
 

                         
 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

Biuletyn informacyjny Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego 3/maj 

 
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: 
 
DZIEŃ SPOŁECZNEJ SUPER MOCY był niezwykły! Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz  
z partnerami już po raz trzeci zaprosiła mieszkańców Dolnego Śląska na wspólne świętowanie w dniu super 
mocy. Na wrocławskiej Pergoli, w pięknym słońcu, tysiące uśmiechniętych Dolnoślązaków poznawało ofertę 
i działalność ponad 100 organizacji pozarządowych z całego regionu i każdy mógł na swój sposób odczarować 
tajemniczy dla wielu skrót NGO lub ciągle egzotycznie brzmiący III Sektor. Żadna z wystawiających się organizacji 
pozarządowych nie pozwoliła nudzić się uczestnikom targów ani na moment. Były gry i zabawy dla najmłodszych, 
były frykasy dla dużych i małych oraz mnóstwo merytorycznych i ciekawych informacji o działaniach organizacji 
pozarządowych. Przy każdym stoisku kłębił się tłumek zainteresowanych, cierpliwie czekających na swoją kolej.  
W tym dniu niezwykle cieszyło nas to, że tak licznie odwiedziły nas dzieci i jesteśmy przekonani, że to był dla nich 
dzień pełen atrakcji i dobrej zabawy. Więcej informacji. 
 
Spotkanie informacyjne na temat funkcjonowania organizacji pozarządowej. Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-
Doradczy w Górze serdecznie zaprasza przedstawicieli NGO i aktywnych obywateli na spotkanie informacyjno - 
dyskusyjne pn. Prawidłowe funkcjonowanie organizacji w zakresie polityki rachunkowości, finansów  
i rachunkowości, rozliczeń podatkowych, rozrachunków publiczno-prawnych, rozliczanie dotacji/projektów. Więcej 
informacji.  
 
Inicjatyw lokalna na terenie Gminy Żmigród. W dniu 21 maja 2014 w kawiarni Zespołu Placówek Kultury  
w Żmigrodzie odbyło się spotkanie informacyjne nt. działań związanych z inicjatywą lokalną na terenie Gminy 
Żmigród oraz funduszem partycypacyjnym. W spotkaniu uczestniczył Wiceburmistrz Gminy Żmigród Zdzisław 
Średniawski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Czyżowicz, Radni Gminy Żmigród oraz organizacje pozarządowe. Na 
spotkaniu przedstawiony został harmonogram działań oraz idea budżetu obywatelskiego oraz, która spotkała się  
z aprobatą uczestników. Więcej informacji. 
 
IV Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych – Bolesławiec! 16 maja 2014 w Bolesławcu odbyło się IV 
Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych. Inicjatywa zorganizowana była przez Dolnośląski Punktu 
Konsultacyjno-Doradczego w Bolesławcu, który funkcjonuje w Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego. IV 
Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych skierowane było do aktywnych liderów i przedstawicieli organizacji  

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/15/566/Dolnoslaskie_Targi_Organizacji_Pozarzadowych_2014_Swieto_III_sektora
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/251/spotkanie-informacyjne-na-temat-funkcjonowania-organizacji-pozarzadowej-gora-11-06-2014
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/251/spotkanie-informacyjne-na-temat-funkcjonowania-organizacji-pozarzadowej-gora-11-06-2014
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/249/inicjatyw-lokalna-na-terenie-gminy-zmigrod-notatka-po-spotkaniu-informacyjnym
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z powiatu bolesławieckiego. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Starosty Bolesławieckiego i Prezydent miasta 
Bolesławiec. Więcej informacji. 
 
Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu oraz Wrocławiu cały czas zapraszają do skorzystania  
z oferty! Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja „Merkury” oraz partnerzy zapraszają do 
skorzystania z oferty Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej. W ofercie, szkolenia, warsztaty, doradztwa, usługi 
księgowe oraz marketingowe i wiele innych. Więcej informacji. 
 
Przestrzeń Inicjatyw Społecznych Slot Art Festival 8-12 lipca 2014. Po raz kolejny SlotArt Festival udostępnia 
przestrzeń inicjatywom społecznym, czyli osobom zrzeszonym bądź  nie które na co dzień realizują ciekawe 
przedsięwzięcia, chcą je zaprezentować w różny ciekawy sposób i zaprosić innych do uczestniczenia w nich. 
Przestrzeń Inicjatyw Społecznych to miejsce wymiany opinii na ważne społeczne tematy. Różnego rodzaju prelekcje, 
prezentacje, debaty spotkania z ciekawymi ludźmi którzy zmieniają świat.  Nie można nie zauważyć! Nie można 
przegapić! Aplikuj do Przestrzeni Inicjatyw Społecznych już teraz! Więcej informacji. 
 
Po raz pierwszy w Jeleniej Górze odbędą się I Jeleniogórskie Targi Organizacji Pozarządowych.  Na ten  czas Plac 
Ratuszowy stanie się miejscem aktywności lokalnych, jeleniogórskich organizacji pozarządowych. Więcej informacji.  
 
