Biuletyn informacyjny Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego 12/kwiecień

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
26 MAJA - DZIEŃ SPOŁECZNEJ SUPERMOCY. Dolnośląskie Forum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej
to wydarzenie realizowane przez Halę Stulecia, Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie Nowa
Rodzina oraz Fundację Umbrella prowadzącą Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3. W ciągu całego
dnia na Pergoli swoją aktywność zaprezentuje ponad 100 organizacji pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia,
towarzystwa, grupy nieformalne itp.) działające aktywnie na terenie Dolnego Śląska. W tym dniu wszyscy mieszkańcy
regionu mogą bezpłatnie korzystać z atrakcji przygotowanych na Pergoli. Wydarzenie ma charakter familijno - piknikowy,
dlatego zachęcamy wszystkich do udziału i spędzenia DNIA SPOŁECZNEJ SUPER MOCY przy Hali Stulecia we Wrocławiu.
Organizacje Pozarządowe oprócz stoisk wystawienniczych szykują dla odwiedzających wiele wydarzeń towarzyszących
oraz niespodzianek: konkursy, warsztaty, pokazy, happeningi etc. To świetna okazja, aby poznać czym zajmują się
dolnośląskie NGO, jak również możliwość nawiązania szerszej współpracy z nimi. ZAPRASZAMY
Forum Organizacji Pozarządowych pt. „Poznajmy się i rozliczmy dobrze projekt” odbyło się w piątek, 19 kwietnia, w Sali
Rajców (bolesławiecki Ratusz). Uczestniczyli w nim przedstawiciele kilkunastu organizacji pozarządowych z naszego
powiatu, samorządowcy. Spotkanie otworzyli wiceprezydent Bolesławca Kornel Filipowicz i członek Zarządu Powiatu
Bolesławieckiego Dariusz Kwaśniewski. Czytaj więcej na http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/149/za-nami-forumorganizacji-pozarzadowych-w-boleslawcu
Ponad rok funkcjonowania Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Sieci Doradztwa Pozarządowego za nami! Lokalne
Inkubatory NGO działają już ponad rok w 16 miejscowościach na Dolnym Śląsku. W tym czasie zrealizowały szereg działań
oraz podjęły wysiłek przygotowania licznych wydarzeń aktywizujących organizacje i społeczności lokalne. PREZENTACJA
IV Konwent Inkubatorów Organizacji Pozarządowych KTO? NGO!, w Szczecinie już niebawem. Lokalne Inkubatory NGO
też tam będą. Szczeciński Inkubator Kultury, współorganizatorzy oraz partnerzy serdecznie zapraszają do udziału w IV
Konwencie Inkubatorów Organizacji Pozarządowych KTO? NGO!, który odbędzie się w Szczecinie w dniach 23-25 maja
2013 roku. Szczegóły na http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/866560.html
Dolnośląska Federacja Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych zaproszona do doradztwa w Ministerstwie
Gospodarki. Przedstawiciele Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych zostali zaproszenia
do prestiżowego Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Zespół jest organem pomocniczym
Premiera RP, zajmującym się promocją koncepcji Odpowiedzialnego Biznesu (CSR) i koordynacją prac administracji,

przedsiębiorstw i partnerów społecznych. Więcej na
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/436/Dolnoslaska_Federacja_Przedsiebiorstw_Spolecznie_Odpowiedzialnych_zapro
szona_do_doradztwa_w_Ministerstwie_Gospodarki
Bezpłatne doradztwo specjalistyczne z zakresu księgowości i prawa. W ramach realizacji projektu „Ośrodek Wspierania
Ekonomii Społecznej we Wrocławiu” Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z partnerami Fundacją
Merkury oraz Legnickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich zapraszają do skorzystała z bezpłatnego doradztwa
specjalistycznego z zakresu księgowości i prawa. Usługa przeznaczona jest dla podmiotów ekonomii społecznej
z regionu wrocławskiego (powiaty: strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, milicki, oleśnicki, oławski, górowski,
wrocławski oraz m. Wrocław).
