
 

                         
 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

Biuletyn informacyjny Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego  
5/lipiec 

 
Zapraszamy na stronę projektu www.inkubatorNGO.info! Dowiesz się tam co aktualnie dzieje się w Sieci oraz na 
jakie wydarzenia zapraszają Dolnośląskie Punkty Konsultacyjno-Doradcze.  
 
Dane teleadresowe Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno-Doradczych znajdziesz tutaj: 
http://www.inkubatorngo.info/2/lokalne-inkubatory 
 
Dołącz do nas na facebooku  
 

WIADOMOŚCI/INFORMACJE: 
 
Na OFIP z DFOP! W OFIP-ie biorą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów, administracji 
publicznej i biznesu. Wiodącym wydarzeniem każdego Forum jest konferencja poświęcona współpracy wewnątrz 
sektora pozarządowego oraz relacjom organizacji z partnerami zewnętrznymi. Towarzyszą jej różne formy 
prezentacji działań organizacji pozarządowych przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych osób. Dolnośląska 
Federacja Organizacji Pozarządowych we współpracy z Fundacją „Jagniątków” i Fundacją „Merkury” organizują 
wspólny wyjazd dla 100 przedstawicieli organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska. Uczestnikom zapewnia się 
przejazd w dniu 13 września  autobusami z kilkunastu miejscowości (Jelenia Góra, Legnica, Lubań Śl., Lubin, Milicz, 
Świdnica, Wałbrzych, Wrocław, Zgorzelec) do Warszawy i z powrotem w dniu 15 września, kolację w dniu 13 
września w Warszawie, dwa noclegi w pokojach 2.osobowych w dniach 13/14 września i 14/15 września  
w Warszawie w hotelu „Aramis”. Więcej. 
 
5 miesięcy pracy Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego w 2014r. Dolnośląska Sieć Doradztwa 
Pozarządowego to koncepcja szerokiego wsparcia dla organizacji pozarządowych, która jest realizowana przez 
Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszenie TRATWA.  W tym roku Sieć rozpoczęła swoją 
pracę w marcu, a w jej skład wchodzi 14 Punktów Konsultacyjno-Doradczych, których doradcy niezmiennie oferują 
kompleksową pomoc dla organizacji pozarządowych oraz aktywnych obywateli. Więcej. 
 
Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw! Zapraszamy do udziału w projekcie, w którym możecie otrzymać nie tylko 
wsparcie merytoryczne, ale również finansowe w postaci mikrograntu do kwoty 5000 zł. Dolnośląski Fundusz 
Małych Inicjatyw to projekt dofinansowany z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich realizowany jest przez Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA, w partnerstwie 
z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych i Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych UMBRELLA. 
W ramach projektu będzie oferowane m.in. 173 mikrodotacji w jednorazowej kwocie nieprzekraczającej 5000 zł. 
Więcej informacji już wkrótce. Szczegóły: http://maleinicjatywy.pl/. 
 
Ruszyła procedura wyłaniania kandydatów NGO na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego. I co dalej? Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił, na wniosek dolnośląskich 
organizacji, że rozpoczął procedurę powołania Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - jako organu 
opiniodawczo-doradczego Zarządu Województwa. W związku z powyższym Dolnośląska Federacja Organizacji 

http://www.inkubatorngo.info/
http://www.inkubatorngo.info/2/lokalne-inkubatory
https://www.facebook.com/inkubatorNGO.info
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/589/Na_OFIP_z_DFOP
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/64/588/5_miesiecy_pracy_Dolnoslaskiej_Sieci_Doradztwa_Pozarzadowego_w_2014r
http://maleinicjatywy.pl/
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Pozarządowych i Dolnośląska Rada ds. Młodzieży skierowały do Pana Marszałka Cezarego Przybylskiego pismo,  
w którym wyraziły zadowolenie z pozytywnego rozpatrzenia wniosku, kolejnego już złożonego przez organizacje,  
w sprawie inicjatywy powołania Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (DRDPP). Doceniając 
przychylność Marszałka, dolnośląskie związki organizacji: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych  
i Dolnośląska Rada ds. Młodzieży zwróciły się z prośbą o uszczegółowienie zapisów dotyczących procedury wyboru 
przedstawicieli organizacji pozarządowych do DRDPP.  Więcej.  
 
Dziesięć lat DFOP - Bo to Wy Jesteście Najważniejsi. Z urodzinami różnie bywa, jedne mijają niepostrzeżenie, inne 
świętujemy skromnie, są i takie, których zdaje się nie można pominąć. My skończyliśmy dziesięć lat  
i postanowiliśmy te nasze dziesiąte urodziny spędzić wspólnie z naszymi organizacjami członkowskimi oraz 
osobami, które zechciały być z nami w tym dniu. Jesteśmy federacją – Dolnośląską Federacją Organizacji 
Pozarządowych. Z nami jest ponad 150 organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska i to dzięki nim istniejemy. 
Jesteśmy z tego dumni. Było nam bardzo miło, że gro z Państwa zechciało świętować razem z nami i bardzo Wam za 
to dziękujemy. Na co dzień słyszymy się telefonicznie, czytamy mailowo, biegniemy przez codzienność. TO My 
zwykle zapraszamy Was na warsztaty, szkolenia, do wspólnych, partnerskich  projektów, Wy dzwonicie z pytaniami, 
zgłaszacie swoje potrzeby. Ten dzień dał nam możliwość bycia ze sobą bez pośpiechu i dobrze, bo o to w dniu 
dzisiejszym wcale niełatwo. Jeszcze raz dziękujemy, że jesteście i dziękując za Wasze życzenia dokładamy swoje, 
niech spełni się wszystko to, czego nam życzyliście. Więcej.  
 
