Biuletyn informacyjny Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego
2/kwiecień
Zapraszamy na stronę projektu www.inkubatorNGO.info! Dowiesz się tam co aktualnie dzieje się w Sieci oraz na
jakie wydarzenia zapraszają Dolnośląskie Punkty Konsultacyjno-Doradcze.
Dane teleadresowe Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno-Doradczych znajdziesz tutaj:
http://www.inkubatorngo.info/2/lokalne-inkubatory
Dołącz do nas na facebooku

WIADOMOŚCI/INFORMACJE:
Spotkanie informacyjne na temat powoływania rady pożytku publicznego oraz rady senioralnej w Żmigrodzie.
Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Żmigrodzie serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne
nt. możliwości powołania rady pożytku publicznego oraz rady senioralnej, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia
2014 o godzinie 11:00 w kawiarni Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie. Więcej informacji.
Spotkanie informacyjne - Konsultacje Programu Strategii Rozwoju Gminy Ząbkowice Śląskie. Burmistrz Ząbkowic
Śląskich Marcin Orzeszek oraz Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Ząbkowicach Śląskich zapraszają
organizacje pozarządowe na spotkanie informacyjne dotyczące konsultacji Programu Strategii Rozwoju Gminy
Ząbkowice Śląskie na lata 2014-2020r. Spotkanie odbędzie się w dn. 25 kwietnia 2014 (piątek) o godz. 15.30 w Sali
Konferencyjnej Urzędu Miasta w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15. Więcej informacji.
Czy potrafimy modelowo współpracować? O idealnej współpracy administracji i organizacji pozarządowych marzy
chyba każdy przedstawiciel organizacji pozarządowych. Nie każdy jednak z nas posiada umiejętności i potrafi
rozmawiać współdziałać i współpracować, a i administracja nie zawsze jest otwarta na dialog. W Wałbrzychu
o współpracy chcą rozmawiać zarówno samorządowcy jak i organizacje pozarządowe. Dlatego też Fundacja
Merkury, Miasto Wałbrzych oraz Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych realizuje projekt „Modelowa
współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Wałbrzychu”. Dzięki niemu idealna współpraca
staje się coraz bardziej realna. Więcej informacji.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło pracę nad zmianą ustawy o spółdzielniach socjalnych.
W związku z powyższym Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych i Fundacja „Merkury” – prowadzące
w partnerstwie Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu i Wrocławiu – zapraszają 30 kwietnia na
spotkanie, podczas którego zebrane zostaną propozycje zmian ustawy o spółdzielniach socjalnych. Spotkanie
poprowadzi Cezary Miżejewski. Więcej informacji.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych
do wzięcia udziału w spotkaniach grup roboczych dot. programu współpracy MPiPS z organizacjami
pozarządowymi na lata 2015 – 2017. Program przygotowywany jest w ramach projektu „Synergia – program
współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017”. Więcej informacji.
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Zbliża się termin składania zeznań podatkowych. Warto przy tej okazji podzielić się informacją o potrzebujących
i przekazać zachęcić do przekazania 1 proc. podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Pełny ich wykaz
znajduje się na stronie internetowej Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS. Zawiera aktualne numery
rachunków bankowych 7.667 organizacji. Zostały one zgłoszone do właściwego urzędu skarbowego. W czasie
rozliczeń z fiskusem z PIT za 2012 r. swój 1 proc. podatku przekazało organizacjom pożytku publicznego ponad 11,5
mln osób. Najwięcej w historii. OPP dostały dzięki temu rekordowe 480 mln zł. Więcej informacji.
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Fundacja EkoRozwoju serdecznie zapraszają do udziału w debacie
pt. "Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 20142020 - woj. dolnośląskie". Celem niniejszej debaty będzie zaprezentowanie i przedyskutowanie postulatów
organizacji pozarządowych dotyczących programowania i wydatkowania funduszy europejskich na szczeblu
regionalnym w lata 2014-2020 w gronie przedstawicieli sektora pozarządowego, Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
oraz zainteresowanych stron. Więcej informacji.
