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WIADOMOŚCI
Seminarium: Poznaj nowoczesne metody aktywizacji społecznej!
Wystąpienia dotyczące nowoczesnych form aktywizacji i panel o tym jak aktywizować
znalazły się w programie seminarium, które 10 października odbędzie się w Katowicach.
Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Poznaj-nowoczesne-metody-aktywizacji-spolecznej

Zgłoś się na Kongres Obywatelski!
„Polska jutra. Jak rozwinąć nasze skrzydła?” - to hasło IX Kongresu Obywatelskiego.
Rejestracja właśnie została otwarta. Kongres odbędzie się w Warszawie 25 października
2014 r.
Więcej: www.kongresobywatelski.pl

Szkolenie z zastosowania szwedzkiej metody edukacji dorosłych
Study Circle to coś więcej niż metoda przekazywania określonych umiejętności. To płynne
przechodzenie z roli ucznia do roli nauczyciela. 8 i 9 października opowiemy o tym więcej
na szkoleniu w Rybniku.
Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Szkolenie-ze-szwedzkiej-metody-edukacji-doroslych

Zgłoś się na szkolenia w Katowicach i Bytomiu!
Wychowujesz samotnie dziecko? Chcesz zdobyć nową wiedzę i umiejętności? Zgłoś się na
bezpłatne szkolenia innowacyjną metodą prosto ze Szwecji, Study Circle.
Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Katowice--Zglos-sie-na-szkolenia-w-Katowicach

Akcja „Szlachetna Paczka” szuka wolontariuszy!
Jeśli chcesz wziąć udział w jednej z największych akcji pomocowych w Polsce to
„Szlachetne Paczka” jest dobrym miejscem.
Więcej: https://www.superw.pl/mapa/index.html?sciezka2

Rewitalizacja społeczna
4 listopada odbędzie się w Katowicach konferencja w trakcie której zaprezentowane
zostaną przykłady dobrych praktyk rewitalizacji społecznej w aspekcie krajowym
i międzynarodowym.
Więcej: http://rewitalizacjaspoleczna.pl/
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NABORY WNIOSKÓW, KONKURSY GRANTOWE
Konkurs grantowy: Uwolnij pomysł!
Pod tym hasłem trwa nabór wniosków w ramach VI edycji Akademii Orange. Zgłoszenia
można przesyłać tylko do 6 października. Zdobyć można do 30 000 zł.
Więcej: http://www.akademiaorange.pl/wniosek

Konkurs grantowy: Bank Ambitnej Młodzieży
Do 15 000 zł na inicjatywy społeczne, edukacyjne i obywatelskie, adresowane do młodych
ludzi od 13. do 26. roku życia można pozyskać w ramach konkursu dotacyjnego Fundacji
Banku Zachodniego. Nabór wniosków trwa do 13 października.
Więcej: http://fundacja.bzwbk.pl/programy-grantowe/bank-ambitnej-mlodziezy/

Konkurs grantowy: Równać Szanse 2014
Do 6 listopada można składać wnioski do Programu „Równać Szanse” 2014. O dotacje do
7 500 zł mogą ubiegać się organizacje, gminne domy kultury i biblioteki oraz grupy
nieformalne z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.
więcej: http://www.rownacszanse.pl/aktualnosci/aktualnosc/2073#

BIELSKO-BIAŁA
Brydż Sportowy a organizacje pozarządowe?
Interesujesz się brydżem sportowym. Zainteresuj się działalnością Beskidzkiego
Stowarzyszenie Brydża Sportowego!
Więcej: http://www.bsbs.pl/index.php/o-nas

ABC wolontariatu
Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej zaprasza przedstawicieli
organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne zainteresowane uzyskaniem wiedzy
z tematyki III sektora na bezpłatne szkolenie dotyczące wolontariatu, które odbędzie się
17 października w godz. 8.30-15.00.
Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/1010891.html

