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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  
 
Akcja Akacja, Akcja Dąb - Niezwykli Dolnoślązacy 2012. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza  
do udziału w kolejnej edycji konkursu „Akcja Akacja, Akcja Dąb – Niezwykli Dolnoślązacy 2012”. Idea konkursu 
pozostaje niezmienna od siedmiu lat, wciąż poszukujemy pełnych inwencji kobiet i mężczyzn, którzy zmieniają świat na 
lepszy. Nasza akcja promuje i nagradza kobiety oraz mężczyzn, którzy w sposób wyjątkowy działają na rzecz innych osób  
i swojego otoczenia. Laureaci konkursu w Parku im. Edyty Stein we Wrocławiu zasadzą drzewka akacji i dębu, jako 
symbole ich wkładu w rozwój środowisk lokalnych Dolnego Śląska. Więcej na: 
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/345/Akcja_Akacja_Akcja_Dab_Niezwykli_Dolnoslazacy_2012_startuje_siodma_edy
cja_konkursu. 
 
Co słychać w III sektorze w powiecie ząbkowickim? Lokalny Inkubator Organizacji Pozarządowych działa w naszym 
powiecie od kwietnia. W tym czasie podjęliśmy wiele działań mających na celu wsparcie III sektora czyli organizacji 
pozarządowych. Jednym z nich było  przygotowanie  stoiska, na którym organizacje  pozarządowe  mogły zaprezentować 
swoje działania podczas VI Prezentacji Gospodarczych Powiatu Ząbkowickiego. Więcej na: 
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/70/co-slychac-w-iii-sektorze-w-powiecie-zabkowickim.  
 
Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Lubańskiego. Ponad 60 przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów  
i lokalnych władz wzięło udział  w Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Lubańskiego, które odbyło się w piątek  
14 września 2012 r. w Lubaniu. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Lokalny Inkubator Organizacji Pozarządowych 
przy Stowarzyszeniu Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” w Lubaniu we współpracy  
z Urzędem Miasta Lubań, Starostwem Powiatowym w Lubaniu i Łużyckim Centrum Rozwoju. Więcej  
na: http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/66/forum-organizacji-pozarzadowych-powiatu-lubanskiego. 
 
II Milickie Forum Organizacji Pozarządowych. Tegoroczne forum pn. „II Milickie Forum Organizacji Pozarządowych” 
odbyło się 13 września w miejscowości Wszewilki pod Miliczem. Było to już drugie forum realizowane przez Milickie 
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, która prowadzi Lokalny Inkubator NGO w Miliczu. W Forum 
uczestniczyło ponad 30 osób, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu lokalnego oraz aktywnych 
obywateli. Więcej na: http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/69/ii-milickie-forum-organizacji-pozarzadowych. 
 
Lokalne Inkubatory NGO na Ogólnopolskim Konwencie Inkubatorów we Wrocławiu. W dniach 10-11.09 Animatorzy 
reprezentujący dolnośląską sieć 16 Lokalnych Inkubatorów NGO uczestniczyli w Ogólnopolskim Konwencie Inkubatorów. 
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Było to już kolejne spotkanie inkubatorów i centrów wspierania organizacji pozarządowych z całej Polski. W tym roku 
gospodarzem wydarzenia było Wrocławskie Centrum wspierania Inicjatyw Pozarządowych SEKTOR3. Więcej  
na: http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/62/lokalne-inkubatory-ngo-na-ogolnopolskim-konwencie-inkubatorow-we-
wroclawiu. 
 
Badanie z zakresu znajomości i stosowania działań równościowych. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych 
realizuje badanie związane ze znajomością i stosowaniem działań równościowych jako standardu zarządzania  
i funkcjonowania. Badanie obejmuje sektor publiczny i pozarządowy w regionie Dolnego Śląska. Zachęcamy i zapraszamy 
pracowników i pracowniczki administracji publicznej i przedstawicieli organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska  
do wypełniania ankiety na ten temat. Ankiety do pobrania na stronie: 
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/52/337/Badanie_z_zakresu_znajomosci_i_stosowania_dzialan_rownosciowych. 
 
Organizacje powalczą o perspektywę 2014 – 2020! Podpisz dwanaście postulatów. Dolnośląska Federacja Organizacji 
Pozarządowych jeden z Sygnatariuszy postulatów  organizacji pozarządowych dotyczących nowego okresu 
programowania zachęca wszystkie  organizacje  pozarządowe, którym zależy na kształcie m.in. przyszłego okresu 
finasowania NGO do zapoznania się i podpisania postulatów , które mają zostać przedstawione stronie rządowej  
do konsultacji m.in. w kontekście uwzględnienia ich w Umowie Partnerskiej (Rządu z Komisją Europejską) oraz 
Programach Operacyjnych na okres 2014-2020. Czytaj więcej na: 
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/344/Organizacje_powalcza_o_perspektywe_2014_2020_Podpisz_dwanascie_postu
latow. 
 
Komunikat MF: obowiązki fundacji a ustawa o "praniu pieniędzy". Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej 
stronie internetowej komunikat w sprawie obowiązków fundacji wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Szczegóły na stronie Ministerstwa: 
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=7&dzial=80&id=312239&typ=news. 
 
