Biuletyn informacyjny Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego
Listopad 2017
Zapraszamy na stronę projektu www.inkubatorNGO.info! Dowiesz się tam, co aktualnie dzieje się w Sieci
oraz na jakie wydarzenia zapraszają Dolnośląskie Punkty Konsultacyjno-Doradcze. Dołącz do nas na facebooku

WIADOMOŚCI/INFORMACJE SIECI:

Za nami III Dolnośląski Kongres Obywatelski - największe wydarzenie sektora społeczeństwa
obywatelskiego na Dolnym Śląsku. 26.10.2017 r. w spotkaniu wzięło udział blisko 30 panelistów i 300
uczestników debaty. Organizatorem Kongresu była Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
w partnerstwie z 20 podmiotami i sieciami m.in. Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych "Tratwa”,
Dolnośląscy Pracodawcy oraz Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego. Podczas kongresu prowadzony
był panel dyskusyjny "Jedyna taka sieć w Polsce: Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego - ponad
sześć lat wspólnych doświadczeń" -👍 panel prowadziła dr Agata Bulicz - koordynator sieci oraz Jarosław
Perduta - rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa – relacje z całego panelu można
zobaczyć TUTAJ

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Wydarzeniem towarzyszącym było I Forum Działań Strażniczych Dolnego Śląska realizowane ze środków
Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”. Więcej
informacji oraz zdjęcia z Kongresu dostępne: TUTAJ

WIADOMOŚCI/INFORMACJE Z KRAJU i REGIONU:
Stowarzyszenia rejestrowe oraz fundacje muszą mieć zarząd, który jest odpowiedzialny za kierowanie
organizacją i jej reprezentowanie. W pewnych sytuacjach zarząd jest też odpowiedzialny za zaległości
finansowe organizacji. Czy członkowie zarządu NGO odpowiadają za niepłacenie podatków swoim
majątkiem osobistym? Więcej informacji
Wyniki I edycji Dolnośląskich Małych Grantów Do pierwszej edycji Dolnośląskich Małych Grantów
zgłoszono aż 472 projekty z całego województwa. Komisja wybrała 45 najlepszych, które zostaną
dofinansowane łącznie kwotą około 200 tys. złotych. Więcej informacji
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli dolnośląskich samorządów oraz podmiotów
ekonomii społecznej (m.in. spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych, CIS-ów, ZAZ-ów, WTZ-ów) do udziału
w dwudniowej wizycie studyjnej do Wielkopolski: 27-28 listopada 2017. Więcej informacji
Europejska Fundacja Edukacji Audiowizualnej Disce i Sokołowsko Laboratorium Kultury zapraszają na pierwszą
edycję Dolnośląskiego Festiwalu Młodego Widza. Wydarzenie odbędzie się w dwóch odsłonach: 15–17 listopada i
8 grudnia 2017 roku w Kinoteatrze Zdrowie w Sokołowsku W programie wydarzenia organizatorzy przewidzieli
warsztaty dotyczące filmu oraz pokazy krótkiego metrażu. Więcej informacji
Od internauty do e-wolontariusza, czyli jak działać społecznie w Internecie? E-wolontariusz to nietypowy
internauta. Używa Internetu świadomie, jako narzędzia, które pokonuje bariery miejsca i czasu, i dzięki któremu
może współpracować na odległość z osobami, które tak jak on chcą rozwiązać jakiś problem lub stworzyć coś, co
będzie dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Ma silną potrzebę pomagania i dzielenia się swoją wiedzą i
umiejętnościami. Ty też możesz zostać e-wolontariuszem – to prostsze, niż myślisz! Więcej informacji
Pracownik na etacie: umowa o pracę z NGO Organizacja pozarządowa zawierając umowę o pracę z pracownikiem /
pracowniczką staje się pracodawcą i ma comiesięczne i coroczne obowiązki, które musi odpowiednio
dokumentować. Więcej informacji
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