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Biuletyn informacyjny
Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno-Doradczych nr 1

AKTUALNOŚCI
Punkty doradcze działają już w Twojej okolicy. W kwietniu 2011 r. w ramach projektu „Dolnośląska
Sied Doradztwa Pozarządowego” rozpoczęło działalnośd 10 nowych Punktów Konsultacyjno Doradczych na terenie Dolnego Śląska. Projekt realizowany jest w partnerstwie Dolnośląskiej
Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA przy
wsparciu Finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego. Sied obejmuje całe województwo
dolnośląskie, a punkty doradcze będą zlokalizowane w następujących miejscowościach: Jeleniej
Górze, Wałbrzychu, Lubinie, Miliczu, Legnicy, Kłodzku, Lubaniu, Bolesławcu, Górze, Ząbkowicach
Śląskich oraz w już działające w Zgorzelcu, Głogowie i Żmigrodzie. Dolnośląska Sied Doradztwa
Pozarządowego to kompleksowa pomoc dla organizacji pozarządowych oraz aktywnych obywateli
zaangażowanych w działania na rzecz lokalnych społeczności. W ramach działalności sieci
prowadzone będą między innymi:
1) Doradztwo stacjonarne, wyjazdowe i specjalistyczne z zakresu:





pozyskiwania funduszy i pisania projektów
sprawozdawczości, rozliczenia projektów, a także prawidłowego rozliczania wewnątrz
organizacji
aspektów formalno prawnych funkcjonowania organizacji, w tym zakładanie organizacji,
obowiązki rejestracyjne, statut, formularze
elementów animacji, partnerstwa i tworzenia lokalnych partnerstw między i wewnątrz
sektorowych

2) Szkolenia/warsztaty z zakresu:







Pozyskiwania środków na działalnośd organizacji/fundraising
Zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi m.in. planowanie strategiczne, budowanie
zespołu, zarządzanie finansami itp.
Współpracy z samorządem lokalnym w tym m.in. kwestie powoływania Rad Działalności
Pożytku Publicznego, uchwalania rocznych i wieloletnich programów współpracy, zasady
realizowania konsultacji społecznych oraz formy współpracy.
Księgowości w organizacjach pozarządowych elementy księgowości w organizacjach, zasady
i formy sporządzania sprawozdao, podstawy prawne prowadzenia księgowości.
Współpracy z wolontariuszem.
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3) Spotkania informacyjne dotyczące ważnych kwestii dla III sektora tj. zmiany przepisów prawa,
rocznych i wieloletnich programów współpracy NGO z JST, źródeł finansowania, obowiązków
sprawozdawczych organizacji.
4) Powiatowych Forów Organizacji Pozarządowych, na których podejmowane będą tematy ważne
dla danego powiatu. Będą stanowid płaszczyznę do wzmacniania współpracy międzysektorowej
oraz wymiany doświadczeo.
5) Biuletyn informacyjny Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno-Doradczych wraz z zebranymi
konkursami
i
grantami
dostępnymi
dla
organizacji
pozarządowych.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z oferty Punktów
Konsultacyjno-Doradczych.
Sprawdź gdzie mieści się Punkt w twojej okolicy na www.umwd.pl lub www.dfop.org.pl
Więcej informacji udziela:
Anna Bogucka
Koordynator projektu
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
tel. 71 793 23 24, e-mail: anna.bogucka@dfop.org.pl
Relacja z konferencji. 27 kwietnia 2011 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja otwierająca projekt
„Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej” realizowany
przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”, Stowarzyszenie Centrum
ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „TRATWA” oraz UM Wrocławia. W siedzibie Wrocławskiego
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3 zgromadzili się przedstawiciele
dolnośląskich organizacji pozarządowych, samorządu terytorialnego oraz aktywnych obywateli.
Podczas otwarcia konferencji oraz w części merytorycznej został zaprezentowany i oficjalnie
rozpoczęty projekt „Dolnośląska Sied Doradztwa Pozarządowego” realizowany w partnerstwie
Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszenie ds. Katastrof i Klęsk
Żywiołowych TRATWA realizowany przy wsparciu Budżetu Województwa Dolnośląskiego. Gości
przywitali Waldemar Weihs – Prezes DFOP, Robert Drogoś – Prezes „TRATWY” oraz Grzegorz
Tymoszyk – Prezes Fundacji „Umblella”. O koncepcji funkcjonowania sieci opowiedziała Pani Wioletta
Matysek – Szumilas – Dyrektor Departamentu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
UMWD. W części merytorycznej dotyczącej „dobrych praktyk” koordynatorka projektu Anna Bogucka
z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych zaprezentowała obszary działao przewidziane
w projekcie w roku 2011, z których mogą skorzystad NGO oraz aktywni obywatele, a także
miejscowości oraz dane teleadresowe nowoutworzonych punktów doradczo-konsultacyjnych.
