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Biuletyn informacyjny
Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno-Doradczych nr 2

AKTUALNOŚCI
Sprawdź gdzie znajduje się punkt konsultacyjno-doradczy w twojej okolicy - tutaj
Spotkanie otwierające Punkt Konsultacyjno – Doradczy w Górze. 9 czerwca 2011 r.
Fundacja Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza zaprosiła przedstawicieli organizacji
pozarządowych, instytucji zaufania publicznego, samorządu terytorialnego oraz aktywnych
obywateli na oficjalne spotkanie rozpoczynające działalnośd Punktu konsultacyjnodoradczego dla organizacji pozarządowych w Górze. Punkt powstał w ramach projektu
„Dolnośląska Sied Doradztwa Pozarządowego” realizowanego w partnerstwie Dolnośląski ej
Federacji Organizacji Pozarządowych i Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA
przy wsparciu Finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego. Sied obejmuje całe
województwo dolnośląskie, a punkty doradcze są zlokalizowane w Jeleniej Górze,
Wałbrzychu, Lubinie, Miliczu, Legnicy, Kłodzku, Lubaniu, Bolesławcu, Górze, Ząbkowicach
Śląskich oraz w Zgorzelcu, Głogowie i Żmigrodzie. W spotkaniu, które prowadziła Pani
Elżbieta Skoczylas – Prezes Fundacji Pomocy Szkole wzięło udział ponad 50 osób. Burmistrz
Urzędu Miasta w Górze – Pani Irena Krzyszkiewicz witając gości podkreślała ważną rolę, jaką
odgrywa punkt doradczy dla organizacji i obywateli prowadzony z dużym zaangażowaniem
przez Fundację, natomiast z ust Starosty Pana Piotra Wołowicza zgromadzeni usłyszeli, że
samorząd mógłby wiele się nauczyd od organizacji działających na terenie powiatu
górowskiego i zadeklarował takie zmiany w programie współpracy z organizacjami
pozarządowymi, które ułatwią im realizację działao na rzecz społeczności górowskiej ju ż w
przyszłym roku. Relacja fotograficzna z wydarzenia na www.dfop.org.pl oraz www.umwd.pl
II Festyn Leśnicki "Poznajmy się... Lepiej". Szanowni Paostwo! Zapraszamy serdecznie w
imieniu fundacji LEPSZE DNI oraz pozostałych Organizatorów i Współorganizatorów do
udziału w festynie "POZNAJMY SIĘ... LEPIEJ", który odbędzie się 11 czerwca 2011 r. (sobota)
w ramach partnerstwa lokalnego Leśnica. Więcej na
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/128/II_Festyn_Lesnicki_Poznajmy_sie_Lepiej
Kawiarenka dyskusyjna w Żmigrodzie. Serdecznie zapraszamy wszystkich Paostwa
na spotkanie w Żmigrodzie, które odbędzie się dnia 14 czerwca 2011 r. o godz. 17.00
w kawiarni w Zespole Placówek Kultury w Żmigrodzie. Tematyką kawiarenki będzie: Budowa
i rozwój społeczeostwa obywatelskiego na terenie Gminy Żmigród. Wszystkich chętnych
serdecznie zapraszamy. Więcej dowiesz się pod nr tel. 71385 24 19 lub adresem e-mailowym
centrum.ngo.zmigrod@gmail.com
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SĄSIEDZI – Inicjatywy mieszkaoców w praktyce. Kawiarenka dyskusyjna. W tym roku
wrocławski Przegląd Sztuki SURVIVAL zagości w Parku im. S. Tołpy (dawny Nowowiejski).
Przez tydzieo tym fragmentem Ołbina zawładną artyści. W tym czasie odbywały się będą
warsztaty dla dzieci i młodzieży, wykłady, prezentacja oraz ciekawe panele dyskusyjne
poświecone problemom najnowszej kultury. Jednak nie tylko sztuka interesuje
organizatorów. We współpracy z Regionalnym Centrum Inicjatyw Pozarządowych
zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu i debacie poświęconej „dobremu sąsiedztwu”.
Celem dyskusji jest przybliżenie mieszkaocom wrocławskiego Ołbina idei sąsiedzkiej
współpracy. Współdziałania, dzięki któremu mogą byd realizowane ciekawe i potrzebne
okolicy inicjatywy, tak by jeszcze przychylniej patrzed na swoje otoczenie, na swój dom.
