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Biuletyn informacyjny
Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno-Doradczych nr 4
AKTUALNOŚCI
Sprawdź gdzie znajduje się punkt konsultacyjno-doradczy w twojej okolicy - tutaj
Gender – trudne równania. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych realizuje
nowy projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego. Projekt
ma na celu wspieranie współpracy środowiska pozarządowego z przedstawicielami
administracji w obszarze działao na rzecz równości płci w życiu publicznym i zawodowym.
W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania: (1) monitoring wybranych
urzędów oraz organizacji pozarządowych pod kontem stosowania i promowania polityki
równościowej; (2) działania informacyjno – promocyjne poświęcone tematyce równościowej,
promowanie większej aktywności kobiet w życiu publicznym i społecznym; (3) szkolenia
i warsztaty adresowane do pracowników/czek sektora pozarządowego i administracji
z regionu Dolnego Śląska. Informacje na temat projektu uzyskad można pod numerem
telefonu 71 793 23 24 bądź pod adresem mailowym maria.mika@dfop.org.pl
Masz problem w swojej organizacji? Zapytaj prawnika i księgową. Zapraszamy organizacje
pozarządowe oraz osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w III sektorze z terenu
Dolnego Śląska do skorzystania z bezpłatnej oferty doradztwa specjalistycznego z zakresu
prawa i księgowości w ramach projektu „Dolnośląska Sied Doradztwa Pozarządowego”
realizowanego w partnerstwie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz
Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA przy wsparciu Finansowym Budżetu
Województwa Dolnośląskiego. Doświadczeni w pracy w III sektorze specjaliści prawni
i księgowi pomogą rozwiązad trudne kwestie w zakresie prawidłowego funkcjonowania
organizacji pozarządowych. Doradcy udzielają porad stacjonarnie, mailowo oraz wyjazdowo
po uprzednim indywidualnym ustaleniu terminu. Wszystkie osoby zainteresowane
skorzystaniem z usług doradztwa specjalistycznego prosimy o kontakt z Punktami
Konsultacyjno – Doradczymi w terenie lub bezpośrednio z koordynatorem projektu Anna
Bogucką na adres anna.bogucka@dfop.org.pl, tel. 71 793 23 24
Stanowisko polskich organizacji pozarządowych na czas polskiej prezydencji w UE - podpisz
się! "Pierwszego lipca 2011 roku Polska objęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej,
co oznacza, że przez pół roku będzie mówid w imieniu całej Wspólnoty. Organizacje
pozarządowe, jako ważny głos społeczeostwa obywatelskiego, uczestniczyły i nadal chcą
uczestniczyd w dyskusjach i debatach podejmujących tematy istotne dla przyszłości UE, które
będą
się
odbywały
w
ramach
polskiej
prezydencji.
Więcej
na
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/670951.html
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Bezpłatne doradztwo prawne dla Wrocławia. Dolnośląski Związek Organizacji
Pozarządowych "WROS" zaprasza mieszkaoców Wrocławia do skorzystania z bezpłatnych
porad prawnych w ramach realizowanego projektu p.n: „Wspieranie działalności ośrodków
poradnictwa obywatelskiego oraz wrocławskich mediacji w 2011 roku” współfinansowanego
z środków Gminy Wrocław. Doradztwo prawne oferowane jest z zakresu prawa: pracy,
spadkowego, lokalowego, przemocy domowej. Prowadzone są również mediacje. Doradztwo
udzielane jest w poniedziałki (12-15), czwartki (13-15) i piątki (15-17). Obowiązuje rejestracja
telefoniczna pod numerem telefonu 71 341 71 43
Trwa V edycja konkursu dla dziennikarzy „Ludzka twarz EFS”. Organizatorem konkursu jest
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwem Rozwoju
Regionalnego oraz Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Patronat nad
konkursem sprawują Stowarzyszenie Polskich Mediów oraz Instytut Spraw Publicznych.
Konkurs skierowany jest do przedstawicieli mediów ogólnopolskich i regionalnych
zainteresowanych efektami projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego (EFS). Celem konkursu jest pokazanie, że o funduszach unijnych można pisad
z pominięciem urzędowego języka i że za skrótem EFS kryją się ludzkie historie. Historie
ludzi, którzy uczestniczą w projektach, a także tych, którzy projekty z zaangażowaniem
tworzą i realizują. Celem V edycji Konkursu jest w szczególności promocja wsparcia EFS
kierowanego do osób niepełnosprawnych, a także do osób w wieku 50+. Zgłoszenia prac
konkursowych przyjmowane będą do dnia 9 września 2011 r.
http://www.kapitalludzki.gov.pl/aktualnosci/art476,trwa-v-edycja-konkursu-dladziennikarzy-ludzka-twarz-efs.html
Nagradzane partnerstwa. Trwa nabór zgłoszeo w konkursie, którego celem jest wyróżnienie
partnerstw społeczno-prywatnych, czyli takich, w których biznes i podmioty społeczne
wspólnie walczą z wykluczeniem społecznym, wykorzystując przy tym narzędzia rynkowe.
