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Biuletyn informacyjny
Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno-Doradczych nr 3

AKTUALNOŚCI
Sprawdź gdzie znajduje się punkt konsultacyjno-doradczy w twojej okolicy - tutaj
Już w lipcu oficjalnie otwarcie Punktu Konsultacyjno-Doradczego w Miliczu oraz bezpłatne
szkolenia. Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych zaprasza
przedstawicieli organizacji pozarządowych i wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką III
sektora na oficjalne otwarcie Punktu Konsultacyjno-Doradczego w Miliczu, które odbędzie
się 4 lipca o godzinie 9.00 w siedzibie MSPDiON. Serdecznie zapraszamy również na
bezpłatne szkolenia z zakresu: „Zakładania Stowarzyszeo i Fundacji” oraz "Obowiązków
sprawozdawczych organizacji pozarządowych". Szkolenia odbędą się kolejno w dniach 4 i 5
lipiec 2011 roku, w godzinach 1000

- 15.00 w siedzibie MSPDiON w Miliczu przy ul.

M. Kopernika 20. Szkolenia są skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz
osób zainteresowanych założeniem organizacji z terenu gminy Cieszków, Krośnice i Milicz.
Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.mspdion.org.pl lub
w Punkcie Konsultacyjno-Doradczym w siedzibie Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci
i Osób Niepełnosprawnych w Miliczu, ul. M. Kopernika 20 pok.207. Wypełniony formularz
zgłoszeniowy prosimy o przesłanie na adres dpkdmilicz@wp.pl, faksem na nr (71) 383 00 14
lub dostarczyd osobiście do biura MSPDiON.
Spotkanie standaryzująco

-

integracyjne Punktów Konsultacyjno

-

Doradczych.

20 czerwca 2011 r. we Wrocławiu odbyło się spotkanie doradców Punktów Konsultacyjno –
Doradczych tworzących Dolnośląską Sied Doradztwa Pozarządowego. Spotkanie było okazją
do wymiany doświadczeo, a także pozwoliło na wspólną pracę nad wypracowaniem
standardów pracy punktów tak, aby jak najlepiej wspierały lokalne organizacje pozarządowe
oraz aktywnych obywateli. Kolejne spotkanie planowane jest na początek września. Więcej
o punktach i sieci na www.dfop.org.pl oraz www.umwd.pl
Spotkania konsultacyjne dotyczące Planów Działania na rok 2012. Spotkania poświęcone
dyskusji o planach działania na rok 2012 odbędą się 11 lipca 2011r. (zostanie poświęcone
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tematyce podejmowanej w ramach interwencji Priorytetu VI oraz VIII PO KL), oraz 12 lipca
2011r. (konsultowane będą założenia do Planów działania dla Priorytetów VII i IX PO KL).
W przypadku wyrażenia chęci uczestnictwa w powyższym (-ch) spotkaniu (-ach) należy
przesład informację potwierdzającą Paostwa obecnośd, zawierającą dane: imię i nazwisko
uczestnika, nr kontaktowy oraz nazwę instytucji, którą uczestnik reprezentuje wraz ze
wskazaniem obszaru tematycznego spotkania (odpowiednio Priorytet: VI, VII, VIIII, IX).
Przedmiotowe zgłoszenia należy przesyład na adres: sekretariat.efs@umwd.pl w terminie do
6 lipca br. Szczegółowe informacje na stronie Instytucji Pośredniczącej PO KL:
http://efs.dolnyslask.pl/
Najnowsze badania sektora pozarządowego. Światło dzienne ujrzała najnowsza publikacja
wydana przez Stowarzyszenie Klon/Jawor zatytułowana „Polskie organizacje pozarządowe
2010. Najważniejsze pytania, podstawowe fakty”. Publikacja zawiera najnowsze dane
dotyczące polskich stowarzyszeo i fundacji zebrane na przełomie lat 2010 i 2011 podczas
ogólnopolskiego badania „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce”.
Była to już piąta fala badania prowadzonego cyklicznie przez Stowarzyszenie Klon/Jawor
od 2002 roku. Dostępnośd danych z kolejnych lat, a także duży rozmach najnowszej edycji
badania (przeprowadzonej na bardzo dużej próbie organizacji) pozwalają na opisanie
najważniejszych procesów toczących się w polskim trzecim sektorze, wyciagnięcie wniosków
na temat jego siły, opisanie poziomu współpracy samorządem, a także planów i oczekiwao
działaczy

sektora.

