Biuletyn informacyjny Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego 3/Maj

Wiadomości/Informacje:
Zapraszamy na stronę projektu www.inkubatorNGO.info
Mapkę Lokalnych Inkubatorów NGO znajdziesz tutaj http://www.inkubatorngo.info/8/nse/2/12
Dołącz do nas na facebooku
Projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dolnośląska
Federacja Organizacji Pozarządowych zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag
do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który dostępny
jest w załączniku. Uwagi proszę przesyłać na adres: maria.mika@dfop.org.pl do dnia 13 maja 2012 r.
Niezgłoszenie uwag w terminie będzie równoznaczne z akceptacją przedłożonego przez Ministerstwo
projektu. Tekst ustawy na stronie
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/289/Projektu_ustawy_o_zmianie_ustawy_o_dzialalnosci_pozytku_pu
blicznego_i_o_wolontariacie.
18 maja będzie obradował Komitet RPO na Dolnym Śląsku. XXI posiedzenie Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny na Dolnym Śląsku, poświęcony będzie m.in. omówieniu stanu prac nad
aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku. Ponadto Komitet zajmie się
tematem przyszłego okresu programowania funduszy na lata 2014-2020. Zostaną przedstawione
i omówione założenia nowej polityki spójności. Ostatnim punktem spotkania Komitetu będzie dyskusja nad
wolnymi wnioskami zaproponowanymi przez członków KM. Powyższe informacje pochodzą z sekretariatu
KM RPO na Dolnym Śląsku. Źródło: http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/771720.html.
Czy wolontariusze znikną ze szpitali i hospicjów? Departament Pożytku Publicznego ogłosił konsultacje
kolejnych zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jedna z nich dotyczy
wykorzystania pracy wolontariuszy w podmiotach prowadzących działalność leczniczą. Konsultowane
obecnie przepisy (do 25 maja można zgłaszać uwagi poprzez serwis www.mamzdanie.org.pl) przewidują
wykreślenie pkt. 4 art. 42 ustawy o działalności pożytku publicznego, który mówi, że wolontariusze mogą
wykonywać świadczenia na rzecz podmiotów leczniczych. Więcej informacji:
http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/spoleczenstwoobywatelskie/aktualnosci/artykul/czy-wolontariusze-znikna-ze-szpitali-i-hospicjow/.
Forum i Targi NGO – 26 maja 2012 r. Dolnośląskie Forum Organizacji Pozarządowych i Aktywności
Społecznej to wydarzenie realizowane przez Halę Stulecia oraz wrocławskie organizacje pozarządowe
w ramach strategii CSR (firmy odpowiedzialnej społecznie). Polega na zorganizowaniu Dolnośląskich Targów
Organizacji Pozarządowych (NGO) na Pergoli oraz Forum "Współpraca trójsektorowa na rzecz rozwoju
Dolnego Śląska. W ramach DFOPiAS odbędą się spotkania i panele dyskusyjne dotyczące dobrych praktyk
w NGO, współpracy pełnomocników NGO, CSR - Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie, roli dolnośląskich
Rad Działalności Pożytku Publicznego w kształtowaniu dialogu obywatelskiego. Część dyskusyjna zakończy
się sesją wspólną pt. "NGO XXI w - uzupełnienie, margines czy synergia w działaniu?!". Organizatorzy planują

