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Wiadomości/Informacje:
Zapraszamy na stronę projektu www.inkubatorNGO.info
Mapkę Lokalnych Inkubatorów NGO znajdziesz tutaj http://www.inkubatorngo.info/8/nse/2/12
Dołącz do nas na facebooku
Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowy wraz
z partnerami Fundacją Merkury oraz Legnickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich rozpoczęli realizację projektu
„Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu”. Projekt trwa od 1 stycznia 2013r. do 30 kwietnia 2015r.
i obejmuje wsparciem następujące powiaty: wrocławski, górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki,
trzebnicki, wołowski oraz m. Wrocław. Więcej na
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/385/Osrodek_Wspierania_Ekonomii_Spolecznej_nowy_projekt_DFOP.
Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu. Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.2
Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie: 7.2.2 Wsparcie ekonomii
społecznej. Fundacja Merkury z Wałbrzycha wraz z partnerem Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych
rozpoczęła realizację projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu”. Projekt trwa od 1 stycznia
2013r. do 30 kwietnia 2015r. i obejmuje wsparciem następujące powiaty: wałbrzyski, świdnicki, ząbkowicki,
dzierżoniowski, kłodzki. Więcej na
http://www.dfop.org.pl/pl/334/Osrodek_Wspierania_Ekonomii_Spolecznej_w_Walbrzychu/.
Ubezpieczenie zdrowotne: uwaga na kary z ZUS ngo.pl. Pracodawcy, w tym fundacje i stowarzyszenia zatrudniające
pracowników na umowy - zlecenia lub o pracę, powinny uporządkować sprawy związane ze zgłoszeniem
do ubezpieczenia zdrowotnego do ZUS zatrudnianych osób i członków ich rodziny. Od 2013 r. mogą zostać ukarane
grzywną za zaniedbania w tym względzie. Szczegóły na http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/841906.html.
UMWD: Zaproszenie do prac nad projektem „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego
z organizacjami pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym
Śląsku na lata 2014–2017. W związku z rozpoczęciem przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego prac nad projektem
„Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014–2017" Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego zaprasza do uczestnictwa w opracowaniu projektu ww. dokumentu. Propozycje
do Programu należy zgłaszać do dnia 28 lutego br. Więcej na
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/389/UMWD_Zaproszenie_do_prac_nad_projektem_Programu_wspolpracy_Samorz
adu_Wojewodztwa_Dolnoslaskiego_z_organizacjami_pozarzadowych_oraz_innymi_podmiotami_prowadzacymi_dzialaln
osc_pozytku_publicznego_na_Dolnym_Slasku_na_lata_2014_2017.
ZGŁOŚ PROJEKT 2014-2020 System Ewidencji Inicjatyw Projektowych (SEIP) - Zaprojektujmy naszą przyszłość!

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz równolegle prowadzone prace nad
Kontraktem Terytorialnym umożliwiają Zarządowi Województwa Dolnośląskiego wskazanie kluczowych przedsięwzięć
o istotnym znaczeniu dla Dolnego Śląska. W dniach 15 - 28 lutego 2013 r. zostanie uruchomione narzędzie umożliwiające
każdemu z Dolnoślązaków na zgłoszenie swoich propozycji przedsięwzięć, które pozwolą poznać potrzeby potencjalnych
projektodawców, posłużą także zidentyfikowaniu planowanych strategicznych przedsięwzięć w regionie oraz oczekiwań
i planów podmiotów publicznych, gospodarczych i organizacji pozarządowych działających na Dolnym Śląsku. Z uwagi na
powyższe ważne jest, aby w pełni wpisywały się one w założenia Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020,
dążąc tym samym do rozwiązania najistotniejszych problemów naszego regionu. Więcej na
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/388/ZGLOS_PROJEKT_2014_2020_System_Ewidencji_Inicjatyw_Projektowych_SEIP
_Zaprojektujmy_nasza_przyszlosc.
Nowa wystawa w Inkubatorze NGO w Górze. W Lokalnym Inkubatorze NGO, który prowadzi Fundacja Pomocy Szkole
im. E. Machniewicza w Górze od 7 lutego br. oglądać można kolejną wystawę. Do tej pory swoje prace w Inkubatorze
wystawiali Julita Kruszka – grafika, Bogdan Kaiser – malarstwo, Iga Potoczna – Manga. Obecna wystawa w budynku przy
ul. Kościuszki 33 (Internat) dotyczy fotografii. Więcej na http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/117/nowa-wystawa-winkubatorze-ngo-w-gorze.