Zgłoszenia przyjmowane są do 19 września 2011. Do Konkursu mogą byd zgłaszane wyłącznie
partnerstwa społeczno-prywatne, zaangażowane w tworzenie trwałych i stabilnych
przedsięwzięd społecznych, służących aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym. W skład partnerstwa powinien wchodzid przynajmniej jeden
przedstawiciel następujących podmiotów: prywatnego (przedsiębiorstwa prywatnego,
instytucji otoczenia biznesowego) oraz społecznego (przedsiębiorstwa społecznego lub/i
organizacji pozarządowej). Dodatkowo w skład partnerstwa mogą wchodzid także instytucje
publiczne, w tym m.in. instytucje rynku pracy, pomocy społecznej czy placówki dydaktycznoedukacyjne. Przykłady takich partnerstw można znaleźd na stronie www.undp.org.pl.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 19 września br. poprzez formularz zgłoszeniowy
dostępny jest na stronie www.partnerstwo.roefs.pl oraz owies.org.pl. Nagrodą w konkursie
jest wyjazd dwóch przedstawicieli laureata Konkursu na wizytę studyjną (organizowaną przez
Krajowy Ośrodek EFS) do jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej, jak również
udział w szkoleniu zorganizowanym przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju.
Zwycięzca otrzyma również dyplom i statuetkę. Uroczysta Gala wręczenia nagród nastąpi 24
października, który jest jednocześnie Dniem ONZ.
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Konsultacje społeczne Planów Działao PO KL na 2012 r. W dniach 11-12.07 w siedzibie
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego odbyły się konsultacje społeczne
Planów Działania PO KL na rok 2012. Omawiane były priorytety VI, VIII, VIII i IX. Konsultacje
były jednym z etapów, które finalnie doprowadzą do zatwierdzenia Planów na rok przyszły.
Spotkania prowadzili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego przy współpracy
z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy. W spotkaniach uczestniczyło ponad 50 osób,
przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, OPS, PUP, CIS, którzy zgłaszali
zapytania oraz gotowe propozycje zapisów. Wiele uwag spotkało się z aprobatą ze strony
Urzędu Marszałkowskiego i najprawdopodobniej zostaną uwzględnione w poprawkach
Planów Działao na 2012.
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
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Socjoterapii "Przeciw przemocy" zaprasza na bezpłatne
porady. Ośrodek mieści się w siedzibie Demokratycznej Unii Kobiet - Klubu Wrocławskiego
przy ul. Zelwerowicza 16/3 we Wrocławiu. W Ośrodku wykwalifikowani i doświadczeni
specjaliści pomogą poradzid sobie z problemami natury psychologicznej, socjalno-prawnej
i zawodowej. Z myślą o osobach, które mają problemy z bezpośrednim spotkaniem się
z doradcami uruchomiono także doradztwo telefoniczne. Informacje i pomoc telefoniczna
jest udzielana przez interwenta kryzysowego od poniedziałku do piątku w godz. od 10.0018.00 pod numerem telefonu 71 34 17 143 lub e-mailem: duk-wroclaw@wp.pl. Wszystkie
porady odbywają się po uprzedniej rejestracji telefonicznej pod nr tel. 71 34 17 143.
Konkurs na temat EFS. Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego i Ośrodek
Rozwoju Edukacji ogłaszają ogólnopolski konkursu na scenariusz zajęd na temat
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Konkurs jest adresowany do nauczycieli
i studentów. Prace można wysyład do 31 października 2011 roku. Regulamin konkursu,
formularz zgłoszeniowy oraz kontakt do organizatorów dostępny jest na stronie:
www.scenariusz.roefs.pl . Na autorów najlepszych prac czekają nagrody pieniężne.
Nagrodzone prace zostaną także zaprezentowane w publikacji - poradniku z zestawem
scenariuszy zajęd o EFS, które w prosty i przystępny sposób przedstawią, czego dotyczy
Europejski Fundusz Społeczny.
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
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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.
