
 
 

 

 

 

Biuletyn informacyjny Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego 5/lipiec 

 

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  
 
 
Troska o wspólne dobro. Organizacje pozarządowe są filarem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Są wyrazem 
aktywności i dobrej woli ludzi wokół nas. Organizacje pomagają, uczą, rozwijają, starają się zmieniać rzeczywistość na 
lepszą. - Dlatego tak ważne jest wspieranie ich działań i namawianie do realizacji kolejnych – mówi Anna Bogucka – 
kierowniczka projektu „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa 
Pozarządowego” z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Czytaj więcej na 
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/43/troska-o-wspolne-dobro  
 
Wakacyjny Klub Odkrywców Bronowa. Od 17 lipca br. we wsi Bronów rozpoczęły się zajęcia dla miejscowych dzieci i 
młodzieży pod wspólna nazwą „Wakacyjny Klub Odkrywców Bronowa”. Inicjatorem działań była sołtys Monika 
Przybylska, którą wspomagała animator z Inkubatora NGO Elżbieta Skoczylas i Arkadiusz Gortych z PIW-u (Punktu 
Informacyjnego Wolontariatu) działającego przy Inkubatorze. Działania te są prowadzone w ramach realizacji projektu 
„Tworzenie lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego”. Więcej na 
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/44/wakacyjny-klub-odkrywcow-bronowa  
 
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza na spotkanie pn. „JAKA STRATEGIA DOLNEGO 
ŚLĄSKA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH?” Spotkania poświęcone będzie aktualizacji Strategii Rozwoju 
Województwa Dolnośląskiego i odbędzie się w dniu 25 lipca br. o godz. 13:00 we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65,  
w siedzibie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor3”. Więcej  
na http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/38/jaka-strategia-dolnego-slaska-dla-organizacji-pozarzadowych  
 
Odpis z KRS: bezpłatnie i szybko przez internet. W końcu fundacje i stowarzyszenia mogą pobrać i wydrukować swój 
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Wystarczy wejść do nowej wyszukiwarki na stronie Ministerstwa 
Sprawiedliwości. Pobierzemy z niej ważny urzędowo dokument bez ponoszenia opłaty i tracenia czasu na dojazd  
do oddziału KRS. Więcej na http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/783888.html  
 
Stawka większa niż ACTA: wygrana w Parlamencie Europejskim! Nareszcie dotarliśmy do mety. Zakończył  
się wielomiesięczny maraton walki z ACTA, znamy jego zwycięzców i przegranych. Dziś podczas głosowania  
w Parlamencie Europejskim wygrało przekonanie, że własność intelektualna nie może być egzekwowana  
z naruszeniem pewnych podstawowych zasad, które gwarantują wolny i otwarty Internet. 
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/784917.html  
 
Minister powołał Radę Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji! W końcu jest! Minister Pracy i Polityki 
Społecznej z dniem 28 czerwca 2012 powołał 20 członków Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji. 
Pierwsze posiedzenie nowej Rady ma się odbyć 19 lipca 2012 r. Więcej  
na http://wroclaw.ngo.pl/wiadomosc/783930.html  
 
„Nowelizacja ustawy o zgromadzeniach w obecnym kształcie stanowi poważne zagrożenie wolności zgromadzeń” – 
ostrzegali na dzisiejszej konferencji prasowej przedstawiciele Fundacji Panoptykon, Helsińskiej Fundacji Praw 
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Człowieka oraz Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Organizacje poinformowały o złożeniu na ręce 
Marszałka Senat apelu o nieprzyjmowanie nowelizacji prawa o zgromadzeniach w obecnym kształcie pisye na swoich 
stronach SLLGO. Więcej na 
http://watchdog.org.pl/2,697,organizacje_bija_na_alarm__uchwalane_jest_niedemokratyczne_prawo.html  
 
