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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  
 
 
 
 
 
 
 
 

Czytaj więcej na  
 
 
I Gala Wolontariatu Jeleniogórskiego. Aż 71 wolontariuszy zostało wyróżnionych podczas I Gali Wolontariatu 
Jeleniogórskiego. Wolontariusze zostali zgłoszeni przez blisko 20 organizacji. Podczas Gali mieliśmy okazję wysłuchać 
podopiecznych Fundacji Bliżej Gwiazd. Patronat Honorowy nad galą objął Prezydent Miasta Jelenia Góra, Pan Marcin 
Zawiła a patronat medialny portal jelonka.com oraz Muzyczne Radio. Podczas Gali ogłoszono również wyniki konkursu na 
Logo Wolontariatu Jeleniogórskiego. Zwyciężyła praca Pana Piotra Felszyńskiego. Wszystkim przybyłym dziękujemy  
a wszystkim wyróżnionym gratulujemy!! Impreza odbyła się w ramach projektu dofinansowanego przez Miasto Jelenia 
Góra.  Zdjęcia z gali  
 
Lokalne Inkubatory NGO - dobry przykład wzmacniania III sektora. Na potralu NGO.pl pojawił się artykuł pod nazwą PO 
KL: skuteczne działania wzmacniające III sektor, który opisuje ciekawe i innowacyjne projekty realizowane dzięki środkom 
z priorytetu V "Dobre rządzenie" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wśród wymienionych tzw. "dobrych praktyk" 
znalazł się również nasz projekt "Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa 
Pozarządowego". Więcej  
 
zDOLNE NGO - II Edycja Plebiscytu dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania 
aktywizacji senioralnej w 2012 roku. Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Radosław Mołoń ma zaszczyt ogłosić 
II Edycję Plebiscytu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania aktywizacji 
senioralnej w 2012 roku. Termin naboru zgłoszeń do plebiscytu: 1 marca 2013 r. – 19 kwietnia 2013 r. Więcej  
 
Kampania społeczna NAZYWAM SIĘ MILIARD z udziałem Inkubatora NGO w Lubinie. Stowarzyszenie Skowronków  
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z Gorzycy wraz ze Stowarzyszeniem „Bocianie Gniazdo” z Miroszowic we współpracy ze Stowarzyszeniem Civis Europae  
z Lubina prowadzącym Lokalny Inkubator NGO miało zaszczyt być organizatorami kampanii przeciwko przemocy w 
Lubinie. Powodem zaangażowania w akcję i globalnego tańca było okazanie solidarności i wsparcia dla wszystkich kobiet 
na świecie, które doświadczają przemocy. Szczegóły  
 
1% dla członkowskich organizacji pożytku publicznego Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Zachęcamy 
do przekazania 1% podatku z rozliczenia PIT na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego należącej do Dolnośląskiej 
Federacji Organizacji Pozarządowych. Więcej  
 
Poszukiwana osoba na stanowisko doradcy/doradczyni we Wrocławiu. Wszystkich zainteresowanych prosimy  
o przesyłanie swojego CV (wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji) do 15 
marca 2013r. na adres mailowy maria.mika@dfop.org.pl, Więcej   
 
ZGŁOŚ PROJEKT 2014-2020 System Ewidencji Inicjatyw Projektowych (SEIP) - Zaprojektujmy naszą przyszłość! Jeszcze 
tylko do jutra 15.03.2013r. można zgłaszać pomysły na inicjatywy. Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz równolegle prowadzone prace nad Kontraktem Terytorialnym umożliwiają 
Zarządowi Województwa Dolnośląskiego wskazanie kluczowych przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla Dolnego Śląska.  
Więcej  
 
III Forum Rynku Pracy Dolnego Śląska pt: Razem dla Rynku Pracy. Związek Pracodawców Dolnego Śląska oraz Saksońska 
Akademia Zarządzania MASI realizatorzy projektu „Europejskie Forum Rynku Pracy Dolnego Śląska” serdecznie zapraszają 
do udziału w dwudniowym III Forum Rynku Pracy Dolnego Śląska pt: „Razem dla Rynku Pracy” które odbędzie się dnia 21-
22 marca 2013 w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, ul. Krakowska 56-62. Więcej  
 
