Biuletyn informacyjny Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego
Maj 2017
Zapraszamy na strony projektu: http://www.dfop.org.pl/pl/436/Dolnoslaska_Siec_Doradztwa_Pozarzadowego/,
https://www.facebook.com/dsdp.org/?fref=ts, www.inkubatorNGO.info! Dowiesz się tam, co aktualnie dzieje się
w Sieci oraz na jakie wydarzenia zapraszają Dolnośląskie Punkty Konsultacyjno-Doradcze.

Dołącz do nas na facebooku

WIADOMOŚCI/INFORMACJE SIECI:
Drodzy Członkowie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych,
Drodzy Doradcy Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego,
Szanowni Państwo - aktywni Dolnoślązacy, prosimy zapisać w swoich kalendarzach kilka bardzo ważnych wydarzeń,
na których nie może Was zabraknąć.
9 czerwca, Wrocław - I Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych (wydarzenie dla wrocławskich NGO)
19 czerwca, Wrocław - Walne Zebranie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
29 czerwca Wrocław – Drugie Spotkanie Sieciujące
8-9 września, Warszawa - VIII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych
23-24 września Radków – Spotkanie wewnętrzne Sieci
27 września, Krzyżowa - III Dolnośląski Kongres Obywatelski
8 października – Planowane są Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa
Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok”.
Więcej wiadomości.
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Dolnośląskie Targi NGO i III Dolnośląski Kongres Obywatelski 2017. Jesienią tego roku oba wydarzenia, które nie
mogą się odbyć bez Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego. Organizatorem targów będzie Fundacja
UMBRELLA i Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych. DFOP otrzymała również dotację na organizację
Kongresu. Wkrótce terminy obu wydarzeń.
Uchwała w sprawie Kongresu.
Uchwała w sprawie Dolnośląskich Targów NGO.

Oferta wolontariatu dla młodzieży w Niemczech. TRATWA i DFOP poleca. „PARTNER – międzynarodowy
wolontariat tandemowy“ oferuje młodym ludziom w wieku 18-30 lat możliwość wyjazdu do Niemiec na okres 12
miesięcy. Poza pracą młody człowiek będzie mógł odkrywać uroki życia w kraju sąsiada i uczyć się języka. Na
seminariach pozna innych wolontariuszy, którzy również będą odbywać staż w polskich i niemieckich organizacjach
w regionie przygranicznym. Zdobędzie też wiedzę m.in. z zakresu edukacji międzykulturowej, animacji językowej,
budowania zespołu czy rozwiązywania konfliktów. Wolontariusze nie ponoszą żadnych kosztów, podlegają
ubezpieczeniu za granicą, praca wolontariacka nie jest odpłatna, ale przewidziane jest kieszonkowe. Zgłoszenia
proszę przesyłać, dołączając CV i list motywacyjny: ewieczorkowska@tratwa.org.
Więcej informacji.

Żmigrodzkie święto III sektora. 14 maja br. w Zespole Pałacowo-Parkowym miało miejsce święto organizacji
pozarządowych – Żmigrodzkie Targi NGO oraz Dolnośląski Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych
Działających w III Sektorze. Było słonecznie, głośno i radośnie, a w powietrzu unosiła się pozytywna atmosfera.
Wszystko za sprawą osób, które kochają to co robią, realizują swoje pasje i spełniają się w pracy społecznej.
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Obozy pod namiotami w ROGOWIE. Komenda Hufca ZHP Lubań zaprasza na wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży
pod namiotami nad morzem w Rogowo k. Mrzeżyna (woj. zachodniopomorskie).
Obozy w 14 dniowych turnusach:
▪
▪
▪

