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AKTUALNOŚCI

 Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych (DFOP), Fundacja
Rozwoju Ekonomii Społecznej (FRES) przy współpracy z Fundacją Inicjatyw
Społecznych i Kulturowych „Grejpfrut” z Oławy oraz Starostwem Powiatowym
w Oławie zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym „Ekonomia społeczna
szansą na rozwój Oławy”. Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli organizacji
pozarządowych, przedsiębiorców, przedstawicieli samorządu lokalnego oraz
wszystkich zainteresowanych. Celem spotkania jest przekazanie wiedzy z zakresu
ekonomii społecznej oraz zainteresowanie uczestników przedsiębiorczością
społeczną. Spotkanie odbędzie się 29 stycznia 2010 r. o godzinie 11.00 w
Starostwie Powiatowym w Oławie, przy ul. 3 Maja 1, sala nr 12a. Osoby
zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 27
stycznia 2010 na adres anna.fedas@fres.org.pl telefonicznie na nr (71) 793 23 24.
Dokładny program spotkania oraz wszystkie potrzebne informacje związane z tym
wydarzeniem znaleźć można pod adresem: http://www.dfop.org.pl/x/509875.
 Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Fundacja Rozwoju
Ekonomii Społecznej serdecznie zapraszają do skorzystania z usług Biura
Informacji, Promocji i Zatrudnienia w sektorze Ekonomii Społecznej. Biuro działa
w ramach projektu „Ekonomia Społeczna szansą na rozwój Dolnego Śląska”.
Kampania informacyjno - promocyjna współfinansowana jest przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach Biura Informacji,
Promocji i Zatrudnienia w sektorze Ekonomii Społecznej prowadzona jest działalność
informacyjna i doradcza. Ponadto w biurze otrzymać można bezpłatne publikacje i
broszury. Biuro znajdujące się przy pl. Solidarności 1/3/5, V piętro, pokój 513-515,we
Wrocławiu, jest czynne codziennie w godzinach od 8.30 - 16.30. Dane kontaktowe:
Tel: (071) 793 23 24, mail anna.bogucka@dfop.org.pl, lub anna.fedas@fres.org.pl.
Zakres
udzielanych
informacji
znajdziecie
Państwo
na
stronie
http://www.dfop.pl/x/458637?site_id=124134
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 „Lokalnie, Aktywnie, Alternatywie”, pod takim hasłem wystartowała ósma
edycja konkursu na projekty aktywizujące i integrujące lokalne społeczności –
Aktywna Wiosna. Adresatem programu są organizacje i grupy działające dla
dobra społeczności lokalnych – wsi, małych miasteczek, dzielnic, osiedli – z całego
kraju. Planowane projekty mają za zadanie aktywizować i integrować środowisko.
Istotnym jest, aby nie tylko włączały mieszkańców danego obszaru do
przedsięwzięć, ale również promowały aktywność lokalną jako styl życia. Konkurs
jest autorskim projektem Fundacji J&S Pro Bono Poloniae, więcej informacji na
temat projektu można znaleźć na stronie: http://www.jsprobono.pl bądź pod
numerem telefonu: 22 840 83 40.
 Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła "Ogólnopolski Konkurs
Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2010" polsko-amerykańskiej
Fundacji Wolność. Celem konkursu jest wsparcie działań służących wyrównywaniu
szans młodzieży z małych miejscowości na dobry start w dorosłe życie. O dotacje
do 50 000 zł na działania trwające od 1 czerwca 2010 do 30 listopada 2011 r.
(prowadzone ze stałą, minimum 25-osobową grupą młodzieży) mogą ubiegać się
organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Termin
nadsyłania wniosków w pierwszym etapie konkursu mija 22 lutego 2010 roku.
Informacje o konkursie wraz z zasadami i kryteriami oceny, poradnik dotyczący
diagnozowania oraz dostęp do elektronicznego formularza wniosków znajdują się na
stronie www.rownacszanse.pl
 „Rozwój Ekonomii Społecznej w Regionie Legnickim” – jest projektem
skierowanym do osób fizycznych (bezrobotnych, niepełnosprawnych, zagrożonych
wykluczeniem społecznym, pracujących i niepracujących), podmiotów ekonomii
społecznej (np. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne), inwalidów i
niewidomych, instytucji rynku pracy, integracji i pomocy społecznej. Każdy
zainteresowany będzie mógł skorzystać z bezpłatnych szkoleń, cyklów edukacyjnych
i warsztatów (m.in. na temat: czym jest ekonomia społeczna, jak założyć
spółdzielnię socjalną/stowarzyszenie, aspekty prawno – finansowe w organizacji,
tworzenie biznesplanu). Prowadzone będzie również doradztwo dostosowane do
indywidualnych potrzeb odbiorców. Realizacji projektu podjęło się Stowarzyszenie
dla Dzieci i Młodzieży „SZANSA” w Głogowie. Projekt rozpoczął się 01 grudnia
2009 roku, a potrwa do 30 listopada 2011. Wszystkie zainteresowane osoby
zapraszamy do biura Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży „SZANSA”, przy ul.
Perseusza 13 w Głogowie, bądź kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:
