
 

                         
 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

Biuletyn informacyjny Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego 
10/grudzień 

 
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: 
 
Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału 
w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty 
dofinansowywane w 2015 r. ze środków krajowego 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO). 
Składane projekty realizują cel główny P FIO, jakim jest 
zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji 
pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma 
umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne 
działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz  
w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych. 
Termin składania ofert: do 19 stycznia 2015r. 

 
Blisko 100 potencjalnych klientów spotkało się w Jeleniej Górze, Wałbrzychu i Wrocławiu podczas spotkań  
z przedstawicielami i członkami Klastra Przedsiębiorstw Społecznych. Przedstawiciele Fundacji "Merkury"  
i zrzeszonych spółdzielni opowiadali o usługach i produktach zrzeszonych spółdzielni i korzyściach płynących  
z uczestnictwa w klastrze. Dla zainteresowanych organizacji i spółdzielni socjalnych więcej na stronie: 
http://www.kupujspolecznie.pl/.  
 
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób 
fizycznych za rok 2014 na dzień 15 grudnia 2014. Zgodnie z art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej zamieszcza poniżej wykaz (pobierz) organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014. Informacja pochodzi ze strony Departamentu Pożytku 
Publicznego. 
 
W projektach unijnych w latach 2014-2020 konieczne będzie wnoszenie wkładu własnego do praktycznie 
każdego projektu. Jak mają wyglądać szczegółowe rozwiązania? (http://wiadomosci.ngo.pl/) Dolnośląska 
Federacja Organizacja Pozarządowych od początku dyskusji nt. wkładów własnych sprzeciwiała się temu 

http://www.inkubatorngo.info/
http://www.inkubatorngo.info/2/lokalne-inkubatory
https://www.facebook.com/inkubatorNGO.info
http://www.kupujspolecznie.pl/
http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,organizacji,pozytku,publicznego,uprawnionych,do,1,w,2015,r.,3650.html
http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,organizacji,pozytku,publicznego,uprawnionych,do,1,w,2015,r.,3650.html
http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,organizacji,pozytku,publicznego,uprawnionych,do,1,w,2015,r.,3650.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1279436.html
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pomysłowi. Na poziomie wojewódzkim skierowane zostało wspólne pismo DFOP i Dolnośląskich Pracodawców  
do Marszałka Województwa wyrażając negatywną opinię nt. wkładów własnych. Czekamy na odpowiedź. 
 
Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych 
do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (KM RPO 
WD). Liczba dostępnych miejsc w KM RPO WD dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi pięć: a) jedno 
dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; b) jedno dla przedstawiciela 
organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans  
i niedyskryminacji, reprezentującego organizację działającą na rzecz osób niepełnosprawnych; c) jedno dla 
przedstawiciela federacji organizacji pozarządowych; d) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej 
właściwej ze względu na jeden z rodzajów działalności objętej programem operacyjnym tj. z obszaru tematyki 
odnawialnych źródeł energii; e) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz 
promowania równości szans płci reprezentowanego przez organizację działającą na rzecz równouprawnienia kobiet; 
Zgłoszenia kandydatów na członka oraz zastępcę członka KM należy dokonać poprzez wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu ww. formularza wraz z wersją edytowalną dokumentu (najlepiej dokument 
WORD, plik z rozszerzeniem .doc lub .docx) na adresy: jakub.szewczyk@mpips.gov.pl; 
marta.szymczyk@mpips.gov.pl. Termin na zgłaszanie kandydatów upływa z dniem 5 stycznia 2015 r. Więcej 
informacji na stronie: http://www.pozytek.gov.pl/. 
 
Koniec roku. Obowiązki organizacji! Koniec roku to gorący czas podsumowań, sporządzania sprawozdań i rozliczeń. 
Sprawozdawczość dotyczy zarówno całej organizacji, jak i poszczególnych projektów, z których musimy się rozliczyć 
przed darczyńcami i instytucjami. Oto kilka podpowiedzi i przypomnień: 
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1267890.html.  
 