III Dolnośląski Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych GaleriON 2014. Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego i Stowarzyszenie MOTYL na rzecz Integracji i Aktywności Artystycznej Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej zapraszają do udziału w III Dolnośląskim Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych
GaleriON 2014 pod honorowym patronatem Radosława Mołonia Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego.
Celem przeglądu jest promocja wytworów i produkcji artystycznych niepełnosprawnych twórców z Dolnego Śląska
oraz wyszukanie wśród nich osób szczególnie uzdolnionych. Więcej informacji.
Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką
europejską w wieku od 18 do 26 lat do udziału w spotkaniu młodych Europejczyków (mile widziani studenci
i studentki z Polski i Niemiec). Spotkanie odbędzie się w maju 2014 w Krzyżowej. Wspólnie podejmiemy dyskusję
nt. zjednoczenia Europy i postaramy się odkryć różne sposoby na szerzenie wiedzy o historii Polski i Niemiec na tle
europejskim. Podczas warsztatów artystycznych (fotografia, film) postaramy się wytyczyć własną drogę ku Europie.
Krzyżowa jako miejsce historyczne stanowi niepowtarzalne zaplecze do dyskusji na temat przeszłości i przyszłości
stosunków europejskich. Więcej informacji.
Biuro Programu Kreatywna Europa/ Creative Europe Desk Polska zaprasza osoby bezpośrednio zaangażowane
w przygotowanie i realizację projektów międzynarodowych w dziedzinie kultury do udziału w spotkaniach
Akademii Doskonałego Projektu – czyli jak napisać skuteczną aplikację w programie Kultura komponent Kultura.
W maju 2014 spotkania odbędą się w: Białymstoku, Lublinie, Wrocławiu i Katowicach. Podczas tegorocznej edycji
zaplanowanych zostało 12 spotkań, w czasie których zaprezentowane zostaną zasady przygotowania projektów
i wypełniania wniosków o unijne granty na międzynarodowe działania kulturalne – czyli jak pomysł „przelać” na
papier. Omówione zostaną te aspekty aplikacji, które są istotne dla ekspertów oceniających wnioski i wpływają na
skuteczność pozyskiwania dotacji. Więcej informacji.
Zbliża się VI edycja konkursu "Odkryj e-wolontariat". Chcesz prowadzić projekt w Internecie, zrobić w sieci coś
dobrego? Podziel się swoim pomysłem i zdobądź grant na jego realizację! Fundacja Dobra Sieć i PolskoAmerykańska Fundacja Wolności wkrótce ogłoszą szóstą edycję konkursu „Odkryj e-wolontariat”. Całość konkursu
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składa się z dwóch etapów. W pierwszym z nich uczestnicy składać będą tzw. „wnioski wstępne”, w których
naszkicują pomysł na projekt. Spośród nich Kapituła Konkursu wyłoni 10 finalistów, którzy wezmą udział
w inspirujących warsztatach. Zadaniem finalistów będzie dopracowanie koncepcji i złożenie wniosków pełnych,
spośród których wyłonieni zostaną laureaci. Najlepsi z najlepszych otrzymają grant na realizację pomysłu na
społeczną działalność w sieci! Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz wniosku wstępnego
dostępny na stronie http://e-wolontariat.pl/pl/odkryj-e-wolontariat. Formularz będzie aktywny od 1 do 30 kwietnia
2014 r. Więcej informacji.
Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu oraz Wrocławiu cały czas zapraszają do skorzystania
z oferty! Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja „Merkury” oraz partnerzy zapraszają do
skorzystania z oferty Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej. W ofercie, szkolenia, warsztaty, doradztwa, usługi
księgowe oraz marketingowe i wiele innych. Więcej informacji.

SZKOLENIA/WARSZTATY:
Pozyskiwanie środków finansowych – zasady tworzenia ofert i projektów. Dolnośląska Federacja Organizacji
Pozarządowych wspólnie z Fundacją "Merkury" serdecznie zaprasza do udziału w dwudniowym warsztacie
tematycznym, który odbędzie się w dniach 15-16 maja 2014r. w Dzierżoniowie. Celem warsztatów jest wyposażenie
uczestników w praktyczne umiejętności poszukiwania źródeł finansowania organizacji, przygotowywania ofert i
projektów do konkursów ogłaszanych przez instytucje publiczne i prywatne. Więcej informacji.
