Biuletyn informacyjny Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego 22/grudzień
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

"Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży
w woj. podlaskim" przyda sie wszystkim organizacjom, nie tylko z Podlasia, które
organizują zorganizowane wyjazdy. My nie organizujemy, ale mamy dzieci i dzięki tej
lekturze wiemy, na co zwracać uwagę, zanim puścimy dziecko na wycieczkę. Więcej
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) uruchomiła stronę poświęconą
programowi Erasmusowi+ w odpowiedzi na olbrzymie zainteresowanie
potencjalnych beneficjentów. Na portalu erasmusplus.org.pl zainteresowani znajdą
informacje o akcjach, które będą realizowane w ramach programu
i przedsięwzięciach, które będą mogły liczyć na dofinansowanie. Więcej
Wrocław. Strefa Inspiracji w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu
Co robią w Polsce wolontariusze z Azerbejdżanu, Francji czy Chin? Jak zorganizować
Żywą Bibliotekę i czym są Żywe Książki? Czego można się nauczyć na wolontariacie w
Afryce? Jak zostać prezenterem radiowym? Czy więźniowie to rzeczywiście
pozbawieni serca kryminaliści? Poznaj odpowiedzi na te i wiele innych pytań. Wejdź
do Strefy Inspiracji Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu. Wstęp Wolny! Więcej
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
Tydzień Aktywności Obywatelskiej już trwa! Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza na wydarzenia
realizowane w ramach Tygodnia Aktywności Obywatelskiej. Do tej pory odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące
dostępu do informacji publicznej, a także Lekcja Europejska w Złotoryi. Jednak to dopiero początek! Więcej
Odwiedź Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej! Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z Partnerami
prowadzi dwa Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu oraz w Wałbrzychu. W ramach projektów
oferujemy: szkolenia, doradztwo (zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej), warsztaty tematyczne
(mające na celu zwiększenie potencjału podmiotów Ekonomii Społecznej), usługi prawno-księgowe (spotkania z
ekspertami z zakresu księgowości i prawa), doradztwo biznesowe (spotkania z ekspertami z zakresu biznesu), usługi
marketingowe (wspierające potencjał podmiotów Ekonomii Społecznej). Więcej informacji na www.dfop.org.pl (zakładka
projekty / OWES Wrocław, OWES Wałbrzych) oraz pod numerem telefonu 71 793 23 24.
W związku z rozpoczęciem przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych jako Lidera i Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego jako Partnera projektu pn.: „Dolnośląska platforma dialogu i konsultacji społecznych”

informujemy, że w ramach ww. projektu prowadzone są konsultacje. Konsultacje w zakresie przygotowania i wdrażania
aktywnych narzędzi i technik konsultacji oraz wsparcie w procesie realizacji konsultacji społecznych w JST będzie
prowadzone przez eksperta, Pana Waldemara Weihsa w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego przy ulicy Ostrowskiego 7 w pok. 401. Serdecznie zapraszamy na najbliższe spotkania z ekspertem w dniu
10 grudnia 2013 r. w godz. 10-13. Konsultacje są bezpłatne i współfinansowane w ramach ww. projektu. Źródło.
Zaproszenie do wrocławskich organizacji, które koncentrują swoje działania we Wrocławiu na rzecz rozwoju kultury
i aktywizacji społecznej osób starszych. Grupa Dialogu Społecznego ds. Kultury: Kultura we Wrocławiu a Seniorzy.
Prezentacja oferty kulturalnej skierowanej do seniorów. Diagnoza najbardziej palących problemów – tematów do
dyskusji, wyzwań, celów związanych z dostępem do kultury osób starszych oraz ich społecznej aktywizacji we Wrocławiu.
Więcej
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Wrocław zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Zobacz nową odsłonę –
Fundusze Europejskie 2014 – 2020”, które odbędzie się 19 grudnia 2013r. we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65. Program
konferencji oraz więcej informacji już wkrótce na stronie www.europedirect-wroclaw.pl.

