
 
 

 

 

 

Biuletyn informacyjny Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego 8/listopad 

          

 

 

 

 

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  
 
Zapraszamy na bezpłatne doradztwo zindywidualizowane dla organizacji pozarządowych „Profesjonalna organizacja”. 
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych i Stowarzyszenie - Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa" 
zapraszają do udziału w programie edukacyjnym „Profesjonalna Organizacja”, skierowanym do organizacji 
pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowanych 
w KRS, z siedzibą na terenie Dolnego Śląska. Program skierowany jest przede wszystkim do organizacji pozarządowych, 
które odczuwają potrzebę zmian, nowych rozwiązań strategicznych, profesjonalnego impulsu rozwojowego oraz są 
gotowe do podejmowania nowych wyzwań. Rekrutacja trwa do 05.12. Więcej na http://www.inkubatorngo.info/3/uslugi  
 
Spotkanie dot. konsultacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020. Pragniemy Państwa poinformować,  
iż od 08 października 2012 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020. 
W związku z tym Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych pragnie już teraz zaprosić Państwa na kolejne nasze 
spotkanie, którego celem będzie zebranie uwag, propozycji zapisów zmian do udostępnionej na stronach UMWD 
Strategii. Szczegóły na 
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/370/Spotkanie_dot_konsultacji_Strategii_Rozwoju_Wojewodztwa_Dolnoslaskiego_
2020  
 
Doradztwo prawne specjalistyczne pn. „Nadzór i kontrola w organizacjach pozarządowych" – 19.11. Dolnośląska 
Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne 
doradztwo specjalistyczne. Na spotkaniu  podejmowane będą m.in. zagadnienia tj. Pojęcie nadzoru, Nadzór nad 
organizacjami pozarządowymi. Pojęcie i funkcje kontroli. Rodzaje kontroli przeprowadzanych w organizacjach 
pozarządowych. Jak postępować  podczas kontroli. Procedura odwoławcza od rozstrzygnięć kontrolnych. Termin: 19 
listopada 2012 r. w godzinach: od 10.00 do 15.30. Miejsce: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 
SEKTOR3, ul. Legnicka 65 Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa do dnia  14 listopada 2012 r. na nr 71 793 23 24 bądź 
na adres e-mail: anna.bogucka@dfop.org.pl. W doradztwie może wziąć udział więcej niż jedna osoba z organizacji. 
Prosimy o przesłanie następujących danych uczestnika: imię i nazwisko, organizacja oraz dane kontaktowe (e-mail, tel.) 

Finał Konkursu Akcja Akacja, Akcja Dąb - Niezwykli Dolnoślązacy 2012. 30 października 2012 odbyła się uroczysta Gala 
Konkursu, podczas którego laureaci posadzili drzewko akacji i dębu. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Finału 
Konkursu "Akcja Akacja, Akcja Dąb - Niezwykli Dolnoślązacy 2012". A już wkrótce więcej informacji na temat naszych 
laureatów oraz podsumowanie tegorocznej edycji. Galeria zdjęć dostępna jest na naszej stronie w dziale "Galeria" pod 
linkiem: www.dfop.org.pl/pl/324/ oraz na naszym Facebook'owym profilu: www.facebook.com/dfop.org  
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Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku. Podczas uroczystej gali zorganizowanej przez stowarzyszenie „Aktywność Kobiet 
na Dolnym Śląsku”, która odbyła się w bolesławieckim Kinie Forum nagrodą Wicemarszałka Województwa 
Dolnośląskiego Pana Radosława Mołonia, uhonorowana została Pani Elżbieta Skoczylas, Prezeska Fundacji Pomocy Szkole 
im. Edwarda Machniewicza, a także animatorka Lokalnego Inkubatora NGO w Górze. Więcej  
na http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/spoleczenstwo-
obywatelskie/aktualnosci/artykul/aktywnosc-kobiet-na-dolnym-slasku/  

II Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych powiatu polkowickiego i lubińskiego. Lokalny Inkubator NGO w Lubinie 
prowadzony przez Stowarzyszenie Civis Europae serdecznie zaprasza na II Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych 
powiatu polkowickiego i lubińskiego pt: "Społecznie odpowiedzialni...", dnia 16 listopada 2012 r. o godzinie 16.00  
w Centrum Kultury Muza w Lubinie. Więcej na http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/89/ii-powiatowe-forum-
organizacji-pozarzadowych-powiatu-polkowickiego-i-lubinskiego  
 
II Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych Trzebnica 2012 pn. „Perspektywy rozwoju stabilności finansowej 
stowarzyszeń i fundacji – czyli skąd wziąć pieniądze?” Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi 
Śląskiej prowadzące Lokalny Inkubator NGO w Żmigrodzie zaprasza na II Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych 
Trzebnica 2012 pn. „Perspektywy rozwoju stabilności finansowej stowarzyszeń i fundacji – czyli skąd wziąć pieniądze?”, 
które odbędzie się 23 listopada 2012r. Szczegółowy program na http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/92/ii-
powiatowe-forum-organizacji-pozarzadowych-trzebnica-2012-pn-perspektywy-rozwoju-stabilnosci-finansowej-
stowarzyszen-i-fundacji-czyli-skad-wziac-pieniadze  
 
Polsko-niemiecki specjalistyczny warsztat „OPTYMALIZACJA SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ Z UWZGLĘDNIENIEM 
EKONOMIKI GOSPODARSTWA”. Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego POGRANICZE 
w Lubaniu - prowadzące Lokalny Inkubator NGO, EkoConnect e.V.  i Gaea e.V. mają przyjemność zaprosić Państwa do 
udziału w bezpłatnym polsko-niemieckim specjalistycznym warsztacie „OPTYMALIZACJA SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ Z 
UWZGLĘDNIENIEM EKONOMIKI GOSPODARSTWA”, który odbędzie się we wtorek 20 listopada 2012 r. w Ebersbach koło 
Görlitz (Saksonia / Niemcy). Więcej na http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/90/polsko-niemiecki-specjalistyczny-
warsztat-optymalizacja-sprzedazy-bezposredniej-z-uwzglednieniem-ekonomiki-gospodarstwa  

Pobierz 3 bezpłatne publikacje – PRAWO, FINANSE i PUBLIC RELATIONS w NGO. PRAWO, FINANSE i PUBLIC RELATIONS 
– to mocne słowa, które mogą zaważyć na funkcjonowaniu Twojej organizacji – i trzy mocne pozycje w Twojej podręcznej 
biblioteczce. Pobierz na http://sektor3.wroclaw.pl/miasto/aktualnosci/pobierz-publikacje/  

 
Startuje Dolnośląski Festiwal Wolontariatu 2012! W imieniu Partnerstwa na rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu  
na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu” mamy zaszczyt zaprosić do udziału w drugiej edycji „Dolnośląskiego 
Festiwalu Wolontariatu”, który odbędzie się we Wrocławiu w dniach 7 – 9 grudnia 2012 r. Przedsięwzięcie wpisuje się  
w obchody ustanowionego przez Unię Europejską Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności 
Międzypokoleniowej. Więcej na http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/815147.html  

Standard jest tarczą przy kontroli ngo.pl. Standardów formalno-prawnych powinien przestrzegać przede wszystkim 
zarząd organizacji, bo jest prawnie odpowiedzialny za jej działanie – za to, czy organizacja działa zgodnie z prawem,  
na przykład czy prowadzi pełną księgowość. Natomiast znać, przynajmniej część standardów powinni członkowie  
i członkinie stowarzyszenia, bo to oni wybierają zarząd. O standardach rozmawiamy z Joanną Krasnodębską. Źródło 
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/817156.html  

Strategia dla młodzieży. Dnia 05.11.2012r. odbyło się posiedzenie sejmikowej komisji do spraw młodzieży i miało 
wyjątkowy charakter. Przedstawiciele organizacji młodzieżowych z całego województwa wysłuchali prezentacji projektu 
Strategii Rozwoju naszego regionu, którą poprowadził marszałek Rafał Jurkowlaniec. Dodatkowo Dolnośląska Rada ds. 
Młodzieży, federacja organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą, złożyła propozycję wprowadzenia do Strategii 
dodatkowego obszaru: „makrosfery - młodzież”. Zawarte w niej będą koncepcje systemowego wspierania rozwoju 
młodzieży na Dolnym Śląsku. Czytaj całość na http://www.umwd.dolnyslask.pl/urzad/aktualnosci/single-
view/artykul/dolny-slask-strategia-dla-mlodziezy/  