Uwaga konkurs na logo Wolontariatu Jeleniogórskiego! Inkubator NGO prowadzony przez Fundację „Jagniątków”
zaprasza wszystkich do udziału w konkursie na logo Wolontariatu Jeleniogórskiego. Projekt należy przygotować w wersji
wektorowej i przesłać do organizatora do dnia 22 lutego 2013 r. Aby wziąć udział w konkursie należy przeczytać
regulamin i wypełnić kartę zgłoszenia. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej Gali Wolontariatu, która
odbędzie się 28 lutego 2013r. w Jeleniej Górze. Konkurs został dofinansowany prze Miasto Jelenia Góra. Szczegóły na
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/114/uwaga-konkurs-na-logo-wolontariatu-jeleniogorskiego.
Styczeń 2013 w Lokalnym Inkubatorze Organizacji Pozarządowych w Lubaniu. Dobiegł końca kolejny miesiąc
działalności Lokalnego Inkubatora Organizacji Pozarządowych przy Stowarzyszeniu Południowo-Zachodnie Forum
Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” w Lubaniu. Mimo niesprzyjającej aury, w styczniu przedstawiciele organizacji
pozarządowych z powiatu lubańskiego (w tym miasta Lubań) i lwóweckiego skorzystali ze wsparcia infrastrukturalnego
i doradczego… Więcej na http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/116/styczen-2013-w-lokalnym-inkubatorze-organizacjipozarzadowych-w-lubaniu.
Podpisz się pod listem intencyjnym dla Wrocławia.eu. Ogłoszony przez Unię Europejską, rozpoczynający się właśnie
2013 rok jako Europejski Rok Obywateli, inspiruje nas do pobudzenia aktywności obywatelskiej dla rozwoju lokalnego
na Dolnym Śląsku. Ponieważ jako mieszkańcy Wrocławia pamiętamy o historycznym wkładzie naszego Miasta
w budowanie polskiej i europejskiej demokracji oraz społeczeństwa kierującego się ideałami otwartości, wolności,
solidarności i dialogu, identyfikując się z ideą Europejskiego Roku Obywateli, właśnie tutaj pragniemy promować aktywne
obywatelstwo. Podpisz się po listem na http://wroclaw.ngo.pl/wiadomosc/838876.html.

Szkolenia/Warsztaty:
Wrocław. Warsztat "Skuteczna współpraca w zespole". Pozarządowy Ośrodek Kariery, działający od stycznia 2013 przy
Wrocławskiem Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, zaprasza na bezpłatny warsztat „Skuteczna
współpraca w zespole”, który odbędzie się 21 lutego 2013, w godz. 15:00-19:00, we Wrocławiu. Zapisy przyjmowane
są do 17 lutego 2013. Więcej na http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/843172.html.
Rekrutacja do dziewiątej edycji Programu Liderzy PAFW. Jeśli działasz na rzecz swojej społeczności, a chcesz robić
to jeszcze skuteczniej – zgłoś się! Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego poleca program Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności "Liderzy PAFW" realizowany przez Szkołę Liderów. zgłoszenia przyjmujemy do 13 marca 2013r. Więcej
na http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/118/rekrutacja-do-dziewiatej-edycji-programu-liderzy-pafw.
Obudź się! Czas na rozwój! Tik takTtik tak... Jeszcze tylko przez najbliższy tydzień możesz aplikować do Szkół Rozwoju!
Interesuje Cię coaching, fundraising, prowadzenie szkoleń lub zarządzanie projektami? Działasz lub chcesz zacząć działać
na rzecz innych? Zależy Ci na rozwoju własnych kompetencji? Do 17 lutego możesz aplikować do Szkoły Trenerów, Szkoły
Coachów, Szkoły Zarządzania Projektami i Szkoły Fundraiserów. Łącznie około 100 miejsc!
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/392/OBUDZ_SIE_CZAS_NA_ROZWOJ.
RO EFS Wrocław zaprasza na bezpłatne szkolenie: Wypełnianie wniosków do konkursów w ramach PO KL w kontekście
zmian w dokumentach w roku 2013. Zapraszamy przedstawicieli podmiotów, którzy zamierzają aplikować

o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński,
średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław do wzięcia udziału w szkoleniu poświęconemu Wypełnianiu
wniosku o dofinansowanie projektu do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczególny nacisk położony będzie
na aspekty związane ze zmianami, jakie na przełomie roku 2012/2013 pojawiły się w szeregu ważnych dokumentów
odnoszących się do konstruowania wniosków: Instrukcji, Generatorze Wniosków Aplikacyjnych, Systemie Realizacji POKL.
Termin szkoleń oraz prowadzący: 7-8.03.2013, Karolina Maląg, Agnieszka Szuba. Program szkolenia oraz karta
zgłoszeniowa znajduje się na stronie www.wroclaw.roEFS.pl.
