Biuletyn informacyjny Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego 13/maj

Wiadomości/Informacje:
Zapraszamy na stronę projektu www.inkubatorNGO.info
Mapkę Lokalnych Inkubatorów NGO znajdziesz tutaj http://www.inkubatorngo.info/8/nse/2/12
Dołącz do nas na facebooku

TYDZIEŃ SPOŁECZNEJ SUPERMOCY 20 - 27 maja. Obywatelu bądź aktywny nie tylko na wiosnę! Tydzień Aktywności
Obywatelskiej na Dolnym Śląsku 20-27 maja 2013. Debaty, gry miejskie, kawiarenki obywatelskie, targi. Porozmawiaj
o rzeczach ważnych i poznaj nowe możliwości rozwoju. Czekamy na Ciebie m.in. w Zgorzelcu, Oleśnicy, Miliczu, Jeleniej
Górze, Wałbrzychu, Lubinie, Legnicy, Ząbkowicach, Głogowie, Wrocławiu, Żmigrodzie i Kłodzku. Zobacz harmonogram:
program tydzień aktywnosci.pdf ZAPRASZAMY
Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych 2013: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zapraszają do udziału w Panelu pt.: „Czy Rady Działalności Pożytku
Publicznego to partnerstwo organizacji pozarządowych i samorządu, czy tylko zapis w Ustawie?”, który odbędzie się 26
maja (niedziela) o godz. 10.00 w siedzibie Wrocławskiego Centrum Kongresowego, ul. Wystawowa 1 we Wrocławiu.
Więcej
Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych 2013: Zaproszenie na panel dyskusyjny – „Czy biznes powinien być
społecznie odpowiedzialny?”. Biznes społecznie odpowiedzialny to wbrew pozorom nie oksymoron. To koncepcja
biznesowa pokazująca, w jaki sposób osiągnąć zysk wpływając jednocześnie na otoczenie przedsiębiorstwa. Doskonałą
okazją, by dowiedzieć się więcej o tej koncepcji, usłyszeć jakie są plany rozwoju liderów w tym zakresie, a także jak
odpowiedzialność biznesu chce wspierać polski rząd, będzie panel dyskusyjny, który odbędzie się 26 maja o godz. 10.00
w Centrum Konferencyjnym Hala Stulecia we Wrocławiu. Więcej
Pokaz Społecznej Super Mocy. Weź udział w Pokazie Społecznej Super Mocy, czyli prawdziwej i darmowej uczcie
audiowizualnej zogniskowanej wokół wąskiego tematu: kampanii społecznych emitowanych w Polsce. Źródło
ARTyści w akcji. Klub Wolontariusza działający przy Inkubatorze NGO w Jeleniej Górze zaprasza do udziału w projekcie
edukacyjno-kulturowym ARTyści w akcji. Klub Wolontariusza działający przy Inkubatorze NGO prowadzonym przez
Fundację Jagniątków serdecznie zaprasza do udziału w projekcie edukacyjno- kulturowym „ARTyści w akcji”
dofinansowanym ze środków programu „Młodzież w działaniu”. Więcej
Kwiecień 2013 w Inkubatorze NGO w Lubaniu. Kwiecień w Lokalnym Inkubatorze Organizacji Pozarządowych przy
Stowarzyszeniu Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” w Lubaniu upłynął pod znakiem

akcji promocyjnej zachęcającej do przekazywania 1 % podatku dochodowego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego
(OPP) z powiatu lubańskiego. Organizacje te prowadzą, zupełnie bezinteresownie, wiele pożytecznych działań, nie
oczekując nic w zamian. Do końca kwietnia podatnicy rozliczający się z Urzędem Skarbowym mieli szansę, by choć w
niewielkim stopniu, wspomóc działalność wybranej przez siebie organizacji. Więcej
Sprawny Uczeń na Dolnym Śląsku. W roku szkolnym 2013/2014 po raz kolejny przyznane zostaną stypendia - SPRAWNY
UCZEŃ Samorządu Województwa w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym „Sprawny
uczeń”. Stypendia w wysokości 1.000 zł / ucznia będą ufundowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego. O wsparcie
stypendialne mogą się ubiegać niepełnosprawni uczniowie z terenu całego Dolnego Śląska. Więcej
NIK: organizacja do kontroli! Wśród podmiotów kontrolowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli znajdują się organizacje
pozarządowe. Kiedy NIK sprawdza działalność fundacji, stowarzyszeń? Jak wygląda kontrola? Źródło
Konsultacje projektu nowej ustawy o zbiórkach publicznych. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji rozpoczyna otwarte
konsultacje projektu nowej ustawy o zbiórkach publicznych, które potrwają od 15 maja do 5 czerwca 2013. Wszyscy
zainteresowani zmianami mogą zgłaszać swoje uwagi za pomocą portalu mamzdanie.org.pl, nadsyłać je pocztą
tradycyjną lub emailem. Źródło
Sprawdź, czy w twojej organizacji przestrzegane są standardy formalno-prawne! Skorzystaj z bezpłatnego
internetowego narzędzia oceny spełniania standardów formalno-prawnych: http://standardy.ngo.pl. Znajdziesz w nim
przepisy dla stowarzyszeń i fundacji, sprofilowane dla Twojej organizacji. Dowiedz się w 15 minut, czy znasz prawo dla
NGO: wybierz dział (np. księgowość; dokumenty), zaznacz odpowiedzi, zobacz wynik. Dostaniesz potwierdzenie
spełniania standardów przez Twoją organizację. Źródło
Ciąg dalszy nie nastąpi, czyli organizacja kończy działalność. Co roku kilkaset organizacji pozarządowych kończy
działalność. Można powiedzieć, że to normalny obrót rzeczy, ale warto też zastanowić się, dlaczego tak się dzieje. Jedną
z przyczyn jest to, że nie zawsze tworzący organizację zdają sobie sprawę z ogromu formalności, które wiążą się z jej
prowadzeniem. Start bywa prosty, potem może być trudniej. Jakie są inne powody decyzji o rozwiązaniu organizacji?
Źródło
Szkolenia/Warsztaty:
Wrocław. Kurs języka migowego. Trwają zapisy na kursy języka migowego prowadzone przez Polski Związek Głuchych
Oddział Dolnośląski. Zajęcia powinny się rozpocząć w maju 2013 we Wrocławiu. Udział odpłatny. Źródło
Wrocław. Kurs wychowawców kolonijnych. Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców zaprasza na ostatni w tym
roku kurs dla kandydatów na wychowawców kolonijnych, który odbędzie się w dniach 16, 17 i 23 czerwca 2013 we
Wrocławiu. Udział w zajęciach jest odpłatny. Źródło
Wrocław. Indywidualne szkolenie komputerowe dla seniorów. Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej "Złote Rączki"
zaprasza na kurs komputerowy specjalnie dla seniorów, który odbywa się we Wrocławiu. Program szkolenia jest ustalany
indywidualnie. Udział w zajęciach jest odpłatny. Rekrutacja trwa do odwołania. Źródło
Przygotowała: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych http://www.dfop.org.pl
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, pl. Solidarności 1/3/5, pok. 319,
53-661 Wrocław, tel./faks (71) 793 23 24, www.dfop.org.pl
Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - „TRATWA”, ul. Henryka Probusa 9/4,
50-242 Wrocław, tel./faks (71) 321 08 71, www.tratwa.org

„Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

