
 
 

 

 

 

Biuletyn informacyjny Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego 17/sierpień 

 

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  
 
Rusza konkurs Akcja Akacja, Akcja Dąb – Niezwykli Dolnoślązacy 2013! W tym roku Dolnośląska Federacja Organizacji 
Pozarządowych już po raz ósmy zorganizuje konkurs "Akcja Akacja, Akcja Dąb - Niezwykli Dolnoślązacy” w którym 
nagrodzi wybitne jednostki działające na rzecz społeczeństwa obywatelskiego w województwie dolnośląskim. Wkrótce 
ruszy rekrutacja uczestniczek i uczestników do konkurs, a już 23 października 2013 laureaci tradycyjnie posadzą drzewko 
Akacji i Dębu w jednym z wrocławskich parków. Więcej informacji niebawem na stronie www.dfop.org.pl w zakładce 
Działania/Akcja Akacja, Akcja Dąb. Zapraszamy do śledzenia naszej strony. 
 
Bezpłatna Interdyscyplinarna Letnia Szkoła Edukacji Globalnej. Trwa rekrutacja! Chrześcijańska Służba Charytatywna 
(ChSCh) zaprasza studentów i absolwentów do udziału w darmowej Szkole Letniej poświęconej tematyce edukacji 
globalnej w nauczaniu osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, która odbędzie się od 3 do 10 września br.  
w Nasutowie koło Lublina. Źródło. 
 
Departament Pożytku Publicznego informuje, iż uruchomiona została infolinia dotycząca sprawozdawczości organizacji 
pożytku publicznego. Infolinia działa pod numerami (22) 661 11 47 oraz 22 693 49 70 od poniedziałku do piątku w godz. 
9.00-15.00. Źródło. 
 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs dla dziennikarzy piszących o tym, jak dzięki środkom z EFS 
zmienia się życie ludzi. Celem Konkursu jest promocja wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego. W tegorocznej 
VII edycji nagradzane będą prace, które spełniają kryteria gatunkowe dziennikarskiej formy reportażu. Nabór trwa aż do 
dnia 31 grudnia 2013 r. Szczegóły.  
 
Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jeleniej Górze zaprasza zespoły artystyczne 
działające wśród seniorów do uczestnictwa w II Przeglądzie Zespołowej Twórczości Amatorskiej Seniorów. Przegląd 
odbędzie się w dniach 1-3 X 2013 r. Termin zgłoszeń upływa 30 sierpnia 2013 r. Więcej informacji: Jerzy Mandryk tel. 75 
75 22 161 lub 509 499 259. 
 
Bezpłatne porady prawne: "Mapa bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego". Mapa opracowana w ramach 
projektu z PO KL realizowanego m.in. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Serwis internetowy skupia 
informacje o różnego rodzaju instytucjach świadczących nieodpłatnie porady prawne i obywatelskie oraz umożliwia ich 
wyszukiwanie w Waszej okolicy. www.mapaporadnictwa.org. 
 
Zachęcamy do odwiedzenia pierwszej NGO-sowej biblioteki online, gdzie jest możliwość bezpłatnego pobrania 
eksperckiej wiedzy z zakresu ekonomii społecznej. Gromadzone są na bieżąco publikacje, opracowania, raporty oraz 
ciekawe multimedia - głównie video. Wybierz kategorię i znajdź wiedzę z zakresu, który Cię interesuje. Źródło i szczegóły. 
 
Zachęcamy do zapoznania się z infografikami zamieszczanymi na stronie internetowej  
http://pinterest.com/konkursydlango/infografika-pozarzadowa z których można wyczytać wiele przydatnych dla 
organizacji pozarządowych informacji. 
 
 

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.dfop.org.pl/
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/894884.html
http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/infolinia-dotyczaca-sprawozdawczosci-organizacji-pozytku-publicznego/
http://www.kapitalludzki.gov.pl/aktualnosci/art916,vii-edycja-konkursu-ludzka-twarz-efs-otwarta.html
http://www.mapaporadnictwa.org/
http://sektor3.wroclaw.pl/biblioteka/
http://pinterest.com/konkursydlango/infografika-pozarzadowa


Szkolenia/Warsztaty: 
 
Szkolenie - Tworzenie małych projektów. Małe projekty do możliwość uzyskania dotacji do 10 tys. od administracji 
samorządowej dla organizacji na realizację działań pożytku publicznego. Dzięki temu możesz zorganizować cykl szkoleń, 
koncert charytatywny, nakręcić film promujący Twoją miejscowość, stworzyć portal internetowy i wiele innych. Szkolenie 
jest odpłatne. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronie WWW.f4f.perennitas.org w kategorii 
„Szkolenia”. Źródło. 
 
