
 
 

 

 

 

Biuletyn informacyjny Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego 14/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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Marsz aktywności obywatelskiej w Górze                                                                                                 Targi NGO we Wrocławiu  

                                                                                    Kawiarenka Obywatelska w Żmigrodzie                        

Spotkania konsultacyjne programu współpracy. Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaprasza na spotkanie konsultacyjne „Programu współpracy Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014–2017". Pierwsze spotkanie odbędzie się 12 czerwca 2013 w Jeleniej 
Górze.  Źródło Kolejne spotkania odbędą się: 14 czerwca br. w godz. 10.00–13.00 w Wałbrzychu, w siedzibie Fundacji 
„Merkury, ul. Beethovena 10; 17 czerwca br. w godz. 10.00–13.00 we Wrocławiu, w siedzibie Wrocławskiego Centrum 
Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, ul. Legnicka 65; 26 czerwca br. w godz. 10.00–13.00 br. w Legnicy,  
w siedzibie LETIA Business Center ul. Rycerska 24. Więcej na http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/882487.html.  
  
Mapa poradnictwa prawnego i obywatelskiego już dostępna. Pod adresem mapaporadnictwa.org został uruchomiony 
serwis, który pomaga odnaleźć organizacje zajmujące się udzielaniem bezpłatnych informacji jak również porad 
prawnych i obywatelskich. Przewodnik internetowy, przygotowany przez Instytut Spraw Publicznych i Fundację 
Uniwersyteckich Poradni Prawnych, zawiera bazę teleadresową ponad 5000 podmiotów, informacje o zakresie ich 

W dniach 20-27 maja na Dolnym Śląsku miały miejsce wydarzenia w ramach 
Tygodnia Społecznej Supermocy! Cały tydzień na Dolnym Śląsku miały miejsce 
debaty, gry miejskie, kawiarenki obywatelskie, targi i drzwi otwarte organizowane 
m.in. przez organizacje prowadzące Lokalne Inkubatory NGO. Punktem 
kulminacyjnym wydarzeń były Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych 2013 
we Wrocławiu, na których nie zabrakło również przedstawicieli Inkubatorów oraz 
realizatorów projektu Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych  
i Stowarzyszenia TRATWA. Podczas wydarzeń rozmawiano o rzeczach ważnych, 
realizowano wspólne inicjatywy angażując w to organizacje pozarządowe  
i społeczności lokalne . Więcej znajdziesz na stronie Lokalnych Inkubatorów: 
www.inkubatorNGO.info  

http://www.inkubatorngo.info/
http://www.inkubatorngo.info/8/nse/2/12
http://www.facebook.com/pages/Dolno%C5%9Bl%C4%85ska-Sie%C4%87-Doradztwa-Pozarz%C4%85dowego/176437859083488
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/883405.html
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/882487.html
http://www.inkubatorngo.info/


działania oraz użyteczny poradnik dla osób chcących skorzystać z pomocy.  Źródło 
 
Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy kontroluje. Organizacje pozarządowe zatrudniające (współ)pracowników mogą 
zostać skontrolowane przez PIP. Sprawdzane jest przestrzegania prawa pracy, w tym BHP oraz to, czy zatrudnienie jest 
legalne. Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów mogą być poważne: grzywna nawet do 5 tys. złotych. Inspektor może 
także skierować sprawę do sądu, poinformować urząd skarbowy, ZUS i policję. Źródło 
 
NGO-sie! Pokaż się na Slot Art Festival. Po raz kolejny otwarta rekrutacja organizacji pozarządowych do Przestrzeni 
Inicjatyw Społecznych Slot Art Festival. Zaprezentuj swoje działania publiczności festiwalu, poznaj inne organizacje, 
pozyskaj wolontariuszy - włącz się. Najbliższa edycja festiwalu odbędzie się w dniach 9-13 lipca 2013 roku. Źródło 
 
Nowy serwis dla trzeciego sektora. Zapraszamy do nowego serwisu w portalu NGO.pl związanego z nowymi 
technologiami. Nowe technologie niepostrzeżenie opanowały całą przestrzeń wokół nas. Stały się naturalnym 
elementem naszego życia. Cały artykuł znajduje się tutaj:  Nowy serwis dla trzeciego sektora. Zapraszamy do serwisu: 
www.technologie.ngo.pl. Źródło 
 
Szkolenia/Warsztaty: 
 
Wrocław. Warsztat "Wywiad telewizyjny - jak występować przed kamerą?" Pozarządowy Ośrodek Kariery zaprasza na 
warsztat "Wywiad telewizyjny – jak występować przed kamerą?", który odbędzie się 13 czerwca 2013, w godz. 12:00-
16:00, we Wrocławiu. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Zgłoszenia do 11.06.2013 r. poprzez formularz 
 
Jelenia Góra. Szkolenie „Zasady kontroli w projektach POKL”. Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego 
w Jeleniej Górze zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Zasady kontroli w projektach POKL”, które odbędzie się 17 
czerwca 2013 (poniedziałek) w Jeleniej Górze. Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli podmiotów, którzy 
realizują projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru działania ośrodka. Źródło 
 
Jelenia Góra. Szkolenie ROEFS "Rozliczanie i zarządzanie finansami w projekcie POKL w małym palcu!" Regionalny 
Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Jeleniej Górze zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Rozliczanie 
wniosków o płatność i zarządzanie finansami realizowanych projektów POKL”. Zajęcia odbędą się w dniach 24-25 czerwca 
2013 w Jeleniej Górze. Źródło 
 
Oferta dla spółdzielni socjalnych. W imieniu zespołu projektu "Wiedza i promocja - kluczowe czynniki sukcesu spółdzielni 
socjalnej - II edycja" współfinansowanego ze środków PO FIO 2013, mamy zaszczyt zaprosić reprezentantów spółdzielni 
socjalnych do uczestnictwa w szkoleniach obejmujących temat: "Przygotowanie spółdzielni socjalnych do procesu 
lustracji ustawowej". Źródło 
 
Przygotowała: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych http://www.dfop.org.pl 
 
 

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/883460.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/874551.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/881865.html
http://www.technologie.ngo.pl/
http://technologie.ngo.pl/x/872371
https://docs.google.com/a/sektor3.wroclaw.pl/spreadsheet/viewform?formkey=dEJNd1NRcGlvdl9FcFFnbWMzdThpUUE6MQ#gid=0 Źródło
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/881598.html
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/882086.html
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/881291.html
http://www.dfop.org.pl/


  
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, pl. Solidarności 1/3/5, pok. 319,  
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://www.dfop.org.pl/
http://www.tratwa.org/