Zaproszenie na spotkanie upowszechniające i włączające do głównego nurtu. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw 
Pozarządowych wraz z Partnerami projektu Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszeniem Forum 
Aktywności Lokalnej oraz Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej serdecznie zapraszają na spotkanie upowszechniające  
i włączających do głównego nurtu w ramach realizacji projektu innowacyjnego i testującego „Fundusz Pożyczkowo-
Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej”. Więcej 
 

Szkolenia/Warsztaty: 

Kolejne szkolenie pn.: Pożyczki na działania społeczne – oferta pozarządowego Funduszu Pożyczkowego 
Reprezentujesz organizację pozarządową, spółdzielnię socjalną, jesteś zainteresowany alternatywnymi formami 
finansowania działalności swojej organizacji i chcesz dowiedzieć się jak działają zwrotne instrumenty finansowe w Polsce 
i w Europie? Jesteś pracownikiem samorządu lokalnego i na co dzień zajmujesz się tematyką III sektora? Chciałbyś 
dowiedzieć się, jak organizacje mogą pozyskać środki na działalność i skorzystać z atrakcyjnych pożyczek? Jeśli tak to 
zapraszamy na dwudniowe szkolenie we Wrocławiu. Termin i miejsce szkolenia: 21-22 marca 2013 roku, Wrocław. 
Więcej   

Jelenia Góra. "Księgowość i kadry" - rusza bezpłatny cykl szkoleniowy. W związku z realizacją projektu partnerskiego pn. 

„Jeleniogórskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej” Forum Aktywności Lokalnej zaprasza Państwa do udziału w cyklu 

edukacyjnym „Księgowość i kadry”. W ramach szkolenia odbędą się trzy zjazdy: 22-23.04.2013, 23-24.05.2013, 18-

19.06.2013. Osoby zainteresowana są zobowiązane do przesłania ankiety zgłoszeniowej  do dnia 31.03.2013 roku.  

Źródło i szczegóły  

 

Bezpłatne szkolenie "Masz pomysł – napisz projekt!" zapraszamy osoby zainteresowane składaniem wniosków  
o dofinansowanie w ramach Programu "Młodzież w Działaniu" na 2 dniowe szkolenie prowadzone przez Regionalnego 
Konsultanta Programu na Dolnym Śląsku. Szkolenie odbędzie się w Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa, we Wrocławiu, 
przy ul. Stysia 16 A. W dniach 20-21 marca 2013 w godzinach od 9.00-17.00. Formularz zgłoszeniowy należy wysłać do 
15.03.2013 roku. Szczegóły  
 
Fundusze unijne dla organizacji pozarządowych. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprezentuje: 
możliwości pozyskiwania dofinansowania dla organizacji pozarządowych w roku 2013. Dodatkowo uczestnicy uzyskają 
informację na temat: jak szukać sprawdzonych i pewnych informacji dotyczących funduszy europejskich w nowej 
perspektywie budżetowej na lata 2014-2020. Spotkanie odbędzie się 27.03.2013 r. Więcej 
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Bezpłatne szkolenia językowe oraz komputerowe. O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. zaprasza na bezpłatne 
szkolenia z języka angielskiego lub niemieckiego oraz obsługi komputera zakończone egzaminami TELC A1/A2 oraz ECDL 
Start/ECDL Core. Szkolenia skierowane są do osób powyżej 50. roku życia, zatrudnionych (m.in. w organizacjach 
pozarządowych) oraz zamieszkujących na terenie woj. dolnośląskiego. Pierwsze szkolenia już w marcu 2013. Więcej  
 
Bezpłatne warsztaty o międzykulturowości i kulturze romskiej. Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa i Stowarzyszenie 
Asystentów Edukacji Romskiej w Polsce zapraszają na bezpłatne warsztaty podejmujące temat wrażliwości 
międzykulturowej, budowania postaw tolerancji oraz przybliżają historię i kulturę Romów mieszkających w Polsce. 
Zajęcia będą organizowane w okresie marzec – grudzień 2013. Więcej  
Dolnośląskie. Bezpłatne szkolenia językowe oraz komputerowe. O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. zaprasza  
na bezpłatne szkolenia z języka angielskiego lub niemieckiego oraz obsługi komputera zakończone egzaminami TELC 
A1/A2 oraz ECDL Start/ECDL Core. Szkolenia skierowane są do osób powyżej 50. roku życia, zatrudnionych (m.in.  
w organizacjach pozarządowych) oraz zamieszkujących na terenie woj. dolnośląskiego. Pierwsze szkolenia już w marcu 
2013.Więcej  
 
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. 

http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/838895.html.
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