Biuletyn informacyjny Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego 18/sierpień

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
Konferencja „Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy - skuteczne narzędzie wspierania Ekonomii Społecznej”. Dolnośląska
Federacja Organizacji Pozarządowych w imieniu Partnerstwa projektu ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału
w Konferencji pt. „Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy - skuteczne narzędzie wspierania Ekonomii Społecznej”, która
odbędzie się 18 września 2013 r. we Wrocławiu w godz. 10:30–13.40, w Art Hotel (sala kominkowa), ul. Kiełbaśnicza 20.
Szczegóły na www.dfop.org.pl, www.fundusz.przedsiebiorczoscspoleczna.pl
Rusza konkurs Akcja Akacja, Akcja Dąb – Niezwykli Dolnoślązacy 2013! W tym roku Dolnośląska Federacja Organizacji
Pozarządowych już po raz ósmy zorganizuje konkurs "Akcja Akacja, Akcja Dąb - Niezwykli Dolnoślązacy” w którym
nagrodzi wybitne jednostki działające na rzecz społeczeństwa obywatelskiego w województwie dolnośląskim. Wkrótce
ruszy rekrutacja uczestniczek i uczestników do konkurs, a już 23 października 2013 laureaci tradycyjnie posadzą drzewko
Akacji i Dębu w jednym z wrocławskich parków. Więcej informacji niebawem na stronie www.dfop.org.pl w zakładce
Działania/Akcja Akacja, Akcja Dąb. Zapraszamy do śledzenia naszej strony oraz fanpage’a na facebooku.
Europejski Rok Obywatelski na Dolnym Śląsku – aktywne społeczeństwo, strażnicze organizacje i działająca młodzież –
nowy projekt Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych! Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
dzięki wsparciu finansowemu ze strony Samorządu Województwa Dolnośląskiego zamierza się włączyć w realizację
Europejskiego Roku Obywatelskiego na Dolnym Śląsku. Zdając sobie sprawę z barier stojących przed rozwojem
społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku DFOP skoncentruje się na poprawie mechanizmu obywatelskiej
kontroli, wspieraniu dialogu społecznego i pobudzeniu aktywności społecznej. Projekt realizowany będzie od 1 sierpnia
do końca 2013 roku. Więcej informacji udziela koordynator projektu Piotr Domański (piotr.domanski@dfop.org.pl).
Szczegóły: www.dfop.org.pl
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Przewidziano dwie zasadnicze zmiany,
które usprawnią i ułatwią funkcjonowanie organizacji pożytku publicznego. Po pierwsze, zaproponowano, aby
organizacje pożytku publicznego (zamieszczone w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymywania 1 proc. z PIT) –
numer rachunku bankowego, na który podatnicy mogą przekazywać 1 proc. z PIT, mogły zgłaszać do urzędu skarbowego
do 30 czerwca każdego roku (obecnie jest to 31 stycznia każdego roku). Po drugie, założono, że wykaz organizacji pożytku
publicznego uprawnionych do otrzymywania 1 proc. z PIT będzie tworzony i aktualizowany na bieżąco. Nowe rozwiązanie