Bezpłatne wsparcie dla obywateli Ukrainy. Fundacja "Ukraina" zaprasza do udziału w projekcie szkoleniowodoradczym adresowanym do obywateli Ukrainy, zamieszkujących legalnie na terenie Dolnego Śląska. Skorzystaj z
bezpłatnego wsparcia i bądź z Polską na TY! Więcej informacji.
Szkolenie - Kobiecy sukces w polityce! [cykl] Stowarzyszenie Aktywność Kobiet we współpracy z partnerami
przygotowało cykl szkoleń dla wszystkich kobiet chcących skutecznie uczestniczyć w życiu polityczno-społecznym.
Spotkania przygotowują do startu w tegorocznych wyborach samorządowych. Projekt jest adresowany do
wszystkich Pań chcących aktywnie uczestniczyć w życiu polityczno-społecznym bez względu na barwy polityczne,
przekonania i środowisko, z którego się wywodzą. Więcej informacji.
Szkolenie z zakresu standardów usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej. Podczas szkoleń
uczestnicy zostaną wprowadzeni w tematykę standaryzacji usług socjalnych i modeli instytucji pomocy i integracji
społecznej, zaprezentowane zostaną standardy pracy socjalnej i wybranych usług świadczonych dla osób
oczekujących pomocy. W czasie szkolenia przedstawione zostaną praktyczne sposoby wdrożenie w organizacjach
pozarządowych usług realizowanych zgodnie z ustalonym standardem. Tematyka będąca przedmiotem szkolenia
koresponduje z przygotowywanymi zmian ustawowych w systemie pomocy społecznej, które m.in. wskazują na
rozwój usług społecznych dla różnych grup osób oczekujących wsparcia oraz podkreślają znaczenie organizacji
pozarządowych jako podmiotów rozwijających rynek usług społecznych. Z tematyką szkolenia powinna więc
zapoznać się każda rozwijająca się organizacja socjalna. Szkolenia są bezpłatne, organizator zapewnia uczestnikom
zakwaterowanie i wyżywienie podczas szkolenia, nie pokrywa jedynie kosztów dojazdu na szkolenie. Więcej
informacji.

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Wrocław. Warsztaty kadrowe - dokumentacja kadrowa, akta osobowe w organizacjach pozarządowych.
Szkolenie adresowane jest do osób, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu prawa pracy, prowadzenia dokumentacji
pracowniczej, ewidencji czasu pracy. Termin 12 i 14 maja 2014 w godz. 17.00 - 20.00. Ostateczny termin zgłoszeń:
8 maja 2014r. Więcej informacji.
Wrocław. Kreowanie medialnego wizerunku organizacji pozarządowej - warsztaty z kontaktów z mediami.
W programie mi: Media relations - jako podstawowe narzędzie public relations. Podział mediów ze względu na
efektywność wykorzystania do celów NGO. Fazowość działania mediów - efekt sinusoidalny kreacji tematów.
Elementy media planu. Mierzalność efektów media relations. Ćwiczenia praktyczne. Termin 13 i 14 i 15 maja br.
w godz. 16.30 – 20.30. Ostateczny termin zgłoszeń: 8 maja 2014r. Więcej informacji.
Wrocław. Kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Czas trwania:
6 dni – łącznie 36 godzin lekcyjnych. Kurs jest realizowany wg rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn.
21.01.1997 w sprawie warunków jakie musza spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej,
także zasad jego organizowania i nadzorowania Dz.U. nr 218 poz. 1696r z późniejszymi zmianami. Termin 19,20,
21,26,27 i 28 maja 2014 w godz. 16.00 – 20.30. Ostateczny termin zgłoszeń: 15 maja 2014r. Więcej informacji.
Wrocław. Ochrona danych osobowych dla organizacji pozarządowej – warsztaty dwudniowe. Termin 19 i 20 maja
br. w godz.17.00 – 20.00. Miejsce Liceum Ogólnokształcące nr XII Plac Orląt Lwowskich 2A sala 112 I piętro.
