
 
 

 

 

 

Biuletyn informacyjny Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego 4/Czerwiec 

 

Wiadomości/Informacje: 

Zapraszamy na stronę projektu www.inkubatorNGO.info  
Mapkę Lokalnych Inkubatorów NGO znajdziesz tutaj http://www.inkubatorngo.info/8/nse/2/12  
Dołącz do nas na facebooku  
 
Europejski Dzień Sąsiada. Już 16 czerwca od godziny 16.00 we wsi Bronów obchodzić będziemy Europejski Dzień 
Sąsiada. W programie: skecze, piosenki, potrawy regionalne, rywalizacje sportowe, konkursy rodzinne, wypieki 
domowe oraz grill. Oprawę muzyczną zapewni zespół „Okład z bagna”. Zaprasza Inkubator NGO z Góry. 
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/32/europejski-dzien-sasiada  
 
NGO i biznes wspólnie odpowiadają na potrzeby lokalnej społeczności. Jednym z kluczowych elementów społecznej 
odpowiedzialności biznesu jest prowadzenie partnerskiego dialogu i współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem, a 
społecznością, w ramach, której działają.  Badania, które przeprowadzono w ramach projektu „Współpraca 
międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu”, pokazały jednak,  
że nie zawsze się to udaje. Bodźcem do zmiany tej niekorzystnej sytuacji stał się Program Małych Grantów, 
realizowany w ramach projektu. Więcej na 
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/305/NGO_i_biznes_wspolnie_odpowiadaja_na_potrzeby_lokalnej_spolecznosci  
 
Weź udział w konsultacjach środowiskowych! Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych w imieniu  
Stowarzyszenie EKO-EDUKACJA zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach środowiskowych polegających na 
opiniowaniu projektów złożonych w ramach konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego. Serdecznie zapraszamy organizacje członkowskie Federacji do aktywnego włączenia się w prace 
konsultacyjne polegające na opiniowaniu projektów złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego 2007-2013, które przeszły pomyślnie ocenę formalną, pod względem zgodności 
projektu z polityką zrównoważonego rozwoju. 
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/301/Wez_udzial_w_konsultacjach_srodowiskowych  
 
Lokalne Inkubatory NGO na Dolnośląskich Targach Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu. 26 maja 2012 r.  
na wrocławskiej Pergoli oraz we Wrocławskim Centrum Konferencyjnym od samego rana trwało  święto dolnośląskich 
NGO pn. "Dolnośląskie Forum Organizacji Pozarządowych i Aktywności społecznej 2012. Wśród wielu organizacji, w 
wydarzeniu uczestniczyły również te prowadzące Lokalne Inkubatory NGO. Więcej na 
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/28/lokalne-inkubatory-ngo-na-dolnoslaskich-targach-organizacji-
pozarzadowych-we-wroclawiu  
 
Inkubator Lubin zaprasza na Forum Organizacji Pozarządowych z terenów wiejskich powiatu polkowickiego  
i lubińskiego. Inkubator Lubin zaprasza na Forum Organizacji Pozarządowych z terenów wiejskich powiatu 
polkowickiego i lubińskiego pt.: "Organizacje pozarządowe aktywują polską wieś", które odbędzie się 9 czerwca 2012 
w godzinach 15.00-19.00 w Żelaznym Moście. http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/23/inkubator-lubin-zaprasza-
na-forum-organizacji-pozarzadowych-z-terenow-wiejskich-powiatu-polkowickiego-i-lubinskiego  
 
Debata we Wrocławiu z udziałem przedstawicieli 16 Lokalnych Inkubatorów NGO. 21 maja 2012 r.  
we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3 odbyła się wspólna debata  
z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu i rządu. Frekwencja dopisała,  
bo w spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób. Zaproszeni goście - Jarosław Duda Senator RP, Pełnomocnik Rządu ds. 
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Osób Niepełnosprawnych i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Krzysztof Więckiewicz 
Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego pojawili się w komplecie. Podejmowane 
były ważne i bieżące sprawy dotykające bezpośrednio III sektor. Więcej na http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/22
/debata-we-wroclawiu-z-udzialem-przedstwicieli-16-lokalnych-inkubatorow-ngo  
 
