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Biuletyn informacyjny
Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno-Doradczych nr 7
Sprawdź gdzie znajduje się punkt konsultacyjno-doradczy w twojej okolicy - tutaj

Finał Konkursu "Akcja Akacja, Akcja Dąb - Niezwykli Dolnoślązacy 2011. Zapraszamy
do obejrzenia fotorelacji z Finału Konkursu "Akcja Akacja, Akcja Dąb - Niezwykli
Dolnoślązacy 2011". A już wkrótce więcej informacji na temat naszych laureatów oraz
podsumowanie tegorocznej edycji. Galeria zdjęd dostępna jest na naszej stronie w dziale
"Galeria" pod linkiem: www.dfop.org.pl/pl/302/ oraz na naszym Facebook'owym profilu:
www.facebook.com/dfop.org
I Forum Organizacji Pozarządowych w Żmigrodzie - relacja z wydarzenia. Dnia
4 października 2011 r. w ramach projektu „Dolnośląska Sied Doradztwa Pozarządowego”
realizowanego przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego
w Żmigrodzie odbyło się I Forum Organizacji Pozarządowych. Tematem przewodnim
spotkania było: „Tworzenie przestrzeni dla wspólnych działao samorządów i organizacji
pozarządowych działających w sferze kultury i oświaty z terenu Powiatu Trzebnickiego”.
Na spotkanie licznie przybyły organizacje pozarządowe działające głównie w obszarze kultury
i oświaty, przedstawiciele samorządu m.in. Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
Marek Łapioski, Starosta Trzebnicki Robert Adach, Dyrektorzy Ośrodków Kultury z Trzebnicy,
Żmigrodu, Obornik Śląskich, Wiszni Małej, Wioletta Matysek-Szumilas - Dyrektor Wydziału
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego, a także Anna
Bogucka z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych – reprezentująca realizatora
projektu. Prowadzącym Forum był Andrzej Wiewióra, wieloletni działacz społeczny.
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/43/188/I_Forum_Organizacji_Pozarzadowych_w_Zmigrod
zie_relacja_z_wydarzenia
Spotkanie sieciująco-szkoleniowe Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno-Doradczych
za nami! W dniach 05-06.10 b.r. w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w
Krzyżowej odbyło się spotkanie sieciująco – szkoleniowe kadry projektu „Dolnośląska Sied
Doradztwa Pozarządowego”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele trzynastu punktów
Konsultacyjno - Doradczych działających w Miliczu, Żmigrodzie, Górze, Bolesławcu, Jeleniej
Górze, Kłodzka, Zgorzelcu, Głogowie, Legnicy, Lubina, Ząbkowic Śląskich, Wałbrzychu,
Lubaniu, realizatorów projektu oraz grantodawcy, czyli Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego. Uczestnicy rozmawiali m.in. nt. barier w funkcjonowaniu
sieci, komunikacji wewnątrz i na zewnątrz sieci, zarządzania oraz oczekiwao poszczególnych
punktów wobec obecnego funkcjonowania sieci, a także o przyszłym kształcie sieci,
z perspektywy nowego przyszłorocznego projektu Federacji i Stowarzyszenia Tratwa.
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Doradcy z punktów wymieniali się również dotychczasowymi doświadczeniami
w prowadzeniu punktów na ich terenie oraz realizowaniu spotkao, szkoleo i konferencji.