Ostateczny termin zgłoszeń: 15 maja 2014r. Termin 19 i 20 maja br. w godz.17.00 – 20.00. Więcej informacji.
Wrocław. Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku. Kurs jest realizowany wg rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dn 21.01.1997 w sprawie warunków jakie musza spełniać organizatorzy wypoczynku dla
dzieci i młodzieży szkolnej, także zasad jego organizowania i nadzorowania Dz.U. nr 218 poz. 1696r z późniejszymi
zmianami. Kurs umożliwia zdobycie uprawnień do wykonywania obowiązków kierowników placówek wypoczynku
dla dzieci i młodzieży zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Ostateczny termin zgłoszeń: 5 czerwca 2014r.
Termin 9 i 10 czerwca 2014 w godz.16.30 – 20.30. Więcej informacji.
Wrocław. Kurs księgowości dla przedstawicieli organizacji pozarządowych – podstawy. Uczestnikami kursu mogą
być osoby, które chcą poznać od strony praktycznej zasady księgowości w organizacji pozarządowej i zdobyć nowe
kwalifikacje. Kurs jest skierowany jest do osób, które przygotowują się do podjęcia pracy w działach księgowości lub
już ją rozpoczęły. Termin 22 i 27 i 29 maja 2014 w godz.9.00-15.00. Ostateczny termin zgłoszeń: 20 maja 2014r.
Więcej informacji.
Wrocław. Warsztaty naliczania płac w organizacji pozarządowej. Szkolenie adresowane jest do osób, które chcą
zdobyć wiedzę z zakresu naliczania wynagrodzeń, rozliczeń z ZUS i US z uwzględnieniem specyfikacji organizacji
pozarządowej Termin 26 i 27 i 28 maja 2014 w godz.16.30 – 20.30. Ostateczny termin zgłoszeń: 22 maja 2014r.
Więcej informacji.
Wrocław. Kurs obsługi programu kadrowo - płacowego w organizacji pozarządowej. Termin 3 i 4 i 5 czerwca 2014
w godz. 16.30-20.30. Ostateczny termin zgłoszeń: 30 maja 2014r. Więcej informacji.
Wrocław. BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami w organizacji pozarządowej. Szkolenie bhp jest
przeznaczone dla: pracodawców, w tym osób kierujących organizacją pozarządową, innych osób kierujących
pracownikami. Szkolenie jest obowiązkowe dla w/w grup i zgodnie z wymaganiami powinno być przeprowadzone
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nie rzadziej niż co 6 lat. 5 i 6 czerwca 2014 w godz. 9.00 – 15.00. Ostateczny termin zgłoszeń: 3 czerwca 2014r.
Więcej informacji.
Wrocław. Kurs obsługi programu Płatnik ZUS wersja 9. Szkolenie adresowane jest do osób, które chcą poznać
obsługę programu Płatnik ZUS w wersji 9.01.001B – zajęcia w sali komputerowej. Termin 10 i 11 czerwca br.
w godz.17.00 – 20.00. Ostateczny termin zgłoszeń: 6 czerwca 2014r. Więcej informacji.
Wrocław. Animator zabaw – warsztaty. Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę z dziećmi,
młodzieżą, pragnące wzmocnić swoje kompetencje oraz rozwinąć , udoskonalić swoje wypracowane umiejętności
komunikacyjne, budowania i motywowania grupy. Termin 12 i 13 czerwca br. w godz.9.00 – 15.00. Ostateczny
termin zgłoszeń: 9 czerwca 2014r. Więcej informacji.
Wrocław. Organizacja pozarządowa jako płatnik podatku dochodowego i VAT. Termin 12 i 17 czerwca 2014 w
godz.17.00 – 20.00. Ostateczny termin zgłoszeń: 10 czerwca 2014r. Więcej informacji.
Przygotowała:
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, pl. Solidarności 1/3/5, pok. 319,
53-661 Wrocław, tel./faks (71) 793 23 24, www.dfop.org.pl
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