Więcej o projekcie i punktach na stronie www.dfop.org.pl oraz www.umwd.pl
Premier podpisał Pakt dla kultury! Triumf kultury nad władzą - tak premier Donald Tusk
podsumował podpisanie w imieniu rządu polskiego Paktu dla Kultury. Ze strony Obywateli kultury
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uroczyście podpis złożyli m.in. Jarosław Lipszyc i Agnieszka Holland. Pakt dla kultury opisuje
zobowiązania paostwa i samorządów w dziedzinie kultury. Wśród postulatów Paktu znajdują
się m.in.: zwiększenie co najmniej do 1% wydatków z budżetu paostwa na kulturę; zrównanie
wszystkich podmiotów w dostępie do przeznaczonych na kulturę środków publicznych;
wprowadzenie do szkół edukacji medialnej, obywatelskiej i artystycznej; zapewnienie
wystarczających funduszy na działalnośd instytucji; wprowadzenie nowej ustawy medialnej, noweli
prawa autorskiego. Bardzo ważnym postulatem jest realizacja wieloletniego programu wspierania
czytelnictwa.
Więcej
informacji
w
źródle
wiadomości:
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/658091.html
Konsultacje społeczne projektu konkluzji Rady UE dot. roli wolontariatu w polityce społecznej.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przesłało informacje, iż decyzją Rady Unii Europejskiej
(2010/37/WE) rok 2011 ustanowiono Europejskim Rokiem Wolontariatu Propagującym Aktywnośd
Obywatelską (ERW), a Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zostało Krajowym Organem
Koordynującym (KOK) dla Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Polsce. Wyrazem zaangażowania
Polski w problematykę wolontariatu oraz wkładem polskiej Prezydencji w działania na poziomie Unii
Europejskiej jest projekt konkluzji Rady UE o Roli wolontariatu w polityce społecznej. Idea konkluzji
powstała w wyniku prac i konsultacji w ramach powołanego na okolicznośd Europejskiego Roku
Wolontariatu 2011 Międzysektorowego Zespołu Roboczego ERW 2011. W roboczych pracach nad
konkluzjami brali udział eksperci zarówno z administracji publicznej, jak i sektora pozarządowego.
Uwagi przyjmowane są do dnia 23 maja br. na adres e-mail: kamil.bobek@mpips.gov.pl,
tel.22 693 48 00. Źródło: www.ofop.eu
„Europejski Rok Wolontariatu na Dolnym Śląsku”. W imieniu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego, Telewizji Polskiej oddział Wrocław, Stowarzyszenia „Nowa Rodzina”
oraz Stowarzyszenia Semper Avanti pragniemy zaprosid do udziału w konferencji „Europejski Rok
Wolontariatu na Dolnym Śląsku”, która odbędzie się w dniu 27 maja br. w Sali Sejmiku
Wojewódzkiego, przy ulicy przy Placu Powstaoców Warszawy 1, budynek Urzędu Wojewódzkiego
(I piętro). Konferencja ta jest wydarzeniem otwierającym rok wolontariatu na Dolnym Śląsku w
związku z jego obchodami w Unii Europejskiej. Ma na celu spotkad działaczy, przedstawicieli
organizacji pozarządowych, pracowników socjalnych, nauczycieli, wolontariuszy, młodzież
i wszystkich tych, którzy na Dolnym Śląsku związani są z wolontariatem, by się poznad, wymienid
doświadczeniami, pomysłami oraz zaplanowad działania związane z obchodami Roku na Dolnym
Śląsku. Więcej informacji na temat konferencji oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźd na stronie
www.semperavanti.org.
O czym każdy wolontariusz wiedzied powinien? Kto i gdzie może byd wolontariuszem? Co to jest
porozumienie i jak je zawrzed? Jakie są prawa i obowiązki wolontariuszy? Na te i inne pytania
odpowiedzi można znaleźd w poradniku przygotowanym z okazji Europejskiego Roku Wolontariatu
przez Departament Pożytku Publicznego. Poradnik „Wolontariat. O czym każdy wolontariusz
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wiedzied powinien?” dostępny jest w serwisie www.wolontariat.ngo.pl (w zakładce Poradnik
dla wolontariuszy), a także na stronach Europejskiego Roku Wolontariatu.