Prezydent dziękuje kobietom. Kilkadziesiąt kobiet, w tym wiele działaczek sektora pozarządowego, odznaczył 
prezydent Bronisław Komorowski. Doceniono ich udział w przemianach demokratycznych i budowaniu społeczeństwa 
obywatelskiego. Szczególnie uhonorowana została Danuta Wałęsa, symbol kobiecej siły w walkach o wolność, która 
odebrała Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Źródło 
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/777576.html  
 
Fundusze UE: III sektor regionalnie. W części województw gminy z równym impetem prą po pieniądze unijne, gdzie 
indziej to stolice regionów wybijają się w rankingu wartości projektów realizowanych przez NGO-sy z funduszy UE. 
Wśród wielkich miast-graczy są też małe ośrodki, które wywalczyły duże sumy. Sprawdź,  jak  w  regionach  III sektor  
stara się o unijne dotacje. Źródło http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/776002.html  
 
Przydatna ściągawka dla III sektora. To potężne źródło danych, które może pomóc zdecydować, co zmienić w swojej 
okolicy, jakie projekty realizować, w których sferach są braki. Wszystko pod ręką i w przejrzystej formie. NGO.pl 
poleca serwis mojapolis.pl, którego zasoby mogą przydać się każdej organizacji pozarządowej w Polsce. Źródło 
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/766838.html  
 
Najczęstsze błędy w CIT-8. Każda organizacja pozarządowa ma obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym formularz 
CIT-8 do końca marca danego roku. Niestety organizacje popełniają wiele błędów przy jego wypełnianiu i nie zawsze 
wiedzą jak je naprawić. Źródło http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/776580.html  
 
Nie popełniaj błędów w rozliczeniach z ZUS. Nieprawidłowości w rozliczeniach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, 
które zdarzają się organizacjom, głównie wynikają z dużej liczby formularzy ubezpieczeniowych i skomplikowanego 
systemu ich wypełniania. Poznaj najczęstsze błędy w tych rozliczeniach i jakie wiążą się z nimi konsekwencje. Źródło 
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/774083.html  
 
Fundacja "Studium Culturae Ecclesiae" zaprasza na szczególne spotkanie w ramach programu Święta Wrocławia.  
23 czerwca o godz. 16.00, z racji św. Jana Chrzciciela Patrona Wrocławia i Archikatedry Wrocławskiej, w Bazylice św. 
Elżbiety – kościół garnizonowy koło wrocławskiego rynku – odbędzie się okolicznościowy koncert w cyklu „Verbum 
cum Musica”, gdzie słowo o Patronie i historii miasta wygłosi Ksiądz Kardynał Henryk Gulbinowicz.  Można 
powiedzieć, że zwłaszcza przybywający goście i kibice, także zagraniczni, usłyszą opowieść o Wrocławiu z ust osoby, 
która w dużej mierze tworzyła jego historię ostatnich lat. Koncert pt. „Do Ciebie trafić” wypełnią piękne utwory 
zespołu poetycko-muzycznego z Krakowa.  Zapraszamy wszystkich na to niepowtarzalne spotkanie. Wstęp wolny. 

 

Szkolenia/Warsztaty: 
 
Bezpłatny warsztat z zakresu równościowego zarządzania i pracy w zespole dla mężczyzn. W ramach realizowanego 
projektu „Różni, ale równi- kobiety i mężczyźni w życiu lokalnym” kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz 
równości płci w miejscu pracy w administracji i sektorze pozarządowym w regionie Dolnego Śląska, Dolnośląska 
Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza do udziału w bezpłatnym 16 godzinnym bloku warsztatowym 
adresowanym do mężczyzn z Dolnego Śląska. Więcej 
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/52/306/Bezplatny_warsztat_z_zakresu_rownosciowego_zarzadzania_i_pracy_w_ze
spole_dla_mezczyzn  
 
