Biuletyn informacyjny Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego
Kwiecień 2017
Zapraszamy na strony projektu: http://www.dfop.org.pl/pl/436/Dolnoslaska_Siec_Doradztwa_Pozarzadowego/,
https://www.facebook.com/dsdp.org/?fref=ts, 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 SIECI:
Zmiana składu Zarządu DFOP. W dniu 13 kwietnia 2017 roku zmianie uległ skład Zarządu Dolnośląskiej Federacji
Organizacji Pozarządowych. W związku ze złożoną rezygnacją Janusza Romańczukiewicza z funkcji Wiceprezesa,
Zarząd powierzył funkcję Wiceprezesa Waldemarowi Weihsowi.
Dolnośląskie Targi NGO i III Dolnośląski Kongres Obywatelski 2017. Jesienią tego roku oba wydarzenia, które nie
mogą się odbyć bez Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego. Organizatorem targów będzie Fundacja
UMBRELLA i Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych. DFOP otrzymała również dotację na organizację
Kongresu. Wkrótce terminy obu wydarzeń.
Uchwała w sprawie Kongresu.
Uchwała w sprawie Dolnośląskich Targów NGO.
Konferencja ekologiczna, 12 maja 2017 r. Saksońska Fundacja Krajowa Przyroda i Środowisko (Drezno / Niemcy),
Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marienthal (Ostritz / Niemcy) oraz Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie
Forum Samorządu Terytorialnego "Pogranicze" (Lubań) serdecznie zapraszają do udziału w polsko-niemieckiej
konferencji regionalnej Trójnarodowej Sieci Edukacji Ekologicznej (TSEE), która odbędzie się 12 maja 2017 r.
(piątek) w Ostritz (Niemcy). Spotkanie jest skierowane do przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się
edukacją ekologiczną w Saksonii i na Dolnym Śląsku. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane i omówione nowe
projekty i obszary zainteresowań w zakresie edukacji ekologicznej z obu regionów. Uczestnicy będą mieli możliwość
uzyskania nowych impulsów do pracy edukacyjnej oraz prezentacji własnych pomysłów na projekty i znalezienia
partnerów do ich realizacji. Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie konferencji
na j. polski. Zgłoszenia do 28 kwietnia 2017 roku drogą mailową na adres: gula@pogranicze-csb.home.pl Osobą do
kontaktu jest Magdalena Guła.
Więcej informacji.
Oferta wolontariatu dla młodzieży w Niemczech. TRATWA i DFOP poleca. „PARTNER – międzynarodowy
wolontariat tandemowy“ oferuje młodym ludziom w wieku 18-30 lat możliwość wyjazdu do Niemiec na okres 12
miesięcy. Poza pracą młody człowiek będzie mógł odkrywać uroki życia w kraju sąsiada i uczyć się języka. Na
seminariach pozna innych wolontariuszy, którzy również będą odbywać staż w polskich i niemieckich organizacjach
w regionie przygranicznym. Zdobędzie też wiedzę m.in. z zakresu edukacji międzykulturowej, animacji językowej,
budowania zespołu czy rozwiązywania konfliktów. Wolontariusze nie ponoszą żadnych kosztów, podlegają

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

ubezpieczeniu za granicą, praca wolontariacka nie jest odpłatna, ale przewidziane jest kieszonkowe. Zgłoszenia
proszę przesyłać, dołączając CV i list motywacyjny: ewieczorkowska@tratwa.org.
Więcej informacji.
Promocja Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego w Kłodzku. W dniu 3 maja 2017 roku Fundacja
Aktywnego Rozwoju, prowadząca DPKD w Kłodzku, będzie współorganizowała III Bieg Flagi w partnerstwie z
Zespołem Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku. Wydarzenia te będą częścią Majowego Pikniku Rodzinnego,
podczas którego Fundacja uruchomi punkt informacyjny promujący DPKD w Kłodzku, naszą sieć i Samorząd
Województwa Dolnośląskiego.
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Lubinie powołana. W dniu 28 marca 2017 roku, w Lubinie
odbyły się pierwsze wybory reprezentantów lokalnych organizacji pozarządowych do Powiatowej Rady Działalności
Pożytku Publicznego. O jej powołanie DPKD w Lubinie prowadzony przez Stowarzyszenie Civis Europae zabiegało od
czterech lat. Dzięki zmianie ustawy nareszcie się udało. W regionie lubińskim, jak podaje stowarzyszenie, jest to
pierwsze takie społeczne gremium reprezentujące organizacje pozarządowe. DFOP serdecznie gratuluje!

