Biuletyn informacyjny Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego
3/maj 2015
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 Fundusz 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 III nabór wniosków dla młodych organizacji
pozarządowych i grup nieformalnych, w tym o charakterze samopomocowym na mikrodotacje na realizację
projektów w dowolnej z 33 sfer pożytku publicznego. UWAGA: W tej edycji konkursu nie będą przyznawane
mikrodotacje na wsparcie strukturalne. Do kiedy trwa nabór? III nabór trwa od 18 maja 2015 do 07 czerwca 2015
do godziny 23.59 za pośrednictwem generatora wniosków. Szczegóły oraz regulamin dotyczący naboru wniosków
znajdziesz na stronie www.maleinicjatywy.pl.
IV Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych - Dzień Społecznej Super MOCY – za nami! W niedzielę 24 maja
na przy Hali Stulecia we Wrocławiu po raz czwarty odbyły się Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych pod
hasłem DZIEŃ SPOŁECZNEJ SUPER MOCY. Wydarzenie zorganizowane zostało dzięki międzysektorowej współpracy
wielu podmiotów oraz wsparciu finansowym ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego i Gminy
Wrocław. W ciągu jednego dnia blisko 6 tysięcy Dolnoślązaków zapoznawało się z ofertą NGO z naszego regionu.
Źródło: http://www.umwd.dolnyslask.pl/. (Fotorelacja ze stanowiska Dolnośląskiej Sieci Doradztwa
Pozarządowego: https://www.facebook.com/inkubatorNGO.info/)
Konferencja - Rola Rad Działalności Pożytku Publicznego w kształtowaniu polityk publicznych na Dolnym Śląsku.
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza przedstawicieli Rad Działalności Pożytku
Publicznego, Rad Seniorów, Rad Młodzieży, przedstawicieli
ciał konsultacyjno-doradczych oraz osoby
zainteresowane powołaniem takich podmiotów, członków organizacji pozarządowych jak również przedstawicieli
samorządów do udziału w konferencji podsumowująco-upowszechniającej pn. „Rola Rad Działalności Pożytku
Publicznego w kształtowaniu polityk publicznych na Dolnym Śląsku”. Celem konferencji jest szeroka promocja
funkcjonujących ciał konsultacyjno-doradczych na Dolnym Śląsku, upowszechnienie dobrych praktyk, a także
promocja narzędzia Dolnośląskiej Mapy Rad. Konferencja odbędzie się w siedzibie Wrocławskiego Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3” w dniu 16 czerwca 2015r. o godzinie 13:00 we Wrocławiu przy ul.
Legnickiej 65. Szczegóły: http://www.politykipubliczne.dfop.org.pl/.
Regionalny Program Operacyjny – możliwości uzyskania środków dla organizacji pozarządowych. W latach 20142020 głównymi beneficjentami środków unijnych będą samorządy oraz przedsiębiorcy. Nie oznacza to jednak, że
dla organizacji pozarządowych takich środków będzie brakowało. Organizacje pozarządowe są bowiem uprawnione
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Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020. Regulamin prac Komitetu
Monitorującego, system oceny projektów, jaki będzie obowiązywał w nowym programie operacyjnym oraz kryteria
do pierwszego z planowanych naborów były najważniejszymi tematami inauguracyjnego spotkania Komitetu
Monitorującego RPO. Źródło: http://www.umwd.dolnyslask.pl/.
Ogłoszenie IV Edycji Konkursu zDolne NGO. Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego p. Tadeusz Samborski
ma zaszczyt ogłosić IV Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej
prowadzącej działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2014 r. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie
najlepszych organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska, działających w obszarze wsparcia osób
niepełnosprawnością. Szczegóły: http://www.dfop.org.pl/.
W dniu 25 maja 2015r. w Centrum Edukacji Ekologicznej we Wrocławiu odbyło się spotkanie informacyjne pn.
Udział organizacji pozarządowych we wdrażaniu i wykorzystywaniu środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020r. Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie przez
Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Polską Zieloną Sieć wraz z przedstawicielami strony
pozarządowej w Komitecie Monitorującym RPO WD na lata 2014-2020. Wydarzenie zgromadziło blisko 40 osób
w tym przedstawicieli sektora pozarządowego, samorządu, a także biznesu. Więcej informacji na stronie
http://www.dfop.org.pl/.
Lokalne Targi Organizacji Pozarządowych [Oleśnica, 20 czerwca 2015] Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja
Reja w Oleśnicy oraz Fundacja Świat z Uśmiechem prowadząca Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy
w Oleśnicy mają zaszczyt zaprosić wszystkie organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie
socjalne) i grupy nieformalne działające na terenie miasta i gminy Oleśnica i powiatu oleśnickiego na Lokalne Targi
Organizacji Pozarządowych, które odbędą się 20 czerwca 2015r. w sali konferencyjnej Oleśnickiej Biblioteki
Publicznej w Oleśnicy przy ul. Reja 10. Szczegóły: http://www.inkubatorngo.info/.