(076) 727 60 70 bądź 512 370 472. Bardziej szczegółowe informacje odnośnie
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realizowanego
projektu
znaleźć
można
pod
adresem
internetowym:
http://www.szansa.glogow.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2
19:rozwoj-ekonomii-spoecznej-w-regionie-legnickim&catid=1:najnowsze&Itemid=2.
 Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu
zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniach doradczych skierowanych do
przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej. Spotkania odbędą się 28 stycznia
w Trzebnicy oraz 29 stycznia w Oławie, a ich głównym celem ma być zapoznanie
potencjalnych
projektodawców
z
zasadami
przygotowania
wniosku
o
dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 7.1.1 PO KL. Dodatkowo każdy z
zainteresowanych po części informacyjnej spotkania, będzie mógł skorzystać z
indywidualnych porad naszych ekspertów, przedyskutować swój projekt oraz
zasięgnąć porad na temat wypełniania wniosków. Zainteresowani wzięciem udziału
w szkoleniu, proszeni są o wcześniejsze potwierdzenie swojego udziału pod
numerem tel: (71) 796 30 000 lub pisząc na adres mailowy: info_wroclaw@roefs.pl.
Organizatorem spotkań jest Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych (http://www.rcwip.pl).
 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór do konkurs PO FIO
2010. Wystartować w konkursie mogą organizacje pozarządowe, tzw. organizacje
kościelne oraz spółdzielnie socjalne, warunkiem jest złożenie projektu w terminie do
15 lutego 2010 roku. Lista projektów, które otrzymają dofinansowanie zostanie
ogłoszona do 01 czerwca 2010 roku. W roku 2009 w ramach rezerwy celowej
budżetu państwa przeznaczonej na Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich dofinansowano 850 projektów na kwotę 60 317 125,75 zł. W roku
2010 wysokość środków na finansowanie wynosi 60 000 000,00 zł. Maksymalna
kwota dotacji o jaką można się ubiegać to 300 000,00 zł. Szczegółowe informacje
na temat PO FIO, wymogów jakie należy spełnić, aby wystartować w konkursie oraz
zasad wypełniania wniosków i ich składania, znaleźć można pod adresem:
http://www.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,454.html#3703
oraz
http://www.crzl.gov.pl/.
 Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej zaprasza na 5. Dni Ekonomii
Społecznej organizowane pod nazwą „Współpraca podmiotów ekonomii
społecznej z biznesem – koegzystencja czy konkurencja?”. Spotkanie
odbędzie się 9 lutego bieżącego roku w Śląskim Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w
Cieszynie. Celem 5. Dni Ekonomii Społecznej będzie przybliżenie relacji, jakie
zachodzą między drugim a trzecim sektorem oraz próba odpowiedzi na pytanie,
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czy możliwe jest wypracowanie jednego modelu współpracy między ekonomią
tradycyjną a społeczną. Podsumowaniem całego pięciodniowego cyklu spotkań
będzie debata, w której udział wezmą zarówno zaproszeni goście jak i słuchacze
wcześniejszych wykładów. Konferencja wchodzi w skład projektu „Śląski PROMES,
czyli promocja ekonomii społecznej”. Szczegółów na tematy organizacyjne udzielają
p. Dorota Krawczewska e-mail: d.krawczeska@swrl.pl oraz p. Magdalena Mike email: m.mike@swr.pl. Więcej informacji o 5. Dniach Ekonomii społecznej znaleźć
można na stronie: http://swr.pl/index/page/id/469/Aktualności .
 Z dniem 6 stycznia 2010 roku weszły w życie nowe zmienione zasady
systemu Sprawozdawczości Programu Kapitał Ludzki 2007-2013.
Wszystkie informacje na temat szczegółów zmian, można znaleźć pod adresem:
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosci/506577.html?utm_source=prenumer
ata&utm_medium=email&utm_campaign=11.01.2010 . Zmienione Zasady Systemu
Sprawozdawczości Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 mają zostać uwzględnione
we właśnie przygotowywanej nowej wersji Generatora Wniosków
Płatniczych. Planowany termin przekazania nowego Generatora to I kwartał
2010r.
 www.wroclaw.ngo.pl – w styczniu tego roku wystartował nowy serwis
wrocławskich organizacji pozarządowych. Powstał on z myślą o pracownikach
organizacji pozarządowych, wolontariuszach i wszystkich tych, którzy chcą
zasięgnąć najnowszych informacji na temat wrocławskiego III sektora,
przeprowadzanych na terenie miasta szkoleniach, seminariach i warsztatach.
www.wroclaw.ngo.pl powstał z inicjatywy Regionalnego Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych i zgodnie z zamierzeniem twórców ma nie tylko pełnić
funkcję informacyjną, ale też być platformą spotkań przedstawicieli III sektora.
Twórcy serwisu zachęcają wszystkich zainteresowanych do przesyłania materiałów,
zwłaszcza tych mówiących o ciekawych i nowych inicjatywach na terenie miasta
Wrocław.