także wydarzenia towarzyszących oraz koncerty. Całość zakończy się pokazem fontanny multimedialnej
o godz. 21:30. Jako jedni z organizatorów serdecznie zapraszamy! http://www.halastulecia.pl/web/10157/111.
Spotkanie panelowe pt. „Społeczna odpowiedzialność – szanse na partnerską współpracę
międzysektorową”. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli/ki
i pracowników/czki dolnośląskich przedsiębiorstw i organizacji z otoczenia biznesu oraz organizacji
pozarządowych, pracowników sektora publicznego do udziału w Panelu pt.: "Społeczna odpowiedzialność –
szanse na partnerską współpracę międzysektorową", który odbędzie się podczas konferencji
pn. „Współpraca trójsektorowa na rzecz rozwoju Dolnego Śląska” w dniu 26 maja (sobota) o godz. 10.30
we Wrocławskim Centrum Konferencyjnym przy Hali Stulecia, ul. Wystawowa 1 we Wrocławiu. Panel jest
częścią wydarzenia Dolnośląskie Forum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej. Więcej
informacji:
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/294/Spotkanie_panelowe_pt_Spoleczna_odpowiedzialnosc_szanse_n
a_partnerska_wspolprace_miedzysektorowa.
Spotkanie panelowe Dolnośląskich Rad Działalności Pożytku Publicznego podczas konferencji
pn. „Współpraca trójsektorowa na rzecz rozwoju Dolnego Śląska”. Dolnośląska Federacja Organizacji
Pozarządowych zaprasza przedstawicieli dolnośląskich Rad Działalności Pożytku Publicznego do udziału
w panelu dyskusyjnym pt. „Rola dolnośląskich Rad Działalności Pożytku Publicznego w kształtowaniu dialogu
obywatelskiego”, który odbędzie podczas konferencji w dniu 26 maja (sobota) w godz. 10.30 – 12.00
we Wrocławskim Centrum Konferencyjnym przy Hali Stulecia, ul. Wystawowa 1 we Wrocławiu. Panel
skierowany jest do wszystkich Przedstawicieli funkcjonujących Rad Działalności Pożytku Publicznego
województwa dolnośląskiego i jest częścią Dolnośląskiego Forum Organizacji Pozarządowych i Aktywności
Społecznej 2012. Więcej informacji:
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/292/Spotkanie_panelowe_Dolnoslaskich_Rad_Dzialalnosci_Pozytku_P
ublicznego_podczas_konferencji_pn_Wspolpraca_trojsektorowa_na_rzecz_rozwoju_Dolnego_Slaska.
Zaproszenie na spotkanie poświęcone powołaniu Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie
Odpowiedzialnych i sieci tematycznych ds. CSR. Dolnośląska Federacja Organizacji pozarządowych wraz
z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego oraz firmą heapmail Internet Solutions Sp. z o.o.
zaprasza przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli sektora
publicznego na spotkanie poświęcone sieciom tematycznym ds. CSR oraz podsumowaniu prac na Statutem
i Kartą Zasad Działania Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych (DFPSO).
Odbędzie się ono 17 maja we Wrocławiu w godzinach 10-15 w siedzibie WenderEDU Business Center przy
ul. św. Józefa 1/3 w sali Konferencyjnej. Więcej informacji:
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/35/293/Zaproszenie_na_spotkanie_poswiecone_powolaniu_Dolnoslaskiej_Federacj
i_Przedsiebiorstw_Spolecznie_Odpowiedzialnych_i_sieci_tematycznych_ds_CSR.

Dolnośląskie Forum Pełnomocników NGO. Marszałek Województwa Dolnośląskiego i Regionalne Centrum
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (RCWIP) zapraszają do udziału w Dolnośląskim Forum Pełnomocników
NGO, które odbędzie się w sobotę, 26 maja 2012 we Wrocławskim Centrum Konferencyjnym przy Hali
Stulecia we Wrocławiu, w godzinach 10.30 – 12.00. Tematem przewodnim Forum będzie, sygnalizowana
przez pracowników samorządu terytorialnego, potrzeba dyskusji nt. Metod angażowania organizacji
pozarządowych do współpracy z samorządem lokalnym. Źródło wiadomości:
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/770759.html.
Debata we Wrocławiu! 21 maja 2012 o godz. 10:00 we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych Sektor3, ul. Legnicka 65 w sali konferencyjnej odbędzie się debata o istotnych kwestiach dla
III sektora m.in. dot. kontroli NGO, biurokratyzacji, klęski programów transgranicznych na Dolnym Śląsku i
wielu innych, o których warto rozmawiać. http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/295/Debata_we_Wroclawiu
Konkurs dla Animatorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej. Rusza VI edycja konkursu dla animatorów
społecznych im. H. Radlińskiej. Pokażmy światu animatorów! Już teraz zgłoś osobę, która zasługuje na

wyróżnienie. Są w szkołach, klubach, bibliotekach. W metropoliach, miasteczkach, wsiach. Są niewidoczni,
choć są wszędzie. Chodzą w trampkach, szpilkach i kaloszach. Chodzą dużo. Trudno ich złapać. Zostawiają
ślady, po których idą inni. http://www.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,454.html#4580