Gdybyś mógł, co zmieniłbyś w swojej okolicy? Ogólnopolskiego konkursu Wrocławskiego Stowarzyszenia 
Wychowawców na młodzieżową opowieść/prezentację o swojej okolicy. Szczegóły: www.wychowawcy.wroclaw.pl. 
Wycinek regulaminu: Przedstawienie w dowolnej elektronicznej formie (reportaż, prezentacja, dokumentacja 
fotograficzna, nagranie audio/wideo, strona internetowa, blog, film, teledysk, itd.) tego co autorzy zmieniliby  
w swoim otoczeniu – tak, aby odpowiadało potrzebom, życzeniom, oczekiwaniom młodych mieszkańców osiedla, 
miasta, wsi, dzielnicy. Zgłaszane prace powinny dotyczyć (szeroko rozumianego) pytania: Gdybym mógł,  
co zmieniłbym w swojej okolicy? Konkurs skierowany jest do licealistów i studentów z terenu całej Polski. Prace 
można składać od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 1 maja 2015 roku. 
 
Kształtowanie Polityk Publicznych: Weź udział w projekcie wspierającym ciała konsultacyjno-doradcze! Działają 
Państwo w Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Radzie Seniorów, Radzie Młodzieżowej, Radzie Gminy czy  
w jakiejkolwiek innej radzie lub zespole o charakterze konsultacyjno-doradczym? Państwa Instytucja jest  
zainteresowana tematem powoływania takich rad/ zespołów? Jeżeli przynajmniej na jedno z tych pytań 
odpowiadają Państwo „tak”, to ten projekt jest dla Państwa. Szczegóły: http://www.dfop.org.pl/. 
 
Polsko-niemiecki pedagogiczny biathlon pracy grupowej - IZERY 2015 (19 – 21 czerwiec 2015) Pogórze Izerskie / 
Wolimierz (powiat lubański) / Dolny Śląsk. Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców zaprasza na biathlon 
pedagogiczny, którego celem jest:  poznanie ciekawych pedagogicznych tradycji Polski i Niemiec; integracja  
i wymiana doświadczeń uczestników - pedagogów i osób pracujących z grupami dzieci i dorosłych; połączenie teorii 

mailto:jakub.szewczyk@mpips.gov.pl
mailto:marta.szymczyk@mpips.gov.pl
http://www.pozytek.gov.pl/Regionalny,Program,Operacyjny,Wojewodztwa,Dolnoslaskiego,3645.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1267890.html
http://www.wychowawcy.wroclaw.pl/
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/69/697/WEZ_UDZIAL_W_PROJEKCIE_WSPIERAJACYM_CIALA_KONSULTACYJNO_DORADCZE
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z praktyką gier i zabaw w przyrodzie (outdoor education); odczytanie na nowo razem z niemieckimi uczestnikami 
założeń pedagogiki Janusza Korczaka. Warunki uczestnictwa, karta zgłoszeniowa, program i szczegóły: 
r.ryszka@wychowawcy.wroclaw.pl.  
 
PFRON zaprasza na konferencję we Wrocławiu. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
zaprasza do udziału w konferencji podsumowującej realizację projektu pn.: „Ramowe wytyczne w zakresie 
projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych  
o specyficznych potrzebach”, która odbędzie się w dniu 16 stycznia 2015 r. w Zachodniej Izbie Gospodarczej we 
Wrocławiu. Źródło oraz szczegóły: http://dolnoslaskie.ngo.pl/. 
 
Ogłoszenie konkursu na stypendia PROGRAMU im. LANE’A KIRKLANDA 2015/16. Polsko-Amerykańska Fundacja 
Wolności (Fundator Programu) oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji (Administrator Programu) ogłaszają kolejną 
edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdowy, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, 
Kazachstanu i Kirgistanu na stypendia im. Lane'a Kirklanda do Polski w roku akademickim 2015/2016. Szczegóły 
zobacz: http://www.kirkland.edu.pl/pl/ogloszenie. 
 
Waldkindergarten – przedszkola leśne. Koncept, formy, przykłady przedszkolnej edukacji przyrodniczej  
w Niemczech. Idea pracy pedagogicznej z dziećmi pod gołym niebem, o każdej porze roku jest w Polsce zupełnie nie 
znana. I szokująca. Metoda ta jednak jest od ponad 70 lat z powodzeniem realizowana na świecie. Ma wielu 
realizatorów, tomy naukowych opracowań i badań. Ma swoich zwolenników i krytyków. Rosną kolejne pokolenia 
wychowanków. Warto przyjrzeć się bliżej tej wychowawczej koncepcji...  Wrocławskie Stowarzyszenie 
Wychowaców zaprasza na warsztat, którego celem jest poznanie niemieckiej pedagogiki Waldkindergarten – 
przedszkoli leśnych. Termin: 21 marca 2015 (sobota). Warunki uczestnictwa, karta zgłoszeniowa, program  
i szczegóły: r.ryszka@wychowawcy.wroclaw.pl.  
 
