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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:
Dolnośląski Kongres Obywatelski, 24 kwietnia 2015r.,
w Krzyżowej.
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz
z Fundacją „Jagniątków”, Fundacją „Merkury”, Fundacją
„Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego oraz
Dolnośląską Federacją Profilaktyki Uzależnień „Ślęża”
w partnerstwie z Klastrem Przedsiębiorstw Społecznych
oraz Związkiem Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć
Partnerstw LGD” zapraszają do udziału w Dolnośląskim
Kongresie Obywatelskim, organizowanym w dniu
24 kwietnia 2015 r., w Krzyżowej k. Świdnicy.
Na Dolnym Śląsku działa kilkanaście tysięcy aktywnych Dolnoślązaków, angażując się w realizację inicjatyw
obywatelskich, wolontariat i działając w organizacjach pozarządowych. Uzupełniają swoimi działaniami obszary
nieobejmowane przez administrację samorządową. Jaka ma być rola społeczników w przyszłości? Czy tylko
działanie w organizacjach za własne środki, czy realizacja zadań publicznych? Jak radzić sobie w gąszczu przepisów
i ich interpretacji? Co czynić, aby formalności nie zniechęcały do społecznej aktywności?
Na te tematy oraz wiele innych będziemy mogli wspólnie porozmawiać podczas Dolnośląskiego Kongresu
Obywatelskiego w Krzyżowej k. Świdnicy.
Jeżeli działasz w stowarzyszeniu, fundacji, kole gospodyń wiejskich, lokalnej grupie działania, ochotniczej straży
pożarnej, organizacji sportowej, spółdzielni socjalnej lub jesteś osobą zaangażowaną w sprawy społeczne, to nie
może Cię nie być tego dnia w Krzyżowej.
ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ!
Szczegóły: http://www.dfop.org.pl/.
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Targi Ekonomii Społecznej podczas Dolnośląskiego Kongresu Obywatelskiego! Zapraszamy wystawców!
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz partnerzy zapraszają: organizacje pozarządowe w tym
stowarzyszenia i fundacje, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, zakłady aktywności zawodowej, i pozostałe
podmioty ekonomii społecznej (działające na terenie powiatów: wrocławski, górowski, milicki, oleśnicki, oławski,
strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski i m. Wrocław) do udziału i zaprezentowania się w Targach Ekonomii
Społecznej, które odbędą się w dniu 24 kwietnia 2015 r., w Krzyżowej k. Świdnicy podczas Dolnośląskiego
Kongresu Obywatelskiego. Celem wydarzenia jest promowanie idei ekonomii społecznej poprzez pokazanie
działalności istniejących spółdzielni socjalnych, dzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami w obszarze
ekonomii społecznej oraz możliwość nawiązania współpracy pomiędzy uczestnikami Targów Ekonomii Społecznej
i Dolnośląskiego Kongresu Obywatelskiego. Szczegóły: http://www.dfop.org.pl/.
IV Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych 2015! Zapraszamy wszystkie dolnośląskie organizacje
pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, przedstawicieli instytucji publicznych oraz firmy odpowiedzialne
społecznie do wzięcia udziału w IV Dolnośląskich Targach Organizacji Pozarządowych 2015, które odbędą się
24 maja 2015 na terenie kompleksu Hali Stulecia. Targi mają charakter rodzinnego pikniku i największego święta
NGO w regionie. Ich celem jest promocja dolnośląskich organizacji pozarządowych oraz różnych przejawów
aktywności społecznej wśród mieszkańców Dolne go Śląska, a także integracja trzech sektorów – publicznego,
prywatnego i pozarządowego. Wstęp na teren wydarzenia jest bezpłatny. Nabór organizacji i podmiotów trwa
od 3 do 17 kwietnia 2015 r. i odbywa się poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie www.halastulecia.pl
bądź formularz papierowy. Szczegółowe informacje. Urszula Bandurowska, Fundacja „Umbrella” |
targi@sektor3.wroclaw.pl | www.halastulecia.pl/ngo.
Uwagi przedstawicieli KM RPO z ramienia DFOP do SzOOP. W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie
konsultacyjne projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego (SzOOP RPO WD). Dokument ten posłuży jako podstawa wdrażania RPO WD w latach
2014-2020, w ramach którego na Dolny Śląsk trafi ponad 2,2 mld euro z Unii Europejskiej. Przedstawiciele Komitetu
Monitorującego RPO z ramienia Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych zgłosili swoje uwagi
do dokumentu. Zapraszamy do lektury.
