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WIADOMOŚCI/INFORMACJE:
Zapraszamy na stronę projektu www.inkubatorNGO.info Tam dowiesz się co aktualnie dzieje się w Sieci oraz na jakie
wydarzenia zapraszają Inkubatory. Ostatnie miesiące roku 2013 obfitować będą w Powiatowe Fora Organizacji
Pozarządowych – za nami już fora w powiecie górowskim, trzebnickim, legnickim, głogowskim, milickim, wołowskim,
oleśnickim, jeleniogórskim i bolesławieckim. Przed nami jeszcze w lubańskim, kłodzkim, ząbkowickim, wałbrzyskim,
lubińskim i zgorzeleckim.
Mapkę Lokalnych Inkubatorów NGO znajdziesz tutaj http://www.inkubatorngo.info/8/nse/2/12
Dołącz do nas na facebooku
III Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych powiatu ząbkowickiego już 14.11. Lokalny Inkubator NGO
w Ząbkowicach serdecznie zaprasza na III Forum Organizacji Pozarządowych w powiecie ząbkowickim, które odbędzie się
14 listopada 2013 godz. 16.00 w Kawiarni Rynkowej, Rynek 24 (Ząbkowicki Ośrodek Kultury) Ząbkowice Śląskie. Więcej
Pieniądze na sieć, czyli jak inkubatory walczą o pomoc. Szesnaście dolnośląskich inkubatorów w dwa lata pomogło 200
organizacjom zawiązać się i zacząć działać. Teraz same inkubatory potrzebują pomocy, bo kończą się pieniądze na ich
działalność. Z grudniem 2013 roku zamykany jest program finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego wart 3,6
miliona złotych. I co teraz? Zapraszamy do lektury http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/925097.html
Niezwykli Dolnoślązacy wyróżnieni. Od środy 30 października wrocławskie parki miejskie bogatsze są o dwa młode
drzewka – akację i dąb. Stało się tak za sprawą konkursu „Akcja Akacja, Akcja Dąb – Niezwykli Dolnoślązacy 2013”,
którego organizacji już po raz ósmy podjęła się Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych. Zapraszamy do lektury
całego artykułu.
RAPORT Monitoring współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi na Dolnym Śląsku w
2012 roku. W kwietniu bieżącego roku Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wysłała do przedstawicieli
władz wszystkich jednostek samorządu terytorialnego Dolnego Śląska zaproszenie do udziału w badaniu, pytając
o współpracę z organizacjami pozarządowymi, prowadzoną od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Czytaj
„Europejski rok obywatelski na Dolnym Śląsku – aktywne społeczeństwo, strażnicze organizacje i działająca młodzież”
to jeden z projektów Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Realizacja projektu przebiega dwutorowo.
Najważniejszym elementem bez wątpienia będą obchody Tygodnia Obywatelskiego – Aktywny Dolnoślązak/ślązaczka
Obywatelem Europy. W jego realizacji wspierać Federację będą Lokalne Inkubatory NGO. W tym krótkim okresie planuje
się szereg spotkań, lekcje w szkołach, a jego ukoronowaniem będzie Konferencja „Obywatele Dolnego Śląska – obywatele
Europy”. Odwiedź blog realizowany w ramach projektu http://obywatelenastrazy.wordpress.com/
I Dolnośląski Kongres Kobiet. „Świat kobiet - szanse, zagrożenia, dążenia” to hasło I Dolnośląskiego Kongresu Kobiet,
który odbędzie się 16 listopada 2013. Program I Dolnośląskiego Kongresu Kobiet oraz rejestracja uczestniczek
i uczestników na stronie internetowej www.dolnoslaskikongreskobiet.pl
Targi organizacji non profit w IBM. Stowarzyszenie Centrum Edukacji CEL zaprasza dolnośląskie organizacje pozarządowe
do udziału w targach organizacji non profit w firmie IBM, które odbędą się 20 listopada 2013 we Wrocławiu. Celem
targów jest zapoznanie pracowników firmy z organizacjami non profit, realizowanych przez nie projektów oraz
zaangażowanie potencjalnych wolontariuszy z firmy IBM w działalność i projekty dolnośląskich organizacji. Źródło
Dolnośląski Festiwal Wolontariatu już wkrótce. Partnerstwo na Rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym

Śląsku „Razem dla Wolontariatu” zaprasza do udziału w trzeciej edycji „Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu”, który
odbędzie się we Wrocławiu w dniach 5 - 7 grudnia 2013 r. Więcej

SZKOLENIA/WARSZTATY:
Czym są konsultacje społeczne? Kiedy i gdzie organizować konsultacje społeczne? Czy rzeczywiście warto konsultować?
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego już od listopada
zapraszają na warsztaty „Konsultacje społeczne jak się do nich przygotować? Czyli o aktywnych narzędziach konsultacji
społecznych”. Spotkania warsztatowe przeznaczone są dla przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji
pozarządowych z województwa dolnośląskiego. Więcej
Wałbrzych. Szkolenia "Współpraca JST i NGO". Fundacja Cultura Mentis i Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego zapraszają do udziału w szkoleniach w ramach projektu „Obywatele w działaniu w podregionie
wałbrzyskim Województwa Dolnośląskiego”. Celem szkoleń będzie przekazanie wiedzy dotyczącej formuły i zasad
konsultacji społecznych. Zajęcia będą odbywały się od listopada 2013 do stycznia 2014 w Wałbrzychu. Udział w nich jest
bezpłatny. Źródło
Wrocław, Poznań. Szkolenia Centrum Cyfrowego z prawa autorskiego i otwartości zasobów. Centrum Cyfrowe Projekt:
Polska wraz z Dolnośląską Szkołą Wyższą oraz Fundacją Wolnego i Otwartego Oprogramowania zaprasza pracowników,
wolontariuszy i aktywistów z sektora pozarządowego oraz instytucji publicznych na bezpłatne szkolenia na temat prawa
autorskiego, wolnego licencjonowania i udostępniania zasobów w Sieci, które odbędą się: 22 listopada 2013 we
Wrocławiu oraz 29 listopada 2013 w Poznaniu. Źródło
Dolnośląskie. Szkolenia z pozyskiwania środków na działania organizacji senioralnych. Lokalna Grupa Działania
Partnerstwo Ducha Gór i Stowarzyszenie „Faktor” zapraszają na bezpłatne szkolenia z pozyskiwania środków na działania
organizacji pozarządowych, grup i osób w wieku senioralnym w ramach projektu „Integracja międzypokoleniowa
seniorów w Kotlinie Jeleniogórskiej”. Zajęcia odbędą się w listopadzie i grudniu 2013 w województwie dolnośląskim.
Źródło
Wałbrzych. Bezpłatne szkolenia komputerowe ECDL - poziom Start i Core. Polska Izba Młodych Przedsiębiorców LOM
Wrocław zaprasza na bezpłatne szkolenia komputerowe ECDL Star i Core realizowane na terenie Wałbrzycha i gmin
przynależnych do Aglomeracji Wałbrzyskiej dla mieszkańców w wieku 18-64 lata. Zajęcia rozpoczną się w listopadzie
2013 w Wałbrzychu. Źródło
Wrocław. Bezpłatne szkolenia dla NGO. Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UM Wrocławia zaprasza
do skorzystania z oferty bezpłatnych szkoleń dotyczących księgowości i zarządzania finansami w organizacjach
pozarządowych. Zajęcia odbędą się w październiku i listopadzie 2013 we Wrocławiu. Więcej

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.