 Warszawa, Wrocław, Białystok i Lublin - w tych miastach zaplanowane są
spotkania w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego. Organizatorem
przedsięwzięcia, a zarazem operatorem projektu jest Stowarzyszenie
Wschodnioeuropejskiego Centrum Demokratycznego. W ramach spotkań
uczestnicy mają zapoznać się z celami Programu oraz procedurami aplikowania i
oceny wniosków. Program Partnerstwa Transgranicznego – realizowany dzięki
finansowemu wsparciu Rządów Polski i Norwegii - wspiera nawiązywanie oraz
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zacieśnianie partnerskiej współpracy na poziomie regionalnym jak i lokalnym,
miedzy organizacjami z Polski, krajów Basenu Morza Bałtyckiego i EOG (w
projektach dwustronnych) oraz krajów sąsiadujących z Polską/UE od wschodu (w
projektach wielostronnych). Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na spotkaniach,
organizatorzy proszą o wcześniejsze zgłaszanie chęci uczestnictwa drogą mailową
pod następującym adresem: promocja@partnerstwo-transgraniczne.org.pl. Bardziej
szczegółowe informacje, w tym dokładne terminy spotkań oraz zasady zgłaszania
uczestnictwa znaleźć można na stronie: www.partnerstwo-transgraniczne.org.pl.

