
Zobacz treść Newslettera w swojej przeglądarce.

9 września rusza nabór wniosków do

Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych

"Umbrella" oraz Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych "Tratwa" realizują Program

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw, który skierowany jest do grup nieformalnych i

samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych. Jego celem jest finansowe i merytoryczne

wsparcie lokalnych działań, realizowanych na terenie Dolnego Śląska dla i przez jego mieszkańców.

Dofinansowanie działań: maksymalna kwota na projekt 5000 zł.

Co wspieramy: działania, które odpowiadają na potrzeby lokalnej społeczności i powinny być

realizowane na terenie Dolnego Śląska.

Tematyka działań:  zaplanujcie i zrealizujcie taki rodzaj działań, który spotka się   ze społecznym

zainteresowaniem, a jednocześnie jest dla Was ciekawy i inspirujący.

Przykładowe rodzaje działań: pikniki, warsztaty, akcje edukacyjne, wydarzenia kulturalne,

sportowe, działania dla młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, itp.

Więcej informacji: www.maleinicjatywy.pl Termin naboru: 9 - 22 września 2019 r.

Od 23 września 2019 r. organizacje pozarządowe

muszą stosować ustawę o dostępności cyfrowej

Wszystkie organizacje posiadające strony www lub aplikacje mobilne mające w statucie zapis, że

prowadzą działalność w obszarach pożytku publicznego: 6. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności

leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.z 2018 r. poz.

2190 i 2219); 7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz 10. działalności na rzecz osób w

wieku emerytalnym muszą stosować ustawę o dostępności cyfrowej.

Strony internetowe oraz aplikacje mobilne muszą spełniać normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) w

sekcji: 9. Strony www, 10. Dokumenty nie będące integralną częścią strony internetowej oraz 11.

Oprogramowanie.

Zgodnie z art. 27 ww. ustawy jej zapisy dotyczące obowiązków organizacji w zakresie dostępności

cyfrowej wchodzą w życie w zakresie:

stron internetowych organizacji pozarządowych nieopublikowanych przed dniem 23 września 2018

r. – z dniem 23 września 2019 r.;

stron internetowych organizacji pozarządowych opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r.

– z dniem 23 września 2020 r.;

aplikacji mobilnych organizacji pozarządowych – z dniem 23 czerwca 2021 r.

Dodatkowo, art. 8 przedmiotowej ustawy zawiera zapis wskazujący, że organizacja pozarządowa, której

zadaniem publicznym jest prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub osób

starszych, może nie zapewniać dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli

wiązałoby się to z poniesieniem nadmiernych kosztów.

Strony internetowe oraz aplikacje mobilne muszą spełniać normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) w sekcji 9

(Strony www), 10 (dokumenty nie będące integralną częścią strony internetowej) oraz 11

(Oprogramowanie) normy (w Polsce realizowana za pomocą wytycznych WCAG 2.0 na poziomie AA) – 

Więcej informacji: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE).

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 zgłoszeń: 13 września 2019 r.
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