Biuletyn informacyjny Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego
9/grudzień
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:
Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału
w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty
dofinansowywane w 2015 r. ze środków krajowego
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).
Składane projekty realizują cel główny P FIO, jakim jest
zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji
pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma
umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne
działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz
w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.
Termin składania ofert: do 19 stycznia 2015r.
Forum Organizacji Pozarządowy - Oferta szyta na miarę - czyli jak odpowiadać na potrzeby lokalnych organizacji
pozarządowych [Świdnica, 22 grudnia 2014]. Fundacja „Merkury” prowadząca Dolnośląski Punkt KonsultacyjnoDoradczy w Wałbrzychu zaprasza do udziału w Forum Organizacji Pozarządowych pod hasłem „Oferta szyta
na miarę – czyli jak odpowiadać na potrzeby lokalnych organizacji pozarządowych”. Program forum oraz szczegóły:
http://www.inkubatorngo.info/.
Kształtowanie Polityk Publicznych: Weź udział w projekcie wspierającym ciała konsultacyjno-doradcze! Działają
Państwo w Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Radzie Seniorów, Radzie Młodzieżowej, Radzie Gminy czy
w jakiejkolwiek innej radzie lub zespole o charakterze konsultacyjno-doradczym? Państwa Instytucja jest
zainteresowana tematem powoływania takich rad/ zespołów? Jeżeli przynajmniej na jedno z tych pytań
odpowiadają Państwo „tak”, to ten projekt jest dla Państwa. Szczegóły: http://www.dfop.org.pl/.
Przedstawiciele Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych uczestniczyli w spotkaniu Grupy roboczej
wspierające prace nad RPO na lata 2014-2020. W dniu 27 listopada 2014r. we Wrocławiu przedstawiciele DFOP,
Maria Mika i Arkadiusz Czocher, uczestniczyli w VIII spotkaniu Grupy roboczej wspierającej prace nad
przegotowaniem regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 dla województwa dolnośląskiego.
Szczegóły: http://www.dfop.org.pl/.
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Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego: Praca dla Doradcy w Regionalnym Punkcie KonsultacyjnoDoradczym. Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Departament Spraw Społecznych Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD) zwraca się z prośbą o wycenę zadań doradcy
w Regionalnym Punkcie Konsultacyjno-Doradczym dla organizacji pozarządowych. Do zadań doradcy będzie
należało m.in.: doradzanie na etapie przygotowania wniosków aplikacyjnych, ofert, właściwej konstrukcji budżetu
projektu, zarządzania projektem oraz doradzanie w trakcie jego realizacji, doradztwo w sprawie kwalifikalności
wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych i dotacji budżetu Województwa
Dolnośląskiego i inne. Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV do dnia 31 grudnia 2014 r. Szczegóły:
http://www.umwd.dolnyslask.pl/.
Materiały ze spotkania nt. FIO 2014-2020. W dniach 1 oraz 2 grudnia 2014 r. we Wrocławiu odbyło się,
zorganizowane przez Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD, spotkanie z ekspertami
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dotyczące przyjęcia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata
2014-2020. Atrakcyjna tematyka szkolenia spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony dolnośląskich
organizacji pozarządowych (przeszło 200 zgłoszeń), co przełożyło się na wysoką frekwencję podczas spotkań.
W linku poniżej przedstawiamy materiały udostępnione przez Panie ekspertki z Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej. Źródło: http://www.dfop.org.pl/.
Spotkania informacyjne dla organizacji z regionu Jeleniej Góry [15, 19 grudnia 2014]. Dolnośląski Punkt
Konsultacyjno-Doradczy w Jeleniej Górze zaprasza na dwa spotkania informacyjne nt. Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich 2015 - regulamin konkursu, zasady aplikowania o środki oraz Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw
2015 - regulamin konkursu, zasady aplikowania o środki, generator wniosków aplikacyjnych. Udział w spotkaniach
jest bezpłatny. Szczegóły: http://www.inkubatorngo.info/.
Prezydent Bronisław Komorowski uroczyście podpisał projekt nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Tym
samym prace nad zmianami w przepisach dotyczących stowarzyszeń przenoszą się do Sejmu. Dodajmy,
że Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych ponad 3 lata temu zorganizowała 8 debat na Dolnym Śląsku,
których podsumowaniem była konferencja "Dobre prawo dla NGO" zorganizowała w czerwcu 2011 r.
We wszystkich tych wydarzeniach uczestniczyło ok. 200 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Przedstawiliśmy
zgłoszone postulaty zmian Prawa o stowarzyszeniach, a także innych przepisów dotyczących NGO, Ogólnopolskiej
Federacji Organizacji Pozarządowych i Kancelarii Prezydenta RP. Więcej informacji: http://wiadomosci.ngo.pl/.
Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza wyniki głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych
do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Szczegóły:
http://wiadomosci.ngo.pl/.