Szkolenia/Warsztaty:
Uzależnienie od komputera, internetu, gier, hazardu - bezpłatna pomoc. Stowarzyszenie KARAN
rozszerzyło swoje działania dotyczące leczenia uzależnień o dość specyficzną niszę w tej branży, jaką jest
patologiczny hazard, jak również nową cywilizacyjną formę uzależnień behawioralnych. Z bezpłatnej
pomocy terapeutycznej można korzystać do grudnia 2012 we Wrocławiu. Jeśli Ty lub ktoś z Twojej rodziny
nałogowo korzysta z: komputera (gry, internetowe, kasyno), internetu (siecioholizm, infoholizm, portale
społecznościowe) lub nałogowo: robi zakupy (zakupoholizm), pracuje (pracoholizm), patologicznie uprawia
hazard zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy terapeutycznej. Rejestracja odbywa się pod
nr telefonu 71 349 15 56 od poniedziałku do piątku w godz. 11-16 lub osobiście w placówce. Można z nami
się kontaktować również drogą elektroniczną na adres: karan.wroclaw@op.pl.
Źródło: http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/764270.html.
Szkolenia dla wolontariuszy, pracowników, członków NGO. Fundacja "Razem", w ramach projektu
"Centrum wspierania inicjatyw pozarządowych Razem", prowadzi otwarty nabór na bezpłatne szkolenia
modułowe dla wolontariuszy, pracowników, członków organizacji pozarządowych mających siedziby
na terenie powiatów: dzierżoniowskiego, kamiennogórskiego i złotoryjskiego. Zajęcia będą odbywać
się do grudnia 2012 w woj. dolnośląskim. Zapraszamy na bezpłatne szkolenia w zakresie: pozyskiwanie
środków z UE, JST i innych programów pomocowych, realizacji i rozliczania projektów, monitoringu
i ewaluacji projektów, pozyskiwanie środków na działalność, wolontariat, współpraca z otoczeniem,
promocja i monitoring. Szkolenia skierowane dla kadry zarządzającej, pracowników, wolontariuszy,
członków z organizacji pozarządowych (NGO) zlokalizowanych na terenie powiatu dzierżoniowskiego,
kamiennogórskiego i złotoryjskiego. Więcej informacji na stronie: www.fundacjarazem.pl. Źródło:
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/771049.html.
Szkolenie finansowe dla kobiet. Fundacja Centrum Praw Kobiet we współpracy z Fundacją Kronenberga
City Handlowy zapraszają kobiety doświadczające przemocy domowej na bezpłatne szkolenia finansowe,
które odbędą się w maju i czerwcu 2012 we Wrocławiu. Jak związać koniec z końcem? Jak wyjść z długów?
Jak wydawać? Jak oszczędzać? Jak zarządzać? Jesteś kobietą z głową pełną takich pytań, a Twój partner
„nie pomaga” Ci ich rozwiązać? Trudno o „zdrowe relacje finansowe”? Mamy odpowiedzi i podpowiedzi!.
Przyjdź, a nauczysz się, jak mądrze zarządzać swoimi środkami. Zainteresowane prosimy o kontakt pod
nr telefonu 71/358-08-74 lub na adres e-mailowy: listy@cpk.wroclaw.pl. Źródło:
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/771727.html.
Cykl szkoleniowy: „Profesjonalizacja Trzeciego Sektora”: zarządzanie czasem. Sektor 3 zaprasza
w czwartek, 17 maja, w godzinach: 10:00 – 18:30. Program szkolenia: Diagnoza podstawowych barier
w zarządzaniu czasem. Identyfikacja „złodziei” czasu. Zasada Pareto. Zasady formułowanie celów. Techniki
planowana czasu i osiągania celu – metoda małych kroków Planowanie w różnych perspektywach
czasowych (metoda Gantta, metoda Alpen, TRZOS Organizacja dnia Matryca zarządzania czasem.
Asertywność w zarządzaniu czasem. Skuteczne delegowanie zadań jako narzędzie zarządzania czasem.
Uczestnicy: przedstawiciele organizacji pozarządowych działających we Wrocławiu (ich członkowie,
pracownicy, wolontariusze). Zapisy na szkolenie poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego – jak
najszybciej! Źródło: http://sektor3.wroclaw.pl/miasto/aktualnosci/zarezerwuj-ostatnie-wolne-miejsca/.
Bezpłatne spotkanie z prawnikiem – prawa autorskie. Spotkanie z prawnikiem odbędzie się 22 maja
b.r. w siedzibie organizatora, Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, przy
pl. Solidarności 1/3/5 w sali na 419 (IV piętro) o godz. 15.00 i potrwa około 3 godzin. Osoby zainteresowane
prosimy o zgłaszanie się telefoniczne lub e-mailowe: tel. 71 796 30 00 e-mail: dominika.chylinska@rcwip.pl.

