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Biuletyn informacyjny
Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno-Doradczych nr 8
Sprawdź gdzie znajduje się punkt konsultacyjno-doradczy w twojej okolicy - tutaj
Spotkanie standaryzująco–integrujące w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa
Pozarządowego. 24 listopada w Pracowni Projektów Międzykulturowych „Zajezdnia” przy ul.
Legnickiej 65 we Wrocławiu obyło się spotkanie standaryzująco–integrujące w ramach
Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele
i doradcy z punktów doradztwa pozarządowego, operatorów projektu oraz przedstawicielka
UMWD. Więcej na
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/43/212/Spotkanie_standaryzujaco_integrujace_w_ramach
_Dolnoslaskiej_Sieci_Doradztwa_Pozarzadowego
Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych w Miliczu. Dnia 23 listopada 2011 r.
w Urzędzie Miasta Milicz w ramach projektu „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego”
realizowanego przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego odbyło
się Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych pt. „Festiwal Ludzi Aktywnych”. Tematem
przewodnim spotkania była współpraca samorządów lokalnych z organizacjami
pozarządowymi z powiatu milickiego. Na spotkanie licznie przybyły organizacje
pozarządowe, przedstawiciele samorządu m.in. Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa
Powiatowego w Miliczu, Urzędu Miasta Milicza oraz przedstawiciel Dolnośląskiej Federacji
Organizacji Pozarządowych. Całe spotkanie moderowała Iwona Górnicka wiceprezeska
Milickiego
Stowarzyszenia
Przyjaciół
Dzieci
i
Osób
Niepełnosprawnych.
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/43/211/Powiatowe_Forum_Organizacji_Pozarzadowych_
w_Miliczu_relacja
Zapraszamy na Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych w Bolesławcu.
Bolesławieckie Stowarzyszenie Gospodarcze wspólnie z Powiatem Bolesławieckim zapraszają
na Forum Organizacji Pozarządowych realizowane w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa
Pozarządowego, które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2011 r. o godz. 16.00 w Ośrodku
Kształcenia Ustawicznego w Bolesławcu, ul. Ogrodowa 7. W programie m.in. prezentacja
działalności organizacji pozarządowych z powiatu bolesławieckiego oraz Punktu
Konsultacyjno-Doradczego w Bolesławcu, a także informacje nt. inkubatorów organizacji
pozarządowych. Potwierdzenie przybycia prosimy zgłaszać do dnia 14.12.2011 r. do godz.
15.00 na adres dpkd.bolesławiec@wp.pl lub telefonicznie na nr 75 732 25 40.
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RAPORT o współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a organizacjami pozarządowymi
na Dolnym Śląsku w 2010 r. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych po raz drugi
przeprowadziła monitoring współpracy samorządów lokalnych z organizacjami
pozarządowymi na Dolnym Śląsku. Poprzednie badanie było realizowane w roku 2007
i dotyczyło współpracy w 2006 r. Zrealizowane w tym roku badanie dotyczyło okresu od 1
stycznia do 31 grudnia 2010 r. Monitoring współpracy samorządów lokalnych z organizacjami
pozarządowymi realizowany był we współpracy z Lokalnymi Grupami Monitoringu. LGM
powstały w ramach projektu „Mam Prawo – kampania społeczna na rzecz aktywnego
obywatelstwa”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt dotyczył działań strażniczych i prawa dostępu
do informacji publicznej. Raport do pobrania na stronie
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/48/214/RAPORT_o_wspolpracy_pomiedzy_samorzadami_l
okalnymi_a_organizacjami_pozarzadowymi_na_Dolnym_Slasku_w_2010_r
Ustalenia dotyczące wkładu własnego przez beneficjentów PO Kapitał Ludzki. Departament
