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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.
Mapkę Lokalnych Inkubatorów NGO znajdziesz tutaj http://www.inkubatorngo.info/8/nse/2/12
Dołącz do nas na facebooku
Ostatnie 2 miesiące roku 2013 obfitują w Powiatowe Fora Organizacji Pozarządowych. Poniżej prezentujemy Państwu
relację z kilku z nich:
III Forum Organizacji Pozarządowych powiatu zgorzeleckiego.
Lokalny Inkubator NGO w Zgorzelcu prowadzony przez Interclub Femina gościł na
Forum, 07.11.2013r, ponad 60 osób, a wśród nich przedstawicieli organizacji
pozarządowych ze Zgorzelca, Bogatyni, Sulikowa, Węglińca, Zawidowa, Osieka
Łużyckiego, Kopaczowa, Sławnikowic i Gronowa oraz Spytkowa, a także
przedstawicieli władz lokalnych. Więcej
III Forum Organizacji Pozarządowych powiatów lubińskiego i polkowickiego.
W czwartek 7 listopada 2013r. w CK Muza odbyło się III Powiatowe Forum
Organizacji Pozarządowych powiatów: Lubin i Polkowice, pt.: "Integracja środowisk
pozarządowych na rzecz rozwoju lokalnego”. Więcej

V Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych powiatu kłodzkiego.
12 listopada 2013r. już po raz piąty odbyło się Powiatowe Forum Organizacji
Pozarządowych powiatu kłodzkiego. Forum rozpoczęła debata nt. ekonomii
społecznej. Więcej

Kolejne udane III Forum Organizacji Pozarządowych w Żmigrodzie
W dniu 22.10.2013 roku w Żmigrodzie odbyło się III Powiatowe Forum Organizacji
Pozarządowych powiatu trzebnickiego. Z uwagi na tematykę jakiej poświęcone
zostało tegoroczne forum oprócz licznie przybyłych przedstawicieli organizacji
pozarządowych pojawiły się także koła wolontariackie. Nie zabrakło również
reprezentantów lokalnych władz samorządowych: Starosty Powiatu Trzebnickiego
Roberta Adacha i Burmistrza Gminy Żmigrodu Roberta Lewandowskiego. Więcej
Relacja z III Forum Organizacji Pozarządowych w Miliczu
W poniedziałek 28. października b.r. w Kreatywnym Obiekcie Multifunkcyjnym
odbyło się III Forum Organizacji Pozarządowych organizowane przez Lokalny
Inkubator NGO w Miliczu przy Milickim Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych. Projekt „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach
Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego” jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach EFS. Więcej
19 grudnia zapraszamy na Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych w Świdnicy. Szczegóły niebawem na stronie
www.inkubatorNGO.info

Kto zostanie Euroliderem 2013! Ruszyło głosowanie internetowe w ramach V edycji konkursu EUROLIDER,
organizowanego z myślą o wyróżnieniu osób, które wykorzystując Fundusze Europejskie działają na rzecz lokalnego i
regionalnego rozwoju oraz lokalnych społeczności. Od 22 listopada za pośrednictwem strony internetowej
www.eurolider.gov.pl można oddać głos na swojego faworyta, sąsiada czy znajomego. Głosowanie potrwa do 5 grudnia
2013. Jedną z pięciu kandydatek jest Elżbieta Skoczylas – Prezes Fundacji Pomocy Szkole im. E. Machniewicza –
organizacji prowadzącej Lokalny Inkubator NGO w Górze i jedyna reprezentantka Dolnego Śląska. Zachęcamy Państwa
do głosowania na stronie http://www.eurolider.gov.pl/
Bezpłatna konferencja "Cyfrowa pobudka pokolenia 50+" w ramach Dolnośląskiego Zjazdu Latarników Polski
Cyfrowej. Konferencja, odbędzie się 12 grudnia 2013r. w godz. 10.00-14.30 w sali sejmiku Urzędu Wojewódzkiego we
Wrocławiu przy Placu Powstańców Warszawy 1. Uroczystego otwarcia konferencji dokona Wicemarszałek Województwa
Dolnośląskiego Jerzy Łużniak. Poza Latarnikami oraz przedstawicielami władz samorządowych, w konferencji uczestniczyć
będą Dyrektor Wydziału Wdrażania Technologii Informacyjnych Adam Okniński, przedstawiciel Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji, a także reprezentanci placówek edukacyjnych, mediów oraz instytucji kultury. Więcej

