
 

                         
 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

Biuletyn informacyjny Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego 
6/sierpień 

 
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: 
 
Uwaga! Ważna informacja dla dolnośląskich organizacji pozarządowych! Jeszcze tylko do środy – 27 sierpnia 
2014r. przyjmujemy zgłoszenia na najważniejsze spotkanie organizacji pozarządowych - VII Ogólnopolskie Forum 
Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie, które odbędzie się w dniach 14-15.09.2014! Jest to wydarzenie, które 
odbywa się raz na trzy lata i podejmuje najważniejsze tematy dot. III sektora. Nie może Was tam zabraknąć! Tylko 
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych stwarza jedyną szansę na wspólny wyjazd z Dolnego Śląska. 
Zapoznaj się z pełną informacją na stronie http://www.dfop.org.pl/, wypełnij formularz i prześlij do 27 sierpnia 
2014r. na adres ofip@dfop.org.pl. 
 
Zapraszamy do zapoznania się z postulatami. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych przygotowała listę 
postulatów dotyczącą zmian w konsultowanym projekcie ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Lista postulatów 
dostępna pod linkiem. Postulaty. 
 
III sektor zmienia rynek pracy. Czy NGO mogą zastąpić PUPy? Outsourcing usług zatrudnieniowych w powiatach – 
PUP a NGO. Czy organizacje zajmujące się aktywizacją zawodową i rynkiem pracy potrzebują sieci i reprezentacji? 
Na te tematy będziemy dyskutować 14 września 2014 roku (niedziela) o godzinie 14:30, podczas spotkania 
inaugurującego budowę sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy. Odbędzie się ono w Warszawie przy ul. 
Trębackiej 4. Więcej. 
 
Do 1 września trwają konsultacje zasad dla ponoszenia wkładu własnego w EFS 2014-2020. Do 1 września trwać 
będą konsultacje założeń dotyczących źródeł współfinansowania krajowego dla środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach regionalnych programów operacyjnych. Założenia te mówią również o innych kwestiach i 
propozycjach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, dotyczących zasad ponoszenia wkładu własnego w RPO.  
Więcej. 
 
Zaproszenie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego do wzięcia udziału w otwartym spotkaniu 
organizowanym przez członków Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony pozarządowej, które odbędzie 
się w dniu 8 września 2014 r. Członkowie Rady zapraszają organizacje sektora obywatelskiego na otwarte 
spotkanie, w trakcie którego poruszone zostaną następujące kwestie: udział organizacji pozarządowych w 
Komitetach Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne, funkcjonowanie Wojewódzkich i Miejskich RDPP – 

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_Nie_czekaj_zglos_sie_jeszcze_dzis
mailto:ofip@dfop.org.pl
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/275/dolnoslaska-federacja-organizacji-pozarzadowych-przygotowala-liste-postulatow-dotyczaca-zmian-w-konsultowanym-projekcie-ustawy-prawo-o-stowarzyszeniach
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/596/III_sektor_zmienia_rynek_pracy
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/595/Do_1_wrzesnia_trwaja_konsultacje_zasad_dla_ponoszenia_wkladu_wlasnego_w_EFS_2014_2020
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stan obecny i perspektywy, kontynuacja prac nad stworzeniem systemu wolontariatu długoterminowego w 
organizacjach pozarządowych, świadczenie usług socjalnych przez organizacja pozarządowe, a planowana 
nowelizacja ustawy o pomocy społecznej. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do udziału w spotkaniu na adres mailowy: 
anna.moskwa@mpips.gov.pl w terminie do dnia 1 września br. W przypadku, gdyby ilość zgłoszeń przekroczyła 
możliwości lokalowe, o udziale w spotkaniu zadecyduje kolejność zgłoszeń. Źródło.  
 
Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego – informacja. W chwili obecnej trwa weryfikacja formalna 
zgłoszeń. W przypadku stwierdzenia uchybień w dokumentach zgłoszeniowych, UMWD wystąpi do wnioskodawcy o 
usunięciu błędów. Zakończenie tego etapu prac planowany jest na 30 sierpnia 2014r. Więcej. 
 
Pierwsze spotkanie w ramach Programu Dialog i Współpraca. Program powstał z inicjatywy Wrocławskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego, Fundacji Dom Pokoju, Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych Tratwa i Biura 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego Wrocławia. Celem tej inicjatywy jest kształtowanie 
demokratycznej przestrzeni współpracy i partnerstwa między administracją publiczną a organizacjami 
pozarządowymi na rzecz podnoszenia jakości życia mieszkańców. Program Dialog i Współpraca realizowany jest z 
inicjatywy organizatorów, wolontarystycznie. Jeśli chcesz pomóc, skontaktuj się z nami: mailowo: 
wrdppwroclaw@gmail.com lub telefonicznie 883 047 310. Cel: Diagnoza barier, potrzeb i możliwości w zakresie 
dialogu i współpracy między organizacjami pozarządowymi i magistratem na rzecz określenia kolejnych działań w 
ramach Programu Wspierania Współpracy i Dialogu. Więcej.   
 
Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców zaprasza do udziału w warsztatach pracy grupowej w Niemczech  
połączone z uczestnictwem w Targach Lipskich Modell-Hobby-Spiel Leipzig, 3 – 5. 10. 2014. Cel warsztatów: 
poznanie aktywnych i kreatywnych formy pracy z grupą, poznanie niemieckiej perspektywy organizacji festynów i 
imprez dla dzieci oraz młodzieży, przybliżenie kultury oraz historii Saksonii i Niemiec. W programie: warsztaty 
pedagogiczne na temat kreatywnej i aktywnej pracy z grupą; udział w Targach Lipskich – Model-Hobby-Spiel 
(http://www.modell-hobby-spiel.de) – targach zabaw, gier, kreatywnego spędzania czasu wolnego, hobby, 
modelarstwa, ozdób adwentowych i zabawek edukacyjnych. Zgłoszenia, dodatkowe informacje i szczegóły: 
r.ryszka@wychowawcy.wroclaw.pl.  
 
Program współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 – we Wrocławiu 
prowadzone były konsultacje Programu współpracy z wrocławskimi NGO od 9 czerwca do 15 lipca. Wpłynęły 42 
uwagi z 9 organizacji pozarządowych. W samej "Informacji o wynikach konsultacji" odnajdziemy zarówno opinie 
pozytywne, jak i negatywne ze strony Miasta Wrocławia. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami konsultacji 
opublikowanymi przez urząd. Źródło.   
 
Stowarzyszenie „Dolnośląski Kongres Kobiet” powstało na potrzeby kobiet związane z demokratyzacją państwa 
polskiego i budowaniem społeczeństwa obywatelskiego. Zbierając przez lata doświadczenia Kongresu Kobiet i 
widząc, że idea znakomicie przyjmuje się w innych dużych miastach, postanowiłyśmy wykorzystać nasz wspólny 
potencjał, by zorganizować edukacyjne spotkanie w Wałbrzychu dla całej Aglomeracji Wałbrzyskiej i nie tylko. 
Okazją do podjęcia ważnych dla kobiet kwestii dotyczących działań społecznych, politycznych, zdrowia, kultury, 
nauki i bezpieczeństwa. Zapraszamy 13 września 2014 roku. Więcej.  
 

mailto:anna.moskwa@mpips.gov.pl
http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/rdpp-zaproszenie-na-spotkanie/
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/597/Dolnoslaska_Rada_Dzialalnosci_Pozytku_Publicznego_informacja
mailto:wrdppwroclaw@gmail.com
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/276/pierwsze-spotkanie-w-ramach-programu-dialog-i-wspolpraca
mailto:r.ryszka@wychowawcy.wroclaw.pl
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/1004096.html
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/601/Regionalny_Dolnoslaski_Kongres_Kobiet_w_Walbrzychu_Zapraszamy
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Jeszcze przez chwilę można zgłaszać społeczników. Znasz osoby, które aktywnie i skutecznie działają na rzecz 
innych, na rzecz zmian w społeczności lokalnej lub środowisku? Zgłoś je do szóstej edycji konkursu o tytuł 
Społecznika Roku tygodnika Newsweek Polska. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 sierpnia włącznie. Źródło. 
 
Na straży praw osób z niepełnosprawnościami. Widzisz naruszenie praw osób z niepełnosprawnościami albo sam 
doświadczyłeś łamania tych praw? Rusza monitoring obywatelski Konwencji o prawach osób z 
niepełnosprawnościami. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego stworzyła system, który pozwala na zgłaszanie 
indywidualnych spraw przez Internet. Informacja o problemach trafia do ekspertów, którzy bezpłatnie pomagają w 
ich rozwiązaniu. Źródło. 
 
Obywatele dla Demokracji: rusza III edycja konkursu! 1 września rusza III i ostatnia edycja konkursu na projekty 
tematyczne. Na wnioski wstępne czekamy do 15 października 2014. Celem programu jest wsparcie rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości 
społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju. Dotacje udzielane w ramach programu mają na celu: 
zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym, upowszechnianie wartości demokratycznych i praw człowieka, 
rozwój działalności rzeczniczej i kontroli obywatelskiej, wspieranie grup narażonych na wykluczenie, wzmocnienie 
kondycji organizacji pozarządowych i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi trzeciego sektora. Źródło. 
 
Banki Żywności przekażą potrzebującym objęte embargiem owoce i warzywa. Federacja Polskich Banków 
Żywności oraz przedstawiciele innych organizacji pozarządowych obecnych na spotkaniu z ministrem rolnictwa 
potwierdzili swoją gotowość do odbierania żywności. To szansa na zapobiegnięcie marnotrawstwu żywności na 
ogromną skalę, pomoc żywnościową dla najuboższych Polaków oraz wsparcie polskich rolników w sytuacji kryzysu. 
Źródło. 
 
