Milicz, Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica, Lubin, Zgorzelec, Głogów,
Żmigród, Lubań, Kłodzko, Bolesławiec, Góra, Ząbkowice, Wołów,
Oleśnica i Oława
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Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu zdrowia, szczęścia, pogody
ducha oraz spokojnych i ciepłych chwil spędzonych w gronie najbliższych. Niech ten
wyjątkowy czas będzie pełen miłości i wytchnienia od codziennych trosk i obowiązków.

Wiadomości/Informacje:
"Dobre prawo dla NGO" na Dolnym Śląsku. Celem konferencji, która odbyła się 4 kwietnia 2012 r. w Krzyżowej było
spotkanie i porównanie doświadczeń wielu środowisk, na co dzień podejmujących problematykę dotyczącą
funkcjonowania prawa dla organizacji pozarządowych: samorządów, organizacji pozarządowych, prawników oraz
osób działających na rzecz rozwoju obywatelskiego. W konferencji wzięło udział ponad 120 osób reprezentujących
organizacje pozarządowe, samorządy oraz biznes i związki zawodowe nie tylko z Dolnego Śląska, ale także
z województw sąsiednich. Ważnym wydarzeniem podczas konferencji było podpisanie Porozumienia Partnerów
Społeczno-Gospodarczych na rzecz województwa dolnośląskiego. Więcej informacji:
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/764513.html#vote, fotorelacja: www.facebook.pl/dfop.org.
Spotkanie sieciujące Inkubatorów NGO. W dniach 04-05.2012 r. również w Krzyżowej odbyło się pierwsze w tym roku
spotkanie animatorów, doradców z 16 inkubatorów NGO na Dolnym Śląsku oraz realizatorów projektu „Tworzenie
Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego. W pierwszym dniu spotkania,
podczas konferencji Dobre prawo dla NGO odbyła się również oficjalna inauguracja projektu, podczas której
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Radosław Mołoń przedstawił dotychczasową współpracę władzy

publicznej (UMWD) i organizacji pozarządowych(DFOP i Stowarzyszenia „TRATWA”) w prowadzeniu Dolnośląskiej
Sieci Doradztwa Pozarządowego. Więcej informacji wkrótce na stronie www.inkubatorNGO.info
Zaproszenie do udziału w Dolnośląskich Targach Organizacji Pozarządowych 2012. W sobotę 26 maja 2012 r. Hala
Stulecia i jej okolice staną się miejscem spotkania dolnośląskich organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii
społecznej, przedstawicieli instytucji publicznych oraz firm zaangażowanych społecznie. Targi są jednym z wydarzeń
zaplanowanych w ramach Dolnośląskiego Forum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej 2012 i mają
charakter otwarty. Ich celem jest promocja dolnośląskich organizacji pozarządowych oraz różnych przejawów
aktywności społecznej wśród mieszkańców Dolnego Śląska, a także integracja trzech sektorów – publicznego,
prywatnego i pozarządowego. Stoisko wystawiennicze w ramach Targów jest odpłatne - minimalna odpłatność wynosi
30,00 zł. Nabór organizacji i podmiotów trwa od 2 do 22 kwietnia 2012 r. i odbywa się poprzez formularz
elektroniczny. Więcej informacji oraz szczegóły: http://tnij.org/targi_ngo.
Odpowiedzialne firmy z Dolnego Śląska tworzą federację. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu zyskuje
coraz większe poparcie wśród firm z regionu. Razem z organizacjami pozarządowymi i naukowcami tworzą one
Dolnośląską Federację Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych (DFPSO). W czasie dwóch spotkań, które odbyły
się w marcu opiniowano statut i kartę zasad działania tworzącej się Federacji. Przedsiębiorcy i izby gospodarcze już
teraz deklarują chęć przystąpienia do tworzącej się struktury, widząc w niej nowe szanse na rozwój. Więcej
informacji: http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/35/277/Odpowiedzialne_firmy_z_Dolnego_Slaska_tworza_federacje.
Głos Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w sprawie generalnych zasad funkcjonowania funduszy
europejskich na lata 2014-2020. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych włącza się w dyskusję nad
przyszłością funduszy europejskich na lata 2014-2020. W tym celu powstała grupa robocza, złożona głównie z
ekspertów organizacji członkowskich, która monitoruje, analizuje oraz przygotowuje stanowiska Federacji w sprawie
przyszłego okresu programowania. Szczegóły: http://ofop.eu/aktualnosci/glos-ofop-u-w-sprawie-generalnych-zasadfunkcjonowania-funduszy-europejskich-na-lata-201.
Rozpoczyna się dziesiąta edycja akcji Masz Głos, Masz Wybór, która zachęca mieszkańców i władze samorządowe
do współpracy. Najskuteczniejsi uczestnicy zostaną uhonorowani Nagrodą Super Samorząd 2012. W akcji uczestniczą
organizacje pozarządowe, grupy mieszkańców, szkoły, biblioteki, domy kultury oraz lokalne media, które we
współpracy z władzami gminy lub miasta wykonają zadania związane z problemami ważnymi dla każdej społeczności
lokalnej: zagospodarowanie przestrzeni publicznej, wykorzystanie funduszy lokalnych, przepływ informacji władze –
mieszkańcy. Do 12 kwietnia na stronie www.maszglos.pl można się zarejestrować do udziału w akcji. Uczestnicy
otrzymają wsparcie (szkolenia, porady ekspertów, dofinansowanie drobnych wydatków związanych z realizacją
zadania). Najskuteczniejsi zostaną wyróżnieni Nagrodą Super Samorząd 2012. Masz Głos, Masz Wybór to jedyna
ogólnopolska akcja angażująca obywateli i władze samorządowe do dialogu i współpracy. Została zainaugurowana w
2002 roku i do tej pory objęła swoim działaniem 600 gmin w całej Polsce. Akcję organizują: Fundacja im. Stefana
Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów wraz z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Pracownią
Zrównoważonego Rozwoju, Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. W 2011 roku Nagrodą pod
patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego wyróżniono pięć wspólnot lokalnych.
Informacji udziela: Olga Skarżyńska, Fundacja im. Stefana Batorego, e-mail: oskarzynska@batory.org.pl, telefon: 22
536 02 62.
Zachęcamy do przekazania 1% podatku z rozliczenia PIT na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego
należącej do Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. W tym roku przekazanie 1% podatku na działalność
wybranej organizacji pozarządowej jest prostsze niż dotychczas. Po wyliczeniu kwoty podatku za 2011 r.
w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze
Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku. Spis organizacji członkowskich DFOP
uprawnionych do ubiegania się o środki pochodzące z 1 procenta wraz z nr KRS na stronie: www.dfop.org.pl (dział