Bezpłatne doradztwo specjalistyczne księgowe, prawne i ogólne. W ramach realizacji projektu „Ośrodek 
Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu” Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z 
partnerami Fundacją Merkury oraz Legnickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich zapraszają do skorzystała z 
bezpłatnego doradztwa specjalistycznego z zakresu księgowości i prawa. Usługa przeznaczona jest dla podmiotów 
ekonomii społecznej z regionu wrocławskiego (powiaty: strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, milicki, oleśnicki,  
oławski,  górowski, wrocławski oraz m. Wrocław). Adresatami doradztwa księgowego i prawnego są: 
przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (m.in. stowarzyszenia i fundacje)  nie prowadzące działalności 
gospodarczej.  Adresatami doradztwa ogólnego w Inkubatorze ES są: przedstawiciele podmiotów ekonomii 
społecznej (m.in. stowarzyszenia i fundacje)  nie prowadzące działalności gospodarczej oraz osoby fizyczne 
zainteresowane założeniem podmiotu ES.  Aby skorzystać z doradztwa księgowego, prawnego i ogólnego prosimy o 
kontakt:  poradnictwo.ksiegowe@dfop.org.pl, poradnictwo.prawne@dfop.org.pl oraz beata.oleksiak@dfop.org.pl. 
Można zadzwonić również do biura DFOP 71 793 23 24.  
 
Nabór kandydatów na Latarników Polski Cyfrowej. Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, działając jako Partner 
projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu”,  realizowanego pod 
hasłem Polska Cyfrowa Równych Szans (PCRS), wspólnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w ramach 
Działania 8.3 Programu Innowacyjna Gospodarka, ogłasza nabór kandydatów na Latarników Polski Cyfrowej - 
wolontariuszy, którzy w lokalnych środowiskach prowadzić będą – w ramach projektu PCRS i zgodnie z jego 
założeniami - zajęcia wprowadzające pokolenie osób w wieku 50+ w świat Internetu, usług cyfrowych i komputera.  
Więcej. 
 
Projekt Fundacji JUMP - Młody Przedsiębiorca Społeczny. Fundacja JUMP realizuje we Wrocławiu w okresie od 
września do grudnia 2014 roku projekt „Młody Przedsiębiorca Społeczny”. Działania przewidziane w projekcie mają 

http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/581/Ruszyla_procedura_wylaniania_kandydatow_NGO_na_czlonkow_Dolnoslaskiej_Rady_Dzialalnosci_Pozytku_Publicznego_I_co_dalej
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/579/Dziesiec_lat_DFOP_Bo_to_Wy_Jestescie_Najwazniejsi
mailto:poradnictwo.ksiegowe@dfop.org.pl
mailto:poradnictwo.prawne@dfop.org.pl
mailto:beata.oleksiak@dfop.org.pl
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/587/Nabor_kandydatow_na_Latarnikow_Polski_Cyfrowej
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na celu przybliżyć Państwu tematykę ekonomii społecznej oraz pomóc przekazać ją Państwa najbliższemu otoczeniu  
czyli dzieciom i młodzieży. Więcej.  
 
Spotkanie informacyjne dot. projektu zmian ustawy prawo o stowarzyszeniach. Od 7 lipca trwają konsultacje 
projektu zmian do ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Do 10 sierpnia br. organizacje pozarządowe mogą zgłaszać 
uwagi do Kancelarii Prezydenta RP. Celem konsultacji jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy zaproponowane 
zmiany odpowiadają na dotychczas zgłaszane postulaty przez środowisko organizacji pozarządowych. Więcej. 
 
Pomoc humanitarna dla Serbii! Konsulat Republiki Serbii za pośrednictwem Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego apeluje do organizacji pozarządowych o wsparcie mieszkańców Serbii w związku z kataklizmem 
powodzi, który nawiedził tereny zachodniej i środkowej Serbii. Kataklizm pozbawił dachu nad głową ponad 30.000 
ludzi. Dotychczas zanotowano 27 ofiar śmiertelnych żywiołu. Zniszczeniu uległa również znaczna część 
infrastruktury na terenie kraju. Oprócz pomocy finansowej, najbardziej zagrożonym mieszkańcom jest niezbędna 
również pomoc materialna. Więcej.  
Propozycja rozszerzenia programu "Edukacja ekologiczna". Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej przygotował propozycję rozszerzenia programu „Edukacja ekologiczna” o część II - Wzmocnienie działań 
społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju. Uwagi można przesyłać o 4 sierpnia 2014. Więcej. 
 