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/43/179/Spotkanie_sieciujaco_szkoleniowe_Dolnoslaskich_
Punktow_Konsultacyjno_Doradczych_za_nami
Dolnośląskie wsparcie dla NGO. Od poniedziałku do piątku, w godzinach rannych jak
i popołudniowych, stacjonarnie, telefonicznie oraz mailowo, m.in. na takie wsparcie,
ze strony Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno – Doradczych (DPK-D), mogą liczyd
organizacje pozarządowe z Dolnego Śląska. Aby zachęcid organizacje i aktywnych obywateli
do skorzystania z oferty, punkty organizują również spotkania, prowadzą kampanię
informacyjną oraz realizują szkolenia. DPKD na Dolnym Śląsku jest osiemnaście, w tym pięd
działa na zasadzie mobilnych inkubatorów. Ktoś powie, że całkiem sporo? W bazie
organizacji pozarządowych na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego figuruje 1761 podmiotów, czyli średnio mamy blisko setkę potencjalnych
organizacji pozarządowych na jeden punkt. Oczywiście są to dane mocno
niereprezentatywne. Spora częśd z figurujących na liście UMWD organizacji już nie istnieje,
inne
nowopowstałe
jeszcze
nie
zostały
tam
umieszczone…Więcej na
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/43/175/Dolnoslaskie_wsparcie_dla_NGO
Jeszcze do 31 października możliwe są zgłoszenia do konkursu „Odkryj e-wolontariat!”.
Do udziału w konkursie zaproszone są wszystkie organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa
oraz grupy nieformalne, które współpracują z e-wolontariuszami. Każdy podmiot, który chce
wziąd udział w konkursie, powinien w pierwszej kolejności założyd profil organizatora
na stronie www.e-wolontariat.pl i tam zgłosid swój konkursowy projekt. Na zwycięzców
czekają atrakcyjne nagrody finansowe, które na celu będą miały wspieranie dalszych działao
w dziedzinie e-wolontariatu. Informacje o Konkursie oraz jego Regulamin dostępne
są do pobrania na stronie: www.e-wolontariat.pl/odkryj_e_wolontariat/. Organizatorzy
konkursu: Fundacja Dobra Sied, Fundacja Orange, Polsko-Amerykaoska Fundacja Wolności.
Do kooca października 2011 roku trwają konsultacje założeo do projektu nowego Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Swoje uwagi do projektu (który przygotował Zespół ds.
Rozwiązao w zakresie Finansowania Działalności Społecznej i Obywatelskiej), może zgłosid
każdy, przesyłając je pocztą elektroniczną na adres: marcin.dadel@prezydent.pl. Wszystkie
osoby zgłaszające swoje uwagi, zostaną zaproszone na spotkanie konsultacyjne,
które odbędzie się 10 listopada 2011 roku w Kancelarii Prezydenta RP. Projekt znaleźd można
na stronie www.pozytek.gov.pl w zakładce „FIO”.
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jezioraoskiego zaprasza na konferencję
„Polska Polityka wschodnia 2011”. Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2011
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roku we Wrocławiu w sali konferencyjnej Ossolineum, pl. Nankiera 17. Osoby
zainteresowane udziałem proszone SA o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
dostępnego pod adresem: http://www.kew.org.pl/index.php?page=214. Konferencja
dofinansowana jest z budżetu miasta Wrocławia.
Zbliża się 6 edycja projektu Komiksofon. Stowarzyszenie Kultura Wrodzona zaprasza
wszystkich zainteresowanych komiksem 6 listopada do Wrocławia (klub Puzzle), gdzie polscy
artyści związani z komiksem zmierzą się z muzyczną interpretacją swoich dzieł. Efektem tego
starcia ma byd nowe medium z pogranicza muzyki, animacji i komiksu. Gośdmi szóstego
Komiksofonu będą: Tomasz Jakub Sysło (wrocławski artysta wszechstronny o bardzo
charakterystycznej kresce) oraz Bartek Kuczyoski (twórca z Poznania, z zamiłowania
rysownik, z zawodu chirurg plastyczny). Więcej informacji na temat Komiksofonu oraz próbki
prac zaproszonych gości znaleźd można na stronie organizatora: http://kulturawrodzona.pl/
Zamów bezpłatny poradnik z gender mainstreaming! Dolnośląska Akademia Gender wydała
przewodnik równościowy, w którym zawarto artykuły dotyczące szeroko rozumianego
równouprawnienia obu płci na rynku pracy, jak i w komunikacji społecznej. Zamówienia
można składad tylko do 28 października! Równościowy poradnik Dolnośląskiej Akademii
Gender możesz zamówid na stronie (poradnik oraz wysyłka są bezpłatne):
http://www.akademiagender.cba.pl/po1.html. Poradnik powstał przy współudziale Fundacji
Grejpfrut.