Konkurs dla e-wolontariuszy. Jeśli twoja organizacja współpracuje z e-wolontariuszami,
masz jeszcze czas do 31 lipca, by zgłosid ich do konkursu „Discover e-volunteering”. Konkurs
jako jedyny w Polsce i Europie promuje najciekawsze projekty e-wolontariackie.
Do Konkursu zgłaszad się mogą organizacje pozarządowe z Unii Europejskiej współpracujące
z wolontariuszami, którzy swoją pomoc niosą poprzez Internet. W ramach e-wolontariatu
zalicza się m.in. nieodpłatne udzielanie porad w Sieci, tworzenie grup pomocy
i samopomocy, organizowanie akcji społecznych w Internecie, współpraca przy promocji
i wyszukiwaniu informacji czy też pomoc w nauce języków obcych poprzez łącza
internetowe. Szczegółowe informacje na temat Konkursu, Regulamin oraz materiały
promocyjne dostępne są na stronie http://www.e-volunteering.eu/competition/.
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:
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/634167.html, Szczegóły: http://www.ofip.org.pl/
SZKOLENIA/WARSZTATY
Warsztaty w Lubinie. Stowarzyszenie Civis Europae, które prowadzi Punkt Konsultacyjno –
Doradczy dla organizacji pozarządowych w Lubinie zaprasza na bezpłatne warsztaty pt.
"Wypełnianie wniosków o dotację i rozliczanie wniosków - przygotowanie sprawozdania z
realizacji zadania publicznego", które odbędą się w dniach 22 - 23. 08.2011 w godzinach
14.00 - 18.00 w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie, ul. Pawia 41. Wszystkich
zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny tel. 76 846 08 43 tel./ fax. 76 846 37 71 lub
e-mail: civis.europae@wp.pl. Punkt Konsultacyjno-Doradczy działa w ramach projektu
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„Dolnośląska Sied Doradztwa Pozarządowego” realizowanego w partnerstwie Dolnośląskiej
Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych
TRATWA przy wsparciu Finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego.
Bezpłatne szkolenie w Górze. Fundacja Pomocy Szkole im. E. Machniewicza, która prowadzi
Punkt Konsultacyjno – Doradczy dla organizacji pozarządowych w Górze zaprasza na
bezpłatne warsztaty pt. „Cele i zarzadzanie projektem. Konkursy grantowe. Jak wypełniad
aplikacje konkursowe grantodawców PAFW, UMWD i POKL”, które odbędą się 8 sierpnia,
w godz. 16.00 - 20.00 przy ul. Poznaoska 6/2 (Stowarzyszenie "Sezesko"). Wszystkich
zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny na numer 668771225 lub e-mail:
elzbieta.skoczylas@o2.pl. Punkt Konsultacyjno-Doradczy działa w ramach projektu
„Dolnośląska Sied Doradztwa Pozarządowego” realizowanego w partnerstwie Dolnośląskiej
Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych
TRATWA przy wsparciu Finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego.
Fundacja Umbrella zaprasza na bezpłatne szkolenia. Odbędą się w sierpniu 2011 w Centrum
Sektor3 we Wrocławiu, a tematy szkoleo to: "Techniki autoprezentacji" oraz "Podstawowe
informacje o monitoringu i ewaluacji projektów". W ramach szkoleo oferowany jest
kompleksowy pakiet bezpłatnych usług i wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz osób
chętnych do założenia stowarzyszenia lub fundacji. Szkolenia odbędą się 26 sierpnia
(Techniki autoprezentacji) oraz 30 sierpnia (Podstawowe informacje o monitoringu
i ewaluacji projektów) w Centrum Sektor3 przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu (sala
konferencyjna, I piętro). Chętnych na szkolenia prosimy o przesłanie wypełnionego
formularza zgłoszeniowego na adres: zapisy@sektor3.wroclaw.pl. Formularze zgłoszeniowe
znaleźd można pod adresem: http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/670836.html.
Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - "Tratwa", we współpracy z lokalnymi punktami
sieci Eurodesk, zaprasza na bezpłatne szkolenia, które będą się odbywad od września
do listopada 2011 w Krośnicach, Kowarach, Stroniu Śl., Pieszycach i Wrocławiu. Zakres
szkoleo obejmie m.in. tematykę zakładania organizacji pozarządowych, pozyskiwania
funduszy na funkcjonowanie NGO, prowadzenie księgowości czy pisanie wniosków
projektowych. Dla najaktywniejszych przewidziano sześciomiesięczne subsydiowane
zatrudnienie oraz wsparcie finansowe realizowanych projektów w wysokości 4500 zł.
Formularz zgłoszeniowy oraz bardziej szczegółowe informacje znaleźd można na stronie
www.tratwa.org
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