turnus I –> 09 – 22.07.2017 r.
turnus II –> 22.07 – 04.08.2017 r.
turnus III–> 05 – 15.08.2017 r. DLA DOROSŁYCH
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15-17 maja w Serocku w malowniczych okolicznościach przyrody nasza przedstawicielka Maria Mika spotkała się
z członkami i członkiniami Komitetów Monitorujących RPO i PO WER z całego kraju. Celem spotkania była
integracja, wymiana doświadczeń i nabycie praktycznej wiedzy. Działanie odbywa się w ramach projektu "III Sektor
dla EFS-u", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treści zawarte podczas spotkania to m.in.:
• jak przebiega proces programowania funduszy europejskich w instytucjach publicznych
• krytyczne punkty dla wprowadzania zmian w funduszach europejskich
• opis ścieżki rzeczniczej na poziomie regionalnym i krajowym
• wartości rzecznictwa – kogo reprezentujemy?
• jak skutecznie wpływać na kształt Funduszy Europejskich, w szczególności w obszarze polityki rynku pracy,
pomocy społecznej i rozwoju ekonomii społecznej?
• przygotowanie założeń do przeglądu śródokresowego wśród członków KM, co będzie przedmiotem dyskusji
na Podkomitecie do spraw monitorowania zasady partnerstwa.
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WIADOMOŚCI/INFORMACJE Z KRAJU i REGIONU:
Ruszyła piąta edycja konkursu grantowego „To dla mnie ważne” Fundacja Aviva. Celem konkursu jest wsparcie
najmłodszych dzieci w ich rozwoju, pomocy w edukacji oraz wzmacnianiu ich pasji i talentów. Na realizację takich
działań można wygrać do 50 tys. złotych dofinansowania. Zgłoszenia pomysłów przyjmowane są do 21 maja
na www.todlamniewazne.pl.
Więcej informacji.
Konkurs MNiSW. Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego. Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizowanie i
animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego. Oferty należy składać do 5 czerwca 2017 r.
Więcej informacji.
Rusza konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży „Razem w Europie. Jeden cel”! Zapraszamy szkoły,
organizacje pozarządowe oraz placówki kształceniowe do udziału! Do 20 września 2017 roku czekamy na zgłoszenia
projektów spotkań młodzieży z Polski i Niemiec poświęconych różnorodności, poszanowaniu praw człowieka i
kształtowaniu postawy tolerancji. Konkurs odbywa się przy wsparciu Fundacji Flicka, pod patronatem honorowym
Minister Edukacji Narodowej i Federalnej Minister ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży.
Więcej informacji.
Konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej. Zarząd Województwa Dolnośląskiego
ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2017 roku.
Oferty należy składać do 16 czerwca 2017 r.
Więcej informacji.
Budżety obywatelskie w Polsce. Kto może zgłaszać propozycje do budżetu obywatelskiego i jaki wiek trzeba
osiągnąć, aby móc na nie zagłosować? Sprawa nie jest uregulowana, a miasta ustalają bardzo różne kryteria.
Więcej informacji.
Budżet obywatelski: jak wprowadzają go polskie miasta? Często powodem wprowadzania budżetu
obywatelskiego wydaje się być chęć odniesienia korzyści politycznych, a nie rzeczywista potrzeba oddania w ręce
obywateli decyzji w ważnych sprawach związanych z dobrem wspólnym.
Więcej informacji.
Program Ministerstwa Sportu i Turystyki. Rozwój ponadlokalnej infrastruktury sportowej – pilotaż. Minister
Sportu i Turystyki ogłosił „Program rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej – pilotaż”. Wniosek
inwestycyjny należy złożyć w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2017 r.
Więcej informacji.
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Minister Rafalska zachęca do otwierania środowiskowych domów samopomocy. W każdym powiecie powinien
działać przynajmniej jeden Środowiskowy Dom Samopomocy - uważa minister rodziny Elżbieta Rafalska i zachęca
samorządy do tworzenia takich placówek, obejmujących opieką osoby niepełnosprawne intelektualnie.
Więcej informacji.
Polska krytykowana na forum Rady Praw Człowieka. Kilka państw zachodnich skrytykowało Polskę za restrykcyjne
przepisy dotyczące aborcji, wzywając nasz kraj do przyznania kobietom prawa do bezpiecznej i legalnej aborcji.
Więcej informacji.
Młodzież w Europie. Tylko 52 proc. młodych Europejczyków uważa, że demokracja to najlepsza forma rządów: to
wynik sondażu instytutu YouGov, prowadzonego na grupie 6 tys. ludzi w wieku 16–26 lat z Wlk. Brytanii, Niemiec,
Francji, Włoch, Polski, Grecji i Hiszpanii.
Więcej informacji.
Przyszłość miast to partycypacja. Rozwój partycypacji społecznej w Polsce przyśpiesza. Do konsultacji społecznych i
budżetu obywatelskiego już się przyzwyczailiśmy. Teraz zaczynają się też spacery badawcze oraz panele
obywatelski.
Więcej informacji.
Czy to walne zatwierdza sprawozdanie finansowe w stowarzyszeniu? W stowarzyszeniu rejestrowym najwyższą
władzą jest walne zebranie członków. Tworzą je wszyscy członkowie stowarzyszenia. Kompetencje walnego są
zapisane w statucie. Czy jednym z zadań walnego jest zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego?
Doradczyni poradnik.ngo.pl odpowiada na to pytanie.
Więcej informacji.
Projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Wersja z 13.05.2017 już
dostępna na stronie Rządowego Centrum Legislacji wraz z uzasadnieniem i zgłoszonymi uwagami:
Więcej informacji.

