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WIADOMOŚCI  

 

Konkurs fotograficzny 
Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa we współpracy z „Echo Dnia” organizuje 
konkurs fotograficzny. Tematem konkursu jest aktywność społeczna młodzieży (np. 
inicjatywy wolontariackie na rzecz innych), realizowana w okresie od 1 stycznia do 31 
sierpnia 2013 r., na obszarze województwa świętokrzyskiego. Termin nadsyłania prac mija 
31 sierpnia 2013 r. 

Więcej: http://kampania.fundacjafarma.pl/pokazcie-nam-swoja-aktywnosc/  
 

 

Nowa Przestrzeń: konkurs dla pracujących z młodzieżą 
Celem konkursu „Nowa Przestrzeń. Najlepsza praktyka województwa świętokrzyskiego  
w zakresie społecznej aktywizacji młodzieży” jest wyłonienie najlepszej metody w zakresie 
pobudzania do działania młodych ludzi. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje 
pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, firmy  
a także grupy nieformalne złożone z osób pełnoletnich z terenu województwa 
świętokrzyskiego. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 sierpnia 2013 r. 

Więcej: http://kampania.fundacjafarma.pl/konkurs/  
 

 

Regionalna Nagroda Ekologiczna „Bartki Świętokrzyskie” 
Stowarzyszenie M.O.S.T. wraz z Urzędem Marszałkowskim województwa świętokrzyskiego 
powołało Regionalną Nagrodę Ekologiczną „Bartki Świętokrzyskie”. Nagroda ma promować 
dobre praktyki w zakresie inwestycji związanych ze środowiskiem przyrodniczym, 
badaniami naukowymi w obszarze nauk przyrodniczych i projektami ochrony przyrody  
i środowiska realizowanymi na terenie województwa świętokrzyskiego.  

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach : I. Inwestycji; II. Badań naukowych  
z zakresu nauk przyrodniczych; III. Projektów ochrony przyrody i /lub środowiska. 
Przyjmowanie zgłoszeń potrwa do 1 października 2013 r. 

Więcej: tel.: 664 01 55 63 | mail: kontakt@bartkiswietokrzyskie.pl  
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NABORY WNIOSKÓW, KONKURSY GRANTOWE  

 

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/  
 

INKUBATOR KIELCE  

 

Jędrzejów. Innowacyjne projekty dla świętokrzyskiej młodzieży 
Zajęcia dodatkowe, kursy, staże, wyjazdy zagraniczne, współpraca z zagranicznymi 
uczelniami – Stowarzyszenie Edukacja przez Internet rozpoczyna realizację dwóch 
projektów skierowanych do uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. S. 
Konarskiego w Jędrzejowie.  

Projekty „Targi przyszłością regionu” i „Szkoła, staż, praca – Twoja droga do sukcesu!” są 
współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Więcej: www.epi.org.pl  

 

Kielce/Jędrzejów. Europejski Tydzień Młodzieży 
Europejski Tydzień Młodzieży powoli dobiega końca. Stowarzyszenie Edukacja przez 
Internet aktywnie włączyło się w jego organizację już po raz czwarty. Tym razem w 
Jędrzejowie i Kielcach. Na uczestników czekały debaty, spotkania z politykami i ekspertami, 
konkurs oraz multimedialna wystawa. 

 Więcej: www.mlodziez.com.pl  

 

Kielce. Młodzieżowe Kawiarenki Obywatelskie  
Młodzieżowe Kawiarenki Obywatelskie to projekt skierowany do młodych ludzi z 
województwa świętokrzyskiego, którzy chcą rozmawiać na tematy związane z ich pozycją  
w społeczeństwie, rozwojem i przyszłością. 

Więcej: www.epi.org.pl  

 

Kielce. Konferencja w ramach projektu „Szkoła Partycypacji” 
12 września 2013 r. odbędzie się konferencja podsumowująca projekt „Szkoła 
partycypacji”. Głównym tematem spotkania będzie budżet partycypacyjny jako metoda 
współdecydowania uczniów o wydatkach szkoły. Realizatorzy projektu przedstawią jego 
efekty, stopień zaangażowania młodzieży oraz koncepcję stosowania budżetu 
partycypacyjnego w szkołach. Gościem konferencji będzie przedstawiciel organizacji ECOS - 
Cooperativa de Educação z Portugalii. 

