
Zobacz treść Newslettera w swojej przeglądarce.

Konsultacje programu współpracy Samorządu

Województwa Dolnośląskiego z organizacjami

pozarządowymi na rok 2020

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 rok 2020 (Uchwała Zarządu Województwa

Nr 1110/VI/19).

- Załącznik nr 1 do Uchwały - Projekt Program współpracy (...)

- Załącznik nr 2 do Uchwały - Formularz do zgłaszania uwag 

Więcej informacji: umwd.dolnyslask.pl Termin: 1 września 2019 r.

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)

szansą na rozwój sektora NGO
W związku z rozwojem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) wdrażanego w Polsce na mocy

ustawy z 22 grudnia 2015 r., chcielibyśmy zaproponować podjęcie współpracy nad jego rozbudowaniem i

upowszechnieniem w województwie dolnośląskim.

Rozwiązania, które wprowadza Zintegrowany System Kwalifikacji, to odpowiedź na zmiany zachodzące

na rynku pracy i w gospodarce. W zintegrowanym systemie większego znaczenia nabierają konkretne

efekty uczenia się, czyli to, co wiemy, jakie umiejętności i kompetencje posiadamy oraz jak potrafimy je

wykorzystać w życiu zawodowym i społecznym.

Seminarium odbędzie się 6 września 2019 r.  w godz. 9:00 - 15:00 w Hotelu Campanile Wrocław, ul.

Ślężna 26, 53-302 Wrocław.

Formularz rekrutacyjny: https://www.instytutsiag.pl

Więcej informacji: www.kwalifikacje.gov.pl / Program: https://fibirl.org.pl

4. Dolnośląski Regionalny Konwent

Organizacji i Środowisk Osób z

Niepełnosprawnościami
Już po raz czwarty Konwent Regionalny będzie miejscem wymiany doświadczeń i wiedzy całego

środowiska osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, organizacji oraz instytucji samorządowych.  W

ubiegłorocznym spotkaniu wzięło udział ponad 140 osób z całego Dolnego Śląska. Liczymy, że

wrześniowy Konwent zgromadzi jeszcze większe grono uczestników. Honorowy Patronat nad

wydarzeniem objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.

W tym roku planujemy dyskutować m.in. o dostępności przestrzeni i usług oraz formach wspierania

niezależnego życia. Pokażemy dobre praktyki w zakresie aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.

Porozmawiamy również o tym, dlaczego warto być self-adwokatem. W trakcie konwentu będzie

możliwość skorzystania z bezpłatnych porad radców prawnych. Wydarzenie jest dostępne dla osób z

niepełnosprawnościami. Zapewniamy asystentów, tłumaczy PJM, pętlę indukcyjną, bezpłatny parking i

catering. Każdy uczestnik Konwentu otrzyma voucher na bezpłatny bilet na najbliższy mecz Śląska

Wrocław w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy. Udział w Konwencie jest bezpłatny.

Konwent odbędzie się 17 września 2019 r. w godz. 10:00 do 14.00 na Stadionie Wrocław przy  al.

Śląskiej 1 (wjazd bramą A).

Formularz rejestracyjny: https://tiny.pl/t5j9h

Ruszyły zapisy na XII Ogólnopolskie Forum

Pełnomocników ds. współpracy JST z NGO

Związek Miast Polskich, Centrum Aktywności

Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej, Sieć

SPLOT, Ogólnopolskie Forum Organizacji

Pozarządowych i Dąbrowa Górnicza serdecznie

zapraszają na XII Ogólnopolskie Forum

Pełnomocników ds. współpracy JST z

Organizacjami Pozarządowymi. Forum

odbędzie się 20 września 2019 r. w Pałacu

Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.

Więcej informacji i formularz

zgłoszeniowy: www.dabrowa-gornicza.pl /

Termin: 13 września 2019 r.

Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do współpracy

w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury

informatycznej JST

Wydział Wspólnej infrastruktury Informatycznej Państwa Ministerstwa Cyfryzacji serdecznie zaprasza do

udziału w spotkaniu roboczym, którego tematem przewodnim będzie włączenie Jednostek

Samorządów Terytorialnych w projekt „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” (WIIP).

WIIP jest to zespół działań o charakterze zarządczym, projektowym i organizacyjnym, którego celem jest

zapewnienie bezpiecznej i efektywnej kosztowo infrastruktury przetwarzania systemów informatycznych

administracji publicznej w modelu współdzielenia. Projekt ten jest jedną z inicjatyw Programu o tej samej

nazwie - WIIP - obejmującego swoim zainteresowaniem wszelkie koncepcje i działania związane z

dostarczaniem zasobów infrastruktury informatycznej jako usługi w modelu chmury obliczeniowej

dla podmiotów administracji publicznej. Wizja Programu promuje ideę „Cloud First”, która polega na

tym, że każda jednostka administracyjna wdrażając nowe rozwiązanie informatyczne, powinna rozważyć

czy nie można go oprzeć na modelu chmurowym.

 

Korzyści płynące z proponowanego rozwiązania to m.in.:

poprawa bezpieczeństwa przetwarzania danych i świadczenia usług elektronicznych,

trwałe obniżenie kosztów przetwarzania danych,

podniesienie efektywności wydawanych środków w projektach IT,

skrócenie czasu realizacji projektów informatycznych poprzez szybsze udostępnianie wymaganej

infrastruktury.

Więcej informacji wkrótce.

Nabór do Akademii Dobrego Moderowania

Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego wraz z Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych

„Umbrella” serdecznie zapraszają do uczestnictwa w Akademii Dobrego Moderowania, która jest

realizowana okresie 2018 – 2020. ADM to cykl jednodniowych szkoleń / warsztatów. Skierowana jest

do moderatorów prowadzących spotkania oraz osób zainteresowanych profesjonalnym moderowaniem.

Realizacja Akademii jest odpowiedzią na potrzeby wskazane w dziale 3.5. Kierunki rozwoju struktury

dialogu społecznego w ramach Strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami

pozarządowymi na lata 2018 – 2022. Uczestnictwo jest bezpłatne. Projekt jest dofinansowany ze środków

Gminy Wrocław.

Szczegóły organizacyjne:

godz. zajęć: 17:00 – 20:00 (2-3 spotkania w miesiącu)

miejsce zajęć: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 przy

ul. Legnickiej 65, 54-206 Wrocław

wsparcie w formie superwizji i narzędzi do moderowania

staż w moderowaniu / współmoderowaniu spotkań miejskich

dostęp do platformy edukacyjnej

dla osób uczestniczących w min. 80% zajęć przewidziane jest zaświadczenie o ukończeniu

Akademii

Zgłoszenia:

Do 30 sierpnia 2019 r. należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy

pod adresem: https://tiny.pl/gzcnp

Więcej informacji: fibirl.org.pl
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