Zarządzania EFS Ministerstwa Rozwoju Regionalnego poinformował, że w nawiązaniu
do spotkania w sprawie propozycji dotyczącej obowiązku wnoszenia wkładu własnego przez
beneficjentów PO Kapitał Ludzki, które odbyło się 4 listopada br. w Warszawie, mając na
względzie argumenty przedstawione przez przedstawicieli partnerów społecznych
i beneficjentów programu, Instytucja Zarządzająca PO KL zdecydowała o odstąpieniu
w bieżącym roku od wprowadzenia obowiązku wnoszenia wkładu własnego
w zaproponowanych przez Instytucję Zarządzającą PO KL wysokościach. Niemniej jednak,
mając na względzie konieczność zapewnienia funkcjonowania wspieranych ośrodków
wychowania przedszkolnego i opieki nad dziećmi do lat 3 po zakończeniu realizacji projektu,
co było przedmiotem negocjacji z Komisją Europejską w ramach przeglądu środokresowego,
w opinii Instytucji Zarządzającej PO KL niezbędne jest pozostawienie obowiązku wnoszenia
wkładu własnego w ramach Poddziałania 9.1.1 oraz nowego Działania 1.5 w wysokości 15%
wartości projektu. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zamierza jednak zastanowić się
jeszcze nad możliwymi formami wnoszenia wkładu własnego w tych projektach. Więcej na
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/200/Ustalenia_dotyczace_wkladu_wlasnego_przez_be
neficjentow_PO_Kapital_Ludzki
Kolejne Akacje i Dęby w Parku Tołpy. Alicja Szatkowska oraz ks. Franciszek Głód, oto dwójka
laureatów, których w tym roku Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych nagrodziła
tytułem Niezwykłych Dolnoślązaków. Gala Finałowa Konkursu „Akcja Akacja, Akcja Dąb –
Niezwykli Dolnoślązacy 2011” podobnie jak w roku ubiegłym odbyła się w Parku im.
Stanisława Tołpy we Wrocławiu, gdzie laureaci w towarzystwie innych osób nominowanych,
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posadzili pamiątkowe drzewka akacji i dębu. Uroczystość swoją obecnością uświetniła Pani
Wicewojewoda Województwa Dolnośląskiego Ilona Antoniszyn-Klik, która poza konkursem,
wręczyła dodatkowe nagrody osobom pochodzącym z obszarów wiejskich nominowanym
do tytułu Niezwykłych Dolnoślązaków.
http://www.dfop.org.pl/pl/293/nse/46/213/Artykul_promujacy_tegoroczny_laureatow_kon
kursu_Akcja_Akacja_Akcja_Dab_Niezwykli_Dolnoslazacy_2011
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Już w najbliższą sobotę (3 grudnia)
będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. To ONZ w 1992 roku
ustanowił ten dzień, jako sposób na zwrócenie uwagi świata na problemy osób
z niepełnosprawnościami oraz wskazać potrzebę takiego przemeblowania naszego
społeczeństwa, by była możliwa najpełniejsza integracja różnorodnych grup społecznych.
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/707153.html
Dolnośląskie Święto Wolontariatu!!! „Dolnośląski Festiwal Wolontariatu” to trzydniowe
święto podsumowujące obchody Europejskiego Roku Wolontariatu i Aktywności
Obywatelskiej na Dolnym Śląsku. Wydarzenie odbywać się będzie w dniach 9-11 grudnia
2011 we Wrocławiu. Festiwal składać się będzie z szeregu warsztatów, konferencji oraz
wydarzeń artystycznych promujących wolontariat. Szczególnie zapraszamy na otwarte
elementy Festiwalu, którymi są m.in: Targi Aktywności Społecznej, wystawy,
Dolnośląska
Gala
Wolontariatu
i
wiele
innych
atrakcji.
Więcej
na http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/706839.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 Sieć 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 rozwiązać 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
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SZKOLENIA/WARSZTATY
Startuje Dolnośląska Akademia Menedżerów CSR! Pracujesz lub działasz w organizacji
pozarządowej na terenie Dolnego Śląska? Twoja organizacja współpracuje z biznesem?
