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 
Przedstawiciele częstochowskich NGO oraz osoby planujące założenie organizacji 
pozarządowej mogą wziąć udział w szkoleniu na temat tego w jaki sposób będą 
wydatkowane fundusze unijne w najbliższych latach. Szkolenie odbędzie się 18 lutego 
2013r. o godz. 9:00.  

Więcej: http://konsultacje.czestochowa.pl/ngo/aktualnosc/szkolenie-nowa-perspektywa-finansowa-ue-na-lata-
2014-2020/  

 

Szkolenie: Rozliczanie dotacji publicznych – zagadnienia księgowe 
16 grudnia 2013 r. odbędzie się szkolenie dotyczące prawidłowego rozliczania dotacji 
publicznych. W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele częstochowskich NGO oraz 
osoby planujące założenie organizacji pozarządowej. Początek o godz. 9:00. 

Więcej: http://konsultacje.czestochowa.pl/ngo/aktualnosc/szkolenie-rozliczanie-dotacji-publicznych-zagadnienia-
ksiegowe/  

 

Spotkanie dot. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Częstochowy 
Urząd Miasta zaprasza przedstawicieli częstochowskich organizacji pozarządowych i innych 
jednostek czy instytucji na spotkanie, na którym zostaną zaprezentowane założenia 
projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 
2014-2020. Spotkanie odbędzie się 6 grudnia 2013 r. Początek o godzinie 14:00. 

Więcej: http://konsultacje.czestochowa.pl/ngo/aktualnosc/zaproszenie-na-spotkanie-dot-strategii-
rozwiazywania-problemow-spolecznych-miasta-czestochowy-na-lata-2014-2020/  

 

 Szkolenie – Dotacje od A do Z. Aplikowanie o środki miejskie 
9 grudnia 2013 r. w siedzibie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości odbędzie się 
szkolenie dotyczące dotacji miejskich. Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli śląskich 
organizacji pozarządowych. Początek o godzinie 9:00. 

Więcej: http://konsultacje.czestochowa.pl/ngo/aktualnosc/szkolenie-dotacje-od-a-do-z-aplikowanie-o-srodki-
miejskie/  
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KATOWICE  

 

Szkolenie „Współpraca pracowników PUP z pracodawcami osób niepełnosprawnych” 
Fundacja Pracownia Kompetencji zaprasza na szkolenie pt.: „Współpraca pracowników PUP 
z pracodawcami osób niepełnosprawnych” skierowane do pośredników pracy, specjalistów 
HR. Szkolenie odbędzie się 9 grudnia 2013 w Katowicach. Udział w zajęciach jest płatny. 

Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/930812.html  

 

Konsultacje i warsztaty z doradcą podatkowym 
Kancelaria Prawa Podatkowego Doradca Podatkowy dr Agata Błaszczyk zaprasza księgowe 
wszystkich organizacji pozarządowych i PES na spotkanie warsztatowo-konsultacyjne dot. 
zamknięcia roku podatkowego, które odbędzie się w Katowicach 9 grudnia 2013. 
Indywidualne spotkania przeprowadzane będą przez doradcę podatkowego i księgową, 
które od lat zajmują się obsługą NGO. Udział w zajęciach jest płatny. 

Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/933872.html  

 

Szkolenie „Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych” 
Fundacja Pracownia Kompetencji zaprasza na 1-dniowe zajęć pt.: „Doradztwo zawodowe 
dla osób niepełnosprawnych” 10 grudnia 2013 w Katowicach w godz. 9.00-16.00. 
Adresatami szkolenia są doradcy zawodowi WUP, PUP, niepublicznych służb zatrudnienia, 
NGO, Klubów Pracy i in. Udział w szkoleniu jest płatny. 

Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/930796.html  
 

RACIBÓRZ  

 

Szkolenie z pisania projektów 
Dowiedz się jak skutecznie pisać projekty. Weź udział w dwudniowym szkoleniu, które 3 i 4 
grudnia odbędzie się w raciborskim Przystanku Kulturalnym KONIEC ŚWIATA. 

Więcej: http://projekt-kickoff.blogspot.com/2013/11/zapraszamy-do-raciborza-na-w-arsztat.html  

 

Spotkania dla klubów sportowych w Raciborzu 
Skąd brać pieniądze na działalność sportową? Na to pytanie spróbują odpowiedzieć 
uczestnicy spotkania, które odbędzie się 10 grudnia w Raciborzu. 

Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Spotkania-dla-klubow-sportowych-w-Raciborzu-i-
Wodzislawiu-Sl 

 

Jak stworzyć efektywną ofertę sponsorską? 
Dowiedz się, jak stworzyć ofertę sponsorską. Weź udział w dwugodzinnym spotkaniu 
doradczym, które 9 grudnia odbędzie się w Przystanku Kulturalnym „Koniec Świata”  
w Raciborzu. Początek o godzinie 16:30. 

Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Jak-stworzyc-efektywna-oferte-sponsorska-12-2013 
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RYBNIK  

 

Piotr Masłowski nominowany w konkursie Eurolider 
Piotr Masłowski, prezes CRIS, został nominowany w konkursie Eurolider o nagrodę Ministra 
Rozwoju Regionalnego. To jedyny kandydat z województwa śląskiego. Do 5 grudnia można 
głosować na stronie www.eurolider.gov.pl na pięciu finalistów. 

Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Piotr-Maslowski-nominowany-w-konkursie-Eurolider 

 

Szkolenie z mediów społecznościowych 
Dowiedz się jak wykorzystać media społecznościowe do promocji organizacji 
pozarządowych. Weź udział w szkoleniu, które 7 grudnia odbędzie się w Rybniku 

Więcej: http://projekt-kickoff.blogspot.com/2013/11/szkolenie_27.html#more  

 

Dla kultury, dla sławy, dla Subregion!  
12 grudnia w Bibliotece Miejskiej im. Szafranka w Rybniku odbędzie się konferencja, która 
dotyczyć będzie sktywności kulturalnej i promocyjnej organizacji pozarządowych  
z Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. 
 
Więcej już wkrótce na stronie: http://www.cris.org.pl/  

 

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE  

 

Psyche&Soma - bezpłatna pomoc psychologiczno-terapeutyczna 
Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej Oddział Śląski oraz Centrum Pomocy 
Psychologicznej i Psychoedukacji „KORE” serdecznie zaprasza w ramach projektu w okresie 
od 1 grudnia 2013 r. do 28 lutego 2014 r., około 200 osób (pierwszeństwo mają mieszkańcy 
Siemianowic Śląskich), do skorzystania z nieodpłatnej pomocy psychologiczno-
terapeutycznej.  

Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/934085.html  
 

SOSNOWIEC  

 

Warsztaty z samoobrony 
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety zaprasza na warsztaty z samoobrony dla kobiet, 
przeprowadzone przez członków grupy Samoobrona Kontratak. Warsztaty odbędą się 13 
grudnia 2013 r. w godz. 17.00-20.00. w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Kilińskiego  
w ramach kampanii „16 Dni przeciwko przemocy ze względu na Płeć”, która odbywa się już 
po raz 23.  

Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/934147.html  

 

 

 

http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Piotr-Maslowski-nominowany-w-konkursie-Eurolider
http://projekt-kickoff.blogspot.com/2013/11/szkolenie_27.html#more
http://www.cris.org.pl/
http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/934085.html
http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/934147.html


Newsletter, 29-11-2013 r.   6 

 

WODZISŁAW ŚLĄSKI  

 

Szkolenie z kadr w organizacjach pozarządowych 
10 grudnia 2013 r. w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Sportu odbędzie się bezpłatne 
szkolenie dotyczące zatrudniania pracowników przez organizacje pozarządowe. 

Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Wodzislaw-Sl--Szkolenie-z-kadr-w-organizacjach-
pozarzadowych  

 

Spotkania dla klubów sportowych w Wodzisławiu 
Skąd brać pieniądze na działalność sportową? Na to pytanie spróbują odpowiedzieć uczestnicy spotkania, które 
odbędzie się 12 grudnia w Wodzisławiu Śl. Zapraszamy! 

Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Spotkania-dla-klubow-sportowych-w-Raciborzu-i-
Wodzislawiu-Sl 

ŻORY  

 

Gala Wolontariatu 
5 grudnia 2013 r. o godz. 17.30 w Miejskim Ośrodku Kultury odbędzie się piąta Gala 
Wolontariatu w Żorach. 

WIADOMOŚCI PORTALU NGO.pl  

 

Czy Twoja organizacja działa zgodnie z prawem?  
Sprawdź w 15 minut! Skorzystaj z internetowego narzędzia samooceny 
STANDARDY.NGO.PL: bezpłatnej aplikacji, która pomoże Ci szybko sprawdzić, czy w Twojej 
organizacji przestrzegane są przepisy.  

Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/922092.html  

 

Patronaty są masowe. Co dają?  
Prawie 39% organizacji uzyskało w zeszłym roku patronat od urzędu miasta lub gminy – 
wynika z danych Stowarzyszenia Klon/Jawor. Ngo.pl przygląda się temu, skąd bierze się 
popularność tej formy wsparcia. Co komu daje patronat? 

Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/938316.html  

INFORMACJE FINANSOWO-KSIĘGOWE  

 

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

 

 

Do 20 grudnia 2013 r. należy wpłacić miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób 
fizycznych za listopad 2013r. – PIT 4 oraz PIT 8 (pod. ryczałtowy – umowy poniżej 200 zł). 
 
Do 27 grudnia 2013 r. należy złożyć deklarację VAT 7 oraz zapłacić należny podatek VAT za 
m-c listopad 2013 r. 
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