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Wiadomości/Informacje:
Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, iż z początkiem stycznia Dolnośląska Federacja Organizacji
Pozarządowych w partnerstwie z Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - „TRATWA” rozpoczęła realizację
projektu „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego”.
W ramach realizacji projektu została podpisana również umowa o współpracy partnerskiej pomiędzy
Wnioskodawcami a Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, dzięki której wspierane będą działania
informacyjno-promocyjne oraz kontakty z samorządami lokalnymi. Projekt trwa od stycznia 2012 r. do grudnia 2013 r.
i jest kontynuacją projektu „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego” realizowanego w roku 2011. Projekt jest
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego. Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału
i możliwości rozwojowych III sektora i udziału obywateli/lek w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i inicjowania
współpracy międzysektorowej na Dolnym Śląsku poprzez rozwój 16 lokalnych inkubatorów NGO znajdujących się w:
Miliczu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Legnicy, Lubinie, Zgorzelcu, Głogowie, Żmigrodzie, Lubaniu, Kłodzku, Bolesławcu,
Górze, Ząbkowicach, Wołowie, Oleśnicy i Oławie. Projekt przewiduje szereg działań m.in.: doradztwo i konsultacje,
spotkania animujące nowe inicjatywy obywatelskiego oraz aktywny rozwój wolontariatu, wsparcie techniczne oraz
infrastrukturalne dla organizacji, wsparcie rozwoju NGO poprzez realizację programu edukacyjnego „Profesjonalna
Organizacja” oraz kampanię informacyjną o realizowanym projekcie. Wszelkich informacji o projekcie udziela
Kierowniczka projektu Anna Bogucka (DFOP) anna.bogucka@dfop.org.pl oraz Kierownik projektu ze strony partnera
Wojciech Staniewski (TRATWA) wojtek@tratwa.org. Inkubatory NGO będą otwarte już od kwietnia 2012 r. Pełna
informacja o miejscach i godzinach otwarcia zostanie zamieszczona na stronie www.dfop.pl na początku kwietnia.
Oferta projektowa będzie prezentowana Państwu na bieżąco w niniejszym biuletynie informacyjnym.
Zwiększenie wymiaru obowiązkowej składki rentowej w części finansowanej przez pracodawcę. Przedstawiamy
Państwu stanowisko Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki dotyczące zwiększenia
wydatków po stronie Beneficjenta na skutek nowelizacji ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.), w wyniku której zwiększył się wymiar obowiązkowej
składki rentowej w części finansowanej przez pracodawcę. W opinii IZ, w powyższej sytuacji, tj. w przypadku zmiany
prawa, skutkującej zwiększeniem wydatków po stronie Beneficjenta, możliwe jest: W pierwszej kolejności wykorzystanie oszczędności na pokrycie zwiększonych kosztów (w tym przesunięcie środków pomiędzy zadaniami)
oraz W przypadku braku oszczędności – negocjowanie budżetu. Szczegóły: www.efs.dolnyslask.pl.
Jeden procent dla Dolnego Śląska! Samorząd Województwa Dolnośląskiego aktywnie włącza się do promocji postaw
obywatelskich Dolnoślązaków oraz zachęca do przekazania 1% podatku z rozliczenia PIT na rzecz wybranej organizacji
pożytku publicznego z naszego województwa. Baza Organizacji Pożytku Publicznego z Dolnego Śląska uprawniona
do otrzymywania 1% podatku za 2011 rok: http://tnij.org/baza_ds. Zachęcamy do przekazania jednego procenta na
rzecz organizacji pożytku publicznego działających na Dolnym Śląsku. Dziękujemy. Źródło: www.umwd.dolnyslask.pl.
UE chce wprowadzić statut europejskiej fundacji pożytku publicznego. Różnice i bariery w przepisach krajowych