Warsztaty pracy grupowej i pedagogiki przeżycia po wakacjach 2013. Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców 
zaprasza na warsztaty pedagogiczne dotyczące metodyki gier i zabaw w przyrodzie, aktywnych i kreatywnych form pracy 
z grupą oraz teorii i praktyki pedagogiki przeżycia. Miejsce: Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dworek" w Obornikach 
Śląskich. Uczestnicy: młodzi nauczyciele, wychowawcy, wolontariusze, pracownicy domów kultury, harcerze, edukatorzy 
Lasów Państwowych i inne osoby pracujące formalnie lub nieformalnie z młodzieżą. Termin: 25-27.10.2013. Koszt: 250 
PLN. Więcej.  
 
Creative Camp -  różnorodne warsztaty dla młodzieży z Polski i Niemiec. Od organizatorów: Nie macie jeszcze planów na 
lato, a szukacie interesujących ofert w pobliżu? Chcielibyście odwiedzić naszych zachodnich sąsiadów, ale macie obawy, 
że znajomość niemieckiego wam to uniemożliwia? Mamy dla was propozycję!  Poniżej znajdują się nowatorskie warsztaty 
(można się oczywiście zapisywać na jeden albo na wiele warsztatów) i wpaść na niemiecko-polskie CREATIVE CAMP. 
Więcej. 
 
Szkolenie "Partnerstwa i tworzenie sieci na rzecz ekonomii społecznej". Centrum Ekonomii Społecznej Zgorzelec  
i Fundacja PROBUS zapraszają na bezpłatne szkolenie na temat tworzenia lokalnych partnerstw, które odbędzie się w 
dniach 14-15 września 2013 w Zgorzelcu. Odbiorcy szkolenia: organizacje pozarządowe, instytucje rynku pracy, pomocy  
i integracji społecznej z subregionu jeleniogórskiego. Tematyka m.in.: zarządzanie podmiotami es, worzenie wizerunku 
podmiotów es, przedsiębiorczość podmiotów es czy źródło finansowania podmiotów es. Uczestnikom zapewniony jest: 
nocleg, wyżywienie, materiały szkoleniowe, wykwalifikowanych trenerów, transport, doradztwo oraz zaświadczenie 
potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Źródło.  
 
Kurs Polskiego Języka Migowego. W terminie: 8 sierpnia - 31 października 2013 we Wrocławiu (ul. Zelwerowicza 4a) 
odbędzie się kurs Polskiego Języka Migowego dla pracowników NGO, organizowany przez Centrum Psychologii 
Rehabilitacji. Celem kursu jest przygotowanie pracowników organizacji pozarządowych do nawiązania pierwszego 
kontaktu z osobami niesłyszącymi. Koszt: 500 zł. Źródło i  szczegóły. 
 
Wrocław. Szkolenie "Praca terapeutyczna z dzieckiem i rodziną w sytuacji rozwodu, adopcji, rodziny 
zrekonstruowanej". Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie "Praca terapeutyczna z dzieckiem  
i rodziną w sytuacji rozwodu, adopcji, rodziny zrekonstruowanej". Szkolenie odbędzie się ono 21 września 2013 we 
Wrocławiu i jest do psychologów, terapeutów, pedagogów. Udział w zajęciach jest płatny. Źródło oraz szczegóły. 
  
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie zaprasza osoby chcące podnieść swoją wiedzę i kompetencje 
liderskie w obszarze ekonomii społecznej do udziału w cyklu szkoleń „Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej”. Zajęcia 
odbędą się w okresie wrzesień-listopad 2013 w Olsztynie. Udział w nich jest bezpłatny. Źródło i  szczegóły. 
 
Przygotowała: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych http://www.dfop.org.pl 

http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/60/470/Szkolenie_Tworzenie_malych_projektow
http://www.wychowawcy.wroclaw.pl/dzialalnosc/kuraszkow
http://www.fokusfestival.eu/?page_id=3543&lang=PL
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/900049.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/901485.html
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/899656.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/901395.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/

