
 

                         
 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

Biuletyn informacyjny Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego  
4/czerwiec 2015 

 
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.  
 
Dołącz do nas na facebooku  
 

WIADOMOŚCI/INFORMACJE: 
 
Komu potrzebna jest Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego? 24 kwietnia w Krzyżowej odbył się Dolnośląski 
Kongres Obywatelski. Jeden z paneli dyskusyjnych poświęcony został regionalnym Sieciom: Dolnośląskiej Sieci 
Doradztwa Pozarządowego (DSDP)* oraz Dolnośląskiej Sieci Inkubatorów NGO**. Panel prowadził prezes Fundacji 
"Umbrella" i wieloletni koordynator Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 – 
Grzegorz Tymoszyk. Tytuł panelu „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego / Inkubatorów NGO – komu jest 
potrzebna?” stawiał pytanie o wymiar korzyści jakie niesie ze sobą (lub może nieść) zsieciowane doradzanie  
i inkubowanie. W toku dyskusji okazało się, że odpowiedź nie jest jednoznaczna. Problem nie polega bowiem na 
tym „czy doradzać i inkubować?” ale „jak?”. Kto ma to robić, w jaki sposób i w jakim celu? Cały artykuł: 
http://www.dfop.org.pl/. Zachęcamy do lektury! 
 
Spotkanie informacyjne programu UE „Europa dla obywateli”. Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” zaprasza 
przedstawicieli NGO, samorządów i innych organizacji oraz instytucji, działających w obszarach społeczeństwa 
obywatelskiego i pamięci europejskiej, na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 7 lipca 2015 we Wrocławiu. 
Celem szkolenia jest przybliżenie przedstawicielom NGO i samorządów, aktywistom, społecznikom i osobom 
zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych, zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie UE 
„Europa dla obywateli”. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja pod adresem wskazanym  
w formularzu (na stronie www.europadlaobywateli.pl). Więcej informacji: http://www.europadlaobywateli.pl.  
 
Środa z Funduszami dla organizacjami pozarządowych. Dolnośląskie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich 
(PIFE) zapraszają na kolejne spotkania informacyjne z cyklu "Środa z Funduszami". Spotkania będą dotyczyły 
wsparcia dla organizacji pozarządowych na projekty związane z aktywizacją zawodową i społeczną. Odbędą się one 
we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu w dniu 1 lipca 2015 r. Podczas każdego ze spotkań zostaną 
przedstawione możliwości pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich 2014-2020 na projekty realizowane 
przez organizacje pozarządowe dotyczące aktywizacji zawodowej i społecznej. Informacja o zapisach: 
http://www.umwd.dolnyslask.pl/. 
 
Informacja o funduszach europejskich na Dolnym Śląsku. Od maja 2014 r. na Dolnym Śląsku funkcjonują 4 Punkty 
Informacyjne Funduszy Europejskich: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu oraz 
Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze, Wałbrzychu i Legnicy. Główny Punkt 
Informacyjny Funduszy Europejskich jest czynny: w poniedziałki w godzinach 7.30-17.30 w pozostałe dni robocze  
w godzinach 7.30-15.30. Więcej: http://www.dfop.org.pl/. 
 

http://www.inkubatorngo.info/
https://www.facebook.com/inkubatorNGO.info
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/71/754/Komu_potrzebna
http://www.europadlaobywateli.pl/
http://www.europadlaobywateli.pl/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/sroda-z-funduszami-dla-organizacjami-pozarzadowych-2/
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/750/Informacja_o_funduszach_europejskich_na_Dolnym_Slasku
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W pogoni za dialogiem. Pracodawcy i związkowcy właśnie odnotowali sukces: Sejm przyjął ustawę o Radzie Dialogu 
Społecznego (następczyni Komisji Trójstronnej). Pozarządowcy pozostali na peronie - nie zdążyli wsiąść  
do odjeżdżającego z prędkością Pendolino pociągu. Zaczęli więc zestawiać własny skład. Czy, kiedy i jak dialog 
obywatelski dogoni dialog społeczny? Relacja z Forum Dialogu Społecznego: 
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1645920.html.   
 