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta zaprasza na konferencję poświęconą
bezdomności. Odbędzie się ona w dniach 7-8 listopada we wrocławskim Muzeum Miejskim.
Patronat Honorowy nad konferencją objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej Pan Jarosław Duda. W trakcie konferencji przedstawione zostaną wyniki prac oraz
badao naukowych osób zajmujących się problemem bezdomności w Polsce, a także
doświadczenie i wypracowane ,,dobre praktyki’’ w tym zakresie przez osoby bezpośrednio
zaangażowane w pracę z bezdomnymi. Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji
proszone
są
o
nadsyłanie
zgłoszeo
drogą
pocztą
elektroniczną
(promocja@bratalbert.org.pl lub sienczyk@bratalbert.org.pl ) bądź tradycyjną (Towarzystwo
Pomocy im. św. Brata Albereta, ul. Kołłątaja 26A 50-007 Wrocław). Więcej informacji pod
adresem: http://www.bratalbert.org.pl/portal/content/view/585/103/lang,pl/.
Wystartowała rekrutacja wolontariuszy na UEFA EURO 2012. Wolontariusze na ulicach
Miast Gospodarzy będą udzielad informacji na temat Turnieju i wydarzeo z nim związanych,
komunikacji miejskiej i międzymiastowej, atrakcji turystycznych oraz kulturalnoBiuro 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

`

rozrywkowych miast i regionów, w których będą rozgrywane mecze. Wolontariusze będą
zapewniali obsługę turystom, kibicom, dziennikarzom oraz mieszkaocom Miast Gospodarzy
podczas Turnieju. Łącznie działad będzie blisko 3 tysiące wolontariuszy. Aby zostad
wolontariuszem należy wypełnid dostępny w polskiej i angielskiej wersji językowej formularz
znajdujący się na portalu www.wolontariatmiejski2012.pl, a następnie rozwiązad test
sprawdzający znajomośd języka angielskiego. Wolontariuszem może zostad każdy, kto do 30
kwietnia 2012 r. ukooczy 18 lat i posługuje się językiem angielskim w stopniu
komunikatywnym.
Burzliwe posiedzenie Podkomitetu Monitorującego POKL. Tematem, który zdominował XI
posiedzenie, była propozycja wprowadzenia do Planów działao na rok 2012 obowiązkowych
wkładów własnych do wszystkich projektów miękkich. Komitet odrzucił te zapisy w drodze
autopoprawki, niemniej sprawa nie jest jeszcze zakooczona. Pełna relacja z przebiegu
posiedzenia dostępna jest pod adresem:
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/692803.html.
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
SZKOLENIA/WARSZTATY
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza na warsztaty „Gender-trudne
równania”. Do udziału w warsztatach z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zachęcamy
osoby pracujące w administracji oraz działających w sektorze pozarządowym na Dolnym
Śląsku. Informujemy, że wciąż są wolne miejsca na najbliższe warsztaty dla Panów, które
odbędą się 3 listopada we Wrocławiu, w Sektorze 3, przy ul. Legnickiej 65. Termin
nadsyłania zgłoszeo upływa 31 października. Więcej informacji, terminy kolejnych
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warsztatów oraz formularze zgłoszeniowe znaleźd można pod adresem:
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/45/181/Ruszaja_warsztaty_w_ramach_projektu_Zaprasza
my_wszystkich_chetnych.