aktualności).
Ekonomia społeczna – czyli i produktywnie i społecznie. Dnia 22 marca we Wrocławskiej Wyższej Szkole Handlowej
odbyło się Forum Ekonomii Społecznej , a zaraz po nim na uroczystej Gali nagrodzono najbardziej wyróżniających się
i docenianych przez swoją odbiorców, przedsiębiorców społecznych z Dolnego Śląska. Tytuł forum „PRODUKTywnie
i Społecznie” mówił w zasadzie wszystko, choć jak się okazało, oblicze ekonomii społecznej jest w Polsce jeszcze nie
do końca ukształtowane i powszechnie znane. Zaproszeni goście, zarówno podczas swoich wystąpień jak i w trakcie
panelu dyskusyjnego wskazywali zarówno na korzenie polskiej przedsiębiorczości społecznej, jak i na możliwy
kierunek jej rozwoju w najbliższej przyszłości. Źródło wiadomość oraz szczegóły: http://fres.org.pl/node/272.
Rola III sektora w przygotowaniach i realizacji projektu Wrocław - ESK 2016. Wrocław 2016 zaprasza do udziału
w drugiej edycji Forum 2016, która poświęcona będzie roli III sektora w przygotowaniach i realizacji projektu Wrocław
ESK 2016. Celem spotkania będzie spojrzenie na projekt ESK i rolę III sektora z perspektywy założeń aplikacji
Wrocławia o tytuł ESK 2016, bieżących działań oraz sposobów na wspólne kształtowanie projektu w przyszłości. Data
wydarzenia: 29 III, godz. 17:30. Więcej informacji oraz źródło: http://www.fundacja-umbrella.org.pl/message/1015/.
Polsko-Niemiecki Wolontariat. Od 1 września 2012 roku w ramach projektu „PARTNER – międzynarodowy
wolontariat tandemowy“ oferujemy młodym ludziom w wieku 18-26 lat możliwość wyjazdu do Niemiec na okres
12 miesięcy. Wolontariusze będą pomagać w organizacjach zajmujących się działalnością społeczną, kulturalną,
edukacyjną lub międzynarodową. Poza pracą będziesz mógł/mogła odkrywać uroki życia w kraju sąsiada i uczyć się
języka. Na wspólnych seminariach poznasz innych wolontariuszy, którzy podobnie jak ty będą odbywać staż
w polskich i niemieckich organizacjach w regionie przygranicznym. Zdobędziesz też wiedzę m.in. z zakresu edukacji
międzykulturowej, animacji językowej, budowania zespołu czy rozwiązywania konfliktów. Znajomość języka nie jest
wymagana - oferujemy kursy językowe na miejscu. Wolontariusze nie ponoszą żadnych kosztów, podlegają
ubezpieczeniu za granicą, praca wolontariacka nie jest odpłatna, ale przewidziane jest kieszonkowe. Zgłoszenia
przyjmujemy do końca kwietnia 2012 r. Jeśli jesteś zainteresowany/a zgłoś się jak najszybciej, dołączając CV i list
motywacyjny: ewieczorkowska@tratwa.org. Szczegóły: http://tratwa.org/Aktualno%C5%9Bci.69/Polsko-Niemieckiwolontariat---zg%C5%82o%C5%9B-si%C4%99-ju%C5%BC-teraz!.37.aspx.