Czym jest kod kulturowy?
Najprościej mówiąc, jest to znaczenie, które stoi za przedmiotem i jego nazwą. Jak kultury
i języki rozwijały się, tak i rodzący się oraz żyjący w nich ludzie układali sobie świat na swój
własny sposób. Do zgłębiania tematu zaprasza Fundacja Think Thank z Bielska-Białej.
Więcej: http://www.fundacjathinktank.pl/laboratorium-kodoacutew-kulturowych.html

Szkolenia dla NGO
Fundusze unijne w nowej perspektywie, tworzenie dobrych projektów oraz inne tematy
szkoleń znaleźć można w ofercie Fundacji Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych
z Bielska-Białej.
Więcej: http://www.fundacjaaie.eu/
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CZĘSTOCHOWA
Bezpłatny kurs j. włoskiego dla wolontariuszy
Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy Agape zaprasza
wolontariuszy na bezpłatny kurs j. włoskiego. Kurs rozpocznie się 2 października i będzie
trwał do lutego 2015 r. Zainteresowanych wolontariuszy prosimy o kontakt tel. 34/362 78
66 lub e-mailowy: swpagape@go2.pl.
Więcej: www.agape-czestochowa.org.pl

Podziel się posiłkiem
Bank Żywności w Częstochowie w dniach 3 – 4 października 2014 r. przeprowadzi akcję
„Podziel się posiłkiem”. Akcja zostanie zorganizowana w placówkach handlowych na
terenie Częstochowy i regionu. Przez dwa dni wolontariusze będą zachęcać w do zakupu
oznaczonych talerzykiem produktów Danone z przeznaczeniem dla dzieci z ubogich rodzin.
Więcej: http://podzielsieposilkiem.danone.pl/

Zapraszamy wolontariuszy do współpracy
Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy Agape zaprasza wszystkie
zainteresowane osoby do współpracy w obszarze wolontariatu. Czekają ciekawe oferty
pracy wolontaryjnej oraz szkolenia przybliżające tematykę wolontariatu.
Więcej: www.agape-czestochowa.org

Podrywamy kobiety
Fundacja DIALOGOS po raz Pierwszy podrywa kobiety... do wyjścia z domu, pokonania
własnych ograniczeń, sięgnięcia po wsparcie, wejścia na drogę rozwoju osobistego
i społecznego zaistnienia. Zgłoszenia trwają.
Więcej: www.podywamykobiety.pl

DĄBROWA GÓRNICZA
Wykłady w Fundacji „Droga”
Fundacja „Droga” zaprasza na wykłady otwarte popularyzujące tematykę uzależnień
i zdrowia psychicznego. Są one adresowane zarówno do pacjentów, jak również dla
zainteresowanych mieszkańców Dąbrowy Górniczej i regionu. Spotkania prowadzą
terapeutki Fundacji „Droga”.
Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/1011170.html

GLIWICE
Szkolenie z zagadnień kadrowych w NGO
Już 3 i 4 października odbędzie się bezpłatne szkolenie pt. „Zatrudnij w NGO – zagadnienia
kadrowe”.
Więcej: http://gcop.gliwice.pl/aktualnosc-610-szkolenie_zatrudnij_w_ngo_zagadnienia.html
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VII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej Improwizowanej
Towarzystwo Kulturalne FUGA z Gliwic zaprasza na koncerty i wykłady w ramach Festiwalu.
Więcej: http://www.tkfuga.pl/?page_id=641

KATOWICE
Szkoła Trenerów Trwałego Rozwoju
MERITUM zaprasza do bezpłatnej Szkoły Trenerów ECO 21, która zaczyna się 19 listopada
2014 r. w Katowicach. Cykl szkoleniowy trwać będzie 8-10 miesięcy (232 h szkoleniowych),
pozwoli zdobyć lub ugruntować wiedzę oraz nabyć umiejętności odpowiedzialnego
prowadzenia szkoleń.
Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/1011065.html