Działalność antydyskryminacyjna Państwowej Inspekcji Pracy. Wśród instytucji zabezpieczających prawo  
do równego traktowania na Dolnym Śląsku znajduje się Państwowa Inspekcja Pracy z Okręgowego Inspektoratu 
Pracy we Wrocławiu (dalej jako skrót OIP). Organ ten sprawuje nadzór oraz kontroluje przestrzeganie zasady 
niedyskryminacji w miejscu pracy. Źródło oraz szczegóły: http://dolnoslaskie.ngo.pl/. 
 
Zabezpieczanie prawa do równego traktowania. Fundacja Grejpfrut uzyskała informacje na temat skali zjawiska 
dyskryminacji na Dolnym Śląsku. Otrzymane dane zostały zamieszczone w raporcie podsumowującym projekt 
Zwiększenie świadomości instytucji publicznych i organizacji pozarządowych na temat skali zjawiska dyskryminacji 
oraz możliwości przeciwdziałania jej przejawom na Dolnym Śląsku. Źródło oraz szczegóły: 
http://dolnoslaskie.ngo.pl/. 
 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego: Praca dla Doradcy w Regionalnym Punkcie Konsultacyjno-
Doradczym. Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Departament Spraw Społecznych Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD) zwraca się z prośbą o wycenę zadań doradcy  
w Regionalnym Punkcie Konsultacyjno-Doradczym dla organizacji pozarządowych. Do zadań doradcy będzie 
należało m.in.: doradzanie na etapie przygotowania wniosków aplikacyjnych, ofert, właściwej konstrukcji budżetu 
projektu, zarządzania projektem oraz doradzanie w trakcie jego realizacji, doradztwo w sprawie kwalifikalności 
wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych i dotacji budżetu Województwa 

mailto:r.ryszka@wychowawcy.wroclaw.pl
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/1280677.html
http://www.kirkland.edu.pl/pl/ogloszenie
mailto:r.ryszka@wychowawcy.wroclaw.pl
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/1280698.html
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/1280629.html
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Dolnośląskiego i inne. Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV do dnia 31 grudnia 2014 r. Szczegóły: 
http://www.umwd.dolnyslask.pl/. 
 
Materiały ze spotkania nt. FIO 2014-2020. W dniach 1 oraz 2 grudnia 2014 r. we Wrocławiu odbyło się, 
zorganizowane przez Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD, spotkanie z ekspertami  
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dotyczące przyjęcia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 
2014-2020. Atrakcyjna tematyka szkolenia spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony dolnośląskich 
organizacji pozarządowych (przeszło 200 zgłoszeń), co przełożyło się na wysoką frekwencję podczas spotkań.  
W linku poniżej przedstawiamy materiały udostępnione przez Panie ekspertki z Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej. Źródło: http://www.dfop.org.pl/. 
 
Przedstawiciele Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych uczestniczyli w spotkaniu Grupy roboczej 
wspierające prace nad RPO na lata 2014-2020. W dniu 27 listopada 2014r. we Wrocławiu przedstawiciele DFOP, 
Maria Mika i Arkadiusz Czocher, uczestniczyli w VIII spotkaniu Grupy roboczej wspierającej prace nad 
przegotowaniem regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 dla województwa dolnośląskiego. 
Szczegóły: http://www.dfop.org.pl/. 
 
Prezydent Bronisław Komorowski uroczyście podpisał projekt nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Tym 
samym prace nad zmianami w przepisach dotyczących stowarzyszeń przenoszą się do Sejmu. Dodajmy,  
że Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych ponad 3 lata temu zorganizowała 8 debat na Dolnym Śląsku, 
których podsumowaniem była konferencja "Dobre prawo dla NGO" zorganizowała w czerwcu 2011 r.  
We wszystkich tych wydarzeniach uczestniczyło ok. 200 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Przedstawiliśmy 
zgłoszone postulaty zmian Prawa o stowarzyszeniach, a także innych przepisów dotyczących NGO, Ogólnopolskiej 
Federacji Organizacji Pozarządowych i Kancelarii Prezydenta RP. Więcej informacji: http://wiadomosci.ngo.pl/. 
 
Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza wyniki głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych 
do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Szczegóły: 
http://wiadomosci.ngo.pl/. 
 