SLLGO zachęca do przyłączenia się do Obywatelskiego Monitoringu Sportu w gminach! Przyłącz  
się do Obywatelskiego Monitoringu Sportu w gminach! Chcesz się dowiedzieć, jak Twoja gmina wydaje pieniądze  
na sport? Kto z nich korzysta? Jakie są źródła  finansowania sportu w gminie? Jak powinno wyglądać ich prawidłowe 
wydatkowanie i jak robi to Twoja gmina? Chcesz zabrać głos w tej sprawie, namówić do działania innych mieszkańców 
i mieszkanki, wpływać na racjonalne i trafne wydawanie pieniędzy? Jeśli tak, przyłącz się do Obywatelskiego 
Monitoringu Sportu organizowanego przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Więcej na 
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/318/SLLGO_zacheca_do_przylaczenia_sie_do_Obywatelskiego_Monitoringu_Sp
ortu_w_gminach  
 
Uwaga! Przedłużono termin składania sprawozdań OPP. Bardzo duża liczba organizacji pożytku publicznego 
pragnących złożyć sprawozdania do systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku 
publicznego na koniec okresu sprawozdawczego (do 16 lipca 2012) spowodowała, że wystąpiły utrudnienia w 
dostępie do tego systemu. W związku z tym Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podjęło decyzję o przedłużeniu 
terminu do 23 lipca 2012. http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/786969.html  
 
Zaproszenie do konsultacji projektu Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2012-2013. Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do konsultacji projektu Rządowego Programu na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Starszych 2012-2013. Konsultacje będą trwały 10 dni, w terminie 16-25 lipca 2012 r. 
Planowane jest także spotkanie konsultacyjne. Prosimy o zgłaszanie uwag  do dnia 25 lipca br. na: e-mail: 
marzena.breza@mpips.gov.pl lub adres: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 
Warszawa z dopiskiem: Konsultacje społeczne Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. 
Więcej http://www.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,454.html#4646  
 
Mojapolis www.mojapilis.pl  - Portal skierowany jest do wszystkich! Główną grupą użytkowników są obywatele 
zainteresowani informacjami na temat swojego miejsca zamieszkania oraz monitorowaniem prac władz. Interesujące 
dane znajdą tu samorządowcy, urzędnicy, a także specjaliści zajmujący się tworzeniem lokalnych strategii rozwoju. 
Lokalni aktywiści, np. przedstawiciele organizacji pozarządowych i społecznicy, mogą natomiast skorzystać z narzędzi 
diagnozy lokalnych problemów, a także pozyskać dane istotne z punktu widzenia społecznej kontroli poczynań 
miejscowej administracji.  
 
Nowy dekalog zbiórek publicznych. Powstanie nowa ustawa o zbiórkach publicznych, w której zupełnie inna będzie 
rola państwa. Przejdziemy z występowania o zezwolenie na zgłoszenia drogą elektroniczną. A do obowiązków 
państwa będzie należało przygotowanie publicznej listy zgłoszeń, tak aby wszyscy mogli sprawdzić, czy dana zbiórka 
jest legalna – zapowiedział minister Michał Boni i przedstawił dziesięć punktów, które będą wytycznymi do prac nad 
projektem nowej ustawy. Więcej na http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/787007.html  
 

Szkolenia/Warsztaty: 
 
Bezpłatne studia podyplomowe ze standardów działania NGO. Dla kogo? Dla kadry zarządzającej NGO z terenu całej 
Polski, chcącej podnieść wiedzę z zakresu organizacji standardów działania instytucji III sektora. Kiedy? Rekrutacja 
odbywa się w sposób ciągły od 1 czerwca do 7 września 2012 r. (I edycja) i od 1 listopada do 31 stycznia 2013 r. (II 
edycja). Gdzie? Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - www.ngo.wspa.pl. Źródło 
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/780074.html  
 