XV edycja Konkursu Stypendialnego „zDolny Śląsk”. Już po raz piętnasty stypendia Programu „zDolny Śląsk” 
ufundowane m.in. z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego i środków Fundacji Edukacji 
Międzynarodowej trafią do młodych, uzdolnionych Dolnoślązaków. Fundacja ogłasza rozpoczęcie naboru 
wniosków, który potrwa do 4 września 2015. Dolnośląscy uczniowie od klas czwartych po maturzystów mają szansę 
na zyskanie rocznego stypendium naukowego. W bieżącej edycji przyjmowane są wnioski osób z sukcesami 
naukowymi, a także uzdolnionych artystycznie, sportowo i młodzieży z zacięciem społecznikowskim. Szczegółowe 
zasady tegorocznego Konkursu Stypendialnego „zDolny Śląsk” opisane są na stronie internetowej Fundacji Edukacji 
Międzynarodowej www.zdolnyslask.fem.org.pl, w części „aktualny konkurs”. Ogłoszenie wyników nastąpi  
do 9 października 2015. Źródło: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1645469.html.  
 
Współpraca Rad Działalności Pożytku Publicznego z innymi ciałami doradczo-konsultacyjnym. Wspólna praca 
RDPP z ciałami opiniodawczo-konsultacyjnymi jest formą podjęcia rozmów z administracją publiczną i służy 
wzmocnieniu działań konsultacji społecznych, oraz tworzy forum wymiany opinii i propozycji między różnymi 
organami – o współpracy ciał doradczo-konsultacyjnych pisze Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska z RCWIP-u. 
Zachęcamy do lektury artykuł. Źródło: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1645585.html.  
 
Podczas Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych 2015 (Dzień Społecznej Super Mocy!) promowaliśmy 
naszą Sieć – Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno-Doradczych. Na naszym stanowisku rozmawialiśmy o szeroko 
pojętej aktywności obywatelskiej, przedstawialiśmy ofertę wsparcia dla organizacji, a także zaproponowaliśmy 
wspólną międzypokoleniową zabawę, która przybrała nazwę budowania sieci współpracy! Dziękujemy raz jeszcze 
wszystkim za wspólnie spędzony czas! Obejrzyj fotorelacje: https://www.facebook.com/inkubatorNGO.info/. 
 

SZKOLENIA/WARSZTATY: 
 
Szkolenie - Środki dostępne dla NGO w nowym okresie finansowania 2014-2020 [Ząbkowice Śl., 2 lipca 2015]. 
Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych w Ząbkowicach Śląskich zaprasza  
na szkolenie pn. „Środki dostępne dla NGO w nowym okresie finansowania 2014-2020”. Data i godzina: 2 lipca 
2015r  w godz. 16.00-19.00, miejsce: Ząbkowice Śl. Rynek 24 (Ząbkowicki Ośrodek Kultury II piętro). Więcej 
informacji udziela: Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Ząbkowicach Śląskich, tel. 74 81 77 173, tel. kom. 
606 333 989, e-mail: dpkdzabkowice@gmail.com. Źródło: www.inkubatorNGO.info. 

Warsztaty - Rozliczenia projektów i akcji charytatywnych [Kłodzko, 4 lipca 2015]. Dolnośląski Punkt 
Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych w Kłodzku zaprasza na warsztaty pn. "Rozliczenia projektów 
i akcji charytatywnych". Data i godzina: 4 lipca 2015r. (sobota) - od 9.00 do 14.00, miejsce: ul. Rajska 1 57-300 
Kłodzko (Punkt DPKD przy ZSP). Program obejmował będzie następujące zagadnienia: sprawozdanie merytoryczne, 
sprawozdanie finansowe, poprawne opisywanie faktur. Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji 
pozarządowych – członków, wolontariuszy, pracowników. Informacje i zgłoszenia: far.fundacja@gmail.com tel. 695 
408 190. Źródło: www.inkubatorNGO.info.  

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1645920.html
http://www.zdolnyslask.fem.org.pl/
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1645469.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1645585.html
https://www.facebook.com/inkubatorNGO.info/posts/883723211688279
mailto:dpkdzabkowice@gmail.com
http://www.inkubatorngo.info/
mailto:far.fundacja@gmail.com
http://www.inkubatorngo.info/
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Szkolenie: Teamwork – praca zespołowa, przywództwo, wprowadzanie zmian w organizacji. Termin: 16.07.2015 
(13.30-19.30) – 17.07.2015 (9.00-15.15) w Centrum Sektor 3 Wrocław. Uczestnicy: przedstawiciele organizacji 
pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu (ich członkowie, pracownicy, wolontariusze) lub osoby planujące założyć 
organizację pozarządową, zamieszkałe we Wrocławiu (w pierwszej kolejności będą kwalifikowani przedstawiciele 
organizacji pozarządowych). Źródło oraz szczegóły: http://www.sektor3.wroclaw.pl/. 

Przygotowała: 

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

http://www.sektor3.wroclaw.pl/szkolenie-teamwork-praca-zespolowa-przywodztwo-wprowadzanie-zmian-w-organizacji/
http://www.dfop.org.pl/