NIK o rozwoju sportu osób niepełnosprawnych. Rozwój sportu powszechnego osób niepełnosprawnych w latach
2013-2015 nie był wspierany wystarczająco. W kontrolowanym okresie – pomimo zwiększenia dofinansowania
sportu – zmniejszała się liczba osób niepełnosprawnych uczestniczących w głównych formach sportu powszechnego
objętych wsparciem, czyli w imprezach sportowych i zajęciach sekcji sportowych. Brakowało przede wszystkim
bezpośredniej współpracy Ministra Sportu i Turystyki z PFRON-em oraz samorządami.
Więcej informacji.
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Stanowisko OFOP. Fundacje nie powinny być traktowane bardziej rygorystycznie niż stowarzyszenia, a nawet niż
przedsiębiorcy - takie stanowisko zajęła Federacja w sprawie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Kliknij "Czytaj więcej...", by przeczytać pełną treść pisma skierowanego do
Ministra Finansów.
Więcej informacji.
NGO śledzą poczynania władzy. Kiedy trzeba, interweniują w mediach, kiedy trzeba – w prokuraturze. Żeby
mechanizm działał, organizacja musi być w pełni niezależna. Bo jaka NGO poleci do prasy, żeby poskarżyć się na
własnego deputowanego? Jaka doniesie do prokuratury na poczynania burmistrza, z którego partią tworzy koalicję
w radzie?
Więcej informacji.
Fundacje Velux – nabór wniosków. Fundacje Velux właśnie ogłosiły nabór wniosków w ramach programu
wspierającego projekty w Polsce, Słowacji, Czechach i na Węgrzech. Termin naboru upływa 15 czerwca 2017.
Więcej informacji.
Dotacje w trybie art.19a.Uprzejmie informujemy, że Zarządu Województwa Dolnośląskiego, na dotacje w trybie
art. 19a, z pominięciem otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych w Wydziale Obszarów Wiejskich
w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zabezpieczono środki w wysokości 100 000,00 zł.
Więcej informacji.
Działa internetowa baza sprawozdań OPP. Organizacje pożytku publicznego mają obowiązek zamieszczać swoje
sprawozdania w bazie internetowej prowadzonej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Większość
musi to zrobić do 15 lipca. Zostały dwa miesiące. Ale jeśli OPP ma gotowe i zatwierdzone sprawozdanie może je
umieścić w bazie już teraz.
Więcej informacji.
Rok po nowelizacji stowarzyszeń. Zmiana Prawa o stowarzyszeniach nie pobudziła jeszcze aktywności społecznej
i nie zaowocowała znaczącym wzrostem liczby stowarzyszeń. Nowe przepisy ułatwiają zakładanie organizacji,
ale same z siebie nie mobilizują obywateli do zrzeszania się. Przypomnijmy, co takiego wydarzyło się rok temu
w ważnej dla III sektora ustawie.
Więcej informacji.
Jak można odebrać dotację organizacji. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozwiązuje umowę
z Fundacją Autonomia. Przeczytaj, jak do tego doszło oraz dlaczego sposób załatwienia tej sprawy przez organ
administracji jest poważnym ostrzeżeniem dla innych organizacji pozarządowych.
Więcej informacji.
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Kurs MEN: Międzynarodowa Wymiana Młodzieży. Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na
realizację zadania publicznego pt.: Międzynarodowa wymiana młodzieży. Oferty należy składać do 13 czerwca
2017r.
Więcej informacji.
Polska-Saksonia: wybrano 4 projekty edukacyjne. Komitet Monitorujący programu współpracy Interreg PolskaSaksonia 2014-2020 zatwierdził do dofinansowania cztery projekty z zakresu edukacji transgranicznej na łączną
kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego prawie 2,3 mln euro. Posiedzenie odbyło
się 15-16 maja 2017 r. w Jeleniej Górze.
Więcej informacji.
Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków. Od 10 maja do 10 lipca można składać wnioski na
dofinansowanie dożywiania w ciągu roku szkolnego 2017/2018 (decyduje data stempla pocztowego). O pomoc w
sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się szkoły podstawowe, gimnazja i samodzielne świetlice.
Więcej informacji.
Sprawozdanie finansowe. Jego sporządzenie jest obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej, przyjmuje cały
zarząd NGO, choć często zdarza się, że mało kto rozumie podane w nim cyfry i zapisy. Podpowiadamy, zaczynając
od rachunku zysków i strat, jak czytać sprawozdanie, by z czystym sumieniem je podpisać i wysłać do urzędu
skarbowego.
Więcej informacji.

Przygotowała:
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, ul. Nabycińska 19, III p., pok. 409 53-677 Wrocław, tel./faks (71)
793 23 24, www.dfop.org.pl.
W tym miesiącu biuletyn przygotowali wolontariusze Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych: Karolina
Sinicka, Angelika Matkowska, Maciej Rzeczycki studenci Zarządzania Projektami Społecznymi UWr.
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