Szkolenia/Warsztaty: 
Warsztaty - Współpraca NGO z lokalnymi władzami. Fundacja Cultura Mentis zaprasza do udziału w warsztatach  
w ramach zadania publicznego pt. „Europejskie standardy funkcjonowania organizacji pozarządowych. Studium 
przypadku oraz seminaria i szkolenia przedstawicieli lokalnej społeczności na Dolnym Śląsku”. Terminy: 16-18 listopada  
i 6-8 grudnia 2012 we Wrocławiu. Uczestnicy mają zapewnione noclegi i wyżywienie. Udział w warsztatach jest 
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bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu. http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/815017.html  
 
Oława. Bezpłatne szkolenie "Edukacja globalna dla najmłodszych". Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" zaprasza 
nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych (głównie klas I-III) na bezpłatne szkolenie z zakresu edukacji globalnej, które 
odbędzie się 11 grudnia 2012 w Oławie. Uczestnicy otrzymają bezpłatnie pakiet edukacyjny zawierający zestaw 
scenariuszy o krajach wraz z materiałami merytorycznymi, kartami pracy oraz gry dydaktyczne, a także zaświadczenie 
uczestnictwa. Więcej na http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/820175.html  
 
Wrocław. Szkolenie "Program Młodzież w Działaniu". Regionalna Struktura Wsparcia Programu Młodzież w Działaniu 
we Wrocławiu zaprasza na bezpłatne szkolenie z pisania wniosków w tym programie. Szkolenie odbędzie się 19 listopada 
2012 we Wrocławiu. 19 listopada w godzinach 9.00-17.00 zapraszamy osoby zainteresowane składaniem wniosków  
o dofinansowanie w ramach Programu Młodzież w Działaniu na bezpłatne szkolenie prowadzone przez regionalnego 
konsultanta Programu na Dolnym Śląsku. Więcej na http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/818883.html  
 
Wrocław. Akademia Budowania Wizerunku NGO - zmiana terminów szkoleń i rekrutacji. Fundacja "Umbrella" 
informuje, że kolejny cykl "Akademii Budowania Wizerunku NGO" rozpocznie się 5 grudnia 2012 we Wrocławiu. Tym 
samym termin rekrutacji wydłuża się do 11 listopada 2012. Zmieniają się także terminy poszczególnych szkoleń.  
W ramach cyklu każdy uczestnik weźmie udział w 9 spotkaniach oraz będzie mógł skorzystać m.in. z doradztwa 
indywidualnego w zakresie budowania wizerunku i public relations. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Szczegóły  
na http://sektor3.wroclaw.pl/miasto/aktualnosci/akademia-budowania-wizerunku-ngo-2/  
 
14 listopada – nasz dzień wiedzy o organizacjach pozarządowych. Inkubator Obywatelskiej Aktywności zaprasza 
mieszkańców Wrocławia i okolic na spotkanie animacyjne „Przyłącz się do… Albo załóż swoją organizację!” 14 listopada 
(środa) godz. 16:30 – 19:30 Idea Place, Pl. Solny 15, Wrocław. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia na adres: 
a.bielinska@sektor3.wroclaw.pl lub pod numerem telefonu 71/359-75-09. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. 
Uczestnicy otrzymają materiały informacyjne. Więcej na http://sektor3.wroclaw.pl/miasto/aktualnosci/14-listopada-
nasz-dzien-wiedzy-o-ngo/  
 
Spotkania informacyjne "Praca – Równowaga – Bezpieczeństwo". Fundacja In Posterum zaprasza niezatrudnionych 
mieszkańców Dolnego Śląska w wieku 15-64 lat na bezpłatne spotkania informacyjne z cyklu „Flexi-pozytywni”. 
Skorzystaj z wiedzy naszego prawnika i porad doradcy zawodowego. Najbliższe spotkania odbędą się w listopadzie 2012 
w Głogowie i Jaworze. Szczegóły na http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/699190.html  
 
Zatrudnienie wspomagane dla osób z niepełnosprawnością. Fundacja "Eudajmonia" zaprasza osoby  
z niepełnosprawnością do wzięcia udziału w projekcie zatrudnienia wspomaganego, skorzystania ze wsparcia trenera 
pracy w poszukiwaniu przyszłego stanowiska pracy oraz udziału w warsztatach i szkoleniach. Projekt będzie realizowany 
w województwie dolnośląskim. Udział w nim jest bezpłatny. Szczegóły na 
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/815144.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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