Fundacja Świat z Uśmiechem z siedzibą w Oleśnicy prowadząca Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy
w Oleśnicy z filią w Oławie zorganizowała w dniu 14 grudnia 2014 szkolenie pn.: „Tworzenie Projektów
Społecznych”. W ramach szkolenia, 13 uczestników, reprezentujących organizacje pozarządowe zapoznało się
z metodologią Project Cyle Managemment – od analizy potrzeb do realizacji projektu. Trener zapoznał również
uczestników z metodami pomiaru potrzeb w społecznościach lokalnych oraz zapoznał z podstawowymi technikami
zarządzania projektem a także zwiększenia jakości realizowanych projektów. W ramach ćwiczeń uczestnicy mogli
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przygotować zarys indywidualnych projektów społecznych, które będą mogli dopracować i złożyć w kolejnej edycji
małych inicjatyw. Szczegóły: http://www.inkubatorngo.info/.
Wałbrzyszanki laureatkami Dolnośląskiego Konkursu Wolontariatu 2014. Dwie wałbrzyszanki z grupy Brave Kids
zostały laureatkami Dolnośląskiego Konkursu Wolontariatu 2014 Roku, a specjalne wyróżnienie otrzymała grupa
wałbrzyskich wolontariuszy Brave Kids. To wspaniała wiadomość dla Wałbrzycha. Projekt, który jest unikatowym
wydarzeniem o zasięgu międzynarodowym, prezentującym rzadkie, ginące tradycje z całego świata. To spotkanie
młodych odważnych dzieci, które mówią o tym skąd pochodzą, jakie są ich wartości, obyczaje, kultura. Brave Kids
to projekt edukacyjny, który powstał w ramach międzynarodowego festiwalu kulturalnego „Brave Festiwal Przeciwko wypędzeniu z Kultury” we Wrocławiu. Źródło: http://dolnoslaskie.ngo.pl/.
Zamieść inicjatywę w Witrynie Obywatelskiej Prezydenta RP. Do 30 stycznia 2015 roku istnieje możliwość
składania wniosków o umieszczenie inicjatyw w Witrynie Obywatelskiej, które wezmą udział w trzeciej edycji
konkursu o Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP. Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest
miejscem gromadzenia i rozpowszechniania dobrych praktyk, które są podzielone na trzy kategorie: Wspólnota
Obywatelska, Partnerstwo Samorządów, Obywatelska Inicjatywa Lokalna. Forma opisów jest dostosowana
do łatwego wykorzystania doświadczeń gromadzonych w Witrynie, aby zachęcić następców do podążania drogą
wskazaną przez aktywne środowiska. Witryna Obywatelska jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Źródło:
http://dolnoslaskie.ngo.pl/.
UMWD: Środki finansowe na dotacje z art.19a - stan na 2.12.2014 r. Kwota środków finansowych przeznaczona na
dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
UMWD wynosi 0,00 zł - stan na dzień 2 grudnia 2014 r.

SZKOLENIA/WARSZTATY:
Szkolenie - Wykorzystanie internetu w pracy i promocji organizacji pozarządowej [Żmigród, 18 grudnia 2014].
Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Żmigrodzie zaprasza na szkolenie pn. Wykorzystanie internetu w pracy
i promocji organizacji pozarządowej. Szczegóły: http://www.inkubatorngo.info/.
Szkolenie - Zamknijmy rok z klasą [Ząbkowice Śl., 19 grudzień 2014]. Koniec roku to dla organizacji pozarządowych
czas podsumowań i rozliczeń, a części organizacji pozarządowych po raz pierwszy stanie przed faktem
podsumowania roku w swoim stowarzyszeniu czy fundacji. Dodatkowo w ostatnim czasie zostały wprowadzone
zmiany w ustawie o rachunkowości, które wpłyną także na sposoby rozliczania i sprawozdawczości organizacji
pozarządowych a decyzję o zmianach trzeba podjąć już wkrótce. W związku z powyższym zapraszamy Państwa na
nieodpłatne szkolenie "Zamknijmy rok z klasą" organizowane w ramach działań Punktu Konsultacyjno-Doradczego
dla NGOw Ząbkowicach Śl. Szczegóły: http://www.inkubatorngo.info/.
Szkolenie - Jak napisać dobry projekt do FIO? [Lubań, 29 grudnia 2014]. Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy
w Lubaniu zaprasza na szkolenie dot. Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Celem szkolenia jest przekazanie
uczestnikom praktycznych informacji w zakresie ubiegania się o dotację z FIO. Jest to największy, ogólnopolski
program skierowany do organizacji pozarządowych. Szczegóły: http://www.inkubatorngo.info/.
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Szkoła Liderów - ponad 100 godzin szkoleniowych. Szkoła Liderów to unikalny, ponad 100-godzinny, bezpłatny
program szkoleniowy dla liderów działających aktywnie w przestrzeni społecznej, w sektorze biznesu i w służbie
publicznej. Do udziału w Szkole Instytut Edukacji Społecznej zaprasza mieszkańców Dolnego Śląska w wieku 18-30
lat. Zajęcia rozpoczną się 18 lutego 2014 we Wrocławiu. Termin zgłoszeń do 1 lutego 2015r. Źródło oraz szczegóły:
http://dolnoslaskie.ngo.pl/.

Przygotowała:
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, ul. Nabycińska 19, IIIp, pok. 409 53-677 Wrocław, tel./faks (71)
793 23 24, www.dfop.org.pl.
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