Więcej: www.epi.org.pl  

http://visegradfund.org/grants/small_grants/
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Staszów. Mania działania w wakacje 
Organizują zajęcia dla dzieci z domu dziecka, oddają hołd lokalnym bohaterom, odnawiają 
zniszczone przystanki, inspirują innych do działania i nie zrobili tego z przymusu, nudów czy 
dla lepszej oceny. Są młodymi i nieprzeciętnymi ludźmi, którzy mimo wieku widzą sens we 
współpracy i dzieleniu się swoimi pasjami - są tegorocznymi zwycięzcami Programu 
Grantowego „Mania Działania”, dzięki któremu realizują swoje pierwsze w życiu projekty 
dla społeczności lokalnych.  
 
W najbliższych tygodniach zrealizują: wydarzenia upamiętniające bitwę o Osiek (18 
sierpnia), pokaz mody „fluo” w Staszowie (18 sierpnia), wernisaż kończący wakacyjne 
warsztaty fotograficzne i malarskie w Bogorii (23 sierpnia). 

Więcej: http://tnij.org/xmj8  
 

INKUBATOR ŁAGÓW  

 

Opatów. Bezpłatne szkolenia i usługi  
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Opatowie prowadzi rekrutację podmiotów 
ekonomii społecznej do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach i usługach prawnych, 
księgowych, marketingowych i doradztwie biznesowym. Oferta ta skierowana jest do 
podmiotów działających na terenie powiatów: opatowskiego, sandomierskiego lub 
staszowskiego.  

Więcej: http://www.owes-swietokrzyskie.pl/  

 

Pacanów. Akcja siano 
Lato w pełni, czas na gromadzenie zimowych zapasów dla podopiecznych. Niestety aura  
w tym roku nie dopisała, taniego i dobrego siana jest mało. Aby przetrwać okres jesienno – 
zimowy schronisko dla zwierząt Fundacji MON AMI potrzebuje ok. 2000 kostek siana. Koszt 
jednej to 5 zł! Jest to spory wydatek, dlatego Fundacja zwraca się z prośbą o pomoc 
finansową i rozpowszechnianie informacji o akcji wśród swoich znajomych, na blogach, 
stronach, profilach społecznościowych. 

Więcej: http://www.fundacjamonami.com.pl/index.html  

 

Kazimierza Wielka. Wycieczka „Poznajemy uroki Ponidzia” 
Kazimierski Ośrodek Kultury zaprasza na wycieczkę po Ponidziu. Organizatorzy zachęcają do 
zwiedzania atrakcji turystycznych na trasie Bejsce – Wiślica – Skorocice – Chrobierz – 
Stradów. Koszt wycieczki 20 zł. Zapisy i wpłaty do 9 sierpnia przyjmuje Kazimierski Ośrodek 
Kultury. Ilość miejsc ograniczona. Termin wycieczki: 23 sierpnia 2013 r. 

Więcej:http://www.kazimierzawielka.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=8&subsub=0&menu=210&artykul=1383&a
kcja=artykul  
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WIADOMOŚCI PORTALU NGO.pl  

 

Uwaga! Konkurs NGO.pl na lato! 
Podróżujecie? Wpadła Wam w oko fajna społeczna inicjatywa? Lipiec, sierpień – dla 
większości z nas to czas wakacji, przynajmniej kilkudniowych. Jeśli podróżujecie i wpadła 
Wam w oko fajna społeczna inicjatywa – zróbcie zdjęcia, króciutko je opiszcie i przyślijcie 
SPOŁECZNĄ POCZTÓWKĘ do NGO.PL. Można wygrać tablet! 

Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/892447.html 

 

INFORMACJE FINANSOWO-KSIĘGOWE  

 

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

 

 

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

Do 26 sierpnia 2013 r. należy złożyć deklarację VAT 7 oraz zapłacić należny podatek VAT za 
miesiąc lipiec 2013 r. 

 

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/892447.html

