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Biuletyn informacyjny
Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno-Doradczych nr 5
AKTUALNOŚCI
Sprawdź gdzie znajduje się punkt konsultacyjno-doradczy w twojej okolicy - tutaj
AKTUALNOŚCI
Konkordia II FORUM WSPÓŁPRACY – ruszyła rekrutacja. Konferencja odbędzie się w dniach
27-28 września 2011 roku w Sopocie i jest to kolejny etap projektu Konkordia, który dąży do
profesjonalizacji polskich organizacji pozarządowych oraz do rozwoju współpracy fundacji i
stowarzyszeo z innymi podmiotami. Konkordia II będzie wydarzeniem towarzyszącym
Europejskiego Forum Nowych Idei, jednego z wydarzeo w ramach polskiej prezydencji w Unii
Europejskiej. Udział w konferencji jest bezpłatny. Aby móc uczestniczyd w panelach
dyskusyjnych i warsztatach zaplanowanych w programie konferencji, należy pobrad i
wypełnid formularz zgłoszeniowy dostępny pod zakładką „Konferencja” na stronie
www.konkordia.org.pl, a następnie wysład go na podany w formularzu adres. Ilośd miejsc
jest ograniczona, dlatego o potwierdzeniu rejestracji decyduje kolejnośd zgłoszeo.
Poszukiwani partnerzy do kampanii. Fundacja akademia Zdrowych Pleców (AZP) poszukuje
organizacji z obszaru Dolnego Śląska, które byłyby zainteresowane współpracą przy
prowadzeniu kampanii na rzecz prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży
w Polsce. Szczegółowe informacje na temat prowadzonych działao oraz samej AZP Fundacji
znaleźd można na stronach: www.azpfundacja.org oraz www.zdroweplecy.org.
Wokół nas jest cudowna kraina. Wokół nas jest życie. Dolnośląski Punkt KonsultacyjnoDoradczy w Lubaniu prowadzony przez Stowarzyszenia Południowo-Zachodnie Forum
Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” zaprasza dzieci z Dolnego Śląska w wieku od 3 do 14
lat oraz Dolnoślązaków powyżej 60. roku życia do udziału w dwóch międzynarodowych,
polsko-czesko-niemieckich konkursach zatytułowanych „Wokół nas jest cudowna kraina.
Wokół nas jest życie”. Dla dzieci został przygotowany konkurs plastyczny a dla seniorów
fotograficzny. Rysunki i zdjęcia konkursowe można nadsyład do 26 sierpnia 2011 r.
Szczegółowe informacje nt. warunków udziału są dostępne na stronie internetowej „Pogranicza” www.pogranicze-csb.home.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”
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

