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W tym numerze

1 Nasza społeczność 

3 Praktyczne porady, terminy

2 Inspiracje

O konsekwencji działań

Nina Dąbrówka - Gmina Bukowsko

"Od ponad dekady w debacie ekonomicznej wątek nierówności jest jednym z
najczęściej podejmowanych zagadnień. Na temat tego, dlaczego wysokie
nierówności ekonomiczne są społecznie szkodliwe zapisano już, bez mała, setki
tysięcy stron prac naukowych i książek....Patrząc z ekonomiczne punktu
widzenia, wysokie rozwarstwienie ekonomiczne jest wadliwym alokowaniem
zasobów. Pojawia się tutaj kwestia tak zwanej krańcowej użyteczności dochodu,
czy też krańcowej użyteczności konsumpcji.....Istnieje dobrze opisująca to
zjawisko maksyma przypisywana Arnoldowi Schwarzeneggerowi: „Pieniądze
nie czynią cię szczęśliwym. Mając 50 milionów dolarów, jestem tak samo
szczęśliwy jak wtedy, kiedy miałem 48 milionów”. 

Równość z korzyścią dla pracowników i pracodawców [felieton Fejfera]

Zapraszam do przeczytania ciekawego felietonu:
https://publicystyka.ngo.pl/rownosc-z-korzyscia-dla-pracownikow-i-
pracodawcow-felieton-fejfera
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KONKURS DLA KGWKONKURS DLA KGWKONKURS DLA KGW   
   

poprawnie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej (w wersji *.pdf oraz
*.doc/docx), której wzór określony został w Załączniku nr 1 do Regulaminu

Konkursu
potwierdzenia wpisu Koła do odpowiedniego rejestru

krótkiego amatorskiego materiału audiowizualnego przygotowanego i nagranego
przez Koło, trwającego nie dłużej niż 120 sekund, promującego działalność Koła.

Rusza nabór do III edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki
Prezydenta RP.

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą do 12 marca 2023 r.
Koła Gospodyń Wiejskich zgłaszają się samodzielnie poprzez przesłanie pocztą

elektroniczną na adres: konkurs.KGW@prezydent.pl:

 
Więcej informacji na:

 
https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/konkurs-dla-kol-gospodyn-

wiejskich-o-nagrode-malzonki-prezydenta-rp
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Dołącz do społeczno�ci ngo.pl:Sfinansowano ze �rodk�w Narodowego Instytutu Wolno�ci –
Centrum Rozwoju Społecze�stwa Obywatelskiego
https://www.facebook.com/ngopl

https://twitter.com/ngoplhttps://www.youtube.com/portalngoplhttps://www.instagram.com/portalngopl/https://www.linkedin.com/company/ngoplRządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 
na lata 2018–2030 PROO
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POBIERZ DARMOWY KALENDARZ!POBIERZ DARMOWY KALENDARZ!POBIERZ DARMOWY KALENDARZ!
   

HTTPS://PUBLICYSTYKA.NGO.PL/NOWOSC-HTTPS://PUBLICYSTYKA.NGO.PL/NOWOSC-HTTPS://PUBLICYSTYKA.NGO.PL/NOWOSC-
POBIERZ-KALENDARZ-NGO-PL-NA-2023-ROKPOBIERZ-KALENDARZ-NGO-PL-NA-2023-ROKPOBIERZ-KALENDARZ-NGO-PL-NA-2023-ROK
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#Dobry wolontariat
krok po kroku

https://wolontariat.waw.pl/dobrywolontariat/?fbclid=IwAR2_W1FPmK12dwxPjMGdUkaMv6DpyLCYUP-GZI8f6C0du_N18OteML2lD0o

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu rozpoczyna trzecią i ostatnią edycję projektu „Dobry wolontariat krok po kroku
– budowa i rozw�j wolontariatu w organizacjach pozarządowych”.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z całej Polski. Zachęcamy zar�wno osoby decyzyjne,
jak i koordynator�w wolontariatu lub pracownik�w mogących potencjalnie obją� to stanowisko. Zachęcamy do

zapisywania się przez więcej niż jedną osobę z organizacji. Wsp�lnie nauczymy się jak krok po kroku wdroży� dobry
wolontariat w organizacji, zaplanowa� program, zabezpieczy� budżet, przeszkoli� zesp�ł, zrekrutowa� wolontariuszy 

i wsp�łpracowa� z nimi.
W roku 2023 zapraszamy zar�wno organizacje znajdujące się na początku drogi, takie kt�re dopiero my�lą 

o zaproszeniu wolontariuszy do wsp�łpracy, takie, kt�re wprawdzie podjęły już jakie� działania, ale ich do�wiadczenie
jest wciąż niewielkie, jak i organizacje do�wiadczone, kt�re mogą swoją wiedzę pogłębi� a działania zweryfikowa�.
Projekt jest finansowany przez NIW CRSO w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata

2021-2030.
 