 „Masz głos, masz wybór 2010” - Fundacja im. Stefana Batorego oraz
Stowarzyszenie Szkoła Liderów rozpoczynają kolejną edycję akcji, która ma na celu
zachęcić nas do świadomego udziału w tegorocznych wyborach samorządowych.
Akcja skierowana jest również do ewentualnych kandydatów dla których jest to
świetna okazja do szerszego zaprezentowania się w gminie, wyjścia poza swoje
dotychczasowe środowisko, szansa na nawiązanie kontaktów z przedstawicielami
władz i mediami. W akcji uczestniczyć mogą również organizacje pozarządowe –
stowarzyszenia i fundacje, ale także izby gospodarcze i rzemieślnicze, parafie,
spółdzielnie, biblioteki, szkoły, studenckie i szkolne koła, kluby i samorządy,
biblioteki, domy kultury, media oraz grupy nieformalne. Nabór do akcji trwa na
stronie www.maszglos.pl.
 W kwietniu 2010 r. angielska organizacja dobroczynna GlobalGiving zaprasza do
udziału w „zawodach fundraisingowych” Project Challenge. W szranki
konkursowe mogą stanąć projekty małych i średnich organizacji z całego świata.
Będą rywalizować o to, który z nich pozyska więcej pieniędzy i donatorów.
Zwycięzca ma szanse na dodatkowe nagrody. GlobalGiving jest organizacją
założona przez dwóch byłych dyrektorów Banku Światowego, ma wypróbowane
metody pomocy liderom organizacji społecznych w poszukiwaniu nowych źródeł
finansowania ich pracy. Obecnie społeczność GlobalGiving zebrała ponad 12 mln
funtów dla 1300 projektów. Zainteresowane organizacje powinny nadesłać
kompletne formularze zgłoszeniowe do 31 stycznia oraz dostarczyć wymagane
dokumenty do 28 lutego 2010 roku (dokładny opis dokumentów wymaganych od
organizacji
spoza
Wielkiej
Brytanii
znajduje
się
na
stronie:
http://www.globalgiving.org/duediligence/due_diligencechecklist_internationalOrgs.
pdf). Zawody fundrasingowe będą trwać od 1 do 30 kwietnia 2010 r.

„Ekonomia Społeczna szansą na rozwój Dolnego Śląska”
– kampania informacyjno – promocyjna.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SZKOLENIA/WARSZTATY

 „Droga do zatrudnienia” to projekt organizowany przez Centrum
Integracji Społecznej we Wrocławiu. Akcja skierowana jest do wszystkich
niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia, znajdujących się z trudnej sytuacji
materialnej, mających problem z odnalezieniem się na rynku pracy. Szczególnie
zachęcane są do wzięcia udziału w szkoleniach osoby powyżej 45 roku życia oraz
osoby niepełnosprawne. W trakcie takiego szkolenia można wziąć udział w jednym z
trzech kursów zawodowych (bukieciarz- florysta, mała poligrafia, pracownik
konserwacyjno-budowlany), kursie obsługi komputera, konsultacjach z doradcą
zawodowym, psychologiem oraz prawnikiem. Ponadto osoby, które wezmą udział w
szkoleniach otrzymają: stypendia szkoleniowe, świadczenia integracyjne, materiały
integracyjne oraz codzienny posiłek. Czas trwania całego szkolenia to 4 miesiące
(plus 3 miesiące stażu zawodowego). Pierwsze szkolenia rozpoczynają się już 1
lutego! Zainteresowanych zapraszamy do Siedziby Centrum Integracji Społecznej,
która mieści się we Wrocławiu na ulicy Strzegomskiej 49, na I piętrze w
pok. nr 14. Osobą odpowiadającą za projekt jest Ewa Pajdo-Majewska, tel: (071)
782-35-10. Więcej informacji na stronie projektu: www.ddz.cis.wroclaw.pl
 22 stycznia we Wrocławiu odbędzie się szkolenie "Seksualność osób
niepełnosprawnych"
organizowane
przez
Dolnośląskie
Centrum
Psychoterapii. Adresowane ono jest dla pracowników organizacji pozarządowych,
bądź instytucji pracujących z osobami niepełnosprawnymi. Program szkolenia
dotyczy przygotowania osób niepełnosprawnych do podejmowania ról osobistych w
życiu dorosłym ze szczególnym uwzględnieniem sfery seksualnej, a także
podniesienia świadomości osób niepełnosprawnych w zakresie fizjologii i biologii
ciała, w zakresie seksualności i prokreacji, utożsamiania się z własną płcią oraz
ochrony przed wykorzystaniem seksualnym. Uczestnicy szkolenie zobowiązani są
uiścić opłatę (200zł), a po ukończeniu szkolenia otrzymają świadectwa MEN oraz
materiały edukacyjne. Zgłoszenia należy kierować na adres mailowy:
szkolenia@dcp.wroclaw.pl, bądź dzwoniąc pod numer tel. (71) 332 36 70.
Szczegółowo
rozpisany
plan
szkolenia
znaleźć
można
na
stronie:
szkolenia@dcp.wroclaw.pl.