Szkolenia/Warsztaty:
Bezpłatne sesje coachingowe. Szkoła Coachów działająca w ramach Szkół Rozwoju Stowarzyszenia Centrum Edukacji
CEL zaprasza na darmowe sesje coachingowe! Terminy spotkań będą ustalane indywidualnie, a odbędą się one w
okresie kwiecień - maj 2012 we Wrocławiu. Projekt przeznaczony jest dla działaczy organizacji pozarządowych,
studentów oraz wszystkich osób zainteresowanych ideą coachingu i rozwojem osobistym. Każdy zainteresowany
będzie mógł wziąć udział w trzech sesjach, w trakcie których będzie mieć okazję postawić kolejny krok na drodze
samorozwoju. Źródło: http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/764092.html.
Jesteś pełnoletnią osobą prywatną, reprezentujesz instytucję lub szkołę? Niezależnie, jak odpowiesz - możesz pomóc
środowisku. Pomagając, będziesz mógł jednocześnie walczyć o atrakcyjne nagrody. Co należy zrobić, aby wygrać? Po
pierwsze, wymyśl ekologiczną akcję. Określ to, czego ma dotyczyć, oraz czas jej trwania. Będziesz mógł zaprosić do
niej rodzinę, znajomych, współpracowników i działać! Co później? Będziesz mógł założyć bloga, dodawać notatki,
zdjęcia, wideo i pokazać swoje ekozaangażowanie. O zwycięstwie będzie decydowało jury, w składzie którego jest
Michał Żebrowski. Swój głos będą mieli także Internauci. Sprawdź, jakie nagrody można wygrać! Jeśli jesteś osobą
prawną, czyli reprezentujesz organizację, fundację lub stowarzyszenie, to nagrodą jest talon na nagrody o wartości 10
000 zł do wykorzystania na działania związane z ekologią, np. na audyt energetyczny lub zakup sprzętu
energooszczędnego do siedziby. Konkurs trwa do 15 maja 2012 roku. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie
www.wkontakcieznatura.pl. Źródło: http://www.fundacja-umbrella.org.pl/message/1018/.

Warsztaty dotyczące kultury romskiej w kontekście nierówności społecznych. Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa
zaprasza nauczycieli, studentów, pracowników socjalnych, pracowników NGO-sów oraz urzędników na warsztaty
dotyczące kultury romskiej z elementami warsztatu antydyskryminacyjnego oraz warsztatu kompetencji
międzykulturowych. Formularz zgłoszeniowy do pobraniana stronach projektu www.romowie.edu.pl. Termin zgłoszeń
upływa 16.04.2012 r. Szczegóły na stronie www.umwd.pl (dział społeczeństwo obywatelskie).
"Kultura na ulice!" - szkolenie z zakresu pedagogiki ulicy i edukacji kulturalnej. Stowarzyszenie Aktywnych
Społecznie „Trampolina” zaprasza na bezpłatne szkolenie z pedagogiki ulicy i edukacji kulturalnej, które odbędzie się
w dniach 14 - 15 kwietnia 2012 we Wrocławiu. Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy i wymiana
doświadczeń dotyczących edukacji kulturalnej/pedagogiki ulicy skierowanej do dzieci i młodzieży. Źródło wiadomości
oraz szczegóły: http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/763987.html.
Chcesz, żeby twoja organizacja stała się widoczna? Zaistniała w mediach? Fundacja Wspierania Organizacji
Pozarządowych "Umbrella" zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Wrocławia na
bezpłatne doradztwo z zakresu budowania wizerunku i public relations. W ramach konsultacji pod okiem doradczyń
będzie można stworzyć indywidualną strategię PR dostosowaną do organizacji, przygotować informację prasową,
stworzyć bazę mediów i dziennikarzy, przygotować ofertę patronacką. Zapisy pod numerem tel. 71 359 75 09, e-mail:
zapisy@sektor3.wroclaw.pl lub osobiście - Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3,
Legnicka 65, sala konsultacyjna, I piętro. Źródło wiadomości oraz szczegóły:
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/763918.html.
Rekrutacja na polsko-niemieckie warsztaty "Śladami przyszłości. Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia
Europejskiego prowadzi rekrutację uczestników na polsko-niemieckie warsztaty "Śladami przyszłości", które odbędą
się w dniach 6 - 13 maja 2012 w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej. Projekt porusza historię
stosunków polsko-niemieckich od II wojny światowej do teraźniejszości. Uczestnicy: osoby w wieku 19-24 lata. Koszt
uczestnictwa: 80 zł. Źródło oraz szczegóły: http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/764000.html.
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