
 

                         
 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

Biuletyn informacyjny Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego  
Lipiec 2017 

 
Zapraszamy na strony projektu: http://www.dfop.org.pl/pl/436/Dolnoslaska_Siec_Doradztwa_Pozarzadowego/, 
https://www.facebook.com/dsdp.org/?fref=ts, 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 SIECI: 
 
Drodzy Członkowie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, 
Drodzy Doradcy Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego, 
Szanowni Państwo - aktywni Dolnoślązacy, przypominamy o ważnych datach wydarzeń, na których nie może Was 
zabraknąć! 

8-9 września, Warszawa - VIII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 

23-24 września Radków – Spotkanie wewnętrzne Sieci 

7 października – Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych 

 

Konkurs Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego: Listopad i Grudzień 2017 r. Na działania każdego DPK-D 

w okresie realizacji zadania oferent zobowiązany jest przeznaczyć minimum kwotę 5 900 zł, tj. minimum 2 950 zł 

średnio miesięcznie. Powyższe kwoty powinny zostać przeznaczone m.in. na: a) wynagrodzenie doradców DPK-D w 

kwocie nie mniejszej niż 40 zł/godzina, b) zwrot kosztów dojazdów na: doradztwa mobilne, spotkanie 

podsumowujące pracę DPK-D/Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego, szkolenie organizowane przez 

oferenta dla doradców DPK-D w kwocie nie mniejszej niż 800 zł na okres realizacji zadania, c) koszty 

administracyjne w kwocie nie mniejszej niż 150 zł/miesiąc. Termin składania ofert: do 18.08.2017 r. 

Więcej informacji 

 

Jak zmieniła się nasza demokracja? Czym różni się polska demokracja od niemieckiej i z jakimi wyzwaniami muszą 

się one mierzyć? Jak możemy chronić demokrację? Jak funkcjonuje dziennikarstwo międzynarodowe? W grupie 

polsko-niemieckiej uczestnicy seminarium wybiorą wspólny temat, któremu każdy uczestnik kolejno poświęci 

artykuł, napisany z własnej perspektywy oraz w swoim języku ojczystym. Artykuły zostaną opublikowane na blogu 

politikorange. Podczas seminarium uczestnicy będą również mogli bliżej poznać organizacje zajmujące się 

wzmacnianiem demokracji, a także poznać kulturę kraju sąsiada podczas wieczorów tematycznych. W kwestiach 

merytorycznych i językowych pomogą doświadczeni dziennikarze oraz pośrednicy językowi, dlatego wymagana jest 

znajomość jednego z języków: angielskiego lub niemieckiego. 

http://www.dfop.org.pl/pl/436/Dolnoslaska_Siec_Doradztwa_Pozarzadowego/
https://www.facebook.com/dsdp.org/?fref=ts
http://www.inkubatorngo.info/
https://www.facebook.com/dsdp.org/
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,39713,idmp,127,r,r
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Jugendpresse Deutschland oraz GFPS-Polska organizują od 20 do 25 sierpnia 2017 roku w Görlitz seminarium 

dziennikarskie dla młodych Polaków i Niemców w wieku od 16 do 26 lat. http://www.pnwm.org/aktualnosci-i-

projekty/projekty-partnerow/programy-dla-mlodziezy/deutsch-polnisches-journalismusseminar-zum-thema-

demokratie-im-wandel-ein-seminar-fuer-jugendliche-und-junge-erwachsene/#content Można się jeszcze zgłosić 

 

Saksońska Fundacja Krajowa Przyroda i Środowisko (Drezno / Niemcy), Międzynarodowe Centrum Spotkań St. 
Marienthal (Ostritz / Niemcy) oraz Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego 
"Pogranicze" (Lubań) serdecznie zapraszają do udziału w polsko-niemieckiej konferencji regionalnej Trójnarodowej 
Sieci Edukacji Ekologicznej (TSEE), która odbędzie się 13 września 2017 r. (środa) w Ostritz (Saksonia / Niemcy). 
Spotkanie jest skierowane do przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się edukacją ekologiczną w Saksonii 
i na Dolnym Śląsku. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane i omówione nowe projekty i obszary zainteresowań 
w zakresie edukacji ekologicznej z obu regionów. Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania nowych impulsów do 
pracy edukacyjnej oraz prezentacji własnych pomysłów na projekty i znalezienia partnerów do ich realizacji. Udział 
w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie konferencji na j. polski. 

