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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  
 

Dolny Śląsk ma warunki cieplarniane - artykuł Macieja Waszkiewicza. Inkubator to urządzenie potrzebne organizmom 
jeszcze zbyt młodym, by mogły samodzielnie przetrwać w środowisku naturalnym. Na dojrzałość czekają w nich jednak 
nie tylko oseski, ale i emeryci. Bo najmłodsza organizacja w jednym z dolnośląskich inkubatorów NGO to Zgorzeleckie 
Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów. Trzeba ich było w bezpiecznym środowisku przetrzymać, bo owszem chcieli robić 
potańcówki i jeździć na wycieczki, ale już o dokumentacji to najchętniej by zapomnieli. Czytaj pełną treść artykułu 
autorstwa Macieja Waszkiewicza  

Nic dla nas bez nas - kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania ubóstwu. Wspólnota Robocza Związków Organizacji 
Socjalnych, koordynująca pracę Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu, włącza się od lat w 
działania mające na celu przeciwdziałanie problemom ubóstwa i wykluczenia społecznego. W 2013 roku została 
przygotowana kampania społeczna: NIC dla nas BEZ NAS - Kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania ubóstwu. Czytaj  
 
Inkubator NGO w Kłodzku zaprasza na II Kłodzki Turniej Rycerski i I Jarmark Średniowieczny. Anno Domini…. 27 dnia 
miesiąca lipca gorącego, Roku Pańskiego 2013, rycerze zawładną Kłodzkim Grodem … czyli Inkubator NGO w Kłodzku 
zaprasza na II Kłodzki Turniej Rycerski i I Jarmark Średniowieczny. Pojedynki rycerskie, turniej łuczniczy, czy też tańce 
dawne Kłodzkie, gry i zabawy plebejskie- tym uraczą nas rycerze z Kłodzkiego Bractwa Rycerskiego. Czytaj więcej 

Sprawdź, czy wiesz wszystko o obowiązkach Twojej organizacji na http://standardy.ngo.pl  

Petycja do PE w sprawie finansowania programu Europa dla Obywateli. Komisja Europejska zaproponowała, aby  
w Wieloletnich Ramach Finansowych na lata 2014-2020 obniżyć środki Programu Europa dla Obywateli do 164,3 mln 
euro wobec 215 w latach 2007-2013. O ostatecznym kształcie budżetu wieloletniego zadecydują wspólnie Parlament 
Europejski i Rada UE. Zgłoś swój sprzeciw przeciw cięciom. Treść petycji oraz link do strony Parlamentu Europejskiego 
znajdziesz tutaj 

Szkolenia/Warsztaty: 
 
Wrocław. Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli "Trener biznesu". Fundacja Culturamentis zaprasza nauczycieli  
i pracowników dydaktycznych na bezpłatne szkolenia "Trener biznesu", które rozpoczną się we wrześniu 2013 we 
Wrocławiu. Dajemy możliwość 8 mężczyznom i 9 kobietom w wieku: 50+ pracujących na terenie województwa 

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://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/889837.html
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/170/nic-dla-nas-bez-nas-kampania-spoleczna-na-rzecz-przeciwdzialania-ubostwu
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/172/inkubator-ngo-w-klodzku-zaprasza-na-ii-klodzki-turniej-rycerski-i-i-jarmark-sredniowieczny
http://standardy.ngo.pl/
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/895891.html


dolnośląskiego, na stanowisku nauczyciela i pracownika dydaktycznego. Czytaj więcej 
 
Wrocław. Polsko-Angielska Szkoła Trenerów Młodzieżowych IV – rekrutacja. Instytut Edukacji Społecznej zaprasza  
do udziału w IV edycji Polsko-Angielskiej Szkoły Trenerów Młodzieżowych: półrocznego, międzynarodowego programu 
szkolenia osób pracujących z młodzieżą w obszarze edukacji pozaformalnej, w organizacjach pozarządowych: 
pedagogów, psychologów, animatorów, trenerów, instruktorów, wychowawców i opiekunów. Projekt o zasięgu 
ogólnopolskim. Zajęcia rozpoczną się w sierpniu 2013 we Wrocławiu. Udział w nich jest bezpłatny! Czytaj więcej 
 
Legnica. Szkolenie "Razem Łatwiej". Centrum Ekonomii Społecznej Zgorzelec zaprasza na szkolenie dotyczące zakładania 
i zarządzania spółdzielnią socjalną. Szkolenie wyjazdowe w Legnicy: I zjazd 23-25 sierpnia 2013. II zjazd 6-8 września 
2013. III zjazd 20-22 września 2013. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Więcej  
 
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. Więcej 
 
 
 
 
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://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/894290.html
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/893878.html
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/892667.html
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/886163.html
http://www.dfop.org.pl/
http://www.dfop.org.pl/
http://www.tratwa.org/

