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W związku ze zbliżającymi się świętami
Bożego Narodzenia życzymy Państwu spokoju,
odpoczynku, wielu rozmów przy wigilijnym stole,
a przede wszystkim więcej czasu,
którego nam, na co dzień tak bardzo brakuje.
I aby rok 2013 sprzyjał realizacji zaplanowanych
wydarzeń i otwierał przed Państwem
nowe możliwości.
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
Potrzebujesz zmiany? Chcesz rozwijać swoją organizację? Weź udział w programie "Profesjonalna organizacja".
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych i Stowarzyszenie - Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa"
zapraszają do udziału w programie edukacyjnym „Profesjonalna Organizacja”, skierowanym do organizacji
pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
zarejestrowanych w KRS, z siedzibą na terenie Dolnego Śląska.
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/104/potrzebujesz-zmiany-chcesz-rozwijac-swoja-organizacje-wez-udzial-wprogramie-profesjonalna-organizacja
Przedświąteczna aktywność społeczna. Święta Bożego Narodzenia wprawiają nas w szczególny nastrój. Stajemy się
łagodniejsi, bardziej życzliwi, spokojniejsi. Jest to ten okres w roku, kiedy częściej niż zwykle myślimy o innych i chcemy
im pomagać. Organizacje społeczne wykazują wówczas wzmożoną aktywność – mobilizują wszelkie swoje siły oraz rzesze
wolontariuszy po to, aby zapewnić potrzebującym choć odrobinę ciepła i radości. Są to wspaniałe akcje i gesty, które
wynikają z potrzeby serca oraz wrażliwości na drugiego człowieka. Zespoły 16 Lokalnych Inkubatorów NGO są bardzo
wdzięczne za to, że w wiele takich wydarzeń mogą się zaangażować i w miarę swoich możliwości udzielić wsparcia i
pomocy. Czytaj na http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/831211.html
Wolontariusz Ziemi Górowskiej 2012 Roku wybrany! 5 grudnia 2012 roku w Górze, z okazji Międzynarodowego Dnia
Wolontariusza, odbyła się uroczysta Górowska Gala Wolontariatu. Podczas Gali podsumowano konkursy ogłoszone przez
Punkt Informacyjny Wolontariatu w Górze - Konkurs o tytuł Wolontariusza Ziemi Górowskiej 2012 Roku oraz konkurs na
logo PIW. Więcej na http://wolontariat.ngo.pl/wiadomosc/828858.html
Forum Organizacji Pozarządowych w Wałbrzychu. Relacja z wydarzenia. 13 grudnia w Wałbrzychu odbyło
się Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych, podczas którego organizacje mogły zaprezentować zakres swojej
działalności studentom z Państwowej Wyższej Szkoły w Wałbrzychu i zachęcić ich do pracy w III sektorze. Forum
zorganizował
Inkubator
NGO
w
Wałbrzychu,
prowadzony
przez
Fundację
„Merkury”.
Więcej
na http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/105/forum-organizacji-pozarzadowych-w-walbrzychu-relacja-z-wydarzenia