Wrocław. Bezpłatne szkolenia z coachingu dla pracujących osób 50+. W ramach projektu "Liderzy coachingu - nowe
metody pracy z seniorami", Centrum Integracji Społecznej wraz z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej zaplanowali szereg
warsztatów grupowych i sesji indywidualnych, które dadzą uczestnikom możliwość wykorzystania coachingu jako
nowatorskiej metody pracy z osobami starszymi. II edycja rusza w marcu 2013 we Wrocławiu. Udział w zajęciach jest
bezpłatny. Więcej na http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/838427.html.
Bezpłatne szkolenia językowe oraz komputerowe. O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. zaprasza na bezpłatne
szkolenia z języka angielskiego lub niemieckiego oraz obsługi komputera zakończone egzaminami TELC A1/A2 oraz ECDL
Start/ECDL Core. Szkolenia skierowane są do osób powyżej 50. roku życia, zatrudnionych (m.in. w organizacjach
pozarządowych) oraz zamieszkujących na terenie woj. dolnośląskiego. Pierwsze szkolenia już w marcu 2013. Więcej
na http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/838895.html.
Bezpłatne warsztaty o międzykulturowości i kulturze romskiej. Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa i Stowarzyszenie
Asystentów Edukacji Romskiej w Polsce zapraszają na bezpłatne warsztaty podejmujące temat wrażliwości
międzykulturowej, budowania postaw tolerancji oraz przybliżają historię i kulturę Romów mieszkających w Polsce.
Zajęcia będą organizowane w okresie marzec – grudzień 2013. Więcej na
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/842979.html.
Jelenia Góra. Warsztat "Nie tylko PO KL czyli alternatywne źródła finansowania działań". Kończą się środki na projekty
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Czy TWOJA organizacja zna inne źródła finansowania? SKĄD wziąć
pieniądze na remont świetlicy, kolonie dla dzieci czy sprzęt medyczny? Przyjdź na BEZPŁATNY warsztat i POZNAJ
alternatywne źródła finansowania działalności TWOJEJ organizacji! TERMIN: 19 lutego 2013 (wtorek) GODZINA: 11.00 –
14.00 MIEJSCE: ul. Bankowa 36, III piętro, 58-500 Jelenia Góra. Więcej na
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/842871.html.
Wisznia Mała. Szkolenia w ramach projektu "I Ty możesz zostać Zwycięzcą". Akademia Rozwoju i Przedsiębiorczości Fundacja w partnerstwie z OKSiR Wisznia Mała realizuje projekt "I Ty możesz zostać Zwycięzcą - blok szkoleń
aktywizujących dla Wisznia Mała i Zawonia". Celem projektu jest rozpowszechnienie idei kształcenia przez całe życie oraz
wyposażenie młodych ludzi w narzędzia, które pomogą im świadomie planować własną ścieżkę kariery. Zajęcia rozpoczną
się w marcu 2013, a udział w nich jest bezpłatny. Więcej na http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/842913.html.
Dolnośląskie. Bezpłatne szkolenia językowe oraz komputerowe. O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. zaprasza
na bezpłatne szkolenia z języka angielskiego lub niemieckiego oraz obsługi komputera zakończone egzaminami TELC
A1/A2 oraz ECDL Start/ECDL Core. Szkolenia skierowane są do osób powyżej 50. roku życia, zatrudnionych (m.in.
w organizacjach pozarządowych) oraz zamieszkujących na terenie woj. dolnośląskiego. Pierwsze szkolenia już w marcu
2013.Więcej na http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/838895.html.
Wrocław. Szkoła Fundraiserów. Zostań fundraiserem! Weź udział w szkoleniu organizowanym przez Stowarzyszenie
Centrum Edukacji CEL. Projekt Szkoły Fundraiserów jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem we Wrocławiu. Cykl
szkoleń trwający trzy miesiące pozwoli nabyć niezbędne umiejętności w dziedzinie pozyskiwania funduszy, spotkań
biznesowych, negocjacji, pisania oferty sponsorskiej czy diagnozy potrzeb. Rekrutacja trwa do 17 lutego 2013. Udział
w zajęciach jest bezpłatny. Szczegóły na http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/841952.html.
Przygotowała: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych http://www.dfop.org.pl.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, pl. Solidarności 1/3/5, pok. 515, 53-661
Wrocław, tel./faks (71) 793 23 24, www.dfop.org.pl
Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - „TRATWA”, ul. Henryka Probusa 9/4, 50-242
Wrocław, tel./faks (71) 321 08 71, www.tratwa.org

„Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