Chcielibyśmy, aby zaproszeni dyskutanci przybliżyli słuchaczom definicję oraz zasady,
na których opiera się „ruch sąsiedzki”. Dostarczając przykładów zrealizowanych już
projektów, w których to właśnie mieszkaocy byli głównymi sprawcami i aktorami
pozytywnych przemian w najbliższej okolicy, zmotywowali i „zaprosili” ludzi żyjących
na Ołbinie do większej aktywności i współodpowiedzialności za swoją ulicę, kamienicę czy
podwórko. Jak się okazuje by przygotowad i skutecznie wprowadzid w życie jakiś sąsiedzki
projekt nie potrzeba od razu decyzji na najwyższym szczeblu. Wystarczy dobry pomysł, wokół
którego integrują się lokatorzy (to może byd chęd rozwiązania jakiegoś problemu,
na przykład niedoświetlone podwórze albo nieestetyczna ściana w bramie kamienicy) oraz
trochę organizatorskich umiejętności by nasz oddolny pomysł został zrealizowany.
Oczywiście pomoc i współpraca z lokalnym biznesem, radą osiedla, organizacjami
pozarządowymi świadczącymi np. pomoc w kwestiach prawnych i/lub finansowych, jest
bardzo wskazana. W trakcie spotkania będzie okazja by porozmawiad o tym, jak wykorzystad
swój potencjał, chęd dokonywania zmian w naszej małej, lokalnej społeczności, kto i co może
nam w tym pomóc oraz dlaczego warto wspierad aktywnośd sąsiedzką właśnie w takich
dzielnicach jak Ołbin. Spotkanie obędzie się 22 czerwca 2011 o godz. 18.00 w Klubie
Festiwalowym w Parku Tołpy. Masz pytania zadzwoo pod nr 71 796 30 00 lub napisz
sandra.tomaszewska@rcwip.pl
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 wiedzied powinien?” dostępny jest w serwisie
www.wolontariat.ngo.pl (w zakładce Poradnik dla wolontariuszy), a także na stronach
Europejskiego Roku Wolontariatu.
Działacze pozarządowi odznaczeni Orderami Odrodzenia Polski.
Prezydent RP
Bronisław Komorowski odznaczył założycieli i działaczy organizacji pozarządowych, którzy
przyczynili się do budowania społeczeostwa obywatelskiego po 1989 r. Prezydent nadał
ordery w uznaniu zasług w działalności na rzecz budowania społeczeostwa obywatelskiego
oraz za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej.
Listę wszystkich odznaczonych, w tym działaczy z Dolnego Śląska, znaleźd można na stronie:
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http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wiadomosci/art,1836,prezydent-odznaczyl-dzialaczyorganizacji-pozarzadowych.html
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 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
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
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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II Dolnośląski Zjazd Kobiet. W dniach 17 - 18 czerwca 2011 we Wrocławiu odbędzie się
II Dolnośląski Zjazd Kobiet organizowany przez Demokratyczną Unię Kobiet przy wsparciu
Fundacji im. Róży Luksemburg pt. „Kobiety w regionie dolnośląskim - Bilans dziesięciolecia
i nowe rekomendacje”. Tegoroczny Zjazd ma byd jednocześnie spotkaniem i zderzeniem
doświadczeo różnych środowisk na co dzieo podejmujących tę problematykę. Swoją
tematyką nawiązuje do problematyki III Europejskiego Kongresu Kobiet oraz Prezydencji
Polski w Unii Europejskiej. Celem strategicznym jest wzmacnianie roli organizacji
pozarządowych i środowisk kobiecych, w tym szczególnie DUK, w dyskursie publicznym
o polityce regionalnej i zwiększenie ich politycznego wpływu w regionie, a także podniesienie
świadomości na temat sytuacji i roli kobiet w regionie w zakresie takich problemów jak
ubóstwo, szanse i bariery aktywizacji polityczno-zawodowej kobiet oraz poziomu
partycypacji obywatelskich, przykłady dobrych praktyk. Celem zjazdu (konferencji
regionalnej) jest również podsumowanie okresu 10-lecia w zakresie wdrażania polityki
równego traktowania na poziomie regionalnym oraz uwzględniania w polityce lokalnej
postulatów kobiet z I zjazdu. Źródło: http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/659426.html.