zapobiegnie przekazywaniu pieniędzy podatników podmiotom do tego nieuprawnionym, na przykład takim, które
utraciły status organizacji pożytku publicznego w wyniku wykrycia nieprawidłowości w ich działalności. Informacja
pochodzi ze strony: www.premier.gov.pl.
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza do udziału w imprezie jaką jest kolejna edycja Targów Projektów
realizowanych w ramach PO KL. Jest to wydarzenie, którego celem jest promocja i prezentacja osiągnięć regionu
w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. W tym roku Targi odbędą się 6 września 2013 r. na pl. Solnym we Wrocławiu. Podczas targów swoje
stanowisko będzie również miała Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych. Serdecznie zapraszamy!
Termin spotkania konsultacyjnego projektu programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi
w roku 2014r. Spotkanie konsultacyjne projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie programu współpracy
Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 odbędzie się 5 września 2013r. (czwartek) godz. 13.00
w sali konferencyjnej Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3” przy ul. Legnickiej 65.
Portal ngo.pl przygotował krótki film zachęcający do mądrego i przemyślanego wspierania organizacji pozarządowych.
Osobom indywidualnym wyjaśnia, gdzie można szukać informacji o organizacjach, podpowiada, jak sprawdzać
ich wiarygodność i jakie są możliwości wsparcia działań fundacji lub stowarzyszeń. Organizacjom zaś przypomina
o ich obowiązkach w stosunku do darczyńców. Spot można obejrzeć na stronie:
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/895012.html
NGO działające na rzecz polityki równościowej – łączmy się! Fundacja Grejpfrut pracuje nad dolnośląską bazą NGO
działających na rzecz polityki równościowej. Zapraszamy do zgłaszania swoich organizacji. Utworzona baza kontaktowa
będzie przeznaczona przede wszystkim do informacji dolnośląskich samorządów, firm oraz organizacji pozarządowych.
Informacje w niej zawarte pozwolą na określenie partnera społecznego do planowanych działań i rozwiązań
równościowych.
Aby
zapisać
się
do
bazy
NGO,
wypełnij
formularz
dostępny
na
stronie
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/908660.html i wyślij na adres wrds.2013r@gmail.com w tytule wpisując
„ZGŁASZAM CHĘĆ”, do 15 września 2013r.
System zarządzania informacją o kulturze i sztuce na Dolnym Śląsku - zaproszenie do współpracy. Ośrodek Kultury
i Sztuki we Wrocławiu Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego zaprasza wszystkie dolnośląskie
stowarzyszenia i fundacje do współpracy przy tworzeniu systemu zarządzania informacją o kulturze i sztuce. Kontakt:
dokis.redakcja@gmail.com, tel.: 606 854 017. Szczegóły oraz źródło.
Szkolenia/Warsztaty:
Bezpłatne szkolenie ROEFS nt. zarządzania i rozliczania projektów z PO KL. Regionalny Ośrodek Europejskiego
Funduszu Społecznego w Jeleniej Górze zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Rozliczanie wniosków
o płatność i zarządzanie finansami realizowanych projektów PO KL” w dn. 16-17 września 2013 r. w Jeleniej Górze.
Szkolenie poświęcone będzie zarządzaniu i rozliczaniu projektów finansowanych z POKL dla beneficjentów realizujących
projekty w ramach dolnośląskiego komponentu regionalnego. W trakcie szkolenia zostaną omówione zagadnienia
związane z Generatorem Wniosków Płatniczych a także m.in. tematyka zatrudniania kadry w projekcie (umowy cywilnoprawne, czas pracy, urlopy wypoczynkowe, wynagrodzenia, rozwiązywanie umów o pracę, akta osobowe - sposób
prowadzenia, świadectwa pracy). Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do dnia 6 września 2013r. do godz. 12:00.
Źródło oraz szczegóły.
Warsztaty "Komunikacja Alternatywna". Fundacja Potrafię pomóc zaprasza na bezpłatne warsztaty „Komunikacja
Alternatywna II stopień”. Są jeszcze wolne miejsca na termin 07-08.09.2013! Zagadnienia m.in.: diagnoza umiejętności
porozumiewania się i możliwości ich wspomagania, pomoce do komunikacji - rodzaje pomocy, znaków graficznych
i dostępu wyboru znaków, tworzenie indywidualnego systemu komunikacji itp. Do udziału w warsztatach zapraszamy:
rodziców, opiekunów niepełnosprawnych dzieci, terapeutów pracujących na co dzień z niepełnosprawnymi dziećmi osoby zamieszkujące lub pracujące we Wrocławiu. Źródło oraz szczegóły.
Bezpłatny warsztat „Różnorodność kulturowa w podmiotach ekonomii społecznej”. Co wpływa na nasz sposób
postrzegania świata i innych ludzi? Kiedy mamy do czynienia z dyskryminacją i jak jej przeciwdziałać? Czym wg prawa jest
molestowanie, a czym mobing? Przyjdź na bezpłatny warsztat i dowiedz się, jakie korzyści dla organizacji niesie za sobą
różnorodny i wielokulturowy zespół! Warsztat organizowany przez Punkt Konsultacyjny w Jeleniej Górze odbędzie
się 4 września 2013r. Źródło oraz szczegóły.

Warsztaty pracy grupowej i pedagogiki przeżycia po wakacjach 2013. Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców
zaprasza na warsztaty pedagogiczne dotyczące metodyki gier i zabaw w przyrodzie, aktywnych i kreatywnych form pracy
z grupą oraz teorii i praktyki pedagogiki przeżycia. Miejsce: Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dworek" w Obornikach
Śląskich. Uczestnicy: młodzi nauczyciele, wychowawcy, wolontariusze, pracownicy domów kultury, harcerze, edukatorzy
Lasów Państwowych i inne osoby pracujące formalnie lub nieformalnie z młodzieżą. Termin: 25-27.10.2013. Koszt: 250
PLN. Więcej.
Szkolenie "Partnerstwa i tworzenie sieci na rzecz ekonomii społecznej". Centrum Ekonomii Społecznej Zgorzelec
i Fundacja PROBUS zapraszają na bezpłatne szkolenie na temat tworzenia lokalnych partnerstw, które odbędzie się
w dniach 14-15 września 2013 w Zgorzelcu. Odbiorcy szkolenia: organizacje pozarządowe, instytucje rynku pracy,
pomocy i integracji społecznej z subregionu jeleniogórskiego. Tematyka m.in.: zarządzanie podmiotami es, worzenie
wizerunku podmiotów es, przedsiębiorczość podmiotów es czy źródło finansowania podmiotów es. Uczestnikom
zapewniony jest: nocleg, wyżywienie, materiały szkoleniowe, wykwalifikowanych trenerów, transport, doradztwo oraz
zaświadczenie potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Źródło.
Wrocław. Szkolenie "Praca terapeutyczna z dzieckiem i rodziną w sytuacji rozwodu, adopcji, rodziny
zrekonstruowanej". Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie "Praca terapeutyczna z dzieckiem
i rodziną w sytuacji rozwodu, adopcji, rodziny zrekonstruowanej". Szkolenie odbędzie się ono 21 września 2013
we Wrocławiu i jest do psychologów, terapeutów, pedagogów. Udział w zajęciach jest płatny. Źródło oraz szczegóły.
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.