Wrocław. Konferencja "Europejska Współpraca Terytorialna - doświadczenia i perspektywy". Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego zaprasza 25 października 2012 r. do Wrocławia na konferencję "Europejska Współpraca Terytorialna - 
doświadczenia i perspektywy". Celem spotkania jest zaprezentowanie EWT jako ważnego, skutecznego i atrakcyjnego 
instrumentu rozwoju regionalnego w kontekście toczącej się w Unii Europejskiej debaty o charakterze i kształcie 
programów po 2013 roku. Szczegóły na: http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/802036.html. 
 
Ruszył kolejny nabór w ramach FOP. Firma ECORYS Polska Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP 
Euroregion Bałtyk ogłasza rozpoczęcie trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie projektów „dużych” w ramach 
Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi od 10 tys. do 250 tys. 
franków szwajcarskich. Nabór Wniosków będzie trwał od 28 września 2012 r. do 28 listopada 2012 r.  
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/805016.html. 
 
Darowizna, sponsoring, reklama – balans na krawędzi… Organizacje pozarządowe poszukując źródeł finansowania 
swoich działań coraz chętniej i na coraz większą skalę angażują się w sponsoring, szczególnie imprez sportowych. Odbywa 
się to zarówno w ramach długofalowej strategii, jak również w formie jednorazowych, czy też podejmowanych  
na bieżąco działań sponsorskich. Więcej na: http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/804915.html. 
 
Kobieta – lider? Czy kobiety równie chętnie przejmują rolę liderek w swoim otoczeniu co mężczyźni? We Wrocławiu 26 
września odbyła się konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów pn. „Przywództwo kobiet”,  
na której zjawiły się przede wszystkim polityczki, przedstawicielki biznesu oraz organizacji pozarządowych. Więcej  
na: http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/804916.html. 
 

Szkolenia/Warsztaty: 
 
Wrocław. Akademia Księgowych NGO. Fundacja Umbrella zaprasza na Akademię Księgowych NGO - cykl 90 godzin 
szkoleń, które odbęda się w terminie: 23 października - 18 grudnia 2012 we Wrocławiu. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 
Szkolenia skierowane do: przedstawicieli organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie Wrocław – miasto na 
prawach powiatu, wrocławskiego, oławskiego, oleśnickiego, średzkiego, wołowskiego, trzebnickiego, strzelińskiego, 
milickiego i świdnickiego – członków, pracowników, wolontariuszy. Nabór do 08.10.2012. Więcej  
na: http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/803852.html. 
 
Wrocław. Szkolenie "Promocja organizacji w internecie”. Fundacja Umbrella zaprasza na bezpłatne szkolenie "Promocja 
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organizacji w internecie", które odbędzie się 12 października 2012 (poniedziałek i wtorek), w godz. 10:00 - 17:00,  
we Wrocławiu. Uczestnicy: przedstawiciele organizacji pozarządowych działających we Wrocławiu (członkowie, 
pracownicy, wolontariusze). Zapisy do 05.10.2012 r. Więcej na: http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/803841.html. 
 
Wołów. 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 6 - 7 października 
2012, w godz. 9:00 - 17:30, w Wołowie. Zapisy do 04.10.2012r. Więcej na: 
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/803569.html. 
 
Wrocław. Szkolenie "Techniki tworzenia projektu". Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - "Tratwa" zaprasza  
na bezpłatne szkolenie "Techniki tworzenia projektu", które odbędzie się 5 października 2012, w godz. 9:00 - 17:30,  
we Wrocławiu. Zapisy do 03.10.2012r.  Więcej na: http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/803513.html. 
 
Wrocław. Szkolenie "Pozyskiwanie środków na działalność NGO". Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - "Tratwa" 
zaprasza na bezpłatne szkolenie "Pozyskiwanie środków na działalność NGO", które odbędzie się 4 października 2012,  
w godz. 9:00 - 17:30, we Wrocławiu. Zapisy do 02.10.2012r. Więcej na: 
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/803507.html. 
 
Wrocław. Warsztaty dotyczące kultury romskiej w kontekście nierówności społecznej. Dom Spotkań im. Angelusa 
Silesiusa zaprasza na bezpłatne warsztaty dotyczące kultury romskiej z elementami warsztatu antydyskryminacyjnego 
oraz warsztatu kompetencji międzykulturowych. Zajęcia odbędą się w dniach: 22 - 23 oraz 29 - 30 października 2012  
w Wrocławiu. Uczestnicy i uczestniczki warsztatów zdobędą wiedzę m.in. na temat stereotypizacji, uprzedzeń  
i mechanizmu dyskryminacji. Więcej na: http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/803131.html. 
 
Mietków. Warsztaty "Obserwacja i rozpoznawanie ptaków na obszarze Zbiornika Mietkowskiego". Polskie 
Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” we współpracy z Powiatem Wrocławskim zaprasza do udziału  
w bezpłatnych warsztatach poświęconych rozpoznawaniu gatunków ptaków występujących w pobliżu człowieka oraz 
możliwych do zaobserwowania na obszarze Zbiornika Mietkowskiego. Zajęcia odbędą się 13 października 2012  
w Mietkowie. Więcej na: http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/801840.html. 
 
Wrocław. Klub Aktywizacji Społecznej i Zawodowej. Fundacja Opieka i Troska zaprasza na bezpłatne zajęcia Klubu 
Aktywizacji Społecznej i Zawodowej, który jest skierowany jest do osób po kryzysie psychicznym. Warsztaty i szkolenia 
będą się odbywać trzy razy w tygodniu od początku września do końca grudnia 2012 we Wrocławiu. Program 
współfinansowany przez PFRON. Więcej na: http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/798568.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  

 
 

 

 

 

„Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego”  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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