Kampania ONZ z okazji Światowego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi. 30 lipca 2014 r. po raz pierwszy będziemy 
obchodzić Światowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Ogólnoświatowa kampania #igivehope w mediach 
społecznościowych ma na celu zwrócenie uwagi na ten ogromny problem. Biuro NZ ds. Narkotyków i Przestępczości 
(UNODC) zachęca do wyrażenia solidarności z pokrzywdzonymi osobami. Więcej. 
 
Komisja Europejska chce poznać opinie na temat rozwoju miast i ogłasza konsultacje społeczne na temat 
programu rozwoju miast w UE. W komunikacie „Miejski wymiar polityki UE” Komisja Europejska opisuje sytuację 
miast w UE, polityki miejskie państw członkowskich i światowy wymiar urbanizacji. Zgodnie z dokumentem program 
rozwoju miast w UE powinien odzwierciedlać ogólne cele UE i musi stanowić uzupełnienie krajowych polityk  
w państwach członkowskich. Więcej. 
 

SZKOLENIA/WARSZTATY: 

 
Forum Aktywności Lokalnej zaprasza na bezpłatne szkolenie "Źródła pozyskiwania środków na działalność 
organizacji pozarządowych", które odbędzie się w dniach 20-21 sierpnia 2014 w Lubaniu. Stacjonarne szkolenie 
otwarte dla NGO nieprowadzących działalności gospodarczej z powiatów: lubańskiego, lwóweckiego, 
zgorzeleckiego, m. Jelenia Góra, bolesławieckiego, kamiennogórskiego, jeleniogórskiego. Cel szkolenia: Wzrost 
kompetencji z zakresu poszukiwania źródeł finansowania działalności organizacji pozarządowych Data szkolenia:  
20-21.08.2014 – środa, czwartek (dwudniowe, stacjonarne). Godziny szkolenia: 10:00 – 16:00. Miejsce szkolenia: 
Miejski Dom Kultury w Lubaniu ul. Kościuszki 4, 59- 800 Lubań. Więcej. 
 
Bezpłatne szkolenie "Budowanie marki organizacji i komunikacja z otoczeniem" Zapraszamy przedstawicieli 
organizacji pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu (ich członkowie, pracownicy, wolontariusze). Termin: 11-12 
sierpnia 2014 w godz. 9:30-15:30 (szkolenie dwudniowe). Miejsce: ul. Legnicka 65, Wrocław.  Więcej.  
 

http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/586/projekt_Fundacji_JUMP_Mlody_Przedsiebiorca_Spoleczny
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/64/583/Spotkanie_informacyjne_dot_projektu_zmian_ustawy_prawo_o_stowarzyszeniach
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/582/Pomoc_humanitarna_dla_Serbii
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/998859.html
http://www.unic.un.org.pl/endht/
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/998308.html
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/998370.html
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/998312.html
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Bezpłatne szkolenie „Skuteczna współpraca z wolontariuszami”. Jak współpracować z wolontariuszami? Jakie 
obowiązki wobec wolontariusza ma organizacja pozarządowa? Kiedy organizacja jest zobowiązana opłacić 
wolontariuszowi ubezpieczenie? Jak przygotować program wolontariatu w organizacji? Jeżeli  szukasz odpowiedzi 
na te oraz inne pytania dot. wolontariatu, przyjdź na bezpłatne szkolenie i dowiedz się, jak skutecznie 
współpracować z wolontariuszami! Zajęcia odbędą się 14 lipca 2014 w Jeleniej Górze. Więcej. 
 
Warsztaty dla edukatorów „Laboratorium edukacji globalnej”. Fundacja EkoRozwoju zaprasza do zgłaszania się na 
bezpłatne warsztaty dla edukatorów poświęcone różnorodnym zagadnieniom związanym z prowadzeniem zajęć  
w tematyce szeroko pojętej edukacji globalnej. Zajęcia odbędą się w lipcu 2014 we Wrocławiu. Więcej. 
 
Polsko-Niemiecki Kurs Tandemowy. Rusza nabór na kolejną edycję Polsko-Niemieckiego Kursu Tandemowego  
i Towarzystwo im. Edyty Stein zaprasza do udziału w tym wydarzeniu. Tandem odbędzie się w terminie 9-23 
sierpnia 2014 we Wrocławiu. Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla multiplikatorów - osób, które mają 
doświadczenie w pracy w III sektorze w zakresie współpracy polsko-niemieckiej, są liderami grup młodzieżowych, 
wolontariuszami, itp. Udział w zajęciach jest płatny. Więcej.  
 
Przygotowała: 

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, pl. Solidarności 1/3/5, pok. 319,  
53-661 Wrocław, tel./faks (71) 793 23 24, www.dfop.org.pl  

http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/992838.html
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/993038.html
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/992964.html
http://www.dfop.org.pl/

