
 

                         
 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

Biuletyn informacyjny Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego  
Grudzień 2016 

 
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 
 
  
 
 Niech ten szczególny czas 

Świąt Bożego Narodzenia 
będzie dla Państwa okazją do spędzenia 
miłych chwil w gronie najbliższych 
w atmosferze pełnej miłości i życzliwości, 
a Nowy Rok niech stanie się czasem 
spełnienia marzeń i nadziei. 
 
Życzy Zarząd oraz Zespół 
Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych 

 
 
 

WIADOMOŚCI/INFORMACJE: 
 
Nowelizacja ustawy o działalności pożytku trafia do Sejmu. Projekt nowelizacji ustawy o działalności pożytku 
publicznego powstał w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przedstawiono go do konsultacji we 
wrześniu 2016 r. 20 grudnia przyjęty został przez Radę Ministrów. Ustawa proponuje m.in. zmiany usprawniające 
tworzenie wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych w danym roku do otrzymywania 1 proc. 
Wprowadza też możliwość uwzględnienia przez ministra w wykazie spóźnialskich OPP, które na czas nie dostarczyły 
sprawozdania. Więcej: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2008403.html. 
 
List otwarty do Pani Beaty Szydło Prezesa Rady Ministrów RP. Organizacje członkowskie Dolnośląskiej Federacji 
Organizacji Pozarządowych oraz 250 przedstawicieli dolnośląskich organizacji pozarządowych - uczestników V 
Targów NGO Dzień Społecznej Super Mocy wystosowało do pani premier list otwarty w sprawie przedstawionych 
przez panią premier zmian w systemie funkcjonowania tzw. trzeciego sektora oraz serią negatywnych informacji w 
mediach publicznych, zawierających nieprawdziwy obraz pracy organizacji pozarządowych. Więcej: 
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2005054.html. 
 
Granty na innowacje społeczne – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Fundacja „Merkury” 
wraz ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS zapraszają do zgłaszania pomysłów na 

http://www.inkubatorngo.info/
https://www.facebook.com/inkubatorNGO.info
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2008403.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2005054.html
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działania innowacyjne wspierające osoby niepełnosprawne w procesie aktywizacji zawodowej. Wnioski można 
składać do 28 lutego 2017 r. lub do wyczerpania środków. Więcej: http://fundusze.ngo.pl/. 
 
Koniec roku - ważne dla NGO aspekty formalne. Zbliża się koniec roku 2016. Działające organizacje pozarządowe 
powinny uporządkować sprawy formalne i finansowe. Warto przed końcem roku dokonać przeglądu przychodów, 
kosztów oraz należności i zobowiązań, które znajdą się potem w naszym sprawozdaniu finansowym. Poniżej krótki 
spis, o czym należy pamiętać. Więcej: http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/. 
 
Erasmus+ - program zmieniający życie. Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Wrocław postanowił 
zorganizować spotkanie o funduszach europejskich dotyczące wymiany dobrych praktyk. Głównym programem 
omawianym podczas spotkania był program Erasmus+. Przeczytaj poniższy artykuł, by dowiedzieć się, czego dotyczy 
program, a jeśli będziesz chciał dowiedzieć się więcej, zerknij do naszego biuletynu informacyjnego – tam poznasz 
projekty realizowane w naszym środowisku lokalnym. Więcej: http://wroclaw.ngo.pl/wiadomosc/2008684.html.  
 
Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji pt. „Czas na kobiety” organizowanej przez Stowarzyszenie Kongres 
Kobiet, Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu, Akademię Finansów i Biznesu Vistula i Fundację Coca Cola. 
Odbędzie się ona 13.01.2017r., we Wrocławiu w siedzibie WSH przy ul. Ostrowskiego 22. Program konferencji  
i rejestracja: https://www.kongreskobiet.pl/pl-PL/text/inicjatywy/czas_na_kobiety/wroclaw. 
 
Odcinamy pępowinę – czyli trudny proces usamodzielniania się działkowców. Wprowadzona w 2014 r. ustawa o 
rodzinnych ogrodach działkowych (ROD) umożliwiła działkowcom samodzielne decydowanie o formie prowadzenia 
ich ogrodów. Mogli pozostać pod auspicjami Polskiego Związku Działkowców lub zdecydować o powołaniu 
odrębnego stowarzyszenia. O trudności przeprowadzenia procedury odłączenia się od PZD świadczy przykład 
jednego z pierwszych ROD w Polsce - Stowarzyszenia Ogrodowego ROD „Pod Grzybem” w Świdnicy. Więcej: 
 http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2008492.html.  
 
Jest wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1% za 2016 rok.  W serwisie pozytek.gov.pl został opublikowany 
wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
za rok 2016 na dzień 15 grudnia 2016. To lista OPP, którym będzie można przekazać 1% podatku przy rozliczeniach 
za 2016 r., składanych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych do końca kwietnia 2017 r. 
Zgodnie z procedurą zapisaną w ustawie o pożytku lista opublikowana 15 grudnia jest potem AKTUALIZOWANA – 
również w trakcie okresu, kiedy rozliczamy się z urzędem skarbowym. Więcej: 
http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/. 
 
Współpraca międzysektorowa kluczem do sukcesu? Organizacje społeczne są bardzo ważnym elementem 
lokalnych społeczności. Rozwiązują problemy społeczne w miejscu gdzie biznes nie widzi korzyści, a administracja 
nie działa. Na swoje działania pozyskują fundusze z różnych źródeł, często korzystając ze wsparcia wolontariuszy. 
Jednakże wciąż borykają się z brakiem stabilności. Jakie jest na to lekarstwo? Więcej: 
http://www.inkubatorngo.info/. 
 