WIADOMOŚCI/INFORMACJE Z KRAJU i REGIONU:
VIII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych: 8 – 9 września 2017 w Warszawie. Największe w Polsce
spotkanie osób zaangażowanych w działalność obywatelską. Będą rozmowy o tym, co się udało osiągnąć w trzecim
sektorze w ciągu ostatnich trzech lat w Polsce, będzie czas na wspólne rozmowy i planowanie przyszłości. Warto
zajrzeć na stronę organizatorów Forum.
Więcej informacji.
Dane osobowe w organizacji. Materiały po webinarium portalu ngo.pl: Dane osobowe w organizacji. Ekspertem
webinarium był Jarosław Greser – doktor nauk prawnych, specjalizujący się w prawie autorskim i ochronie danych
osobowych. Podczas webinarium wyjaśnił między innymi, jak dużo danych osobowych zbierać, czym są dane
wrażliwe i na co w trakcie ich gromadzenia uważać, czy zawsze trzeba zgłosić bazę do GIODO.
Więcej informacji.
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III nabór wniosków w konkursie TransferHUB. Masz pomysł na ułatwienie przejścia osobom młodym z edukacji do
zatrudnienia? Do 25 maja trwa III nabór wstępnych wniosków do Ogólnopolskiego Inkubatora Innowacji
Społecznych TransferHUB. Na pomysłodawców czekają granty (średnio ok. 35 000 zł) i wsparcie inkubacyjne.
Oprócz złożenia wniosku on-line konieczne jest przesłanie skanów wymienionych poniżej dokumentów na adres:
transferhub@fise.org.pl oraz przesłanie ich wersji papierowej pocztą do 25 maja 2017r. (liczy się data stempla) na
adres: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Pl. Konstytucji 5/14, 00-657 Warszawa: podpisanego
oświadczenia, kserokopii dokumentu poświadczającego podmiotowość (np. ksero dowodu osobistego, KRS, inne),
minimum jednego listu rekomendacyjnego, o którym mowa w "Kryteriach naboru": kryterium Wiarygodność.
Informacja: transferhub@fise.org.pl, tel. 22 622 16 87
Więcej informacji.
Granty od 2 do 8 tys. zł. na promowanie matematyki i logiki. Właśnie trwa nabór wniosków do czwartej już edycji
programu mPotęga, prowadzonego przez Fundację mBanku. Do 10 maja 2017 r. można ubiegać się o
dofinansowanie w ramach tego programu, składając wniosek online. Program poszukuje pomysłów
niekonwencjonalnych, ciekawych, które nie tylko pokażą matematykę i logikę w kreatywny sposób, ale także
wydobędą z nich całe piękno, staną się impulsem do samodzielnego poszukiwania przez dzieci i młodzież rozwiązań
różnych problemów matematycznych. Warto jednak podkreślić, że w ten sposób program mFundacji stawia sobie
za cel również zachęcanie nauczycieli i rodziców do propagowania matematyki bez rutyny. Daje im impuls do
porzucania nudnych schematów edukacyjnych na rzecz niezwykłych, innowacyjnych i nieszablonowych projektów.
Więcej informacji.
VI Edycja Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania na
rzecz propagowania idei dolnośląskiego regionalizmu w 2016 r. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie
najlepszych organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska, działających w różnych obszarach. W tym roku
będą to organizacje regionalistyczne. Organizatorem jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
Więcej informacji.
Ministerstwo Rozwoju zaprasza organizacje pozarządowe do współpracy. Współpraca Ministerstwa Rozwoju
z organizacjami pozarządowymi może być prowadzona w czterech kluczowych obszarach:
- wsparcie przedsiębiorczości,
- reindustrializacja gospodarki (innowacje, technologie),
- polityka eksportowa (współpraca międzynarodowa),
- polityka rozwojowa państwa i fundusze europejskie.
Więcej informacji.

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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