SZKOLENIA/WARSZTATY:
2.dniowe szkolenie „Aktywne narzędzia i techniki konsultacji oraz budowanie pozytywnego postrzegania się
partnerów współpracy”. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza przedstawicieli
samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych z województwa dolnośląskiego na 2.dniowe szkolenie „Aktywne
narzędzia i techniki konsultacji oraz budowanie pozytywnego postrzegania się partnerów współpracy”. Ideą szkoleń jest
udział w szkoleniu zarówno przedstawicieli JST jak i NGO. Zależy nam, aby przedstawiciele obu sektorów na co dzień
funkcjonowali w tych samych środowiskach lokalnych. Szkolenie odbędzie się w dniach 11-12.12 we Wrocławiu.
Szczegóły
Wrocław. Bezpłatny warsztat „Wolontariusz na medal, czyli narzędzia oceny kompetencji wolontariuszy”. Partnerstwo
na rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu” zaprasza koordynatorów
wolontariatu oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji z województwa dolnośląskiego zajmujących się
współpracą z wolontariuszami na bezpłatny warsztat dot. narzędzia oceny kompetencji wolontariuszy, który odbędzie się
6 grudnia 2013 we Wrocławiu. Warsztat odbywa się w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu. Więcej na
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/933604.html
Coaching dla liderów społecznych – rekrutacja Szkoła Liderów wraz z PwC zapraszają do udziału w czwartej edycji
programu "Dwa sektory - jedna wizja". Na zgłoszenia czekają do 12 grudnia 2013. Przez pół roku (styczeń – czerwiec
2014 r.) lider społeczny w parze ze swoim coachem z firmy PwC będzie pracował nad rozwojem kompetencji
biznesowych i zarządczych, które przekładają się na efektywność organizacji, w której działają liderzy. Na zgłoszenia do
projektu w postaci kompletnej ankiety oraz CV (dokument należy załączyć w ostatnim pytaniu) przyjmujemy do dnia 12
grudnia 2013 do godz. 23.59. Informacja o wynikach konkursu pojawi się w drugiej połowie grudnia na stronach:
www.szkola-liderow.pl/ i www.pwc.com/pl/fundacja
Wrocław. Szkolenia w projekcie Punkt Wsparcia edukacyjno-zawodowego „Kariera bez Barier”. Kreatywny umysł –
większe szanse na rynku pracy. Metody i techniki skutecznego poszukiwania pracy. Bezpłatne szkolenia są organizowane
przez Stowarzyszenie na rzecz Równego Dostępu do Kształcenia "Twoje Nowe Możliwości" tylko dla osób
niepełnosprawnych! Dodatkowo miejsca szkoleń są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Zajęcia odbędą się
w grudniu 2013 we Wrocławiu. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy poprzez formularz
internetowy dostępny na Stronie Internetowej http://rejestracja.tnm.org.pl/szkolenia-kariera-bez-barier
Wrocław. Bezpłatna superwizja dla osób pracujących z młodzieżą. Instytut Edukacji Społecznej zaprasza do udziału w
superwizji grupowej tych wszystkich, którzy jako trenerzy, animatorzy, coachowie pracują z młodzieżą w organizacjach
pozarządowych. Zajęcia superwizyjne odbędą się 9 grudnia 2013 we Wrocławiu. Udział w nich jest bezpłatny. Na zajęcia
superwizyjne zapraszamy 9 grudnia, w poniedziałek o godzinie 16.00. Zajęcia potrwają do godziny 20.00. Aby wziąć udział
w superwizji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.ies.org.pl
Wrocław. Szkolenia "Aspekty prawne, finansowo-księgowe, zarządzenie projektem w NGO". Stowarzyszenie EuroConcret, Gmina Wrocław oraz Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza na bezpłatne szkolenia w
ramach projektu "Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego" wrocławskich organizacji
pozarządowych oraz organizacji z powiatów: średzkiego, wrocławskiego, oławskiego, oleśnickiego, trzebnickiego,
wołowskiego. Rekrutacja trwa do 31 grudnia 2013. 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.