Weź udział w tworzeniu Dolnośląskiej Mapy Rad. Zwracamy się prośbą do osób zasiadających w ciałach
o charakterze konsultacyjno-doradczym (np. Radach Działalności Pożytku Publicznego, Radach Seniorów, Radach
Młodzieży, Radach ds. kultury itp.) o wypełnienie krótkiej informacji na temat działającego podmiotu. Od września
2014r. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych realizuje projekt pn. „Współpraca na rzecz kształtowania
polityk publicznych na Dolnym Śląsku”. W ramach projektu przygotowuje Dolnośląską Mapę Rad ciał konsultacyjno doradczych, w których działają zarówno przedstawiciele JST jak i organizacji pozarządowych. Powstająca MAPA
będzie miała charakter informacyjny i promocyjny. Tym samym wszyscy mieszkańcy Dolnego Śląska będą w stanie
znaleźć podstawowe informacje o istniejących ciałach konsultacyjno-doradczych w swoim regionie i zwiększyć
swoje zaangażowanie społeczne zgłaszając postulaty do wybranych Rad w zależności od tematu. Więcej informacji
na stronie http://www.politykipubliczne.dfop.org.pl.
Notatka z posiedzenia podkomisji – Prawo o stowarzyszeniach. [19 marca 2015 r.] Na posiedzeniu podkomisji
zreferowano uwagi przygotowane przez Biuro Analiz Sejmowych. Poddano pod dyskusję przepisy nowelizacji
traktujące sposobach tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek terenowych stowarzyszeń (zmiana 8 - po art.
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10 dodaje się art. 10a i 10b). Dyskutowano czy jednostki terenowe mają być zobowiązane do wyboru swoich władz,
czy też władze te mają być powoływane przez stowarzyszenie główne. Ustalono brzemiennie ustępów 1-4 w art.
10a: „Art. 10a 1. Stowarzyszenie, które zamierza tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, je st obowiązane
określić w statucie:
 zasady tworzenia oraz zniesienia terenowej jednostki organizacyjnej;
 strukturę organizacyjną terenowej jednostki organizacyjnej;
 wewnętrzne organy terenowej jednostki organizacyjnej oraz tryb ich powoływania lub wyb oru;
2. Terenowa jednostka organizacyjna może uzyskać osobowość prawną, jeżeli statut stowarzyszenia to przewiduje.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, statut stowarzyszenia określa warunki, które muszą zostać spełnione, aby
terenowa jednostka organizacyjna mogła uzyskać osobowość prawną, jak również zasady gospodarowania
majątkiem terenowej jednostki organizacyjnej, sposób reprezentacji, a w szczególności zaciągania przez nią
zobowiązań majątkowych oraz zasady jej likwidacji. 4. Terenowa jednostka organizacyjna działa na podstawie
statutu stowarzyszenia, może jednak, na zasadach i w trybie określonym w statucie, przyjmować regulamin,
określający szczegółową organizację i sposób działania tej jednostki.” Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP oraz
Biura Legislacyjnego Sejmu RP spotykają się pomiędzy posiedzeniami podkomisji i kolejno wprowadzają poprawki
do wniesionego projektu, które to przedstawiane są na kolejnych posiedzeniach. Będę starał się uzyskać informacje
o planowanych poprawkach przed posiedzeniami podkomisji tak, aby móc je przedstawić federacjom i ewentualnie
interweniować tam, gdzie wnoszone zmiany są niezgodne z interesami organizacji członkowskich. (informacja
własna: Przedstawicielstwo DFOP w Warszawie)
Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej w Polsce wraz z Instytutem Spraw Publicznych
i Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz partnerami ma zaszczyt zaprosić na pierwszą konferencję
z cyklu MAM PRAWO. Wydarzenie pt. "Imigrant" czy obywatel – kim jesteśmy na unijnym rynku pracy? odbędzie
się 17 kwietnia 2015 r., w godzinach 10:00 - 16:00 w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 118/120. Podczas wydarzenia będziemy rozmawiać na temat korzyści oraz
realnych skutków, jakie niesie ze sobą mobilność w Unii Europejskiej. Głównymi prelegentami wydarzenia będą:
Pani Elżbieta Bieńkowska Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP w Komisji
Europejskiej; Pan Władysław Kosiniak-Kamysz - Minister Pracy i Polityki Społecznej; Pan Marcelis Johannes
Boereboom - Dyrektor Generalny ds. Pracy w Ministerstwie Spraw Społecznych i Zatrudnienia Królestwa
Niderlandów; Pani Jutta Steinruck – Europarlamentarzystka. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Zapraszamy
do zapoznania się z programem oraz wypełnienia formularza rejestracyjnego na stronie: www.mamprawo.eu/rejestracja.
Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz
przyczyniając się do doskonalenia współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi, Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego publikuje instrukcję wypełniania oferty realizacji zadania publicznego.
Więcej informacji: http://www.umwd.dolnyslask.pl/.
Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „Więzi i kontakty z Polską. Regranting" we Wrocławiu. Fundacja
Edukacja dla Demokracji zaprasza na spotkanie informacyjne na temat udziału w otwartym konkursie grantowym
pt. „Więzi i kontakty z Polską. Regranting”, które odbędzie się 14 kwietnia we Wrocławiu. Szczegóły:
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1624492.html.
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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.
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 samo rządu
terytorialnego oraz zwiększenie wiedzy i kompetencji z zakresu korzystania z aktywnych metod i technik konsultacji.
Czytaj poradnik konsultacji społecznych; Czytaj poradnik dobrych praktyk.

SZKOLENIA/WARSZTATY:
Szkolenie - Podstawy księgowości i sprawozdawczości w NGO [Bolesławiec, 17 kwietnia 2015] Dolnośląski Punkt
Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych w Bolesławcu, działający przy Bolesławieckim Towarzystwie
Gospodarczym w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego, zaprasza mieszkańców powiatu
Bolesławieckiego - przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup i liderów odnowy wsi z terenu Powiatu
Bolesławieckiego na bezpłatne szkolenie. Szkolenie odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu.
Organizatorzy zapewniają uczestnikom materiały szkoleniowe, gorące i zimne napoje, wykwalifikowaną kadrę
trenerską, zaświadczenia. Szczegółowe informacje: http://www.inkubatorngo.info/.
Szkolenie - obowiązki prawne organizacji pozarządowych i odpowiedzialności zarządu organizacji [Zgorzelec, 22
kwietnia 2015] Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Zgorzelcu serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu
poświęconym tematowi obowiązków prawnych organizacji pozarządowych i odpowiedzialności zarządu
w organizacjach pozarządowych. Szkolenie odbędzie się 22 kwietnia 2015r. w godz. 15-19 w Zgorzelcu przy
ul. Warszawskiej 1/113 w biurze Stowarzyszenia Interclub Femina. Szczegółowe informacje:
http://www.inkubatorngo.info/.
Wrocław. Ostatnie wolne miejsca na „Seminarium dla dziennikarzy/rek, blogerów/ek: Stop dyskryminacji!” Jeśli
chcesz dowiedzieć się, jak wykorzystywać narzędzia medialne, aby przeciw stawiać się dyskryminacji, jak
mobilizować do działania lokalne społeczności oraz rozpocząć współpracę z Amnesty International, organizatorzy
zapraszają do Wrocławia już 18 kwietnia 2015. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Źródło oraz szczegóły:
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/1625287.html.
Bezpłatne doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Mieszkasz we Wrocławiu, jesteś osobą
niepełnosprawną i straciłeś pracę lub masz trudności w jej znalezieniu? Jesteś rodzicem dziecka
niepełnosprawnego? Znasz osobę niepełnosprawną, która potrzebuje wsparcia na rynku pracy? Wrocławski Punkt
Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych zaprasza na bezpłatne porady doradcy zawodowego w każdą środę
w godzinach 15.45-17.45. Skorzystaj z bezpłatnej pomocy doradcy zawodowego! Źródło oraz szczegóły:
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/1625827.html.
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Wrocław. Szkolenie "Prawa i obowiązki organizacji pożytku publicznego". Fundacja Umbrella zaprasza
na bezpłatne szkolenie "Prawa i obowiązki organizacji pożytku publicznego". Termin: 22 kwietnia 2015 r. (środa)
w godz. 16:00-20:00. Miejsce: ul. Legnicka 65, Wrocław. Uczestnicy: przedstawiciele organizacji pozarządowych
z siedzibą we Wrocławiu (ich członkowie, pracownicy, wolontariusze) lub osoby planujące założyć organizację
pozarządową, zamieszkałe we Wrocławiu (w pierwszej kolejności będą kwalifikowani przedstawiciele organizacji
pozarządowych). Źródło oraz szczegóły: http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/1624766.html.
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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