Odsłonięcie Wolontarka. W sobotę 8 grudnia, w czasie Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu przy
Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3 pojawił się tajemniczy krasnal. Więcej
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/829668.html
e-Doradztwo - korzystaj z wiedzy ekspertów, nie ruszając się z domu. Wrocławskie Centrum Wspierania
Organizacji Pozarządowych SEKTOR3 przygotowało krótkie materiały filmowe z odpowiedziami ekspertów na
najczęstsze pytania związane z działalnością w organizacjach pozarządowych. Zapraszam do obejrzenia!
Źródło: http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/828010.html
Nieznane przywileje organizacji. Organizacje społeczne w Polsce mają spore uprawnienia. Nie wynikają one
tylko z "oczywistych" aktów prawnych, takich jak Konstytucja, ustawa o pożytku, prawo o stowarzyszeniach
czy ustawa o fundacjach. Warto się przyjrzeć także innym aktom prawnym i temu co z nich wynika. Źródło
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/830474.html
Kondycja 2012: Równość zamiast statutowej hierarchii. Wybierają prezesa i zarząd, jednak w praktyce
większość organizacji traktuje to jako formalność, bo decyzje podejmowane są wspólnie. Nawet duża część
większych organizacji uważa, że bliżej im do modelu braku struktury. Wewnętrzną hierarchię ustala
precyzyjnie mniej niż 1/4 NGO-sów. Źródło http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/831178.html
Koniec roku. Jakie obowiązki ma organizacja? Koniec roku to gorący czas podsumowań, sporządzania
sprawozdań i rozliczeń. Sprawozdawczość dotyczy zarówno całej organizacji, jak i poszczególnych projektów, z
których musimy się rozliczyć przed darczyńcami i instytucjami. Oto kilka podpowiedzi i przypomnień. Źródło:
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/609163.html

Szkolenia/Warsztaty:
Fundacja Perennitas zaprasza na szkolenie jest kierowane do studentów i absolwentów uczelni wyższych.
Kończysz studia lub jesteś zaraz po obronie i chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Masz ciekawe pomysły, ale
nie wiesz jak pozyskać na nie fundusz? Jesteś członkiem organizacji pozarządowej? To szkolenie jest dla Ciebie!
Szkolenie jest kierowane do studentów i absolwentów uczelni wyższych. Małe projekty są zadaniami pożytku
publicznego realizowanymi w krótkim czasie i przy małym budżecie. Maksymalna kwota dotacji wynosi 10 tys.
złotych, a maksymalny czas trwania projektu to 90 dni.
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/380/Fundacja_Perennitas_Szkolenie_jest_kierowane_do_studentow_i_a
bsolwentow_uczelni_wyzszych
Wrocław. Szkolenie skierowane do osób niepełnosprawnych - rekrutacja trwa. Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Euro-Concret zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu
skierowanym dla osób niepełnosprawnych, umożliwiającym pozyskanie ostatnich bezzwrotnych dotacji.
Rekrutacja trwa do 18 stycznia 2013. Szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej zaplanowano
na miesiące marzec-maj 2013 we Wrocławiu, dotacje w wysokości ok. 32 500 zł, wsparcie pomostowe w wys.
700 zł i wsparcie doradcze. Źródło: http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/831147.html
Bezpłatne studia podyplomowe ze standardów działania NGO. Dla kogo? Dla kadry zarządzającej NGO
z terenu całej Polski, chcącej podnieść wiedzę z zakresu organizacji standardów działania instytucji III sektora.
Kiedy? Rekrutacja do II edycji studiów odbywa się w sposób ciągły od 29 października 2012 r. do 18 stycznia
2013 r. Gdzie? Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - www.ngo.wspa.pl.
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/780074.html
Wrocław. Styczniowe szkolenia w Centrum Sektor 3. W styczniu 2013 w Centrum Sektor3 we Wrocławiu, w
ramach projektu "Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej Sektor3"
odbędą się bezpłatne szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. M.in. Odpowiedzialność
członków zarządu organizacji pozarządowej za zobowiązania, Przygotowywanie oferty sponsorskiej
i współpraca ze sponsorem, Rozliczanie projektów i dotacji, Przegląd źródeł finansowania organizacji
pozarządowych w 2013 r. Więcej na http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/831313.html

Szkolenia dla lokalnych liderek. Stowarzyszenie Bona Fides ogłasza nabór do projektu "Kuźnia liderek, czyli
inkubator kapitału społecznego", który będzie realizowany do października 2013 w woj. lubuskim
i dolnośląskim. Projekt jest skierowany do kobiet od 18 lat z terenu powiatu nowosolskiego i żagańskiego (woj.
lubuskie) oraz powiatu głogowskiego i polkowickiego (woj. dolnośląskie). Udział w projekcie jest bezpłatny.
Więcej na http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/829622.html
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

„Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