SZKOLENIA/WARSZTATY:
2-dniowe szkolenie pn. „Aktywne narzędzia i techniki konsultacji oraz budowanie pozytywnego postrzegania się
partnerów współpracy”. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z partnerem projektu Urzędem
Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego 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”. Celem szkolenie jest wzmocnienie uczestników
konsultacji o wiedzę i kompetencje społeczne z zakresu wykorzystywania aktywnych narzędzi konsultacji. Więcej
Zapraszamy na cykl szkoleń pn. „Jak zostać watchdogiem” Uważasz, że nie masz pełnej informacji o tym jak pracuje
Twój samorząd? Widzisz, że część informacji nie trafia do powszechnej wiadomości? Uważasz, że mieszkańcy powinni w
większym stopniu kontrolować decyzje samorządu? Jeżeli na każde z tych pytań odpowiedzieliście Państwo TAK
zapraszamy do udziału w cyklu szkoleń pn. „Jak zostać watchdogiem”. Szkolenie składa się z trzech powiązanych ze sobą
spotkań, z których każdy obejmuje część zagadnień związanych z prowadzeniem działań strażniczych. Więcej
Czym są organizacje pozarządowe i w jakich obszarach działają? Czym się różni fundacja od stowarzyszenia? Jakie są
źródła finansowania organizacji pozarządowych w Polsce? Czy warto zakładać nową organizację? Czy fundacja lub
stowarzyszenie może być miejscem pracy? Jak pracuje się w NGO, czyli czym jest projekt? Szkolenie organizowane w
ramach projektu „Kierunek -> ROZWÓJ! Wzmocnienie potencjału NGO i osób zainteresowanych działalnością organizacji
pozarządowych z terenu Wrocławia i powiatu wrocławskiego” Więcej
Spotkanie Animacyjne – Wolontariusz w organizacji pozarządowej – pakiet wiedzy na start! Przyjdź, jeśli chcesz
dowiedzieć się: czym jest wolontariat, jakie możliwości daje, czy praca za darmo może się opłacać, czy każdy może być
wolontariuszem, gdzie możesz udzielać się jako wolontariusz, w jaki sposób rozpocząć współpracę z organizacją, gdzie
szukać informacji. Spotkanie odbędzie się 12 grudnia (czwartek) 2013 w Centrum Sektor 3 przy ul. Legnickiej 65. Więcej
oraz szczegóły
Fundacja Centrum Praw Kobiet zaprasza do udziału w projekcie "Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie
wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane
gminnym zespołom interdyscyplinarnym". Masz 50 lat i więcej? Jesteś z Wrocławia? Nie pracujesz, ale chcesz podjąć
pracę? Doświadczasz przemocy domowej? Udział w projekcie zapewni Ci przez 3 miesiące m.in.: stypendium
szkoleniowe!, warsztat poruszania się po rynku pracy, porady dot. ubierania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej i w
miejscu pracy, konsultacje indywidualne i zakupy zestawu odzieży na rozmowę kwalifikacyjną, konsultacje indywidualne
z doradcą kariery, psychologiem, prawnikiem, szkolenie komputerowe, bilety na przejazdy MPK, poradnictwo prawne.
W drugim etapie 3-miesięczna płatna praktyka zawodowa we wrocławskich przedsiębiorstwach. Źródło oraz szczegóły.
Jelenia Góra. Bezpłatne doradztwo nt. zawierania umów w organizacji pozarządowej. Regionalne Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej
z podregionu jeleniogórskiego (powiaty: jeleniogórski, bolesławiecki, lwówecki, lubański, kamiennogórski, zgorzelecki
oraz miasta Jelenia Góra) do udziału w bezpłatnym doradztwie „Zawieranie umów w działalności organizacji
pozarządowych”. Zapisy do 6 grudnia 2013r. 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.