Zgłoszenia udziału, przy wykorzystaniu załączonego formularza, są przyjmowane do 01.09.2017 wyłącznie drogą 
mailową na adres: gula@pogranicze-csb.home.pl Osoba do dalszych kontaktów dla uczestników z Dolnego Śląska: 
Magdalena Guła - Stowarzyszenie P-ZFST "Pogranicze" W Lubaniu e-mail: gula@pogranicze-csb.home.pl, tel. 75 721 
50 77 

Rajd górski Oddział Łużycki PTSM w Lubaniu serdecznie zaprasza miłośników górskich wędrówek do udziału 
w Rajdzie Górskim Euroregionu Nysa - KARKONOSZE 2017, który odbędzie się w dniach 4 – 8 października 2017 r. 
Zapisy poprzez opłacenie wpisowego i dostarczenie organizatorowi karty zgłoszenia (drużyny 3-10 osobowe i turyści 
indywidualni) w terminie do 27.09.2017 r. emailem lub pocztą na adres organizatora. Szczegółowe informacje nt. 
warunków udziału oraz karty zgłoszeniowe: http://www.ptsmluban.vipserv.org/kark2017.htm 

 
Dzień Placka w Henrykowie Stowarzyszenie Rozwoju Henrykowa Lubańskiego serdecznie zaprasza 20 sierpnia 
2017 r. (niedziela) do Henrykowa Lubańskiego do udziału w dożynkach pt. "DZIEŃ PLACKA". W programie 
wydarzenia m.in. otwarty konkurs na najbardziej oryginalny i najsmaczniejszy placek. Zapraszamy miłośników 
gotowania i smakoszy do odwiedzenia Henrykowa Lubańskiego. 
 
Testowanie sprzętu w wirtualnej rzeczywistości HTC Vive i Gear VR 30 września 2017 r. (sobota) w MDK w Lubaniu 
odbędzie się wydarzenie "VR Lubań 2017", organizowane przez  Łużyckie Stowarzyszenie Miłośników Modelarstwa 
w Lubaniu "Pasjonat", podczas którego każdy zainteresowany będzie mógł przetestować sprzęt wirtualnej 
rzeczywistości HTC Vive i Gear VR. Dodatkowo udostępniony zostanie sprzęt Commodore 64 z lat 80. Rozpoczęcie o 
godz. 10:00, zakończenie 18:00. WSTĘP WOLNY! Wydarzenie ma na celu interaktywne zaprezentowanie 
najnowszych możliwości technologii wirtualnej rzeczywistości, przyczyniającej się do wspomagania modelowania 
3D, tworzenia makiet, projektowania gier oraz aktywnej interakcji człowiek-komputer. Kontakt do 
Organizatora: benek.karwinski@gmail.com  
Film promujący wydarzenie:https://www.youtube.com/watch?v=TQatzR0uqSY 
 