`

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
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
RDPP – spotkanie konsultacyjne. Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza
przedstawicieli Wojewódzkich i Miejskich Rad Działalności Pożytku Publicznego na spotkanie
zaplanowane na 15 września 2011 w Warszawie. Spotkanie odbędzie się w trakcie Tygodnia
Obywatelskiego, zorganizowanego w ramach VI Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw
Pozarządowych (o OFIPIE poniżej). Celem spotkania będzie m.in. wymiana doświadczeo /
dobrych praktyk, uzyskanie informacji na temat respektowania praw lokalnych Rad, a także
zbudowanie procesu konsultacji pomiędzy RDPP (organem opiniodawczo-doradczym
ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego) a lokalnymi RDPP. W celu
uzyskania szczegółowych informacji o spotkaniu, jak również zgłoszenia przedstawiciela/i
lokalnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wszystkich zainteresowanych przedstawicieli
Wojewódzkich i Miejskich Rad prosimy o kontakt z Anną Moskwą na adres e-mail:
anna.moskwa@mpips.gov.pl lub pod nr. tel. (22) 693 45 20.
VI Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. Nabór zgłoszeo jeszcze do 17.08.
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 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
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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
Pozyskiwanie środków na funkcjonowanie organizacji. Fundacja Rozwoju Społeczeostwa
Obywatelskiego zaprasza na bezpłatne szkolenie: "Fimango - Zarządzanie finansami w
organizacjach pozarządowych. Pozyskiwanie środków na działalnośd organizacji". Szkolenie
odbędzie się w dniach 28 - 30 września 2011 w Warszawie. W trakcie szkolenia
przedstawimy pełen przegląd źródeł pozyskiwania środków i metod, jakimi można to robid.
Zgłoszenia są przyjmowane do 16 września 2011. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie
i wyżywienie - dojazd we własnym zakresie. Szkolenie jest adresowane do wszystkich
pracowników i działaczy organizacji pozarządowych zaangażowanych w pozyskiwanie
funduszy, zwłaszcza zaś do osób, które nie mają dużego doświadczenia. Pierwszeostwo
udziału w szkoleniu będą miały osoby reprezentujące organizacje ze wsi lub mniejszych miast
(do 50 tys. mieszkaoców). Zgłoszenia nadsyład można do 16 września 2011 r. na adres
fimango@frso.pl lub faxem: 22 616 33 16 lub pocztą na adres Fundacji: Fundacja Rozwoju
Społeczeostwa Obywatelskiego, ul. Kłopotowskiego 6 lok. 59/60, 03-717 Warszawa.
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
„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.
Projekt dla liderów ngo. Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki zaprasza
liderów dolnośląskich organizacji pozarządowych do udziału w projekcie szkoleniowodoradczym „Myślimy ideowo, działamy biznesowo”. Udział w projekcie to okazja zdobycia
praktycznej wiedzy z zakresu przywództwa i przedsiębiorczości. Szkolenia odbywad się będą
podczas bezpłatnych 9. dniowych wyjazdów w góry. Formularze zgłoszeniowe można
przysyład do 29 sierpnia 2011 r. http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/674871.html
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Konkurs dla spółdzielni socjalnych. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych ogłasza konkurs dotacyjny dla spółdzielni socjalnych z województw:
dolnośląskiego, lubuskiego, małopolskiego i śląskiego pn. "Innowacyjny Spółdzielca"
finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz środków własnych Regionalnego
Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Spółdzielcy, którzy zdecydują się na
aplikowanie o środki w ramach projektu będą mogli skorzystad ze wsparcia doradczego i
prawnego świadczonego w ramach projektu przez lidera (RCWiP) i partnerów nieformalnych
projektu (FRES, CRiS, ZLOP, BiS), a dodatkowo w regionie dolnośląskim ze wsparcia
udzielanego przez Dolnośląskie Centra Przedsiębiorczości Społecznej współprowadzone
przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Fundację Rozwoju Ekonomii
Społecznej, Forum Aktywności Lokalnej oraz Stowarzyszenie „Szansa”. Szczegóły konkursu
znaleźd można pod adresem: www.rcwip.pl, bądź kontaktując się z Anną Rymarowicz (Tel.
74 665 33 66(67), kom. 665689314, e-mail: anna.rymarowicz@fres.org.pl).
Fundusze sołeckie – bezpłatne szkolenia. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów na terenie
całego kraju organizuje bezpłatne szkolenia w ramach projektu KSS „Fundusze sołeckie –
szansą dla wsi”. Uczestnicy szkoleo będą mieli możliwośd zapoznania się ze sposobem
przygotowania wniosków do wójta/burmistrza czy przygotowywaniem i wdrażaniem
rocznego planu wydatkowania środków z funduszu sołeckiego. Krajowe Stowarzyszenie
Sołtysów zachęca do współpracy przy organizowaniu szkoleo (pozostało ich jeszcze 17),
jednocześnie zapewniając pokrycie wszystkich kosztów (wynajęcie sali, opłacenie trenera,
honorarium dla organizatora, poczęstunek, materiały merytoryczne). Osoby i organizacje
zainteresowane proszone są o kontakt z kierownikiem projektu (Grażyna Sędziak, Tel/fax:
63 243 75 80, e-mail: towarzystwo@konin.lm.pl). Więcej informacji znaleźd można na
stronie: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/673740.html.
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
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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
Bezpłatne szkolenie w Wołowie. Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - "Tratwa"
zaprasza 27 sierpnia członków/pracowników/wolontariuszy z organizacji pozarządowych z
powiatów wołowskiego, wrocławskiego, oławskiego, oleśnickiego i średzkiego do Starostwa
Powiatowego w Wołowie, gdzie odbędzie się bezpłatne szkolenie pt. „Budowanie
partnerstw”, będące częścią cyklu szkoleo „Profesjonalizacja 3 Sektora”. Szkolenie dotyczyd
będzie m.in. następujących zagadnieo: cechy i rodzaje partnerstw, partnerstwo w praktyce,
umowa partnerska, lider i jego rola w partnerstwie czy współpraca z biznesem i
administracją publiczną. Osoby zainteresowanie wzięciem udziału w szkoleniu proszone są o
przesłanie
wypełnionego
formularza
(do
pobrania
pod
adresem:
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/673663.html) na adres zapisy@tratwa.org lub go
przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - "Tratwa",
ul. Henryka Probusa 9/4, 50-242 Wrocław. Zgłoszenia nadsyład można do 25 sierpnia 2011
roku.
LETNIA AKCJA ARTYSTYCZNA w Oławie. Towarzystwo Kultury Czynnej zaprasza na bezpłatne

warsztaty artystyczne (warsztaty teatralno-muzyczne, teatralno-plastyczne, reporterskie) w
Oławie, 22 - 28 sierpnia, a w nich warsztaty: 1) Teatralno-muzyczne: praca nad
przedstawieniem "Baśo o Ellen, jej braciach i królu Olch", Ośrodek Kultury w Oławie, ul. 11
Listopada 27, 2) Teatralno-plastyczne: akcje miejskie w otwartej przestrzeni, happening,
praca nad warsztatem aktorskim, Klub Młodzieżowy Młyn, ul. Młyoska 12 a , 3) Reporterskie:
gry miejskie, podstawy warsztatu dziennikarskiego, Kub Młodzieżowy Młyn, ul. Młyoska 12
Prosimy o wcześniejsze zapisy drogą mailową: tkcbiuro@interia.pl, tkcjola@interia.pl lub
telefoniczną: 663 781 530, 693 314 806. http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/674363.html
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