Rusza zbiórka. Rowerowi Ambasadorzy pomogą potrzebującym. 30 sierpnia o godz. 18:00 w BWA Awangarda (ul. 
Wita Stwosza 32) rozpocznie się zbiórka starych rowerów, które dzięki Ambasadorom „Rowerowego Wrocławia” 
zostaną odnowione oraz bezpłatnie przekazane osobom wskazanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
„Rowerowy Wrocław” to oddolna inicjatywa wrocławian - zgłoszony przez nich do Wrocławskiego Budżetu 
Obywatelskiego projekt zakłada uzupełnienie sieci tras rowerowych w centrum miasta. Więcej.  
 
XX Dni Aktywności Studenckiej na Politechnice Wrocławskiej. 16 października odbędzie się kolejna XX edycja Dni 
Aktywności Studenckich (DAS) na Politechnice Wrocławskiej. Swoją działalność zaprezentuje ponad 50 
akademickich organizacji. Ostatnie sukcesy studentów PWr zwiastują ciekawe wydarzenie. Więcej. 
 
Koncert Gwiazd "Dali nogę" we Wrocławiu, zapraszają Impart i Fundacja Salvatti.pl. Wybitny saksofonista jazzowy 
Piotr Baron, energetyczny Pink Freud, rockowa Luxtorpeda i przebojowy Mrozu – to niektórzy spośród 
wykonawców, którzy 8 września zagrają koncert charytatywny „Dali nogę”. Dochód z biletów zostanie przeznaczony 
na protezę nogi dla Grzegorza Polakiewicza, działacza społecznego i ewangelizatora. Więcej. 
 

SZKOLENIA/WARSZTATY: 
 
Zapraszamy serdecznie  do udziału w bezpłatnym dwudniowym warsztacie pn. „COPYWRITING & CONTENT 
MARKETING”. Cel warsztatów: wyposażenie  uczestników w praktyczne umiejętności: Samodzielnego planowania i 

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1004107.html
http://ww.monitoringobywatelski.firr.org.pl/
http://www.ngofund.org.pl/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-3/
http://www.bankizywnosci.pl/3-n-1057/strona-glowna/jak-przekazac-owoce-i-warzywa-do-banku-zywnosci.html
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/1004064.html
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/1004020.html
http://salvatti.pl/artykul/358/niepowtarzalny_koncert_we_wroclawiu._gwiazdy_daja_noge._zapraszaja,_i
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realizowania kampanii reklamowych w Internecie. Pisania efektywnych i efektownych hasła i slogany. 
Przygotowywania profesjonalnych tekstów reklamowych/prasowych/PR. Tworzenia narracji biznesowej 
(storytelling). Planowania, realizowania i monitorowania kampanii content marketing. Warsztaty odbędą się 09-10 
wrzesień 2014. Godziny: 9:30 – 15:30. Miejsce warsztatu: Hotel BACERO, ul. Ołtaszyńska 107, Wrocław. Koszty: 
Udział w cyklu jest bezpłatny. Więcej.  
 
Szkolenie multiplikatorów i multiplikatorek polsko-niemieckich wymian młodzieży. Dom Spotkań im. Angelusa 
Silesiusa zaprasza na szkolenie dla osób zainteresowanych prowadzeniem polsko-niemieckich wymian 
młodzieżowych. I. spotkanie 20-27 września 2014 Wrocław, II. spotkanie 8-15 marca 2015 Blossin, Niemcy. Udział w 
zajęciach jest płatny. Źródło. 
 
Kurs 2-dniowy "Rachunkowość stowarzyszeń i fundacji", 2-3 września 2014 r., godz. 10.00-15.00. Wrocław, 
siedziba Ośrodka, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 49-57, III piętro. Cena: 499 zł netto/os + 23% VAT Udział w szkoleniu 
zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. RABAT 25% dla organizacji 
pozarządowych. Źródło.  
 
Familijny Wrocław zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu osoby w wieku 18-24 oraz 50+, zamieszkałe na 
terenie miasta Wrocław oraz powiatu wrocławskiego, pozostające bez zatrudnienia, zarówno zarejestrowane jak i 
niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Zajęcia organizowane w ramach projektu odbywają się we 
Wrocławiu. Spawacz metodą MAG/MIG, Kadry i płace, opiekun/ka dziecka – pomoc nauczyciela. Rekrutacja trwa 
do 17 września. Źródło.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/56/602/Warsztat_dla_NGO_Copywriting_amp_content_marketing_Wroclaw_9_10_09_2014
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/985103.html
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/1002870.html
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/1002863.html
http://www.dfop.org.pl/