powodują, że transgraniczna działalność fundacji jest często kosztowna i skomplikowana. Część zasobów pochłaniają
porady prawne oraz spełnienie prawnych i administracyjnych wymogów określonych w przepisach poszczególnych
państw członkowskich UE. Organizacje tracą pieniądze, co może zniechęcać je do rozszerzania działalności. Więcej
informacji na stronie: http://tnij.org/umwd_info.
Ostateczne propozycje zmian do ustawy o stowarzyszeniach. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
prezentuje ostateczną wersję propozycji zmian do ustawy o stowarzyszeniach, nad którymi OFOP razem z grupą
roboczą pracował od kilku miesięcy. Zachęcamy do zapoznania się: http://ofop.eu/aktualnosci/ostatecznepropozycje-zmian-do-ustawy-o-stowarzyszeniach.
Spotkanie informacyjne "Praca – Równowaga – Bezpieczeństwo". Fundacja In Posterum zaprasza niezatrudnionych
mieszkańców Dolnego Śląska z możliwość skorzystania bezpłatnie z wiedzy prawnika i porad doradcy zawodowego.
Informacje i zapisy pod numerami telefonów: 666-098-004 lub 698-610-684 oraz poprzez stronę internetową
www.flexionline.pl. Udział w spotkaniach bezpłatny, decyduje m.in. kolejność zgłoszeń. Dla wszystkich uczestników:
materiały szkoleniowe, poczęstunek, gadżety promocyjne. Źródło wiadomości:
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/753116.html.
Prawnik dla NGO. Regionalne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli organizacji
pozarządowych na bezpłatne spotkanie z prawnikiem, które będzie koncentrowało się wokół poniższych zagadnień:
Tworzenie systemu przeciwdziałania brudnych pieniędzy w organizacjach pozarządowych; Przebieg kontroli
w organizacji pozarządowej; Rodzaje umów zawieranych w związku z działalnością w organizacjach pozarządowych;
Odpowiedzialność członków Zarządu w organizacjach pozarządowych. Spotkanie z prawnikiem odbędzie się 28 lutego
2012 roku. w siedzibie organizatora, Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, przy
pl. Solidarności 1/3/5 w sali szkoleniowej nr 232 (II 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.
Ile gmin nie boi się III sektora? Łatwiej jest samorządom zlecać organizacjom zadania publiczne, niż zaproponować
im partnerskie współdziałanie. Spośród 2192 gmin, ocenionych w Rankingu „Przyjazny Samorząd”, 175 otrzymało
cztery lub pięć gwiazdek. Portal ngo.pl sprawdza, co wywindowało niektóre gminy na szczyt. Więcej
na http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/752674.html.
Tydzień poradniczy: Czas na sprawozdania! Od 5 do 9 marca 2012 Informatorium dla organizacji pozarządowych
zaprasza na tydzień poradniczy o sprawozdawczości. Jak skorzystać z naszej pomocy? W związku z tymi obowiązkami
Informatorium dla organizacji pozarządowych organizuje tydzień poradniczy o sprawozdawczości, podczas, którego
będzie można zadać pytanie dotyczące sprawozdań finansowych i merytorycznych. W ramach tygodnia poradniczego
w dniach od 5 do 9 marca 2012 r. możesz: zadzwonić i zadać pytanie: Infolinia 0-801 646 719 w godz. 10.00 – 16.00,
przysłać pytanie mailowo na adres info@ngo.pl lub poprzez formularz zadawania pytań:
http://poradnik.ngo.pl/zapytaj, wziąć udział w seminarium pt. „Sprawozdanie merytoryczne i finansowe – co to jest,
jak je czytać?” Więcej na http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/754941.html.
Wrocław. Studia podyplomowe - Zarządzanie podmiotami ekonomii Społecznej. Uniwersytet Wrocławski informuje,
że w ramach realizowanego projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego do 28 lutego 2012 r. trwa
rekrutacja na studia podyplomowe "Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej”. Więcej na stronie internetowej:
www.nowaoferta.uni.wroc.pl.
Konkurs „Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2011”. Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej ma zaszczyt
zaprosić Państwa do składania nominacji w Konkursie „Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2011”. Konkurs
wyróżni podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa
prywatne oraz jednostki samorządu terytorialnego, które łączą w swojej działalności cele społeczne i ekonomiczne.

Organizacje pozarządowe mogą nominować w obrębie czterech kategorii konkursowych (www.fres.org.pl). Nominacje
należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, 53-661 Wrocław,
pl. Solidarności 1/3/5, pokój 424 do dnia 1 marca 2012 roku. Dopuszcza się przesłanie formularzy zgłoszeniowych
(z podpisem oraz pieczęcią podmiotu) faksem na nr tel. 71 793 91 20 lub zeskanowanych (z podpisem oraz pieczęcią)
na adres e-mail: anna.kacperska@fres.org.pl. Więcej informacji o konkursie na www.fres.org.pl.
Konkurs dotacyjny – innowacyjny spółdzielca. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza
konkurs dotacyjny dla spółdzielni socjalnych edycja 2012. Konkurs finansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz środków
własnych Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Źródło: www.rcwip.pl.