Jubileuszowa konferencja z okazji 20-lecia działalności Fundacji na Rzecz Dzieci Zagłębia
Miedziowego w Legnicy. Będzie to z kolei XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat:
"Zdrowie środowiskowe dzieci z uwzględnieniem czynników żywieniowych, chemicznych i metali
toksycznych", która odbędzie się w dniach 27-28 maja 2011r. w Legnicy. Podczas konferencji
omawiane będą tematy dotyczące środowiskowego zdrowia dzieci i młodzieży, głównie w aspekcie
profilaktyki. W gronie wybitnych specjalistów z kraju i z zagranicy będzie możliwośd dyskusji,
wymiany doświadczeo oraz przedstawienia osiągnięd naukowych dotyczących zdrowotnych
problemów środowiskowych. W konferencji obok lekarzy wezmą udział również przedstawiciele
samorządu terytorialnego, nauczyciele, słuchacze uczelni medycznych, rodzice dzieci objętych
profilaktyka zdrowotną oraz reprezentanci organizacji pozarządowych. Proponujemy Paostwu
możliwośd udziału w konferencji w dogodnej dla Paostwa formie: wykładu, prezentacji stoiska czy
innej do uzgodnienia. Istnieje możliwośd umieszczenia stosownych informacji w wydawanych
materiałach konferencyjnych. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.
Więcej informacji: http://www.dfop.org.pl/pl/wydarzenie/36/
VI Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. Już po raz szósty Stowarzyszenie na rzecz Forum
Inicjatyw Pozarządowych wspólnie z innymi organizacjami zaprasza do udziału w Ogólnopolskim
Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP), które odbędzie się w dniach 10 - 17 września 2011
w Warszawie. Tegoroczna formuła OFIP-u przypomina tę sprzed trzech lat - składa się z dwudniowej
konferencji i Tygodnia Obywatelskiego, którego finał będzie stanowił Piknik Organizacji
Pozarządowych. Podobnie jak w przypadku wszystkich poprzednich pięciu edycji (odbywających się
cyklicznie co trzy lata) chcemy, by i ten OFIP był spotkaniem organizacji pozarządowych, inicjatyw
obywatelskich i osób w nie zaangażowanych. Ma służyd integracji środowiska oraz spotkaniu
się i rozmowie o ważnych dla niego kwestiach. Ma byd także okazją do dialogu, wymiany
doświadczeo i refleksji na temat kształtu i dalszego rozwoju społeczeostwa obywatelskiego oraz
miejsca i roli jaką powinni w nim pełnid świadomi i zaangażowani obywatele. Chcemy wspólnie
podyskutowad o kondycji i najważniejszych wyzwaniach stojących zarówno przed całym sektorem,
jak i poszczególnymi jego częściami - organizacji działających w poszczególnych obszarach
tematycznych.
Źródło:
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/634167.html,
Szczegóły:
http://www.ofip.org.pl/
Bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób, które doświadczyły samobójczej śmierci osoby bliskiej.
Stowarzyszenie "Intro" organizuje bezpłatną pomoc psychologiczną oraz grupę wsparcia dla osób,
które doświadczyły samobójczej śmierci osoby bliskiej. Zapraszamy więc do kontaktu członków
rodzin, przyjaciół, znajomych oraz inne osoby, które miały kontakt na płaszczyźnie zawodowej,
w szkole czy też w szpitalu z kimś, kto targnął się na swoje życie. Oferowane są bezpłatne spotkania
indywidualne z psychoterapeutą oraz możliwośd uczestnictwa w spotkaniach grupy wsparcia, której
tematyka związana jest z kryzysem samobójczym oraz żałobą po stracie osoby bliskiej. Spotkania
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indywidualne oraz grupowe odbywają się w lokalnym ośrodku wsparcia Stowarzyszenia INTRO –
w użyczonych pomieszczeniach "Sensi - Pracownia Integracji Sensorycznej" we Wrocławiu przy
ul. Białowieskiej 26a/10. Więcej informacji pod numerem telefonu 794 263 970 bądź: adresem
e mail: asiek@psychotekst.pl. Źródło: http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/658178.html
Zwiększ skalę działao w ramach swojej organizacji! Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych zaprasza na spotkanie informacyjne w Bolesławcu. Do udziału zapraszamy
przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu bolesławieckiego oraz osoby fizyczne
zainteresowane założeniem organizacji pozarządowej lub spółdzielni socjalnej. Podczas spotkania