FUNDACJA WSPOMAGANIA WSIFUNDACJA WSPOMAGANIA WSIFUNDACJA WSPOMAGANIA WSI   
OGŁASZA NAB�R UCZESTNIK�W NA JEDYNE W 2023 ROKU SZKOLENIE PN.OGŁASZA NAB�R UCZESTNIK�W NA JEDYNE W 2023 ROKU SZKOLENIE PN.OGŁASZA NAB�R UCZESTNIK�W NA JEDYNE W 2023 ROKU SZKOLENIE PN.   

"KSIĘGOWO-PRAWNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA WIEJSKĄ ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ"."KSIĘGOWO-PRAWNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA WIEJSKĄ ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ"."KSIĘGOWO-PRAWNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA WIEJSKĄ ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ".   
CELEM SZKOLENIA JEST PODNIESIENIE WIEDZY I UMIEJĘTNO�CI UCZESTNIK�W WCELEM SZKOLENIA JEST PODNIESIENIE WIEDZY I UMIEJĘTNO�CI UCZESTNIK�W WCELEM SZKOLENIA JEST PODNIESIENIE WIEDZY I UMIEJĘTNO�CI UCZESTNIK�W W
ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO ZARZĄDZANIA SWOIMI ORGANIZACJAMI W OPARCIU OZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO ZARZĄDZANIA SWOIMI ORGANIZACJAMI W OPARCIU OZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO ZARZĄDZANIA SWOIMI ORGANIZACJAMI W OPARCIU O

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I RACHUNKOWE.OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I RACHUNKOWE.OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I RACHUNKOWE.   
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Kto poprowadzi szkolenie?
 Szkolenie prowadzone będzie przez specjalistkę w zakresie zarządzania finansami organizacji pozarządowych. Trenerka

prowadzi biuro rachunkowo-doradcze, którego główna oferta skierowana jest do stowarzyszeń i fundacji oraz jest Prezeską
Zarządu Fundacji działającej na rzecz wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i profesjonalizacji trzeciego sektora.

 
Czego można będzie się nauczyć?

 Program szkolenia zawiera podstawowe informacje niezbędne każdej organizacji społecznej do działania zgodnego z
obowiązującymi przepisami. Poruszymy w nim następujące zagadnienia dotyczące zasad funkcjonowania organizacji

pozarządowych:
 •   Tworzenie oraz działalność stowarzyszeń i fundacji w Polsce;

 •   Prowadzenie działalności nieodpłatnej/odpłatnej/gospodarczej przez organizacje pozarządowe;
 •   Podstawowe zasady rachunkowe w organizacjach pozarządowych, takie jak polityka rachunkowości;

 •   Zasady podatkowe w organizacjach pozarządowych;
 •   Prowadzenie sprawozdawczości w organizacjach pozarządowych.

Jedynie uczestnicy biorący aktywny udział w całym szkoleniu otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu.
 

Koszt udziału w szkoleniu:
 Fundacja Wspomagania Wsi pokrywa koszty udziału w szkoleniu takie jak: noclegi, posiłki i materiały dydaktyczne. Fundacja

nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca realizacji szkolenia.
 

Gdzie i w jakim terminie odbędzie się szkolenie?
 Szkolenie odbędzie się w Łowiczu w Hotelu Eco. Uczestnicy zakwaterowani będą w pokojach jednoosobowych lub

dwuosobowych. Poniżej podajemy termin szkolenia.
Data warsztatu

Termin zamknięcia naboru uczestników
24-26 lutego 2023r.

5 lutego 2023 r.
W pierwszym dniu szkolenia zajęcia rozpoczynają się około godz. 12.00, a ostatniego dnia kończą ok. 14.00.

UWAGA: Jednorazowo w szkoleniu może brać udział maksymalnie 20 osób. Doradzamy jak najwcześniejsze wysłanie
zgłoszenia, gdyż listy uczestników zapełniają się bardzo szybko. Kolejność zgłoszeń jest bardzo istotna, jednakże Fundacja

zastrzega sobie prawo wyboru uczestników na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym.
Ponieważ w 2023 r. odbędzie się tylko jedno tego typu szkolenie, bardzo prosimy o rozważne planowanie swoich terminarzy.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu w ostatniej chwili będzie skutkowała brakiem możliwości udziału w kolejnych jego
edycjach. 

 
Jak wziąć udział w szkoleniu?

 Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniu, prosimy o szczegółowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i
przysłanie go e-mailem na adres mslotwinskalychota@fww.pl
 Termin nadsyłania zgłoszeń podany jest w powyższej tabeli.

 Potwierdzenie udziału wraz ze szczegółowym programem otrzymają Państwo e-mailem najpóźniej na 8 dni przed
rozpoczęciem szkolenia, na które zostaną Państwo zakwalifikowani.

 

https://fundacjawspomaganiawsi.pl/wp-content/uploads/2022/08/KPP_2023-formularz-zgloszeniowy.doc


ZUMBA W BUKOWSKUZUMBA W BUKOWSKUZUMBA W BUKOWSKU
TRWA! ZAPRASZAMY!TRWA! ZAPRASZAMY!TRWA! ZAPRASZAMY!
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Infografika dla NGO 


