Biuletyn informacyjny Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego
1/marzec 2015
Z przyjemnością informujemy, iż dzięki wsparciu finansowemu z Budżetu Samorządu Województwa
Dolnośląskiego,
Dolnośląska
Sieć
Doradztwa
Pozarządowego
od
1
marca 2015r.
z pełną mocą wznawia działalność 14 Punktów Konsultacyjno-Doradczych. Serdecznie zapraszamy do
odwiedzenia Punktów w Państwa regionie. Dane teleadresowe Dolnośląskich Punktów KonsultacyjnoDoradczych znajdziesz tutaj: http://www.inkubatorngo.info/2/lokalne-inkubatory.
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.
Dołącz do nas na facebooku

WIADOMOŚCI/INFORMACJE:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego. Ogłoszenie o wynikach głosowania. Rada
Działalności Pożytku Publicznego ogłasza wyniki głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych
do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (KM RPO
WD). W głosowaniu na przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz federacji organizacji
pozarządowych największą liczbę głosów uzyskał Pan Arkadiusz Czocher (zastępca: Pani Maria Lewandowska-Mika).
Więcej na http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/1428348.html.
Dolnośląskie. Mobilne biuro doradztwa. Zgłoś się i skorzystaj z indywidualnego programu wsparcia! Z oferty
Mobilnego Biura Doradczego mogą skorzystać organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie Dolnego Śląska
pracujące z młodzieżą. Zgłaszając swoją organizację zyskujesz możliwość skorzystania z unikalnego programu
coachingu dla organizacji pracujących z młodzieżą, czyli wsparcia krojonego na miarę! Zgłoś swoją organizację i nie
martw się o resztę! Udział w projekcie jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona! Kinga Ekert
kinga.ekert@drm.org.pl +48 600 28 30 30. Szczegóły na http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/1422757.html.
Weź udział w szkoleniach oraz w tworzeniu Dolnośląskiej Mapy Rad. Jaka powinna być rola Rad w kształtowaniu
polityk publicznych na Dolnym Śląsku – o tym i wielu innych zagadnieniach dowiedzieli się uczestnicy szkoleń
zrealizowanych w styczniu w ramach projektu „Współpraca na rzecz kształtowania Polityk Publicznych na Dolnym
Śląsku”. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprosiła do uczestnictwa w projekcie członków i
członkinie Dolnośląskich Rad Działalności Pożytku Publicznego, Rad Seniorów, Rad Młodzieżowych, Rad Gminy, Rad
Zatrudnienia oraz wszystkie osoby zasiadające w jakiejkolwiek innej radzie lub zespole o charakterze konsultacyjnodoradczym. Szczegóły na http://www.politykipubliczne.dfop.org.pl/aktualnosci/1/news/1/entry/17.
Ruszył kolejny - II nabór wniosków w ramach Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw. Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych „TRATWA”, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Fundacja Wspierania
Organizacji Pozarządowych „Umbrella”, Operatorzy projektu „Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw”, ogłaszają II
nabór wniosków dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, w tym o charakterze
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samopomocowym na mikrodotacje: na realizację projektów w dowolnej z 33 sfer pożytku publicznego,
na wsparcie strukturalne dla młodych organizacji pozarządowych. Nabór potrwa do 8 marca 2015r. Szczegóły na
http://maleinicjatywy.pl/.
Poradniki dotyczące konsultacji społecznych - zapraszamy do lektury! Zachęcamy Państwa do zapoznania się
z poradnikiem dobrych praktyk oraz poradnikiem konsultacji społecznych, które powstały w ramach realizacji
projektu: Dolnośląska Platforma Dialogu i Konsultacji Społecznych. Celem projektu było między innymi:
wzmocnienie i poprawa jakości konsultacji społecznych wśród organizacji pozarządowych i jednostek samorządu
terytorialnego oraz zwiększenie wiedzy i kompetencji z zakresu korzystania z aktywnych metod i technik konsultacji.
Czytaj poradnik konsultacji społecznych; Czytaj poradnik dobrych praktyk.
Rozpoczęła się rekrutacja do XXI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży! Sejm Dzieci i Młodzieży jest projektem
edukacyjnym, którego siłą są jego uczestnicy. Co roku kilkaset młodych, pełnych pasji, energii i pomysłów ludzi
z całej Polski pokazuje, że ich wspólnym celem jest aktywne działanie oraz zmiana otaczającego ich świata.
1 czerwca 2015 roku odbędzie się kolejna, XXI sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. Zanim uczestnicy i uczestniczki
projektu zasiądą w ławach poselskich, wykonają zadanie rekrutacyjne, którego temat w tym roku brzmi: „Miejsca
młodych – jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież”. Więcej na
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1423358.html.