zostaną przedstawione:



aktualne źródła finansowania działao organizacji pozarządowych
podstawowe informacje nt. ekonomii społecznej i jej wpływu na rozwój powiatu
bolesławieckiego
 przykłady dobrych praktyk w zakresie ES
Po spotkaniu będzie możliwośd umówienia się z doradcą na indywidualne konsultacje. Wszystkich
zainteresowanych prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w spotkaniu do dnia 20.05.2011 (piątek)
telefonicznie 075 642 20 00 wew. 44 lub e-mail: jeleniagora@rcwip.pl. Spotkanie odbędzie się w dniu
30 maja 2011 (poniedziałek) o godzinie 1100 w Sali Konferencyjnej Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości- Al. Wojska Polskiego 6/1A. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Uczestnicy
otrzymają bezpłatny poczęstunek oraz pakiet materiałów edukacyjnych i promocyjnych. Źródło:
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/657928.html
Spółdzielnia Socjalna – Dobra Praca i Godna Płaca! Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, Biuro
Regionalne we Wrocławiu serdecznie zaprasza zainteresowane indywidualne osoby na bezpłatne
konsultacje. Doradcy udzielą Paostwu szczegółowych informacji dotyczących spółdzielni socjalnych,
m.in.: czym jest spółdzielnia socjalna, jak przebiega proces rejestracyjny i jakie są niezbędne
dokumenty, jakie możliwości daje założenie i praca w spółdzielni socjalnej, oraz odpowiedzą
na wszelkie pytania. Zaczynamy od 17.05.2011 r. W każdy wtorek i środę nasi doradcy czekają
na Paostwa we wrocławskim biurze regionalnym przy Pl. Solidarności 1/3/5 piętro IV, pok. 424,
w godz. 8.30-16.30 lub pod numerem tel. 71 793 91 20/22 oraz mailami:
joanna.rogowska@fres.org.pl, anna.kacperska@fres.org.pl. Więcej informacji znajdziecie Paostwo
na www.fres.org.pl.
Konsultacje społeczne projektu ustawy o przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwie
społecznym. Zapraszamy do zabrania głosu w sprawie rozwiązao zawartych w projekcie ustawy
o przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwie społecznym. Projekt został przygotowany przez
Grupę Prawną, działającą w ramach Zespołu ds. Rozwiązao Systemowych w Zakresie Ekonomii
Społecznej w projekcie Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej, który został
zainicjowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej a realizowany jest przez Centrum
Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Priorytetu I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2
Wsparcie
systemowe
instytucji
pomocy
i
integracji
społeczne PO KL 2007Biuro projektu:
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2013. Ankieta dot. konsultacji znajduje się na stronie
http://www.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,454.html#4154
mamzdanie.org.pl - serwis służący konsultacjom społecznym. Od niedawna działa ogólnopolski
serwis dedykowany otwartym konsultacjom społecznym - mamzdanie.org.pl. Serwis powstał
w odpowiedzi na potrzebę większej przejrzystości tworzenia aktów prawa i innych dokumentów
określających polityki publiczne - zarówno tych na poziomie krajowym, jak i lokalnym. Ogólną zasadą
jego funkcjonowania jest powszechna dostępnośd projektów dokumentów, określenie czasu, w jakim
są one przedmiotem konsultacji oraz możliwośd wyrażania opinii na temat dokumentów (po
uprzednim zarejestrowaniu się w serwisie). Dzięki serwisowi wszystkie tak wyrażone opinie
są dostępne nie tylko dla instytucji, konsultującej dokument, ale dla wszystkich zainteresowanych odwiedzających serwis. Więcej na http://mamzdanie.org.pl/dev/web/guest
Kancelaria Prezydenta RP konsultuje pomysły na aktywizację obywatelską. Częśd I – FIL.
Na początku kwietnia Kancelaria Prezydenta RP ogłosiła konsultacje projektu ustawy, która ma
przyczynid się do zwiększenia aktywności obywateli w życiu publicznym. Projekt ustawy jest dośd
rozbudowany – liczy sobie ponad sto stron, szesnaście rozdziałów i sto czterdzieści siedem artykułów.
Stąd też najważniejsze, zawarte w nim rozwiązania będą omawiane w kolejnych odcinkach biuletynu,
koocząc
na
próbie
całościowej
oceny
projektu
ustawy.