Jeleniogórskie Organizacje Pozarządowe bliżej siebie. 8 grudnia 2016 roku w Książnicy Karkonoskiej odbyło się VI 
Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych, które zorganizował Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy 

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2008193.html
http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/koniec-roku-wazne-dla-ngo-aspekty-formalne/
http://wroclaw.ngo.pl/wiadomosc/2008684.html
https://www.kongreskobiet.pl/pl-PL/text/inicjatywy/czas_na_kobiety/wroclaw
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2008492.html
http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/jest-wykaz-opp-uprawnionych-do-otrzymania-1-za-2016-rok/
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/521/wspolpraca-miedzysektorowa-kluczem-do-sukcesu


 

                         
 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

prowadzony przez Fundację "Jagniątków" wraz z  Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jelenia. Więcej: 
http://www.inkubatorngo.info/. 
 
Ważne NGO! [Powiat ząbkowicki]. W listopadzie  b.r. po raz szósty odbyło się Forum Organizacji Pozarządowych 
powiatu ząbkowickiego zatytułowane Ważne NGO. Rekordowo wzięło w nim udział 50 przedstawicieli z 32 
organizacji pozarządowych i instytucji publicznych gmin i powiatu. Więcej: http://www.inkubatorngo.info/. 
 
Po Forum Organizacji Pozarządowych w Lubaniu. W poniedziałek 12  grudnia w sali konferencyjnej Łużyckiego 
Centrum Rozwoju w Lubaniu spotkali się na Forum Organizacji Pozarządowych przedstawiciele stowarzyszeń, 
fundacji oraz grup nieformalnych z powiatu lubańskiego. Więcej: http://www.inkubatorngo.info/. 
 
DPK-D Lubin dla rzecz mieszkańców powiatu. Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Lubinie prowadzony 
przez Stowarzyszenie Civis Europae pomaga, doradza, szkoli i zachęca do podejmowania inicjatyw pozarządowych 
na rzecz mieszkańców w różnych sferach życia  społecznego. Więcej: http://www.inkubatorngo.info/. 
 
VI Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Zgorzeleckiego za nami! Dnia 7 grudnia 2016r. w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu odbyło się już VI Forum Organizacji Pozarządowych w Zgorzelcu, które 
zgromadziło łącznie 34 osoby, w tym przedstawicieli 20 organizacji pozarządowych i 6 jednostek samorządów 
terytorialnych.  Organizatorami przedsięwzięcia byli doradcy Dolnośląskiego Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla 
organizacji pozarządowych w Zgorzelcu oraz aktywne działaczki Stowarzyszenia Interclub Femina Hanna Ilnicka i 
Patrycja Żygadło-Sałęga,  przy współpracy z pełnomocnikiem ds. organizacji pozarządowych w powiecie 
zgorzeleckim Bogdanem Walczakiem. Patronat nad Forum objęła starosta zgorzelecka Pani Urszula Ciupak. Więcej: 
http://www.inkubatorngo.info/. 
 
Małe działania to początek dużego zaangażowania. Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji 
pozarządowych w Wołowie prowadzony przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej Propago wspiera nie tylko 
stowarzyszenia czy fundacje,  ale także parafie, grupy nieformalne, rady sołeckie, grupy aktywnych obywateli czy 
osoby fizyczne chcące założyć organizację czy zrobić coś pożytecznego w swoim środowisku. Więcej: 
http://www.inkubatorngo.info/. 
 
Wolontariat przygotuje do wejścia na rynek pracy. Eksperci przekonują, że podejście do wolontariatu jak do formy 
budowania własnego kapitału kompetencyjnego może zachęcić studentów i uczniów do jeszcze większego 
angażowania się w tego rodzaju działania prospołeczne. A to może stać się odpowiedzią na rosnący problem 
związany z niedoborem specjalistów na rynku pracy. Więcej: www.dfop.org.pl. 
 
Oferta Stowarzyszenie Euro-Concret dot. obsługi umów dotacyjnych. Stowarzyszenie Euro-Concret (organizacja 
członkowska DFOP) pragnie zaoferować Państwu  kompleksową usługę w zakresie finansowo- księgowym 
skierowaną do stowarzyszeń i fundacji polegającą  m.in. na pełnej obsłudze umów dotacyjnych (współpraca 
komercyjna lub w oparciu o umowy partnerskie). Oferujemy także merytoryczne wsparcie podczas kontroli 
wydatkowania środków. Posiadamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę. Więcej: www.dfop.org.pl. 
 
Przygotowała: 

http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/520/jeleniogorskie-organizacje-pozarzadowe-blizej-siebie
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/519/wazne-ngo-powiat-zabkowicki
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/518/po-forum-organizacji-pozarzadowych-w-lubaniu
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/517/dpk-d-lubin-dla-rzecz-mieszkancow-powiatu
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/516/vi-forum-organizacji-pozarzadowych-powiatu-zgorzeleckiego-za-nami
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/514/male-dzialania-to-poczatek-duzego-zaangazowania
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/863/Wolontariat_przygotuje_do_wejscia_na_rynek_pracy
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/865/Oferta_Stowarzyszenie_Euro_Concret_dot_obslugi_umow_dotacyjnych
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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.dfop.org.pl/