Zamieść inicjatywę w Witrynie Obywatelskiej Prezydenta RP. Do 30 stycznia 2015 roku istnieje możliwość 
składania wniosków o umieszczenie inicjatyw w Witrynie Obywatelskiej, które wezmą udział w trzeciej edycji 
konkursu o Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP. Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest 
miejscem gromadzenia i rozpowszechniania dobrych praktyk, które są podzielone na trzy kategorie: Wspólnota 
Obywatelska, Partnerstwo Samorządów, Obywatelska Inicjatywa Lokalna. Forma opisów jest dostosowana  
do łatwego wykorzystania doświadczeń gromadzonych w Witrynie, aby zachęcić następców do podążania drogą 
wskazaną przez aktywne środowiska. Witryna Obywatelska jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Źródło: 
http://dolnoslaskie.ngo.pl/. 
 
UMWD: Środki finansowe na dotacje z art.19a - stan na 2.12.2014 r. Kwota środków finansowych przeznaczona na 
dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w  Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
UMWD wynosi 0,00 zł - stan na dzień 2 grudnia 2014 r. 
 

SZKOLENIA/WARSZTATY: 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/praca-dla-doradcy-w-regionalym-punkcie-konsultacyjno-doradczym-dla-organizacji-pozarzadowych-wroc/
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/698/Materialy_ze_spotkania_na_teamt_FIO_2014_2020
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/694/Przedstawiciele_DFOP_uczestniczyli_w_spotkaniu_Grupy_roboczej_wspierajace_prace_nad_RPO_na_lata_2014_2020
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1267549.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1267290.html
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/1029405.html
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Seminarium nt. poradnictwa socjodynamicznego dla doradców zawodowych. Zapraszamy badaczy poradnictwa 
kariery, doradców zawodu, nauczycieli i studentów na bezpłatne seminarium nt. poradnictwa socjodynamicznego, 
które odbędzie się 15 stycznia 2015 r. w godz. 10.00-13.00 w Instytucie Pedagogiki we Wrocławiu. Zgłoszenia  
do 9 stycznia 2015 r. Więcej informacji w załączonym zaproszeniu oraz na stronie www.poradnictwo-
socjodynamiczne.pl. 

Wrocław. Kurs wychowawców kolonijnych. Kurs wychowawców kolonijnych daje uprawnienia związane  
z pełnieniem funkcji wychowawcy podczas wypoczynku. Termin kursu 17-18 stycznia 2015. Cena kursu: 150 zł. 
Miejsce: Wrocław. Zaprasza Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: 
kursywychowawcy@gmail.com.  

Szkoła Liderów - ponad 100 godzin szkoleniowych. Szkoła Liderów to unikalny, ponad 100-godzinny, bezpłatny 
program szkoleniowy dla liderów działających aktywnie w przestrzeni społecznej, w sektorze biznesu i w służbie 
publicznej. Do udziału w Szkole Instytut Edukacji Społecznej zaprasza mieszkańców Dolnego Śląska w wieku 18-30 
lat. Zajęcia rozpoczną się 18 lutego 2014 we Wrocławiu. Termin zgłoszeń do 1 lutego 2015r. Źródło oraz szczegóły: 
http://dolnoslaskie.ngo.pl/. 

Szkolenie "Mediacje rodzinne". Szkolenie ma charakter warsztatowy, uczestnicy zapoznają się także  
z konstruowaniem projektów mediacyjny, zastosują w trakcie ćwiczeń indywidualnych i grupowych poznane 
techniki i metody pracy mediatora. Termin szkolenia: 16 stycznia 2015. W programie m.in.:  psychologia konfliktu, 
dynamika konfliktów w rodzinie, mediacje rodzinne – definicja i podstawowe zasady mediacji,  zastosowanie 
mediacji; ocena sytuacji konfliktowej, gotowości do podjęcia mediacji, ocena zagrożenia przemocą w rodzinie. 
Źródło oraz szczegóły: http://dolnoslaskie.ngo.pl/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: 

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, ul. Nabycińska 19, IIIp, pok. 409 53-677 Wrocław, tel./faks (71) 
793 23 24, www.dfop.org.pl. 

www.poradnictwo-socjodynamiczne.pl
www.poradnictwo-socjodynamiczne.pl
mailto:kursywychowawcy@gmail.com
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/1267406.html
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/1280475.html
http://www.dfop.org.pl/