Więcej
informacji
na http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/637080.html
Pierwszy konkurs w szwajcarskim Grancie Blokowym. Podczas konferencji inauguracyjnej
działalnośd Grantu Blokowego, ustanowionego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu
Współpracy, otworzony został pierwszy konkurs w Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
(na projekty duże), który trwa od 31 marca do 31 maja 2011 r. W ramach Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy ustanowiony został specjalny instrument finansowy – tzw. Grant Blokowy, a w
jego obrębie dwa fundusze: Fundusz dla Organizacji Pozarządowych oraz Fundusz Partnerski. Konkurs
został ogłoszony w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych i dotyczy projektów dużych.
Konkurs trwa do 31 maja 2011 r. http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/634365.html
Aktywnie działacie – promujcie to! Działacie na rzecz osiedla, gminy, powiatu? Szukacie
nowatorskich rozwiązao we wprowadzaniu zmiany społecznej? Dbacie o daną społecznośd lokalną
i angażujecie jej jednostki do aktywności? Jeśli tak, to Kampania „Aktywnych społeczności” jest dla
Was! Aktywne Społeczności pokazują, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Potrzebny jest impuls
i skuteczny animator, który zaraża swoim entuzjazmem, a przy tym dobrze zna potrzeby środowiska,
na rzecz którego działa. Oddolne inicjatywy społeczne są dowodem na to, że jesteśmy skuteczni,
potrafimy się komunikowad, wypracowywad kompromisy i że w pełni wykorzystujemy to,
co najlepszego daje nam demokracja – możliwośd kreowania zmiany społecznej. Program Aktywnych
Społeczności wspiera i promuje działalnośd grup, instytucji i organizacji, które postanowiły
przysłowiowo wziąd sprawy w swoje ręce. Ogólne informacje o kampanii, zasadach udziału oraz
formularz są dostępne na stronie www.aktywnespolecznosci.pl
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SZKOLENIA/WARSZTATY
Rusza nowy rodzaj doradztwa – wsparcie opiekuna organizacji! Zaopiekuj się z Centrum Sektor 3
swoją organizacją! Od czerwca 2011 we Wrocławiu rusza nowy rodzaj doradztwa – wsparcie
opiekuna organizacji. Zakres doradztwa obejmuje m.in. analizę słabych i mocnych stron organizacji
oraz stworzenie planu jej rozwoju. Każda organizacja weźmie udział w ok. 16 h doradztwa.
Opiekunami organizacji będą Bartłomiej Tomalik i Marcin Romanowski, którzy w ramach działao
Fundacji Manufaktura Inicjatyw Obywatelskich prowadzą sprofilowane doradztwo i szkolenia dla
dolnośląskich organizacji pozarządowych. Udział w doradztwie jest bezpłatny. Szczegóły:
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/658023.html
Cykl szkoleniowy "Profesjonalizacja 3 sektora". Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych –
„Tratwa" zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub osoby zainteresowane uzyskaniem
wsparcia w zakresie zakładania i/lub funkcjonowania organizacji pozarządowej z terenu powiatu
oławskiego do udziału w bezpłatnym cyklu szkoleniowym "Profesjonalizacja 3 sektora", który będzie
realizowany w maju i czerwcu 2011 w Oławie. Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły:
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/658010.html
Rekrutacja do XIX Szkoły Liderów Społeczeostwa Obywatelskiego. Szkoła Liderów Społeczeostwa
Obywatelskiego jest intensywnym szkoleniem dla osób z doświadczeniem w działalności publicznej –
samorządzie terytorialnym, instytucjach i inicjatywach obywatelskich, środowiskach opiniotwórczych,
partiach politycznych i organizacjach pozarządowych. Celem jest edukacja liderek i liderów życia
publicznego, poprzez przekazanie im umiejętności i wiedzy potrzebnych w działalności społecznopolitycznej oraz stworzenie przestrzeni do rozwijania postaw i wymiany poglądów. Do udziału
w Szkole zapraszamy osoby, które: ukooczyły 20 lat, są liderkami/liderami w swoich środowiskach,
organizacjach, partiach, od co najmniej 2 lat angażują się w życie społeczno-polityczne, chcą
wzmacniad swoje kompetencje liderskie. Osoby zainteresowane powinny wypełnid formularz
zgłoszeniowy (do pobrania na stronie www.szkola-liderow.pl). Zachęcamy również do przedstawienia
listów polecających lub innych materiałów poświadczających działalnośd. Drugim etapem rekrutacji
będzie rozmowa kwalifikacyjna. Zgłoszenia można składad do 9 czerwca go godziny 18.00.