Publikacja

dostępna

jest

pod

adresem:

http://civicpedia.ngo.pl/files/civicpedia.pl/public/raporty/pomaranczowka2010.pdf.
Czy możliwe są dwie dotacje na to samo zadanie? Jeśli organizacja w wyniku otwartego
konkursu ofert otrzymała dotację mniejszą od wnioskowanej i zgodziła się za tę kwotę
zrealizowad zaplanowane we wniosku działania, to nie ma możliwości zwiększenia
przekazanej jej ilości pieniędzy poprzez drugą dotację na to samo zadanie na podstawie art.
19a ustawy o pożytku. http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/661116.html
Fragment Brukseli we Wrocławiu. 1 lipca w dniu rozpoczęcia się Polskiej Prezydencji
w Radzie UE Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek i wiceprzewodnicząca
Komisji Europejskiej Viviane Reding otworzą wspólną siedzibę regionalnego Biura
Informacyjnego Parlamentu Europejskiego i Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji
Europejskiej we Wrocławiu - Dom Europy. Nowe biuro mieścid się będzie na ulicy Widok 10.
Do zadao obu placówek będzie należed m.in.: upowszechnianie wiedzy na temat Unii
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Europejskiej, w tym prac Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, poprzez publikację
materiałów informacyjnych, organizację seminariów i wyjazdów studyjnych, a także debat
i konferencji z udziałem europosłów i urzędników Komisji Europejskiej. Uroczystośd będzie
transmitowana w internecie na stronie www.europarl.pl od godziny 10.00.
Wrocław Europejską Stolicą Kultury 2016! 21 czerwca 2011 r., po godz. 16.00
przewodniczący jury Austriak Manfred Gaulhofer ogłosił polskiego zwycięzcę konkursu
o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Został nim Wrocław. Jury podjęło decyzję
jednogłośnie. Rywalizacja o tytuł trwała od półtora roku. Na początku ubiegało się o niego
11 polskich miast: Białystok, Bydgoszcz, Gdaosk, Katowice, Łódź, Lublin, Toruo, Poznao,
Szczecin, Warszawa i Wrocław. W październiku specjalna komisja wybrała spośród nich pięd,
które znalazły się w ścisłym finale: Gdaosk, Katowice, Lublin, Warszawę i Wrocław.
Europejskie Stolice Kultury są wybierane przez niezależną komisję. Po etapie preselekcji
powstaje wstępna krótka lista miast, a po dziewięciu miesiącach zapada ostateczna decyzja.
Następnie Rada Ministrów UE oficjalnie wyznacza dwa wybrane miasta (po jednym z dwóch
krajów). Miasta miały przygotowad program kulturalny o silnie uwydatnionym wymiarze
europejskim, sprzyjający udziałowi mieszkaoców miasta i jego okolic, a także przyjezdnych
z zagranicy. Europejski wymiar odzwierciedlony jest w doborze tematów oraz w sposobie
organizacji (zachęca się do współpracy między podmiotami kulturalnymi w różnych
paostwach członkowskich). Program musi mied także trwałe rezultaty i przyczyniad
się do rozwoju kulturalnego i społecznego miasta w dłuższej perspektywie.
EXPO Zdrowie. 3 lipca na deptaku przy uzdrowiskowej pijalni wód leczniczych w PolanicyZdroju odbędzie się wystawa EXPO Zdrowie. W jej ramach będzie można wykonad szereg
podstawowych badao: m.in. poziomu cukru, cholesterolu, tkanki tłuszczowej czy wydolności
płuc, obliczyd swój wiek biologiczny oraz skorzystad z masażu i konsultacji lekarskiej.
Wystawie towarzyszyd będzie także m.in. degustacja potraw wegetariaoskich. EXPO Zdrowie
to niezwykle popularny projekt zdrowotny opracowany przez specjalistów z amerykaoskiego
ośrodka Weimar Center of Health & Education. Począwszy od lat 80. zdobył popularnośd
na całym świecie. W Polsce realizowany jest od 2010 roku przez Chrześcijaoską Służbę
Charytatywną (ChSCh), Fundację „Źródła Życia” (pomysłodawcę projektu w Polsce), Polskie
Stowarzyszenie „Zdrowa Rodzina” oraz Korespondencyjną Szkołę Lepszego Życia.
Więcej o EXPO Zdrowie pod adresem: www.expozdrowie.chsch.pl
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„Sztuka ulicy – sztuka dialogu”. Dom Spotkao im. Angelusa Silesiusa zaprasza do wzięcia
udziału w projekcie mającym na celu promowanie dialogu polsko– białoruskiego poprzez
sztukę ulicy. Podczas wymiany 20 młodych ludzi w wieku 18-24 lat z Polski oraz Białorusi
będzie uczestniczyd razem w warsztatach dotyczących międzykulturowości, będzie robid
zdjęcia aparatami otworkowymi ze zużytych opakowao, weźmie udział w warsztatach
teatralnych oraz będzie tworzyd razem instalację dotyczącą spotkania kultury polskiej
i białoruskiej. Poszukiwani są młodzi ludzie w wieku 18-24 lata, chcący poznad swoich
rówieśników z Białorusi. Osoby chcące wziąd udział w projekcie proszone są o przesyłanie
swoich zgłoszeo do 30 czerwca na adres: krzysztof.wiatr@silesius.org.pl.
Odważny festiwal we Wrocławiu. Zbliża się siódma edycja „Brave Festiwal” odbywającej
się w dniach 2-8 lipca 2011 imprezy poświęconej wyjątkowym tradycjom artystycznym
z całego świata. W tym roku motywem przewodnim będzie maska, wykorzystywana zarówno
jako element scenografii, rekwizyt w zjawiskach teatralnych, muzycznych i tanecznych,
ale i maska rozumiana i traktowana bardziej metaforycznie. Organizatorzy - Stowarzyszenie
Kultury Teatralnej Pieśo Kozła – zakooczyli sprzedaż internetową biletów. Wszyscy, którzy
nie zdążyli ich pozyskad będą zmuszeni korzystad z punktów dystrybucji. Ich lokalizacja,
jak