http://www.pnwm.org/aktualnosci-i-projekty/projekty-partnerow/programy-dla-mlodziezy/deutsch-polnisches-journalismusseminar-zum-thema-demokratie-im-wandel-ein-seminar-fuer-jugendliche-und-junge-erwachsene/#content
http://www.pnwm.org/aktualnosci-i-projekty/projekty-partnerow/programy-dla-mlodziezy/deutsch-polnisches-journalismusseminar-zum-thema-demokratie-im-wandel-ein-seminar-fuer-jugendliche-und-junge-erwachsene/#content
http://www.pnwm.org/aktualnosci-i-projekty/projekty-partnerow/programy-dla-mlodziezy/deutsch-polnisches-journalismusseminar-zum-thema-demokratie-im-wandel-ein-seminar-fuer-jugendliche-und-junge-erwachsene/#content
mailto:gula@pogranicze-csb.home.pl
mailto:gula@pogranicze-csb.home.pl
http://www.ptsmluban.vipserv.org/kark2017.htm
mailto:benek.karwinski@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=TQatzR0uqSY
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Podziękowania dla wszystkich, którzy głosowali 11.07.2017 zostały ogłoszone wyniki konkursu "LAPTOPY DO 
POMOCY", zorganizowanego przez TechSoup Polska. Na konkurs wpłynęło 111 zgłoszeń z całej Polski, w tym post 
konkursowy przygotowany przez Klub Liderów Młodzieżowych w Lubaniu, prowadzony przez Stowarzyszenie 
"Pogranicze". Nasz post nie wygrał. Zajął jednak bardzo wysokie 5. miejsce w kategorii na największą liczbę 
reakcji!!!(informacja na podstawie e-maila od TechSoup Polska). Dziękujemy Wam za wsparcie. Tak świetny wynik, 
w samej czołówce konkursu, osiągnęliśmy tylko dzięki Wam :) 
Tu komunikat TechSoup Polska: www.techsoup.pl/pl/item-details/1915/wyniki-konkursu-dla-ngo-rozdajemy-
laptopy-do-pomocy TechSoup Polska obiecuje organizację podobnych konkursów przyszłości. Będziemy startować. 
Już teraz zapraszamy Was do ponownej zabawy i wspierania naszej działalności :) Klub Liderów Młodzieżowych 
prowadzony przez Stowarzyszenie P-ZFST "Pogranicze". 
 
 

WIADOMOŚCI/INFORMACJE Z KRAJU i REGIONU: 

 

12 lipca 2017 r. odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności.  

To nowa instytucja, która będzie działać w Kancelarii Premiera i realizować programy rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego. A zacznie od przejęcia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt ustawy pojawił się  
w listopadzie 2016 r. (ngo.pl ujawniło jego pierwszą, nieoficjalną wersję). Jeszcze wtedy nowa instytucja nazywała 
się Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Zgłoszony na przełomie czerwca i lipca 2017 r. 
projekt mówi już o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2083965.html 

 

Jaka będzie ekonomia społeczna i solidarna? Prace nad przedstawionym w czerwcu 2017 r. wstępnym projektem 
założeń do ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej rozpoczęły się w październiku 2016 r. Pod dokumentem 
podpisuje się Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej oraz Grupa ds. strategicznych i programowych Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

Więcej 

 

Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych Stowarzyszenie Instytut 
Nowych Technologii zaprasza do udziału w projekcie, który zakłada inkubację, rozwinięcie i przetestowanie 60 
pomysłów zgłoszonych przez innowatorów z całej Polski. W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania grantu 
dla osób lub instytucji, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie w zakresie kształcenia ustawicznego.  To już 
druga z trzech planowanych edycji projektu, który potrwa do lipca 2019 r.  Przewidywana kwota grantu wynosi 35 
000 zł. Zachęcamy również innowatorów po niższe granty na innowacje do 10 000 – 15 000 zł. 

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych w trakcie trwania rekrutacji, których terminy będą podawane 
na stronie internetowej projektu w zakładce  Aktualności -> Harmonogram spotkań informacyjnych. Liczba miejsc 
ograniczona. Obowiązują zapisy. Początek przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych rozpocznie się 20 lipca 2017 

Więcej informacji na stronie: www.inkubatorinnowacji.com   

Zachęcamy do kontaktu mailowego: innowacje@newtechlodz.com  

http://www.techsoup.pl/pl/item-details/1915/wyniki-konkursu-dla-ngo-rozdajemy-laptopy-do-pomocy
http://www.techsoup.pl/pl/item-details/1915/wyniki-konkursu-dla-ngo-rozdajemy-laptopy-do-pomocy
http://www.wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2003804.html
http://www.wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2080529.html
http://www.wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2080529.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2083965.html
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2087182.html
http://www.inkubatorinnowacji.com/
mailto:innowacje@newtechlodz.com
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Inspiracje – Męska Szopa we Wrocławiu, czyli warsztatownia, w której głównie mężczyźni, ale nie tylko, mogliby 
spotkać się i pomajsterkować. Takie miejsca są bardzo popularne w Australii, w Polsce powstały już w Warszawie 
i w Słupsku. Dwie istniejące w Polsce Szopy wyposażyła w narzędzia i sprzęt firma Jula. Mamy nadzieję, że we 
Wrocławiu będzie podobnie. Szukamy osób, którym podoba się idea stworzenia takiego miejsca we Wrocławiu i ma 
pomysł, jak takie miejsce mogłoby funkcjonować, kto (jakaś organizacja pozarządowa) mógłby je 
prowadzić/nadzorować. Wrocławskie Centrum Seniora będzie służyło pomocą merytoryczną i wsparciem 
w medialnym nagłośnieniu przedsięwzięcia. Poniżej linki do już istniejących w Polsce Męskich Szop: 

