
Zobacz treść Newslettera w swojej przeglądarce.

Szanowni Subskrybenci,
serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiet dotyczących naszego Newslettera. Ankieta została wysłana

do 75 losowo wybranych adresów e-mail, z czego uzyskano 53 odpowiedzi. Wasze opinie, cenne uwagi i

sugestie dotyczące treści, wyglądu czy czasu wysyłania będziemy wdrażać sukcesywnie. Oczywiście, na

bieżąco można zgłaszać swoje propozycje w tym zakresie.

Zaproszenia

Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie

regionalnym i ponadregionalnym
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki

Społecznej, ogłosił konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-005/19 pt. Działania rzecznicze i doradztwo na

poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze

ekonomii społecznej oraz współpraca w tym zakresie z ROPS, m.in. opracowywanie rekomendacji

i wytycznych.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie w konkursie, zgodnie z SzOOP są

m.in.: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, stowarzyszenia i związki jednostek

samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku

publicznego czy podmioty ekonomii społecznej.

Więcej informacji: fundusze.ngo.pl / Nabór: do 16.10.2019 (12:00)

Relacje z wydarzeń

XII Ogólnopolskie Forum Pełnomocników

w Dąbrowie Górniczej
Po raz 12. odbyło się Ogólnopolskie Forum Pełnomocników ds. współpracy JST z organizacjami

pozarządowymi. Główną częścią Forum była debata prezydencka dotycząca współpracy pomiędzy

samorządem oraz organizacjami pozarządowymi, w której udział wzięli: Jacek Sutryk - Prezydent

Wrocławia, Marcin Bazylak - Prezydent Dąbrowy Górniczej, Marta Makuch - Zastępca prezydenta

Słupska, Marcin Skwierawski - Zastępca prezydenta Sopotu. Debatę moderował Łukasz Domagała z

Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Podczas dyskusji wskazywano na ważną rolę

organizacji pozarządowych w życiu lokalnej wspólnoty, szukano odpowiedzi jak wygląda demokracja w

samorządzie i organizacjach pozarządowych. Prezydent Wrocławia zadeklarował, iż „chciałby by

Wrocław pozostał laboratorium dla organizacji trzeciego sektora”. Wspomniał też, iż „jesteśmy

gotowi chyba we Wrocławiu (...), jesteśmy gotowi być takim poligonem, by się pochylić i

przygotować program operacyjny (...) i zastanawiać się, jak wzmacniać instytucjonalnie

organizacje pozarządowe." Debata została poprzedzona wystąpieniem Jakuba Wygnańskiego,

prezesa Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, który powiedział: Wisi nad nami

konieczność radzenia sobie z dwiema sprawami. Jedna to uprządkowanie różnych rzeczy

formalnych, nauczenie się tego – to wszystko tworzyło i impregnowało naszą rzeczywistość od

dawna. Musimy z tym żyć i jako organizacje, i jako samorząd. Z drugiej strony powinniśmy szukać

czegoś, co stanowi rodzaj przerwania pewnej ciągłości, zrobienia rzeczy inaczej. A to wymaga

olbrzymiej odwagi". Potem odczytano list skierowany do samorządowców, przygotowany przez

Stowarzyszenie Dialog Społeczny.

W trakcie Forum, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, Wojciech Kaczmarczyk, zapowiedział m.in.

konsultacje publiczne związane z korektą rozporządzeń dotyczących realizacji zadań zleconych, krótko

przedstawił plany dotyczące zmian w ustawie o pożytku publicznym, systemie sprawozdawczości

organizacji oraz ciałach dialogu na poziomie wojewódzkim.

IV Regionalny Konwent 

Osób z Niepełnosprawnościami
W drugiej połowie września br. na Stadionie Wrocław odbył się oczekiwany od pewnego czasu

IV Dolnośląski Konwent Regionalny Organizacji i Środowisk Osób z Niepełnosprawnościami.

Wydarzenie poprowadzili Małgorzata Franczak z Fundacji Eudajmonia i Paweł Parus - Pełnomocnik

Marszałka ds. Osób z Niepełnosprawnościami. W tym roku wydarzenie swoimi patronatami objęli: Cezary

Przybylski - Marszałek Dolnego Śląska, Jacek Sutryk - Prezydent Wrocławia, Adam Bodnar - Rzecznik

Praw Obywatelskich oraz Leszek Korczak - Dziekan Okręgowej Rady Radców Prawnych.

Głównymi hasłami przewodnimi były: dostępność, samodzielność i aktywność. Podczas Konwentu

Organizatorzy podsumowali także działania z ostatniego roku na podstawie wcześniejszych rekomendacji.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele organizacji samorządowych, Urzędu Wojewódzkiego i

Marszałkowskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, obszaru szkolnictwa, posłowie,

parlamentarzyści, a także prawnicy i adwokaci świadczący w trakcie Konwentu bezpłatną pomoc prawną

dla uczestników. Wśród gości byli ponadto reprezentanci Podlaskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

Konwent został przygotowany przez przedstawicieli szesnastu organizacji pozarządowych, w tym

Fundację instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, i instytucji samorządowych.

Z życia FIBiRL

Przedstawiciel Naszej Fundacji ponownie

Sekretarzem Wrocławskiej Rady Działalności

Pożytku Publicznego

Podczas XIII Posiedzenia Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 27 września br., Prezes

Zarządu Naszej Fundacji, Damian Wojciech Dudała, ponownie został członkiem Prezydium w kadencji

2017 - 2020 na stanowisku Sekretarza. Członkowie Rady jednogłośnie potwierdzili ten wybór. Nowym

Przewodniczącym został Grzegorz Tymoszyk - Członek Zarządu Dolnośląskiej Federacji Organizacji

Pozarządowych, Koordynator Wrocławskiego Centrum Wspierania organizacji Pozarządowych Sektor 3

oraz Prezes Zarządu Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”. Wiceprzewodniczącą

zaś została Barbara Lisiewicz - Dyrektor Biura Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka.

Współpraca w ramach Helsińskiej Inicjatywy dla

Praw Człowieka

26 września br. w Warszawie, Marek Miller z Google News Lab na zaproszenie Helsińskiej Fundacji

Praw Człowieka, przeprowadził szkolenie w zakresie „Fake news i manipulacja w sieci. Narzędzia do

weryfikacji informacji." Po części szkoleniowej odbyło się spotkanie networkingowe dla

zainteresowanych współpracą z Helsińską Fundacją Praw Człowieka w ramach Helsińskiej Inicjatywy dla

Praw Człowieka. Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego bardzo bliskie są idee Praw Człowieka

oraz Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. W tym obszarze FIBiRL rozpocznie realizację szeregu

działań edukacyjnych o podstawowych prawach i wolności. Szczegóły wkrótce.

W ramach współpracy międzynarodowej

Od września do grudnia br. Nasza Fundacja gości stażystów z Portugalii - w ramach Programu

Erasmus. Érica Ferreira, Daniel Gomes i Tiago Martins to początkujący programiści, bardzo

zaangażowani w to, co robią. Wspólnie z zespołem fundacyjnym pracujemy nad nowymi narzędziami IT

na rzecz mieszkańców Wrocławia. Szukamy rozwiązań wspierających konsultacje społeczne i

funkcjonowanie Grup Dialogu Społecznego. To także merytoryczne wsparcie Akademii Dobrego

Moderowania. Ponadto, gościmy przez kilka tygodni Esther Adeoye z Nigerii, która uczyła się w Wielkiej

Brytanii i będzie kontynuować naukę na Cyprze. Esther wspiera nasze działania w ramach współpracy z

lokalnym biznesem.
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