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/56/415/Bezplatne_doradztwo_specjalistyczne_z_zakresu_ksiegowosci_i_prawa
Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych ogłasza nabór
do trzeciej edycji Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku. Konkurs przebiega w dwóch kategoriach:
Przedsiębiorstwo Społeczne Roku oraz Pomysł na Rozwój. Zgłoszenia przyjmowane są do 8 maja 2013. Więcej
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/866605.html
Szkolenia/Warsztaty:
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z partnerami Fundacją "Merkury" i Legnickim
Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich zaprasza na bezpłatny cykl szkoleniowy. Cel szkolenia: kompleksowe
przygotowanie uczestników do wejścia na otwarty rynek usług społecznych Adresatami szkolenia są: przedstawiciele
stowarzyszeń, fundacji, organizacji kościelnych, klubów i centrów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej
z powiatów: wrocławskiego, miasta Wrocławia, górowskiego, milickiego, trzebnickiego, średzkiego, oleśnickiego,
oławskiego, wołowskiego i strzelińskiego nieprowadzące działalności gospodarczej. Szczegóły:
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/56/432/zaprasza_do_udzialu_w_bezplatnym_cyklu_szkoleniowym
Fundacja "Merkury" wraz z partnerem Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych zaprasza na bezpłatny cykl
szkoleniowy. Cel szkolenia: kompleksowe przygotowanie uczestników do wejścia na otwarty rynek usług społecznych.
Adresatami szkolenia są: przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, organizacji kościelnych, klubów i centrów integracji
społecznej, warsztatów terapii zajęciowej z powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, świdnickiego, wałbrzyskiego
grodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego oraz ząbkowickiego, nieprowadzące działalności gospodarczej. Szczegóły
na http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/55/433/zaprasza_na_bezplatny_cykl_szkoleniowy
Kurs NGO Master dla organizacji pozarządowych. Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zaprasza do udziału w
bezpłatnym projekcie NGO Master współfinansowanym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego przeznaczonym dla kadry zarządzającej fundacji, stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych kościoła
i związków wyznaniowych. Kurs rozpoczyna się już w maju 2013 r. i potrwa do października 2013 r. Źródło:
http://wiadomosci.ngo.pl
Szkolenie "Praca z osobami w trudnej sytuacji życiowej dla doradców „OWES”. Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy,
jako partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza na bezpłatne szkolenie "Praca z osobami
w trudnej sytuacji życiowej dla doradców OWES", które odbędzie się w dniach 22-24 maja 2013 we Wrocławiu. Źródło:
http://wiadomosci.ngo.pl.
Bezpłatne szkolenie dla NGO "Tworzenie budżetu projektu". Stowarzyszenie Euro-Concret zaprasza na bezpłatne
dwudniowe szkolenie "Tworzenie budżetu projektu ", które odbędą się w dniach 11 -12 maja 2013 we Wrocławiu.
Szkolenie skierowane jest zarówno do młodych, jak i dłużej istniejących organizacji. Zajęcia poprowadzi trener
z długoletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia księgowości w organizacjach pozarządowych. Źródło:
http://dolnoslaskie.ngo.pl
Wrocław. Warsztaty dotyczące kultury romskiej w kontekście nierówności społecznej. Dom Spotkań im. Angelusa
Silesiusa zaprasza na bezpłatne warsztaty dotyczące kultury romskiej w kontekście nierówności społecznych. Zajęcia
odbędą się w dniach 16 - 17 maja 2013 we Wrocławiu. Warsztaty składają się z dwóch bloków: osobistej refleksji nt.
stereotypów i uprzedzeń; dotyczący wiedzy o historii Romów, ich kulturze i wynikających z niej wartościach istotnych
w pracy z przedstawicielami mniejszości romskiej. Termin zgłoszeń upływa 07.05.2013r. Szczegóły
na http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/866319.html

Wrocław. Bezpłatne szkolenie dla NGO "Tworzenie i zarządzanie projektami". Stowarzyszenie Euro-Concret zaprasza na
bezpłatne 4-dniowe szkolenia "Tworzenie i zarządzanie projektami", które odbędą się w dniach 20-21 i 27-28 maja 2013
we Wrocławiu. Szkolenie skierowane jest zarówno do młodych, jak i dłużej istniejących organizacji. Zajęcia poprowadzi
trener z długoletnim doświadczeniem w zakresie tworzenia i zarządzania projektami. Szczegóły
na http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/865914.html
AktywujeMy Wrocław! Drugie warsztaty partycypacyjne "Jaka infrastruktura na potrzeby mieszkańców?" Progg
LivingLab zaprasza na drugie warsztaty partycypacyjne z cyklu: „AktywujeMy Wrocław!”, które odbędą się 27 kwietnia
2013 we Wrocławiu. Wspólnie wykreujemy wizję rozwoju Wrocławia w następujących obszarach związanych
z infrastrukturą: zieleń miejska, rekreacja, transport. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Szczegóły
na http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/865755.html
Wrocław. Warsztaty "'Złodzieje czasu”, czyli jak zarządzać czasem (sobą)". Fundacja Bene Facta zaprasza
na warsztaty "'Złodzieje czasu', czyli jak zarządzać czasem (sobą)", które odbędą się 9 maja 2013 w 3Sektorze przy ul.