Poszukujesz efektywnych i profesjonalnych metod współpracy z sektorem przedsiębiorstw
w swoim regionie? Interesujesz się społeczną odpowiedzialnością biznesu? Weź udział
w bezpłatnym cyklu trzech warsztatów edukacyjnych realizowanym w ramach Dolnośląskiej
Akademii Menedżerów CSR i zostań liderem CSR w swoim regionie i w swojej organizacji
i zwiększ swoje kompetencje z zakresu współpracy z partnerami biznesowymi! Zgłoszenia do
9.12. Więcej na
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/35/206/Startuje_Dolnoslaska_Akademia_Menedzerow_CS
R
Bezpłatne szkolenie w Bolesławcu. Dolnośląski Punkt Doradczo - Konsultacyjny
w Bolesławcu zaprasza na szkolenie pt. „Źródła Finansowania Organizacji Pozarządowych”.
Termin: 17 grudnia 2011 o godz. 10:00. Miejsce: Siedziba DPK-D ul. Bankowa 6D. Szkolenie
dedykowane jest przedstawicielom organizacji pozarządowych. Osoby zainteresowane
otrzymają program szkolenia. Prosimy o zgłaszanie się pod nr tel. 693 411 626.
Mrozów. Szkolenie: Prawne aspekty działalności ngo. Centrum ds. Katastrof i Klęsk
Żywiołowych - "Tratwa" zaprasza organizacje pozarządowe na bezpłatne szkolenie: "Prawne
aspekty działalności ngo oraz rejestracja i prowadzenie przez nie działalności gospodarczej",
które odbędzie się 10 grudnia 2011, w godzinach 9.00 - 17.00, w świetlicy wiejskiej w
Mrozowie k. Wrocławia. Formularz zgłoszeniowy Profesjonalizacja 3 Sektora dostępny jest
na stronie http://sektor3.wroclaw.pl/powiaty/ oferta dla powiatów zakładka dokumenty do
pobrania.
Na
zgłoszenia
czekamy
do
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XII
2011
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Więcej
na
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/706789.html
Warsztaty języka hebrajskiego. Fundacja „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech
Wyznań” zaprasza na warsztaty języka hebrajskiego, które obędą się w grudniu 2011 we
Wrocławiu. Trzy spotkania poświęcone będą nauce czytania i pisania. Dla edukacji
kulturalnej oraz realizowania idei porozumienia międzywyznaniowego znajomość języków
innych kultur jest bardzo istotna. Udział w zajęciach jest bezpłatny, a organizatorzy
zapewniają potrzebne materiały edukacyjne. Zapisy: biuro@fundacja4wyznan.pl. Więcej na
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/706671.html
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Szkolenie "Pozyskiwanie środków od innych organizacji pozarządowych". Fundacja
Umbrella zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających we Wrocławiu na
kolejne szkolenie w grudniu. 16 grudnia 2011 we Wrocławiu odbędzie się szkolenie
"Pozyskiwanie środków od innych organizacji pozarządowych." Szkolenie jest bezpłatne.
Zapisy na szkolenie poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
www.sektor3.wroclaw.pl do 7.12.2011 r.
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/705555.html
Wałbrzych. Bezpłatne warsztaty o kulturze romskiej. Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa
zaprasza na bezpłatne warsztaty dotyczące kultury romskiej z elementami warsztatu
antydyskryminacyjnego oraz warsztatu kompetencji międzykulturowych. Zajęcia odbędą się
w grudniu 2011 w Wałbrzychu. Uczestnicy i uczestniczki warsztatów zdobędą wiedzę na
temat stereotypizacji, uprzedzeń i mechanizmu dyskryminacji, rozwiną swoją wrażliwość
kulturową i nauczą się przezwyciężać bariery w kontaktach z inną kulturą. Więcej na
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/705495.html
Warsztat pisania oferty sponsorskiej. Fundacja Umbrella zaprasza przedstawicieli organizacji
pozarządowych działających we Wrocławiu na kolejne szkolenie w grudniu. 15 grudnia 2011
we Wrocławiu odbędzie się warsztat pisania oferty sponsorskiej. Szkolenie jest bezpłatne.
Zapisy na szkolenie poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
www.sektor3.wroclaw.pl do 6.12.2011 r. (wtorek).
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/704833.html

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