Letni Klub Fundraisera we Wrocławiu. 26 lipca 2012 roku, Wrocław: „Po co ten fundraising? Czy udział w szkoleniach 
z fundraisingu rzeczywiście się opłaca i dlaczego fundraising to inwestycja dla uczestnika i organizacji?” Prezes 
Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, Jerzy Mika przedstawi fakty, wyjaśni nieścisłości dotyczące wartości 
fundraisingu i opowie o prawdziwych efektach fundraisingu. Więcej na 
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/786923.html  
 
Walim. Akademia Trenerów Spółdzielczych. Austeria Krokus Spółdzielnia Socjalna zaprasza do udziału w Akademii 
Trenerów Spółdzielczych. Rekrutacja trwa do 31 lipca 2012. Uczestnicy projektu wezmą udział w cyklu warsztatów 
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doskonalących umiejętności trenerskie osób świadczących usługi szkoleniowe i doradcze, w zakresie spółdzielczości  
i przedsiębiorczości społecznej. Zajęcia będą odbywać się w Walimie, udział w nich jest bezpłatny. Więcej  
na http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/785504.html  
 
Szkolenie: Przygotowanie wniosków dotacyjnych. Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - "Tratwa" zaprasza 
przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnym szkoleniu, które odbędzie się 11 sierpnia 2012, w 
godz. 9.00 - 17.30, we Wrocławiu. Temat szkolenia: "Przygotowanie wniosków dotacyjnych - praktyczne warsztaty z 
wykorzystaniem Generatora Wniosków Aplikacyjnych".  Termin zgłoszeń: 6 sierpnia 2012 r. Więcej na 
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/785248.html  
 
Komplementarne szkolenie komputerowe z elementami PR. Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - "Tratwa" 
zaprasza na bezpłatne komplementarne szkolenie komputerowe z elementami PR, które odbędzie się w dniach 28 - 
29 lipca 2012, w godz. 9:00 - 17:30, we Wrocławiu. Nabór do 23 lipca 2012 r. Więcej na 
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/785238.html  
 
Budowanie marki i PR w podmiotach ekonomii społecznej. Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, jako partner 
projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza doradców Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej na 
bezpłatne szkolenie "Budowanie marki i public relations w sektorze ekonomii społecznej", które odbędzie się w 
dniach 24 - 26 lipca 2012 we Wrocławiu. Więcej na http://wroclaw.ngo.pl/wiadomosc/784579.html  
 
Akademia Seniora Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii. Akademia Seniora DCP - to bezpłatne badania pamięci i 
warsztaty dla seniorów i opiekunów osób starszych, które organizuje Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we 
Wrocławiu w dniach 1 - 3 sierpnia 2012. Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna. Więcej na 
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/784890.html  
 
Jelcz-Laskowice. Letnie warsztaty teatralne i taneczne. Towarzystwo Kultury Czynnej zaprasza na warsztaty 
teatralne, taneczne, teatralno-cyrkowe, wspólne projektowanie i szycie kostiumów, tworzenie fotografii. Warsztaty 
będą się odbywać w ramach pracy nad spektaklem "Bal w Operze". Zajęcia rozpoczną się w sierpniu 2012 w Jelczu-
Laskowicach, zapisy już teraz. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Więcej na 
http://wroclaw.ngo.pl/wiadomosc/783459.html  
 
Wałbrzych. Wakacyjne warsztaty dla dzieci i młodzieży. Fundacja Wałbrzych 2000 z myślą o dzieciach i młodzieży 
pozostających na czas wakacji w domach przygotowała nowy projekt rekreacyjno-edukacyjny. Właśnie rozpoczął  
się nabór na wakacyjne warsztaty komputerowe i plastyczne. W warsztatach uczestniczyć mogą uczniowie szkół 
gimnazjalnych i średnich z całego powiatu wałbrzyskiego. Zajęcia potrwają od 2 do 10 sierpnia 2012 w Wałbrzychu. 
Więcej na http://wroclaw.ngo.pl/wiadomosc/782825.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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