Legnickiej 65 we Wrocławiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób zwiększyć swoją efektywność oraz poznać sposoby
planowania i organizacji czasu, to przyjdź 09.05.2013 r. na warsztaty pt.: „Złodzieje czasu”, czyli jak zarządzać czasem
(sobą). Udział w zajęciach jest bezpłatny. Zgłoszenie udziału w zajęciach poprzez kontakt e-mail:
poradnictwo.zawodowe@benefacta.org. Źródło: http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/864692.html
Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra. Kursy komputerowe dla kobiet 50+. Rozpoczął się nabór na kursy
komputerowe dla seniorek - Centrum Kompetencji Komputerowych dla Kobiet 50+, realizowane przez Stowarzyszenie
TuRazem i firmę SEKA, współfinansowane ze środków UE. Zajęcia odbywać się będą we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu,
Jeleniej Górze. Rozpoczęcie pierwszego kursu: 11 maja 2013. Udział w kursach jest bezpłatny. Więcej na
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/863203.html
Oława. Studium Animacji Społecznej. Instytut Edukacji Społecznej rozpoczął rekrutację do Studium Animacji Społecznej.
Jest to program skierowany do młodych ludzi, w wieku 18-30 lat, aktywnych społecznie lub chcących taką aktywność
podjąć na terenie Ziemi Oławskiej. Zajęcia rozpoczną się w maju 2013 w Oławie. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Aby
zgłosić swój udział w Studium Animacji Społecznej należy do 19 maja wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny
na www.ies.org.pl. Szczegóły na http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/860788.html
Kurs NGO Master dla organizacji pozarządowych. Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zaprasza do udziału
w bezpłatnym projekcie NGO Master współfinansowanym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego przeznaczonym dla kadry zarządzającej fundacji, stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych kościoła
i związków wyznaniowych. Kurs rozpoczyna się już w maju 2013 r. i potrwa do października 2013 r. Szczegóły
na http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/856261.html
Wrocław. Szkolenie "Praca z osobami w trudnej sytuacji życiowej dla doradców OWES". Związek Lustracyjny Spółdzielni
Pracy, jako partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza na bezpłatne szkolenie "Praca z osobami
w trudnej sytuacji życiowej dla doradców OWES", które odbędzie się w dniach 22-24 maja 2013 we Wrocławiu. Więcej
na http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/859417.html
Szkolenie "Skuteczne i sprawnie działające podmioty ekonomii społecznej". Centrum Ekonomii Społecznej w Zgorzelcu
i Fundacja Integracji Społecznej "ABRAMIS" zapraszają na bezpłatne szkolenie "Skuteczne i sprawnie działające podmioty
ekonomii społecznej", które odbędzie się w maju i czerwcu 2013 w woj. dolnośląskim. Odbiorcy szkolenia: po 2 osoby
z podmiotów ES (organizacje pozarządowe, ZAZ, KIS, CIS, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy) z subregionu
jeleniogórskiego. Szczegóły na http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/851854.html
Wrocław. Warsztaty w ramach projektu "Liderzy coachingu - nowe metody pracy z seniorami". Centrum Integracji
Społecznej wraz z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej zapraszają do udziału w ostatniej edycji projektu "Liderzy
coachingu - nowe metody pracy z seniorami". Projekt skierowany jest do osób pracujących w wieku 50+ mieszkańców
Dolnego Śląska lub osób pracujących na tym terenie, które chcą podnosić kompetencje zawodowe z zakresu coachingu.
Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Termin realizacji ostatniej edycji czerwiec 2013-listopad 2013. Szczegóły
na http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/851670.html
Przygotowała: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych http://www.dfop.org.pl

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, pl. Solidarności 1/3/5, pok. 319,
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.