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/657481.html
„Na straży” – bezpłatne szkolenie strażnicze. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
zaprasza na kur poświęcony działaniom strażniczym. Kurs wyjaśnia podstawowe kwestie związane
z prowadzeniem działalności i projektów kontroli społecznej. Uczestnicy poznają przykłady z Polski
i ze świata, dowiedzą się, jak zaplanowad projekt począwszy na celu strategicznym, przez monitoring
na działaniach rzeczniczych skooczywszy. Kurs odbywa się na platformie internetowej
www.watchdog.org.pl/kurs w trybie ciągłym. Każdy zainteresowany może dołączyd do niego
w dowolnym momencie i realizowad kurs zgodnie z własnymi możliwościami czasowymi. Informacja
pochodzi ze strony: www.watchdog.org.pl
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Szkolenia z podatków dla MSP. Akademia PARP przygotowała cykl bezpłatnych szkoleo
e learningowych dla przedsiębiorców, w tym dla organizacji pozarządowych prowadzących
działalnośd gospodarczą, w zakresie prawa podatkowego. To prosty sposób na zdobycie wiedzy
przydatnej w każdej firmie. Aby korzystad ze szkoleo wystarczy zarejestrowad się na portalu –
E learning w Akademii PARP przygotowany jest w odpowiedzi na zapotrzebowanie edukacyjne mikro,
małych i średnich firm. Szkolą się zarówno pracownicy z firm o ugruntowanej pozycji na rynku,
jak i mali przedsiębiorcy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę ze small biznesem. To
podstawowa wiedza, którą powinni posiadad przedsiębiorcy oraz właściciele małych firm. Z myślą o
pracownikach poszczególnych działów, powstały również szczegółowo opracowane zagadnienia,
które znajdziemy np. w szkoleniu „Prawo pracy w MSP” – mówi Aneta Grzyb-Hejduk, ekspert ds.
szkoleo Akademii PARP. Więcej na http://www.akademiaparp.gov.pl/
Szkolenia on-line: komunikacja, negocjacje. Graviteo Sp. z o.o., wydawca InSilesia.pl zaprasza
na bezpłatne szkolenia on-line z zakresu komunikacji: jak napisad dobry komunikat prasowy,
negocjacje oraz podstawy komunikacji w Internecie. InSilesia.pl to pierwszy regionalny newswire serwis gromadzący informacje - działający na terenie województwa śląskiego. To portal
współtworzony przez specjalistów odpowiadających za komunikację, m.in.: rzeczników prasowych,
PR-owców. Z naszych szkoleo dowiesz się m.in.: Czym jest medialna sytuacja kryzysowa. Jak się na nią
przygotowad? Jak minimalizowad straty, a nawet wyjśd z sytuacji obronną ręką radzi Michał Sobiło z
Imago PR, praktyk, który zmierzył się już z wieloma sytuacjami kryzysowymi. Więcej na
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/634171.html
Stowarzyszenie "Candeo" i Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu do 25 maja 2011 czekają
na zgłoszenia udziału w warsztatach i konferencji o edukacji kulturalnej w ramach ogólnopolskiego
projektu Akademia Liderów Kultury. Jeszcze do 25 maja można się zgłosid do udziału w warsztatach
i konferencji w ramach Akademii Liderów Kultury, współfinansowanego ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. - Do udziału zapraszamy osoby w wieku studenckim, praktyków
życia kulturalnego i młodych naukowców zainteresowanych sektorem badaniem kultury. W ramach
warsztatów odbędą sie zajęcia z animacji społeczno-kulturowej, organizacji imprez, marketingu,
sponsoringu oraz komunikacji interpersonalnej. Żeby wykorzystad wiedzę zdobytą latem w praktyce,
uczestnicy warsztatów będą pomagad w organizacji konferencji naukowej „Edukacja kulturalna
wczoraj-dziś-jutro”. Odbędzie się ona od 25 do 27 listopada w Dusznikach-Zdroju – Łężycy. Do udziału
w niej zaprasza się młodych naukowców i praktyków życia kulturalnego, którzy nie ukooczyli 35 lat.
Wpisowe na 3-dniową konferencję to 75 złotych, zaś na warsztaty 50 zł. Więcej szczegółów – m.in.
regulamin i ankiety uczestnictwa – dostępne są na stronach organizatora: www.okis.pl i www.dcik.pl
oraz na profilu Akademii Liderów Kultury na Facebooku. Rekrutacja trwa do 25 maja.
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