Biuletyn informacyjny Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego
Czerwiec 2016
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:
Akcja Akacja, Akcja Dąb 2016 – znamy laureatów oraz
wyróżnionych! 7 czerwca br. Komisja Konkursowa
wyłoniła laureatów tegorocznej X Jubileuszowej edycji
konkursu Akcja Akacja, Akcja Dąb – Niezwykli
Dolnoślązacy. W wyniku obrad Komisja ostatecznie
przyznała tytuł Niezwykłej Dolnoślązaczki Pani Zofii
Telidze-Mertens
założycielce
Dolnośląskiego
Stowarzyszenia dla Repatriantów "Pomocna dłoń", a tytuł
Niezwykłego Dolnoślązaka Panu Kazimierzowi Pleśniakowi
– Prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Odział Miejski w
Legnicy. Komisja przyznała również wyróżnienia dla: Pani
Wandy Radłowskiej – Prezes Stowarzyszenia „Radość
Życia”, Pani Walentyny Wnuk - Doradcy Prezydenta Miasta
Wrocławia ds. Seniorów, Pana Krzysztofa Szmyda –
Prezesa Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska, Pana
Krzysztofa Wojtasa – Redaktora naczelnego Regionalnego
Centrum
Informacji
Rockowej
„RockRegion.pl”.
Laureatom, wyróżnionym oraz wszystkim osobom
nominowanym do Konkursu serdecznie gratulujemy! Finał
Konkursu odbył się we Wrocławiu w Parku Szczytnickim
obok Hali Stulecia, w niedzielę 19 czerwca 2016r. Podczas
uroczystości laureaci symbolicznie posadzili drzewko Akacji
i Dębu, które uosabiają pracę i zaangażowanie wszystkich
kobiet i mężczyzn działających na Dolnym Śląsku na rzecz
rozwoju lokalnego i społeczeństwa obywatelskiego.

Ugrupowania polityczne podpisały Pakt na rzecz Mediów Publicznych. We wtorek 21 czerwca 2016 roku
o godzinie 10.00 na Skwerze Wolnego Słowa przy ulicy Mysiej w Warszawie odbyło się podpisanie przez
ugrupowania polityczne zobowiązania do realizacji założeń zawartych w Pakcie na rzecz Mediów Publicznych. Jest
to drugi, po Pakcie dla Kultury, rodzaj umowy społecznej podpisanej między reprezentantami strony obywatelskiej
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oraz reprezentantami ugrupowań politycznych. Stwierdzający, że media publiczne są przedmiotem szczególnej
troski obywateli i odpowiedzialności władzy. Więcej informacji: www.dfop.org.pl.
Konsultacje arcyważnego dokumentu określającego kształt nowej edycji tzw. funduszy EOG w Polsce. Rozpoczęły
się konsultacje wykorzystania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego w okresie 2014-2021. W Polsce w szczególny sposób będzie konsultowany priorytet 15,
którego cel określono jako: Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej,
upodmiotawianie grup słabszych i wrażliwych społecznie. Więcej informacji:
http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1921843.html.
PFRON ogłasza konsultacje: "Chcemy skutecznie unowocześnić system wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych.
We współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchamiamy szerokie konsultacje
społeczne, które pozwolą na wypracowanie efektywnego otoczenia prawnego dla wsparcia Osób
Niepełnosprawnych. Konsultacje te pozwolą na przebudowę i unowocześnienie systemu wsparcia,
funkcjonującego już 25 lat. Za pośrednictwem formularza, można zgłaszać uwagi do obowiązującego systemu
prawnego.” PFRON uruchomi też infolinię do obsługi konsultacji społecznych. Więcej informacji:
http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3232,Konsultacje-spoleczne.html.
Małe organizacje są ważne. Jak działa Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Wołowie. Stowarzyszenie
Integracji Społecznej PROPAGO prowadzi doradztwo dla organizacji pozarządowych w różnych formach od ponad
sześciu lat. Od 2012 roku działa w Wołowie Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy (DPK-D), w którym
świadczone jest bezpłatne doradztwo dla organizacji, ale także parafii, grup nieformalnych, sołectw czy liderów
lokalnych z zakresu szeroko pojętej działalności społecznej. Więcej informacji:
http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1918580.html.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkania doradcze pn. ,,Aspekty społeczne w praktyce
zamówień publicznych – współpraca podmiotów ekonomii społecznej z samorządami”. Spotkanie odbędą się
w Wałbrzychu (20.07), Wrocławiu (22.07), Legnicy (25.07) i Jeleniej Górze (28.07). Do udziału w spotkaniu
zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy przedsiębiorstw społecznych, podmiotów
ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej, organizacji
pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej oraz jednostek samorządu
terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych. Więcej informacji: www.dops.wroc.pl.
Gala V Edycji Konkursu zDolne NGO. W dniu 8 czerwca br. podczas uroczystej Gali zorganizowanej w Zamku
Piastowskim w Legnicy Członek Zarządu Województwa Pan Tadeusz Samborski wręczył Fundacji na Rzecz Rozwoju
Wrocławskiej Tkaniny Artystycznej tytuł „zDolne NGO". Więcej informacji: www.umwd.dolnyslask.pl.
Czerwcowe posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się z udziałem nowych członków –
przedstawicieli III sektora w Radzie. Nowi członkowie zostali powołani 17 czerwca 2016 r. Rada ma nadzieję, że ich
uczestnictwo w pracach zwiększy reprezentatywność tego ciała. Zasilą również osobowo stałe i doraźne zespoły
problemowe Rady, które między posiedzeniami wykonują większość „czarnej roboty”. Ilość i waga omawianych
w zespołach spraw pokazuje, że takie wsparcie bardzo im się przyda. Więcej informacji:
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1922517.html.
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Fundacja OPP składa jedno sprawozdanie merytoryczne. Zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie z 2015 roku zwalniają fundacje ze statusem organizacji pożytku publicznego z obowiązku
wysyłania drugiego sprawozdania z działalności do ministra, który je nadzoruje. Fundacje OPP składają jedno
sprawozdanie merytoryczne. Zamieszczają je w internetowej bazie sprawozdań OPP. Więcej informacji:
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1921011.html.
Stowarzyszenie Architektów Polskich zaprasza na wykład. Stowarzyszenie Architektów Polskich O/Wrocław,
organizator całorocznego cyklu DUŻE A_PRZESTRZEŃ DLA PIĘKNA: NATURA-SPOŁECZNOŚĆ-ARCHITEKTURA, ma
zaszczyt zaprosić Państwa na ostatni wykład z panelu SPOŁECZNOŚĆ, który wygłosi TAKAHARU TEZUKA (Tezuka
Architects, Japonia). Wykład odbędzie się 4 lipca (poniedziałek) o godz. 18.00, w sali C-D Wrocławskiego Centrum
Kongresowego przy Hali Stulecia (ul. Wystawowa 1). Wstęp wolny! Więcej informacji: www.dfop.org.pl.
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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