Bezpłatne szkolenie w Żmigrodzie. Dolnośląski Punkt Doradczo - Konsultacyjny w Żmigrodzie
zaprasza na szkolenie pt. „Współpraca z samorządem lokalnym ”. Termin: 04 listopada 2011
godz. 9:00-16.00. Miejsce: Żmigród ul. Wrocławska 12, Zespół Placówek Kultury - Klub
seniora, I piętro. Szkolenie dedykowane jest przedstawicielom organizacji pozarządowych
zainteresowanych współpracą z samorządem. Szkolenie poprowadzone zostanie metodami
warsztatowymi z prezentacją przykładów projektów realizowanych przez organizacje
pozarządowe. Osoby zainteresowane otrzymają program szkolenia. Prosimy o zgłaszanie się
pod nr tel. 71 385 27 58 lub e-mail: centrum.ngo.zmigrod@gmail.com
Bezpłatne szkolenie z tematu Zarzadzania organizacją w Żmigrodzie. Dolnośląski Punkt
Doradczo - Konsultacyjny w Żmigrodzie zaprasza organizacje pozarządowe na szkolenie pt.
„Zarządzanie organizacją pozarządową” Termin: 07 listopada 2011 godz. 9:00-16.00.
Miejsce: Żmigród ul. Wrocławska 12, Zespół Placówek Kultury - Klub seniora, I piętro.
Szkolenie dedykowane jest przedstawicielom organizacji pozarządowych zainteresowanych
rozwojem instytucjonalnym. Szkolenie poprowadzone zostanie metodami warsztatowymi
angażującymi uczestników w proces edukacyjny. Osoby zainteresowane otrzymają program
szkolenia. Prosimy o zgłaszanie się pod nr tel. 71 385 27 58 lub e-mail:
centrum.ngo.zmigrod@gmail.com
Bezpłatne szkolenie z pozyskiwania środków krajowych. Fundacja Umbrella zaprasza
przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Wrocławia na bezpłatne
szkolenie w ramach projektu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu
aglomeracji wrocławskiej Sektor 3. Szkolenie "Pozyskiwanie środków ze źródeł krajowych"
odbędzie się 7 listopada 2011 we Wrocławiu przy ulicy Legnickiej 65. Zapisy na szkolenie
poprzez
wysłanie
formularza
zgłoszeniowego
(dostępnego
na
stronie
www.sektor3.wroclaw.pl) trwają do 01.11.2011 r.
Szkolenie z aplikowania do FIO. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
we Wrocławiu we współpracy z Departamentem Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej zaprasza na szkolenie dotyczące Funduszu Inicjatyw Obywatelskich,
które odbędzie się 25 listopada 2011 roku. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników
z zasadami aplikowania o środki finansowe z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Aby zgłosid
chęd uczestnictwa w szkoleniu należy wypełnid formularz zgłoszeniowy (dostępny pod
adresem: http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/192/Zapraszamy_na_szkolenie_Fundusz_Inicj
atyw_Obywatelskich_zasady_aplikowania_25_listopada_2011) i przesład go do 21 listopada
b.r. na adres e-mail: karolina.stefaniak@rcwip.pl (w temacie maila prosimy o wpisanie
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SZKOLENIE FIO) lub pod numer faksu: (71) 796 30 00 wew. 20. Ilośd miejsc ograniczona,
decyduje kolejnośd zgłoszeo.
Bezpłatne szkolenie dotyczące zagadnieo podatkowych w NGO. Biuro ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego we Wrocławiu zaprasza na bezpłatne
szkolenie dotyczące zagadnieo podatkowych w organizacjach pozarządowych, które
odbędzie się 23 listopada 2011 roku. Termin nadsyłania zgłoszeo upływa 18 listopada.
Program szkolenia oraz ankieta zgłoszeniowa dostępne są pod adresem:
http://www.wroclaw.pl/bezplatne_szkolenia_dla_wroclawskich_organizacji_pozarzadowych
.dhtml.
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