i

dokładny

plan

przygotowanych

wydarzeo

dostępny

jest

pod

adresem:

http://www.bravefestival.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.
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
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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
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.
VI Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. Przypominamy o odbywającym
się już po raz szósty Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych, organizowanym przez
Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych wspólnie z innymi organizacjami.
Forum odbędzie się w dniach 10 - 17 września 2011 w Warszawie. Tegoroczna formuła OFIPu 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:
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http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/634167.html, Szczegóły: http://www.ofip.org.pl/

SZKOLENIA/WARSZTATY
Bezpłatne

wsparcie organizacji

pozarządowych.

Fundacja

Wspierania

Organizacji

Pozarządowych "Umbrella" zaprasza na bezpłatne szkolenie: "Komunikacja i negocjacje",
które odbędzie się w dniach 12 - 13 lipca 2011 we Wrocławiu. Podczas szkolenia uczestnicy
będą mogli rozwinąd swoje umiejętności komunikacyjne (zadawanie pytao, słuchanie,
komunikacja niewerbalna), jak również dowiedzą się w jaki sposób na płaszczyźnie
komunikacji dochodzi do nieporozumieo i konfliktów, poznają także metody rozwiązywania
konfliktów za pomocą negocjacji. Zajęcia poprowadzi Barbara Jaśkiewicz - trener biznesu
i moderator (Uniwersytet w Potsdamie), coach (Szkoła Coachingu Relacyjnego, Transmisja)
i trener międzykulturowy (Uniwersytet w Jenie), z wykształcenia psycholog pracy i organizacji
(Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Humboldta w Berlinie). Zapisy na szkolenie poprzez
wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.sektor3.wroclaw.pl
możliwe są do dnia 3.07.2011r. (niedziela).
Finanse w NGO. Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - "Tratwa" zaprasza organizacje
pozarządowe z powiatu wołowskiego w woj. dolnośląskim na szkolenie z podstaw
finansowych działalności i zarządzania finansami, które odbędzie się w dniach 16 - 17 lipca
2011 w Starostwie Powiatowym w Wołowie. Plan szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy
można pobrad ze strony: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/665920.html
Warsztaty Gender. Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych "Grejpfrut" zaprasza
do