 Regionalny Ośrodek EFS we Wrocławiu organizuje bezpłatne szkolenia dla
przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej. Pierwsze szkolenie zatytułowane jest:
„Tworzenie projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej w
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ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, a odbędzie się 26 i 27
stycznia. Z kolei 12 i 17 lutego, będzie można wziąć udział w drugim szkoleniu
zatytułowanym: „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn. Standard
minimum w projektach systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej”.
Wziąć udział w obu szkoleniach mogą przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej
z powiatów: wrocławskiego, średzkiego, oleśnickiego, milickiego, trzebnickiego,
wołowskiego, górowskiego, strzelińskiego, oławskiego oraz miasta Wrocław.
Wszystkich
zainteresowanych
odsyłamy
na
stronę:
http://www.wroclaw.roefs.pl/News/exeDefault/?id=8987.

DOBRE PRAKTYKI EKONOMII SPOŁECZNEJ

 Interesujący artykuł autorstwa Beaty Lisowskiej można znaleźć w „Dzienniku
Gazecie Prawnej”. Porusza on temat skuteczności szkoleń – finansowanych z
funduszy unijnych - mających na celu aktywizowanie bezrobotnych. Szkolenia dla
osób pozostających bez pracy, zdaniem Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, mają
być najpopularniejszym działaniem realizowanym za środki Unii Europejskiej. Brak
jest jednak szczegółowych danych na temat skuteczności owych działań. Jak
przeczytać możemy w niniejszym artykule, od tego roku w ogłaszanych konkursach
pojawi się dodatkowy wymóg, tzw. wskaźnik zatrudnienia. Dzięki temu premiowane
będą te szkolenia, po których ukończeniu większy odsetek bezrobotnych znajduje
zatrudnienie.
„(…)Blisko 300 tys. bezrobotnych osób wzięło lub rozpoczęło udział w projektach
szkoleniowych. Nie ma jednak danych odnośnie tego, ilu z nich po ukończeniu
szkolenia znalazło pracę. W związku ze coraz mniejszą pulą środków na aktywizację
bezrobotnych, województwa planują zwiększyć efektywność realizowanych
szkoleń(…).
Artykuł, który ukazał się 23 grudnia 2009 roku, można znaleźć pod adresem:
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/ngo/505354.html.
 Ciekawe wyniki dał sondaż przeprowadzony przez PBS DGA i Sieci SPLOT, według
którego mieszkańcy dużych miast Polski największym zaufaniem
obdarzają fundacje, którym ufa 63,5% ankietowanych. Tym samy wyprzedziły
one takie instytucje jak kościół, prezydentów miast, nie mówiąc o partiach
politycznych, które mogą „poszczycić się” blisko 80 procentowym brakiem zaufania
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w społeczeństwie. Największym zaufaniem fundacje cieszą się w Toruniu,
Rzeszowie i Białymstoku. W każdym z tych trzech miast, rezultaty jakie przyniosły
ankiety, dały ponad 70 procentowe wskaźniki zaufania. Szczegółowe wyniki ankiet
dostępne są na stronie: http://wroclaw.ngo.pl/wiadomosc/508606.html.
 Reportaż o spółdzielni socjalnej RedHead na antenie TVP Katowice. 25
stycznia o godzinie 16:50 zostanie wyemitowany materiał w całości poświęcony
właśnie bytomskiej spółdzielni RedHead. Zajmuje się ona realizacją programu
"Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w mieście Bytomiu - środowisko
członków organizacji", jest także uczestnikiem akcji „Masz głos – masz wybór”.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej

„Ekonomia Społeczna szansą na rozwój Dolnego Śląska”
– kampania informacyjno – promocyjna.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

