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ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE DLA NGO
„CZAS NA ZMIANY” – 13.09.2017 / Lubań
Szanowni Państwo,
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja „Merkury” i Stowarzyszenie
Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” zapraszają na
spotkanie szkoleniowe nt. uniknięcia zagrożeń w realizacji zadań publicznych i prowadzeniu
organizacji, połączone z debatą pt. „Czas na zmiany" – w dniu 13.09.2017 (środa), w godz.
16:30 – 18:30, w siedzibie Lokalnego Inkubatora Organizacji Pozarządowych w Lubaniu.
Udział bezpłatny!

PROGRAM:
Spotkanie szkoleniowe obejmie tematykę:
1) Zatrudniania członków zarządów w stowarzyszeniach po nowelizacji ustawy Prawo
o stowarzyszeniach.
2) Istotnych zmian w zatrudnianiu na umowy zlecenia od 01.01.2017 r.
3) Kiedy umowy zlecenia, a kiedy umowy o dzieło, aby uniknąć kłopotów z ZUS.
4) Bezpiecznego uwzględniania wkładu rzeczowego w ofertach na realizację zadania
publicznego.
5) Niezbędnych dokumentów w realizacji zadań publicznych wymaganych zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych.
6) Dokumentowania wkładu własnego poprzez wolontariat.
7) Zakresu kontroli realizacji zadań publicznych.
8) Odpowiedzialności członków zarządów za realizowane projekty i działania.
9) Obowiązków i zagrożeń dla organizacji pożytku publicznego po nowelizacji ustawy OPP.
Po spotkaniu szkoleniowym odbędzie się debata pt. „Czas na zmiany” na następujące
tematy:
1) Co nas ogranicza, przeszkadza, wręcz boli w działalności społecznej? Czyli co wg nas
należy zmienić w przepisach, praktyce działania NGO?
2) Pozyskiwanie środków finansowych na swoją działalność od władz, to pomocniczość
czy uzależnienie? Skąd czerpać środki na działalność organizacji?

3) Jaki mamy pożytek z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie?
Czyli plusy i minusy m.in. temat form zlecania zadań publicznych, współpracy z władzami
publicznymi, tworzenia programów współpracy, korzyści statusu opp, 1%, regulacji
dotyczących wolontariatu i inicjatywy lokalnej;
4) Czy wyróżniają nas na tle innych sektorów standardy działania? Jakie one są?
5) Na ile jesteśmy i chcemy być jawni w swojej działalności?
6) Czy potrzebne są nam i do czego: rady konsultacyjno-doradcze m.in. rady działalności
pożytku publicznego, rady seniorów, młodzieżowe rady miast?
7) Czy i jakich zmian oczekujemy od procedur i konkursów środków unijnych?
8) Czego oczekujemy od współpracy z samorządem wojewódzkim?
9) a także inne ważkie tematy, o których chcielibyście dyskutować mające istotny wpływ
na działalność organizacji pozarządowych.

UCZESTNICY:
Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych (stowarzyszeń,
fundacji, klubów) oraz osób zainteresowanych tematem.

MIEJSCE SZKOLENIA:
Lokalny Inkubator Organizacji Pozarządowych
przy Stowarzyszeniu Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego "Pogranicze"
ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubań (parter, wejście od podwórza)

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia są przyjmowane do 10.09.2017
przez
Lokalny Inkubator Organizacji
Pozarządowych w Lubaniu:
 tel. 696 256 420
(numer czynny wyłącznie w godzinach pracy, poniedziałek – piątek 16:00 – 19:00)
 e-mail: inkubatorngo.luban@gmail.com
 lub osobiście.
Liczba miejsc jest ograniczona.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

