
 
 

 

 

 

Biuletyn informacyjny Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego 15/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  
 
 

 

 

 

Konwent Inkubatorów w Szczecinie za nami! Wydarzenie, pod wdzięczną nazwą - KTO? NGO!  zostało zorganizowane 
przez Szczeciński Inkubator Kultury we współpracy z partnerami – Szczecińskim Centrum Wspierania Organizacji 
Pozarządowych Sektor 3, Fundacją „Umbrella” z Wrocławia, Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji 
Pozarządowych Sektor 3, Towarzystwem Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS, Stowarzyszeniem POLITES, 
Książnicą Pomorską, Miastem Szczecin oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Czytaj 

Forum Organizacji Pozarządowych w Jeleniej Górze – 26.06.2013r. Fundacja Jagniątków oraz Dolnośląska Federacja 
Organizacji Pozarządowych zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wszystkie osoby zainteresowane 
wolontariatem seniorów na Jeleniogórskie Forum dla Organizacji Pozarządowych w ramach którego planowana jest 
kawiarenka obywatelska. Spotkanie odbędzie w godz. 15.00 – 17.00 w dniu 26 czerwca 2013 r. w sali kameralnej 
Jeleniogórskiego Centrum Kultury przy ul. 1 Maja 60 w Jeleniej Górze. Zaproszenie 

Czy znasz prawo dla NGO? Sprawdź w 15 minut! Skorzystaj z narzędzia samooceny, w którym znajdziesz przepisy  
dla stowarzyszeń i fundacji, sprofilowane dla Twojej organizacji. Wybierz dział (np. księgowość; dokumenty), zaznacz 
odpowiedzi, zobacz wynik! Dostaniesz potwierdzenie spełniania standardów formalno-prawnych. Źródło 

Forum Organizacji Pozarządowych w Górze. Dnia 13.06.2013 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Górze 
odbyło się Forum Organizacji Pozarządowych z terenu powiatu górowskiego. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele 
organizacji pozarządowych, samorządu oraz jednostek organizacyjnych JST. Więcej 

Ważne terminy: czerwiec i lipiec 2013. Zbliżające się ważne terminy wynikające z obowiązków stowarzyszeń i fundacji 
związane są z zatwierdzeniem przez nie sprawozdania finansowego oraz jego zgłoszeniem do właściwych urzędów. 
Sprawdź, jakich formalności musicie dopilnować w swojej organizacji w najbliższych tygodniach, jeśli jeszcze tego nie 
zrobiliście. Źródło 

Planowana jest kolejna nowelizacja ustawy o pożytku ngo.pl. Na stronach internetowych Departamentu Pożytku 
Publicznego poinformowano, że planowana nowelizacja ustawy o pożytku dotyczyć będzie jedynie dwóch kwestii: 
formularzy pozakonkursowych ofert realizacji zadań publicznych oraz zawiadamiania urzędu skarbowego o numerze 
rachunku bankowego przez OPP. Niestety planowana nowelizacja nie obejmie art. 16. ust. 4. Źródło 

Sprawozdania roczne NGO: skorzystaj z lekcji. Jeśli masz wątpliwości dotyczące sporządzania i wysyłania rocznych 
sprawozdań przez stowarzyszenia i fundacje skorzystaj z bezpłatnych lekcji on-line dostępnych pod adresem: 
http://lekcje.poradnik.ngo.pl. Znajdziesz tu informacje o obowiązkach sprawozdawczych sprofilowane dla różnych 
organizacji, także ze statusem OPP. Źródło 

Obejrzyj relację filmowa z Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych  

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://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/162/konwent-inkubatorow-w-szczecinie-kto-ngo
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/164/forum-organizacji-pozarzadowych-w-jeleniej-gorze-26-czerwca-2013r
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/887331.html
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/165/forum-organizacji-pozarzadowych-w-gorze-13-06-2013
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/883278.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/885394.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/886690.html
https://www.facebook.com/photo.php?v=580584491985021&set=vb.176437859083488&type=2&theater


Szkolenia/Warsztaty: 

Doradztwo specjalistyczne we Wrocławiu. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza 
przedstawicieli dolnośląskich organizacji pozarządowych na bezpłatne doradztwo specjalistyczne w formie szkoleniowej z 
zakresu: Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w obszarze obowiązków 
wynikających z jej zapisów dla organizacji pozarządowych. Termin: 24 czerwca 2013 r. w godzinach: 10.00 - 15.00. 
Miejsce: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3, ul. Legnicka 65, parter, mała sala 
warsztatowa. Data zgłoszeń do 20.06.2013r. Szczegóły 

Jelenia Góra. Szkolenie "Idealny zespół w NGO". Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza 
przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenie "Idealny zespół w NGO", które odbędzie się 26 czerwca 2013 w 
Jeleniej Górze. Szkolenie jest skierowane do pracowników i wolontariuszy organizacji z powiatów: bolesławieckiego, 
jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego oraz m. Jelenia Góra. Szkolenie jest 
bezpłatne. Źródło 
 
Wrocław. Bezpłatne szkolenie dla ngo "Polityka rachunkowości w NGO - zasady przygotowania". Stowarzyszenie Euro-
Concret zaprasza na bezpłatne, dwudniowe szkolenie "Polityka rachunkowości w NGO - zasady przygotowywania", które 
odbędzie się w dniach 25 i 26 lipca 2013 we Wrocławiu. Szkolenie skierowane jest zarówno do młodych, jak i dłużej 
istniejących organizacji. Źródło 
 
Wrocław. Bezpłatne szkolenie dla ngo "Tworzenie budżetu projektu". Stowarzyszenie Euro-Concret zaprasza na 
bezpłatne, 2-dniowe szkolenie "Tworzenie budżetu projektu", które odbędzie się w dniach 4 i 5 lipca 2013 we Wrocławiu. 
Szkolenie skierowane jest zarówno do młodych, jak i dłużej istniejących organizacji. Źródło 
 
Wrocław. Darmowe szkolenie "Profesjonalny fundraising". Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu zaprasza na darmowe, 
4-dniowe szkolenie z zakresu fundraisingu dla organizacji z woj. dolnośląskiego. Poprowadzą je profesjonalni trenerzy  
z Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Zajęcia odbędą się w dniach 22 - 25 lipca 2013 we Wrocławiu. 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 
 
Przygotowała: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych 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.inkubatorngo.info/1/nse/4/163/zapraszamy-na-doradztwo-specjalistyczne-z-zakresu-ustawy-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-oraz-finansowaniu-terroryzmu
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/888340.html
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/886614.html
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/886598.html
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/886163.html
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/882086.html
http://www.dfop.org.pl/
http://www.dfop.org.pl/
http://www.tratwa.org/

