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WIADOMOŚCI/INFORMACJE: 

Zapraszamy na stronę projektu www.inkubatorNGO.info Tam dowiesz się co aktualnie dzieje się w Sieci oraz na jakie 
wydarzenia zapraszają Inkubatory. Ostatnie miesiące roku 2013 obfitować będą w Powiatowe Fora Organizacji 
Pozarządowych – przed nami fora w powiecie trzebnickim, zgorzeleckim, legnickim, milickim, oławskim, oleśnickim, 
lubińskim, wałbrzyskim, lubańskim,  kłodzkim i ząbkowickim. 
 
Mapkę Lokalnych Inkubatorów NGO znajdziesz tutaj http://www.inkubatorngo.info/8/nse/2/12  
Dołącz do nas na facebooku  
 
Akcja Akacja, Akcja Dąb - Niezwykli Dolnoślązacy 2013! - rekrutacja przedłużona do 7 października. 30 września 2013 r. 
upłynął termin przesyłania zgłoszeń do Konkursu Akcja Akacja, Akcja Dąb - Niezwykli Dolnoślązacy 2013 r., jednakże ze 
względu na zapytania o możliwość przedłużenia naboru, tradycyjnie już Dolnośląska Federacja Organizacji 
Pozarządowych zdecydowała się przedłużyć okres rekrutacyjny do poniedziałku 7 października 2013 r. Organizatorzy 
mają nadzieję, że w ten sposób umożliwią start w konkursie wszystkim Niezwykłym Dolnoślązakom. Więcej oraz na  
www.dfop.org.pl.    
 
Jesienne NGO. Jesień to dla wielu organizacji pozarządowych czas wytężonej pracy. Wracając po wakacjach z nową 
energią, zainspirowani do działania, chcemy wszystkie pomysły przeobrazić w rzeczywistość, ku czemu zresztą nadarza 
się wiele okazji. Więcej. 
 
Kolejna debata Lokalnych Inkubatorów NGO z przedstawicielami MPiPS i UMWD oraz spotkanie standaryzujące odbyły 
się we Wrocławiu. Dnia 16 września miała miejsce debata przedstawicieli Lokalnych Inkubatorów NGO Dolnośląskiej 
Sieci Doradztwa Pozarządowego z przedstawicielami administracji centralnej i wojewódzkiej. Więcej oraz tutaj. 
 
Współpraca, czyli wspólna praca. Większość problemów w Polsce, nie tylko społecznych, również gospodarczych, 
politycznych, bierze się z tego, że nie jesteśmy wdrażani do działań wspólnotowych – uważa Grzegorz Tymoszyk, prezes 
Fundacji „Umbrella”, koordynator Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3”. Źródło 
 
Pomagać przedsiębiorcom społecznym w zdobywaniu nowych klientów - to jeden z celów Fundacji Inicjatyw Społeczno-
Ekonomicznych. Dla jego realizacji FISE uruchomiła nowy serwis internetowy promujący przedsiębiorczość społeczną – 
wybieram.es, ogólnopolską bazę zawierającą ofertę i dane teleadresowe najlepszych polskich przedsiębiorstw 
społecznych. Źródło. 
 
Pochwal się swoim partnerstwem społecznym i wygraj zagraniczną wizytę studyjną! Termin zgłaszania kandydatur w 
konkursie na Najlepsze Partnerstwo Społeczne roku został przedłużony do 6 października 2013! Źródło.  
 
Nowy wzór wniosku o dotację - konsultacje przedłużone do 4 października! Konsultacje nowego rozporządzenia 
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Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nowego formularza wniosku, umowy i sprawozdania z realizacji 
zadania po raz kolejny zostały przedłużone - do 4 października 2013. Nowe wzory mają odzwierciedlać nową filozofię: 
niej nacisku na formalności, więcej na rezultaty. Źródło. 
 
Wyniki 1% - komu daliśmy pół miliarda. Prawie pół miliarda złotych otrzymały w tym roku organizacje pożytku 
publicznego. Pieniądze przekazało 11,5 miliona podatników. Kwota podatku urosła jedynie o 3%, a większość podatników 
nie pamięta nazwy organizacji, której przekazali część swojego podatku. Źródło. 
 
Dolnośląski Wolontariusz Roku po raz 10! Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z przyjemnością 
zaprasza do udziału w jubileuszowej 10 edycji konkursu o tytuł „Dolnośląskiego Wolontariusza Roku”. Jak co roku 
Konkurs jest organizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza ustanowionego w 1986 r. przez 
Organizację Narodów Zjednoczonych. Wnioski nominacyjne należy składać w terminie od 1 września do 18 października 
2013 r. Ostateczny termin wpływu wniosków w wersji papierowej upływa 25 października 2013 r. Źródło. 

 
SZKOLENIA/WARSZTATY: 

Wrocław. Warsztaty dotyczące kultury romskiej w kontekście nierówności społecznych. Dom Spotkań im. Angelusa 
Silesiusa zaprasza na warsztaty dotyczące kultury romskiej z elementami warsztatu antydyskryminacyjnego oraz 
warsztatu kompetencji międzykulturowych. Warsztaty odbędą się w dniach 22-23 października 2013 we Wrocławiu. 
Udział w nich jest bezpłatny. Źródło. 
 
Bezpłatne wsparcie i konsultacje psychologiczne. Pomocna dłoń? Znajdziesz ją u nas! Zespół Pracowni Konsultacji i 
Poradnictwa Psychologicznego we Wrocławiu oferuje nieodpłatną pomoc psychologiczną w formie konsultacji, porady, 
wsparcia lub informacji o ośrodkach terapeutycznych. Źródło. 
 
Wałbrzych. Bezpłatne szkolenie "Budowanie projektów społecznych". Masz ciekawy pomysł, ale nie wiesz, jak ubrać go 
w ramy projektowe? Chcesz się dowiedzieć, jak stworzyć dobry budżet projektu? Jak zdiagnozować potrzeby odbiorców 
projektu oraz dostosować rezultaty? Do czego w projekcie służy wykres GANTTA? Na te i wszystkie inne pytania uzyskasz 
odpowiedzi na bezpłatnym dwudniowym szkoleniu z BUDOWANIA PROJEKTU. Źródło. 
 
Krzyżowa. Poszukiwani uczestnicy warsztatów tworzenia gry symulacyjnej. Kreisau-Initiative e.V. poszukuje 
uczestników warsztatów tworzenia gry symulacyjnej, które odbędą się w dniach 6-12 października 2013 w Krzyżowej. 
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Rekrutacja trwa do 30 września 2013. 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. 
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