udziału

w

Dolnośląskiej

Akademii

Gender,

której

zajęcia

będą

odbywad

się do października 2011 na terenie Dolnego Śląska. Ich tematyka będzie dotyczyd
m.in. wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, dobrych praktyki
w tym zakresie oraz języka równościowego w komunikacji społecznej. Udział w zajęciach jest
bezpłatny. Informacje na temat rekrutacji do Akademii już wkrótce znaleźd będzie można
pod adresem: http://fundacjagrejpfrut.orgs.pl/
Jak budowad silny zespół. Stowarzyszenie Ab Ovo zaprasza pracowników oraz wolontariuszy
organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty dotyczące budowania zespołu,
które odbędą się 2 lipca 2011 we Wrocławiu. Celem warsztatu jest integracja zespołu
i nauka komunikacji, która pozwala uniknąd konfliktu albo stawid mu czoła i konstruktywnie
rozwiązad. Zajęcia potrwają ok. 5 godzin, odbędą się we Wrocławiu przy ulicy Probusa 9/4.
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Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztacie prosimy o wypełnienie ankiety
zgłoszeniowej (dostępna jest pod adresem: http://wroclaw.ngo.pl/wiadomosc/665833.html)
i przesłanie jej na adres info@abovo.org.pl do dnia 1 lipca.
E-wolontariat. Dzieci, młodzież i dorosłych zaprasza Fundacja Internationaler Bund Polska
do nauki przez internet. Tematyką kursów jest Wolontariat, Program "Młodzież w działaniu"
i Unia Europejska. Uczestnicy internetowego kursu Akademii Aktywności Społecznej
otrzymają certyfikaty potwierdzające ich udział w projekcie. Platforma jest dostępna pod
adresem https://nauka.ib-polska.pl/AAS/ i stanowi ona rozwinięcie projektu "Akademia
Aktywności Społecznej". Celem kursu "Młodzież w demokracji on-line" jest wprowadzenie
Uczestników do zagadnieo związanych z Unią Europejską, Demokracją i Organizacjami
pozarządowymi (NGO), zwiększenie ich wiedzy i podniesienie kompetencji w inicjowaniu
działao wpisujących się w ramy edukacji nieformalnej i akcji związanych z Programem
"Młodzież w działaniu".
Sprawne zarządzanie domowymi finansami. Fundacja Koliber, będąca partnerem Programu
Akademia Rodzinnych Finansów, zaprasza wszystkie osoby na bezpłatne szkolenie
„Zarządzanie budżetem domowym”, które odbędzie się 14 lipca 2011 we Wrocławiu.
Podczas spotkania dowiedzied się będzie można jak planowad domowy budżet
i konsekwentnie go realizowad, poprawid swoją sytuację finansową i skutecznie oszczędzad,
radzid sobie w trudnych sytuacjach finansowych, rozmawiad z dziedmi o pieniądzach.
Program szkolenia obejmuje wiele dwiczeo oraz informacji praktycznych, które można
wykorzystad w swoim życiu. Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów edukacyjnych:
podręcznik ARF, arkusz kalkulacyjny do planowania budżetu, kalkulator, skarbonkę i inne.
Na szkolenie zapisywad należy się mailowo na adres akademia@fundacjakoliber.pl (w tytule
maila proszę podad nazwę miasta i datę szkolenia. W treści należy podad swoje imię
i nazwisko oraz, koniecznie, bezpośredni telefon kontaktowy) lub telefonicznie 508 280 018
oraz 513 753 515.

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