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 konsultacyjnodoradczych, 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.
Model współpracy standardem działań NGO i JST [publikacja]. Publikacja jest rezultatem projektu realizowanego
w partnerstwie przez Fundację Probus, Fundację Abramis i Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu i prezentuje wyniki
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badań dot. oceny jakości współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu zgorzeleckiego
i Starostwem Powiatowym. Szczegóły: http://www.dfop.org.pl/.
Relacja ze szkolenia w Miliczu. W dniu 25 maja br. w Centrum Aktywności Lokalnej w Miliczu odbyło się szkolenie
pn.: "Księgowość NGO - jednostki Mikro" organizowane w ramach projektu Dolnośląska Sieć Doradztwa
Pozarządowego przez Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Miliczu. Szczegóły:
http://www.inkubatorngo.info/.
Notatka po szkoleniu w Górze. W dniu 19 maja br. w Dolnośląskim Punkcie Konsultacyjno-Doradczym,
prowadzonym przez Fundację Pomocy Szkole odbyło się 4-godz. szkolenie na temat „Nowe zasady
sprawozdawczości w NGO i księgowość z tym związana”. Szczegóły: http://www.inkubatorngo.info/.
Inauguracyjne posiedzenie Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W dniu 17 kwietnia br. odbyło się
pierwsze posiedzenie Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, która została powołana 19 marca 2015
roku przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz reprezentanci
marszałka, sejmiku i wojewody tworzą grono doradcze w sprawach ważnych dla mieszkańców Dolnego Śląska.
Źródło: http://www.umwd.dolnyslask.pl/.

SZKOLENIA/WARSZTATY:
Szkolenie - Podstawy księgowości i sprawozdawczości w organizacjach pozarządowych w świetle nowych
przepisów [Głogów, 2 czerwca 2015]. Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych
w Głogowie zaprasza na bezpłatne szkolenie. Szczegóły: http://www.inkubatorngo.info/.
Bezpłatne warsztaty pn. Standardy tworzenia i funkcjonowania ciał konsultacyjno-doradczych w tym Rad
Działalności Pożytku Publicznego [10-11.06.2015]. Zakres tematyczny m.in.: rekomendacje i plany współpracy
NGO i JST w zakresie standardów funkcjonowania w ciałach konsultacyjno-doradczych, tworzenie regulaminu oraz
dokumentów regulujących funkcjonowanie Rad, komunikacja wewnątrz i na zewnątrz Rady, informowanie
i promowanie działań Rad, system monitorowania i ewaluacji funkcjonowania Rad. Miejsce: Międzynarodowe
Centrum Konferencyjne „Krzyżowa”/k. Świdnicy. Szczegóły: http://www.politykipubliczne.dfop.org.pl/.
Warsztat „Optymalizacja pracy biurowej i projektowej z zastosowaniem filozofii Kaizen i narzędzi Lean Office”
[8-9.06.2015]. Celem szkolenia/ warsztatu jest wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu zarządzania w oparciu
o techniki lean office, dzięki czemu każdy z uczestników pozna nowoczesną wiedzę i strategię pozwalającą
sprawniej zarządzać organizacją pozarządową. Adresatami warsztatów są: przedstawiciele/pracownicy/czki
(w wieku do 64 roku życia) organizacji pozarządowych, nieprowadzących działalności gospodarczej i posiadających
osobowość prawną z terenu powiatu wrocławskiego, miasta Wrocławia, górowskiego, milickiego, trzebnickiego,
średzkiego, oleśnickiego, oławskiego, wołowskiego i strzelińskiego. Miejsce warsztatu: Wrocławskie Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, ul. Legnicka 65 Wrocław. Szczegóły: http://www.dfop.org.pl/.
Warsztaty "Partycypacja w działaniu! Mechanizmy kreowania polityki na poziomie lokalnym". Fundacja Rodzina
i Przedsiębiorczość w partnerstwie z Gminą Wrocław zapraszają na bezpłatne dwudniowe warsztaty "Partycypacja
w działaniu. Mechanizmy kreowania polityki na poziomie lokalnym". Terminy: 17-18 czerwca 2015 r., 22-23 czerwca
2015 r., 24-25 czerwca 2015 r., 15-16 lipca 2015 r. Zapisy: prosimy o przesłanie zgłoszenia wraz z wybraną datą
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warsztatu na adres ilona.gmytrasiewicz@frip.org.pl. Na zgłoszenia czekamy do dnia 12.06.2015 r. Źródło oraz
szczegóły: http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/1637791.html.
Bezpłatne warsztaty "Marketing - dźwignią handlu"! Chcesz nauczyć się wykorzystywać potencjał e-marketingu
i komunikacji internetowej oraz poznać podstawy analityki rynkowej w NGO? Te warsztaty są dla Ciebie!
Spółdzielnia Socjalna KGB – Komputery, Grafika, Branding zaprasza na bezpłatne warsztaty dla e-organizacji
pozarządowych. Źródło oraz szczegóły: http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/1636000.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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