Nowy wzór sprawozdania finansowego dla jednostek mikro. W związku ze zmianą ustawy z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) wprowadzoną ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie
ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1100), która weszła w życie z dniem 5 września 2014 roku zostało
uchylone rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2001 r. Nr 137 poz. 1539 z późn. zm.). Zmiana polega m.in. na wprowadzeniu pojęcia
jednostki mikro dla organizacji, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz organizacji, które prowadzą
działalność gospodarczą i spełniają przesłanki określone w art. 3 ust. 1a pkt. 1 i 2 ww. ustawy. Więcej
na http://www.pozytek.gov.pl/Nowy,wzor,sprawozdania,finansowego,dla,jednostek,mikro,3665.html.
Zaproszenie na spotkanie pozarządowej strony RDPP z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które
odbędzie się w dniu 9 marca 2015 r. Pozarządowa strona Rady Działalności Pożytku Publicznego zaprasza
wszystkich zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w spotkaniu, które
odbędzie się 9 marca 2015 r. o godz. 12.30 w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5
w sali im. A. Bączkowskiego (I piętro). Wszystkich zainteresowanych prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 3 marca 2015
r. na adres e-mail: anna.moskwa@mpips.gov.pl. Program na http://www.pozytek.gov.pl/.
Waldkindergarten – przedszkola leśne. Koncept, formy, przykłady przedszkolnej edukacji przyrodniczej
w Niemczech. Idea pracy pedagogicznej z dziećmi pod gołym niebem, o każdej porze roku jest w Polsce zupełnie nie
znana. I szokująca. Metoda ta jednak jest od ponad 70 lat z powodzeniem realizowana na świecie. Ma wielu
realizatorów, tomy naukowych opracowań i badań. Ma swoich zwolenników i krytyków. Rosną kolejne pokolenia
wychowanków. Warto przyjrzeć się bliżej tej wychowawczej koncepcji...
Wrocławskie Stowarzyszenie
Wychowaców zaprasza na warsztat, którego celem jest poznanie niemieckiej pedagogiki Waldkindergarten –
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przedszkoli leśnych. Termin: 21 marca 2015 (sobota). Warunki uczestnictwa, karta zgłoszeniowa, program
i szczegóły: r.ryszka@wychowawcy.wroclaw.pl.

SZKOLENIA/WARSZTATY:
Bezpłatne szkolenie „Rola Rad w kształtowaniu polityk publicznych na Dolnym Śląsku”. Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych zaprasza członków Rad Działalności Pożytku Publicznego, Rad Seniorów, Rad
Młodzieżowych, Rad Gminy, Rad Zatrudnienia oraz wszystkie osoby zasiadające w jakiejkolwiek innej radzie lub
zespole o charakterze konsultacyjno-doradczym na dwudniowe bezpłatne szkolenie, które odbędzie się w dniach
19-20 marca 2015 w Krzyżowej. Zgłoś się już dziś. Szczegóły na http://www.politykipubliczne.dfop.org.pl/.
Bezpłatny warsztat „Źródła finansowania projektów społecznych, budowanie partnerstw międzysektorowych
i tworzenie warunków do społecznej aktywności”. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wspólnie
z Fundacją "Merkury" serdecznie zaprasza do udziału w dwudniowym warsztacie tematycznym, który odbędzie się
w dniach 09-10 marca 2015r. w Kłodzku. Zgłoś się już dziś! Prześlij wypełniony formularz zgłoszeniowy do dnia 4
marca 2015 r. Więcej na http://www.dfop.org.pl/.
Jeśli działasz na rzecz swojej społeczności, a chcesz robić to jeszcze skuteczniej – zapraszamy Cię do Programu
Liderzy PAFW! Jeśli znasz osobę, którą uważasz za lidera/liderkę – poleć jej Program! Uczestnicy Programu Liderzy
PAFW biorą udział w cyklu czterech szkoleń oraz autorskiej metodzie tutoringu. W trakcie dwunastu spotkań
tutor/ka towarzyszy liderowi, słucha, dzieli się własnym doświadczeniem, pomaga wypracować rozwiązania
problemów i przygotować się do wprowadzenia zmiany w swoim środowisku. Zgłoszenia do 8 marca 2015 roku.
Szczegółowych informacji udzielają. Paulina Książek, Agnieszka Szelągowska, tel.: 510 078 760 lub 22 556 82 58 (w
godz.: 9:30-17:00), e-mail: liderzy@szkola-liderow.pl.
Słuchanie i mówienie - czy to takie proste? Wiosenna oferta warsztatu dla wszystkich tych, którzy chcą zwiększyć
swoje umiejętności komunikacyjne. Zapraszamy już 13 marca. Zapisy trwają! Warsztat pozwoli uczestnikom
na dostrzeżenie tego, jak ważną umiejętnością w procesie komunikacji jest aktywne słuchanie. termin: 13.03.2015
(piątek), 17.00-20.00. Szczegóły na http://ces.wroclaw.pl/szkolenie/420-sluchanie-i-mowienie-czy-takie-proste.
Przygotowała:
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, ul. Nabycińska 19, III p., pok. 409 53-677 Wrocław, tel./faks (71)
793 23 24, www.dfop.org.pl.
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