http://naszaziemia.pl/programy/meska-szopa/  

http://warszawa.eska.pl/poznaj-miasto/w-warszawie-dziala-pierwsza-meska-szopa-co-to-takiego-wideo-nowa-tv-
24-godziny/381662  

http://www.slupsk.pl/meska-szopa-juz-otwarta-zapraszamy-do-bezplatnego-majsterkowania-60940/  

 

Kto może korzystać z bezpłatnego czasu antenowego w mediach publicznych? W jaki sposób o ten czas zabiegać? 
Jak zrealizować kampanię społeczną bez wydawania dużych pieniędzy? Zapraszamy do obejrzenia nagrania z 
webinarium portalu ngo.pl: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2086487.html  

 

Umowa o dzieło Wasza organizacja pozarządowa zleca prace takie jak np. zaprojektowanie strony internetowej? Są 
to prace, które mają przynieść konkretny rezultat? Podpisujecie wtedy umowę o dzieło? Obejrzyj naszą infografikę 
– sprawdź, na co zwrócić uwagę, żeby w prawidłowy sposób zawrzeć umowę. 

Więcej informacji 

 

KONKURSY Z NAGRODAMI: 

 

Program małych grantów Fare (Small grants) ma na celu finansowanie działań realizowanych na poziomie 
lokalnym i regionalnym, w klubach i społecznościach lokalnych. Inicjatywy te powinny przeciwdziałać dyskryminacji, 
promować włączenie społeczne i jednoczyć ludzi pochodzących z różnych środowisk za pomocą piłki nożnej. Termin 
składania wniosków: 10 września 2017 r.  

Więcej informacji 

 

Znasz osobę, która działa na rzecz pomocy dzieciom? Zgłoś ją do Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman! 

Od 2011 roku Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) oraz Fundacja Zeszytów Literackich 
przyznają Nagrodę im. Aliny Margolis-Edelman osobom zaangażowanym w pracę na rzecz pomocy dzieciom. 
Kandydatów można zgłaszać do 30 września 2017. Celem Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman jest promocja 
osiągnięć i sylwetek osób, których pasja, energia działania i zaangażowanie w pomoc dzieciom są wyjątkowe,  
a także upamiętnienie patronki nagrody. 

Więcej informacji 

 

http://naszaziemia.pl/programy/meska-szopa/
http://warszawa.eska.pl/poznaj-miasto/w-warszawie-dziala-pierwsza-meska-szopa-co-to-takiego-wideo-nowa-tv-24-godziny/381662
http://warszawa.eska.pl/poznaj-miasto/w-warszawie-dziala-pierwsza-meska-szopa-co-to-takiego-wideo-nowa-tv-24-godziny/381662
http://www.slupsk.pl/meska-szopa-juz-otwarta-zapraszamy-do-bezplatnego-majsterkowania-60940/
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2086487.html
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2086565.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2107291.html
http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/2078887.html
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Rusza II nabór pomysłów na innowacje społeczne w obszarze rynku pracy. Zgłoszenia będą przyjmowane od 7 
sierpnia do 6 września 2017 r. 

Aby zgłosić swój pomysł należy wejść na stronę www.rynekpracy.wiosna.org.pl/inkubator i zapoznać się  
z regulaminem udziału w projekcie wraz z załącznikami, a następnie wypełnić i wysłać elektroniczny formularz 
zgłoszeniowy (II tura rekrutacji trwa od 7 sierpnia do 6 września 2017r.). 

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2084050.html 

 
Przygotowała: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, ul. Kołłątaja 31/ 1 i 2, 50-004 Wrocław, tel./faks 
(71) 793 23 24, www.dfop.org.pl. 

 
 

http://www.rynekpracy.wiosna.org.pl/inkubator
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2084050.html
http://www.dfop.org.pl/