Dwudniowym bezpłatny warsztacie antydyskryminacyjnym (Jelenia Góra, Wrocław, Wałbrzych). Serdecznie 
zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w bezpłatnym dwudniowym warsztacie 
antydyskryminacyjnym. Zastanawiałeś/aś się kiedykolwiek, co wpływa na nasz sposób postrzegania świata  
i innych ludzi? Czy spotkałeś/aś się kiedyś z dyskryminacją i chciałbyś/chciałabyś dowiedzieć się jak jej 
przeciwdziałać? A może chciałbyś/chciałabyś się dowiedzieć, czy sam/a nie dyskryminujesz innych? Jeśli nurtują Cię te 
pytania, to ten warsztat jest właśnie dla Ciebie! 
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/303/Dwudniowym_bezplatny_warsztacie_antydyskryminacyjnym_Jelenia_Gora
_Wroclaw_Walbrzych 
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Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie. Fundacja Centrum Praw Kobiet Oddział we 
Wrocławiu zaprasza do udziału w grupie wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie. Spotkania 
rozpoczną się we wrześniu i będą trwały do końca grudnia 2012 we Wrocławiu. Udział w grupie jest bezpłatny. 
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/777070.html  
 
Szkolenie: Prawne aspekty działalności NGO i źródła finansowania. Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - 
"Tratwa" zaprasza na bezpłatne szkolenie "Prawne aspekty działalności NGO, źródła finansowania i prowadzenie przez 
nie działalności gospodarczej", które odbędzie się 23 czerwca 2012, w godz. 9:00 - 17:30, we Wrocławiu. 
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/776167.html  
 
Szkolenie: Techniki tworzenia projektu. Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - "Tratwa" zaprasza 
przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnym szkoleniu, które odbędzie się 30 czerwca 2012,  
w godz. 9.00 - 17.30, we Wrocławiu. Temat szkolenia: "Techniki tworzenia projektu". 
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/776296.html  
 
Dolnośląskie. Szkolenia dla pracowników 50+. Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości zaprasza wszystkie osoby 
w wieku 50-64 lat, zatrudnione na podstawie umowy o pracę (w tym również na podstawie umowy cywilno-prawnej)  
i zamieszkujące województwo dolnośląskie, do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach  zawodowych. 
Planowany termin rozpoczęcia szkoleń to lipiec 2012. http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/776304.html  
 
Trzebnica. Szkolenie: Finanse w NGO. Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - "Tratwa" zaprasza  
na bezpłatne szkolenie "Podstawy finansowe działalności i zarządzanie finansowe NGO", które odbędzie  
się w dniach 23 – 24 czerwca 2012, w godz. 9:00 - 17:30, w Trzebnicy. 
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/774655.html  
 
Warsztaty antydyskryminacyjne z elementami wiedzy o kulturze romskiej. Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa 
zaprasza na bezpłatne warsztaty dotyczące kultury romskiej z elementami warsztatu antydyskryminacyjnego oraz 
warsztatu kompetencji międzykulturowych. Zajęcia odbędą się w czerwcu 2012 we Wrocławiu. Rekrutacja trwa do 15 
czerwca 2012. http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/776041.html  
 
Szkolenie finansowe dla kobiet. Fundacja Centrum Praw Kobiet we współpracy z Fundacją Kronenberga City 
Handlowy zapraszają kobiety doświadczające przemocy domowej na bezpłatne szkolenia finansowe, które odbędą się 
w maju i czerwcu 2012 we Wrocławiu. Przyjdź, a nauczysz się, jak mądrze zarządzać swoimi środkami. 
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/771727.html  
 
 
Przygotowała: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych  
http://www.dfop.org.pl 
 

 

 

  
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, pl. Solidarności 1/3/5, pok. 515, 53-661 
Wrocław, tel./faks (71) 793 23 24, www.dfop.org.pl 
Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - „TRATWA”, ul. Henryka Probusa 9/4, 50-242 
Wrocław, tel./faks (71) 321 08 71, www.tratwa.org  
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