VI Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. Już po raz szósty Stowarzyszenie
na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych wspólnie z innymi organizacjami zapra sza
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/
SZKOLENIA/WARSZTATY
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę“ zaprasza do udziału w seminarium „Tożsamości
Odzyskane“. Seminarium składa się z dwóch weekendowych spotkao, podczas których
zaproszeni goście: historycy, psychologowie społeczni, animatorzy kultury i socjologowie
pomogą przyjrzed się specyfice miejsc z tzw. „urwaną tożsamością“. Uczestnicy seminarium
będą wspólnie szukad odpowiedzi na pytania: jak pracowad z lokalną historią i pamięcią
miejsc dotkniętych przesiedleniami? Czym jest pamięd kulturowa miejsca i jak pracowa d
z funkcjonującymi w niej przestrzeniami tabu? Jakich narzędzi używad w działaniach wokół
lokalnej tożsamości? Wziąd udział w seminarium mogą pracownicy domów kultury, działacze
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pozarządowi, nauczyciele i wszystkie osoby działające w nieformalnych grupach. Pierwsze
spotkanie odbędzie się w dniach 8-10 lipca 2011 w Warszawie. Organizatorzy zapewniają
nocleg i wyżywienie, udział w seminarium jest bezpłatny. Ilośd miejsc jest ograniczona,
zgłoszenia można przesyład do 17 czerwca na adres dorota.borodaj@e.org.pl. Więcej
informacji na stronie: http://www.e.org.pl/kontakt.html
„Na straży” – bezpłatne szkolenie strażnicze. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup
Obywatelskich zaprasza na kurs 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
Warsztat o strategii gender mainstreaming w miejscu pracy. Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej ogłasza nabór uczestników/czek na warsztaty z zakresu wdrażania polityki
równości płci na rynku pracy pn. "Nie szukamy winnych - szukamy dobrych rozwiązao
dotyczących równości na rynku pracy". Warsztaty będą miały miejsce we Wrocławiu
w hotelu Park Plaza 17 czerwca (piątek) 2011 roku w godzinach 10:00 -15:00. Projekt
skierowany jest do przedstawicieli sektora MŚP, związków zawodowych oraz organizacji
pracodawców. Udział w warsztatach jest bezpłatny a wszyscy uczestnicy otrzymają
certyfikaty wystawione przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zgłoszenia oraz
pytania odnośnie warsztatów proszę kierowad pod numer telefonu (22) 661 18 25 bądź
na adres mailowy maria.skora@mpips.gov.pl.
Szkolenia z podatków dla MSP. Akademia PARP przygotowała cykl bezpłatnych szkoleo
e-leaarningowych 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/
Warsztat odnośnie wolontariatu. Dom Spotkao im. Angelusa Silesiusa zaprasza
na jednodniowy, bezpłatny warsztat na temat Wolontariatu Europejskiego w programie
Biuro projektu:
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
Tel: 71 793 23 24
Adres: pl. Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław
E-mail: dfop@dfop.org.pl

`

"Młodzież w działaniu", który odbędzie się 14 czerwca 2011 r. w siedzibie organizacji przy
ul. W. Stysia 16a we Wrocławiu. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 czerwca 2011 r. Liczba
miejsc jest ograniczona, liczy się kolejnośd zgłoszeo. Z jednej organizacji/ grupy nieformalnej
mogą uczestniczyd maksymalnie 3 osoby. Szkolenie jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają
wyżywienie i materiały szkoleniowe. Uczestnicy ponoszą koszt dojazdu do Wrocławia. Więcej
informacji o szkoleniu znaleźd można pod adresem:
http://www.silesius.org.pl/aktualnosci,179,spotkanie-dt--wolontariatu-europejskiego.html
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
Młodzież w działaniu – szkolenie. Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu"
serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu poświęconym idei i założeniom Akcji 1.3.
programu „Młodzież w działaniu”. Głównym celem spotkania jest popularyzacja idei
demokracji oraz aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym, a także przekazanie
informacji dotyczących ubiegania się o dofinansowanie w ramach Akcji Młodzież
w Demokracji. Do udziału w szkoleniu szczególnie namawiani są reprezentanci lokalnych
partnerstw grup/organizacji i innych podmiotów pracujących z i dla młodzieży,
ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli młodzieżowych rad miast. Szkolenie
odbędzie się w Warszawie, w dniach 14 - 17 lipca 2011. Zgłoszenia należy wypełnid i złożyd
najpóźniej do 21 czerwca 2011 w systemie on-line – formularz dostępny pod adresem:
https://ankiety.frse.org.pl/surveys/built/
Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych "Grejpfrut" rozpoczęła rekrutację
do "Akademii aktywnych liderów i liderek". Osoby, które wezmą udział w projekcie, odbędą
cykl 6 szkoleo (3 wyjazdowe, 3 stacjonarne - Wrocław, Oława) w okresie lipiec - wrzesieo
2011, a następnie wdrożą zaplanowaną przez siebie kampanię aktywizującą społecznośd
lokalną powiatu oławskiego w sprawach publicznych. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Jeśli chcesz zgłosid swój udział lub uzyskad więcej informacji na temat „Akademii aktywnych
liderów i liderek” zapraszamy na 2 spotkania informacyjno-rekrutacyjne, które odbędą się
w Urzędzie Miejskim w Oławie, pl. Zamkowy 5, w sali numer 20 w dniu: 13 czerwca
w godzinach 10:00-14:00. Szczegóły na www.fundacjagrejpfrut.orgs.pl.

Biuro projektu:
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
Tel: 71 793 23 24
Adres: pl. Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław
E-mail: dfop@dfop.org.pl