Fundusze na lata 2014–2020
W październiku rusza ogólnopolski cykl spotkań informacyjnych wprowadzających do
tematyki funduszy na lata 2014–2020. Spotkania pn. „Środa z Funduszami” będą
organizowane w całej Polsce przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w każdą
pierwszą środę miesiąca o godzinie 12.00.
Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/1010916.html

Wolontariat aktywnych seniorów
Fundacja For Animals zaprasza seniorów do uczestniczenia w bezpłatnym szkoleniu.
Szkolenie odbędzie się 6 października w Katowicach, a następne także w Dąbrowie
Górniczej.
Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/1011406.html

TYCHY
Wykorzystanie Internetu do promocji
14 października odbędzie się szkolenie pt. „Wykorzystania Internetu do promocji
działalności Podmiotów Ekonomii Społecznej”.
Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/1006210.html

RUDA ŚLĄSKA
Poznaj sąsiada. Poznaj siebie!
Stowarzyszenie Genius Loci szuka chętnych, którzy chcą poznać Syberię Wschodnią i jej
stolicę – miasto Krasnojarsk. Zgłoszenia mogą przesyłać osoby z Rudy Śląskiej i okolic.
Więcej: http://poznajsasiada.com/
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ŻYWIEC
Żywiecka Fundacja Rozwoju zaprasza na szkolenie
9 października w Żywcu odbędzie się szkolenie pt. „Racjonalne zarządzanie finansami
w organizacji”. Zgłoszenia należy wysyłać do 3 października. Liczba miejsc ograniczona.
Więcej: http://www.zfr.beskidy.org.pl/aktualnosci/szkolenie-dobrze-inwestuj-w-dobro/

DOBRE PRAKTYKI
Stowarzyszyli się i tworzą dom kultury
Chociaż Inspiro mieści się w niewielkiej, bo liczącej 2 tys. mieszkańców wsi Podłęże
w województwie małopolskim, ich niestandardowe działania przyciągają do podkrakowskiej
wsi zapalonych animatorów kultury i przedstawicieli organizacji pozarządowych nie tylko
z Polski.
Więcej: http://www.cris.org.pl/kalejdoskop/zobacz/Stowarzyszyli-sie-i-tworza-dom-kultury

WIADOMOŚCI PORTALU NGO.pl
Ustawa o zbiórkach to nie wszystko
Społeczeństwo nie jest jeszcze przygotowane do sprawowania kontroli społecznej. Nowa
ustawa o zbiórkach otwiera więc pewne możliwości, ale musimy równolegle zadbać o to,
żeby wzrastała świadomość w tym zakresie. Bo nowa ustawa w dużej mierze opiera się na
uczciwości organizacji – mówi Janina Ochojska w rozmowie z NGO.pl.
Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1010471.html

INFORMACJE FINANSOWO-KSIĘGOWE
ZUS
Do 15 październik 2014 r. należy wysłać deklarację i raporty za ubezpieczonych od
wynagrodzeń wypłaconych we wrześniu 2014 r. W tym terminie należy zapłacić również
należne składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP.
PODATKI
Do 20 października 2014 r. należy wpłacić miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od
osób fizycznych za wrzesień 2014r. – PIT 4 oraz PIT 8 (podatek ryczałtowy – umowy poniżej
200 zł).
Do 27 października 2014 r. należy złożyć deklarację VAT 7 oraz zapłacić należny podatek
VAT za wrzesień 2014 r.
Zgłoś osobę odpowiedzialną za podatki!
Stowarzyszenia, Fundacje i Spółdzielnie Socjalne tak samo jak firmy muszą zgłosić osobę
odpowiedzialną za obliczanie, pobieranie i odprowadzanie do urzędu skarbowego
podatków. Za niedopełnienie tego obowiązku grożą sankcje finansowe.
Więcej: http://biznes.interia.pl/firma/news/firmy-musza-zglosic-osobe-odpowiedzialna-za-podatki,1758725,1852
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