Przy zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko zgłaszanej osoby, nazwę i adres siedziby organizacji, którą
reprezentuje oraz numer kontaktowy. WAŻNE! Przy zgłoszeniu prosimy o podanie informacji,
czy reprezentowana przez Państwa organizacja pozarządowa prowadzi działalność gospodarczą. Na Państwa
zgłoszenia organizatorzy czekają do 18 maja b.r. do godz. 12.00. Na spotkanie mogą zgłosić
się przedstawiciele organizacji pozarządowych mających swoją siedzibę lub biuro i działających na terenie
powiatów: strzelińskiego, trzebnickiego, wołowskiego, milickiego, oleśnickiego, oławskiego, średzkiego,
górowskiego, wrocławskiego oraz miasta Wrocławia. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność
zgłoszeń. Źródło:
http://rcwip.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=717:-bezpatne-spotkanie-z-prawnikiemwe-wrocawiu--prawa-autorskie-&catid=19:aktualnoci&Itemid=55.
Polsko-niemiecko-izraelska wymiana młodzieży: Migracja – Integracja – Mniejszości. Dom Spotkań im.
Angelusa Silesiusa zaprasza do udziału w międzynarodowym projekcie edukacyjnym, który odbędzie się
w terminie od 23 czerwca do 1 lipca 2012 r. Podczas tygodniowego spotkania uczestnicy będą mieli okazję
do wymiany doświadczeń, wiedzy i poglądów na temat mniejszości narodowych i etnicznych, które
mieszkają w Polsce, Niemczech i Izraelu. Migracja, integracja i różnorodność etniczna to główne pojęcia,
którymi będziemy zajmować się na warsztatach. Wymiana będzie okazją do pogłębienia swojej wiedzy
o krajach uczestniczących w projekcie, przełamania stereotypów funkcjonujących w świadomości oraz
nawiązania nowych międzynarodowych kontaktów. Warunki uczestnictwa: Wiek: 17-26, Opłata za udział:
160 PLN (program, wyżywienie, nocleg). Termin zgoszeń: 31 maja 2012 na adres:
magda.zatylna@silesius.org.pl. Źródło: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/771685.html#vote.
Stwórz miejsce pracy dla siebie i innych - spółdzielnia socjalna. Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej,
Biuro Regionalne we Wrocławiu serdecznie zaprasza zainteresowane osoby, z terenu zamieszkania: powiat
wrocławski, oławski, oleśnicki, milicki, strzeliński, wołowski, średzki, górowski, trzebnicki i miasto Wrocław,
na bezpłatne konsultacje. Doradcy udzielą Państwu szczegółowych informacji dotyczących zakładania
i prowadzenia spółdzielni socjalnych,m.in.: czym jest spółdzielnia socjalna, jakie są niezbędne dokumenty
i jak przebiega proces rejestracyjny, jakie możliwości daje założenie i praca w spółdzielni socjalnej, oraz
odpowiedzą na wszelkie pytania. Nasi doradcy czekają na Państwa we wrocławskim biurze regionalnym przy
Pl. Solidarności 1/3/5 piętro IV pok. 424, pon.−pt. w godz. 8.30-16.30 lub pod numerem tel. 71 793 91 20/22
oraz mailami: joanna.imiela@fres.org.pl; anna.kacperska@fres.org.pl. Spotkania doradcze odbywają się
w ramach projektu Wrocławskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej dofinansowanego z Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Źródło: http://fres.org.pl/node/285.

Przygotowała: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
http://www.dfop.org.pl

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, pl. Solidarności 1/3/5, pok. 515, 53-661
Wrocław, tel./faks (71) 793 23 24, www.dfop.org.pl
Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - „TRATWA”, ul. Henryka Probusa 9/4, 50-242
Wrocław, tel./faks (71) 321 08 71, www.tratwa.org