Szkolenia/Warsztaty:
Rekrutacja do VIII edycji programu Liderzy PAFW. Trwa rekrutacja do VIII edycji Programu Liderzy Polsko
Amerykańskiej Fundacji Wolności. Organizatorzy zapraszają do udziału w Programie osoby, które: Prowadzą aktywną
działalność na rzecz swojego środowiska lokalnego od min. 2 lat; Dostrzegają potrzeby zmian w środowisku i angażują
innych, by je przeprowadzić; Chcą wzmacniać swoją pozycję, by skuteczniej zmieniać rzeczywistość; Mają gotowość do
pracy nad swoim rozwojem liderskim i planowania go; Mają czas, by pracować systematycznie – osoby, które
zakwalifikują się do programu mają obowiązek odbyć 12 spotkań z tutorem, realizować zadania rozwojowe, wziąć
udział w 4 warsztatach oraz wybranej wizycie studyjnej. Program jest przeznaczony przede wszystkim dla uczestników
programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, jednak dodatkowo udostępniamy cześć miejsc innym
wyróżniającym się liderom, którzy nie są uczestnikami Programów PAFW. Zgłoszenia przyjmowane są do 26 marca
2012 r. Źródło wiadomości: http://www.liderzy.pl.
Fundacja Nasza Ziemia zaprasza do udziału w „Letniej Szkole Liderów Ekologii”. Jeśli jesteś nauczycielem, trenerem
edukacji ekologicznej, animatorem, pedagogiem z pasją, studentem, wolontariuszem lub po prostu chcesz poznać
nowoczesne metody edukacji ekologicznej, zapraszamy serdecznie do wspólnej wyprawy na Podlasie. W programie
szkolenia z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz ochrony bioróżnorodności, w tym m.in.: poznanie nowych form
aktywnego przekazywania wiedzy, przybliżenie metodyki „edukacji przygodą”. Aby zakwalifikować się na szkolenie
należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia przyjmujemy do 20 marca 2012r. Z osobami przyjętymi
skontaktujemy się do końca marca 2012 roku. Projekt „Letnia Szkoła Liderów Ekologii” realizowany jest w ramach
Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego, która dofinansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Autorem i koordynatorem Kampanii jest Fundacja Nasza Ziemia. Więcej o kampanii:
www.naszaziemia.pl. Źródło: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/753508.html.
Szkolenie "Zarządzanie projektem". Fundacja "Umbrella" zaprasza na bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli
organizacji pozarządowych "Zarządzanie projektem - doskonalenie miękkich umiejętności kierowniczych", które
odbędzie się w dniach 28 - 29 marca 2012 we Wrocławiu. Szkolenie z cyklu „Profesjonalizacja Trzeciego Sektora”
w ramach projektu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej "SEKTOR 3".
Zapisy na szkolenie poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.sektor3.wroclaw.pl
do dnia 18.03.2011r. (niedziela). Źródło wiadomości oraz szczegóły:
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/752484.html.
Warsztat pisania oferty sponsorskiej. Fundacja Umbrella zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych
na bezpłatny warsztat pisania oferty sponsorskiej, który odbędzie się 2 marca 2012, w godz. 10:00-17:00,
we Wrocławiu. Uczestnicy szkolenia zdobędą podstawową wiedzę z zakresu fundraisingu, współpracy z firmami
i poznają zasady pisania oferty sponsorskiej. Rekrutacja trwa do 26 lutego 2012. Źródło wiadomości oraz szczegóły:
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/753686.html.
Fundacja Centrum Edukacji zaprasza na następujące terminy kursów wychowawców i kierowników wypoczynku

we Wrocławiu: Wychowawcy 36 godz. - 3 dni kursu: 16-18 marca (pt. 13–21, sob., ndz. 9-19), 13-15 kwietnia, 27-29
kwietnia, 11-13 maja, 25-27 maja, 15-17 czerwca, 29 czerwca-1lipca, KIEROWNICY- 10 godz. - 1 dzień kursu: 17 marca
(sobota), 13 kwietnia, 28 kwietnia, 12 maja, 26 maja, 16 czerwca, 29 czerwca. Kursy odpłatne. Uczestnikami kursu
kierowników mogą być: osoby pełnoletnie posiadające, co najmniej średnie wykształcenie, w tym czynni nauczyciele,
instruktorzy harcerscy, przewodnicy oraz osoby z co najmniej 3-letnim stażem dydaktycznym lub opiekuńczowychowawczym w pracy z dziećmi lub młodzieżą. Zapisy poprzez wypełnienie pobranej ankiety dostępnej na stronie:
www.centrumedukacji.org.pl i odesłanie najpóźniej 5 dni przed terminem kursu. Źródło wiadomości:
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/754037.html.
Wiosenne warsztaty rękodzieła. Fundacja Rzemiosła Flafi zaprasza w każdy weekend na warsztaty rękodzieła.
Odbywać się one będą we Wrocławiu w InfoPunkcie Nadodrze - Łokietka 5, Otwartym Centrum Ceramiki, kawiarni
Zielona Wróżka oraz Instytucie Niezłych Sztuk RAM PAM PAM PAM. Warsztaty są odpłatne. W marcu i kwietniu
zapraszamy na warsztaty filcowania na sucho i mokro, ceramiki, biżuterii sutaszu i wire-wrapping, wikliniarstwa,
frywolitki i wielu innych. Więcej informacji na naszej stronie www.flafi.org.pl. Decyduje kolejność zapisów.

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