I Wojewódzkie Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego na Dolnym Śląsku. Wojewódzkie Forum Rad 
Działalności Pożytku Publicznego będzie okazją do dyskusji nad rolą Rad w rozwoju dialogu społecznego. Podczas 
Forum wojewódzkiego Rad Działalności Pożytku Publicznego przedstawimy dobre praktyki i inspiracje. Termin:  
6 czerwca 2014 r. w Jeleniej Górze, ul. Okrzei 10. Więcej informacji.  
 
W Polskę z III sektorem! - Regionalne Fora Inicjatyw Pozarządowych. W czerwcu odbywa się 15 z 16 Regionalnych 
Forów Inicjatyw Obywatelskich, organizowanych w ramach projektu „III sektor dla Polski”. Prawie na pewno  
w Państwa okolicy znajdzie się okazja, by debatować nad losami sektora, jego potrzebami, kształtem i przyszłością. 
Więcej informacji.  
 
W najbliższą środę kolejne spotkanie TechKlubów. W styczniu tego roku odbyły się pierwsze spotkania z liderami 
nowych technologii. W ośmiu polskich miastach na spotkania przyszli pierwsi goście łaknący technologicznej 
wiedzy. Dziś, na piątym TechKlubowym zjeździe fanów nowych technologii na mapie Polski znajduje się już  
13 miast. Zapraszamy do rejestracji! Więcej informacji.  
 
Pisary. Letni obóz liderski. Nie jest Ci obojętne, co dzieje się wokół Ciebie? Chcesz mieć wpływ na swoje otoczenie? 
Masz pomysły na działania, ale nie wiesz, jak się do tego zabrać? A może masz już sporo doświadczeń i chętnie się 
nimi podzielisz? Instytut Edukacji Społecznej zaprasza na letni obóz liderski, który odbędzie się w lipcu 2014 w 
Pisarach! Oferta jest skierowana do młodych w wieku 14-19 lat z Dolnego Śląska, którzy są zaangażowani w życie 
lokalnych społeczności.  Więcej informacji. 
 
Warsztaty w projekcie "Mama niezła w pracy" - trwa rekrutacja. Sesje coachingowe, konsultacje z doradcą 
zawodowym, warsztaty psychologiczne. To między innymi, program drugiej edycji bezpłatnego projektu „Mama 
niezła w pracy”, organizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Edukacji CEL we Wrocławiu. Projekt rozpocznie się 
w połowie czerwca i będzie miał formę weekendowych spotkań. Więcej informacji.  

http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/244/iv-powiatowe-forum-organizacji-pozarzadowych-boleslawiec-fotorelacja
http://www.dfop.org.pl/pl/333/nse/56/521/Caly_czas_zapraszamy_do_skorzystania_z_oferty_Osrodka_Wspierania_Ekonomii_Spolecznej_we_Wroclawiu
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/559/Przestrzen_Inicjatyw_Spolecznych_Slot_Art_Festival_8_12_lipca_2014
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/239/i-jeleniogorskie-targi-organizacji-pozarzadowych
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/985179.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/985770.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/985797.html
http://ies.org.pl/
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/985043.html
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Stowarzyszenie Ab Ovo zaprasza do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych w ramach projektu „Wspieranie 
działalności ośrodków poradnictwa obywatelskiego oraz wrocławskich mediacji w 2014 roku”. Stowarzyszenie 
oferuje bezpłatne porady z zakresu prawa: rodzinnego, spadkowego, lokalowego, pomocy społecznej, pracy i 
ubezpieczeń społecznych. Ponadto prowadzi program mediacji społecznych skierowany do mieszkańców 
Wrocławia. Więcej informacji. 
  

SZKOLENIA/WARSZTATY: 

 
Szkolenie Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Jeleniej Górze zaprasza na szkolenie: Podstawy 
księgowości i obowiązki formalno-prawne organizacji pozarządowych. Szkolenie odbędzie się w dniu 3 czerwca 
2014r w godzinach 09.00-16.00, Książnica Karkonoska (sala warsztatowa) ul. Bankowa 27 w Jeleniej Górze. Więcej 
informacji. 
 
Szkolenie multiplikatorów i multiplikatorek polsko-niemieckich wymian młodzieżowych. 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. Więcej informacji. 
 
Wrocław. Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku. Kurs jest realizowany wg rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dn 21.01.1997 w sprawie warunków jakie musza spełniać organizatorzy wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży szkolnej, także zasad jego organizowania i nadzorowania Dz.U. nr 218 poz. 1696r z późniejszymi 
zmianami. Kurs umożliwia zdobycie uprawnień do wykonywania obowiązków kierowników placówek wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Ostateczny termin zgłoszeń: 5 czerwca 2014r. 
Termin  9 i 10 czerwca 2014 w godz.16.30 – 20.30. Więcej informacji.  

Wrocław. Kurs obsługi programu kadrowo - płacowego w organizacji pozarządowej /umowa o pracę, umowa 
zlecenie, dzieło/ Termin 3 i 4 i 5 czerwca 2014 w godz. 16.30-20.30. Ostateczny termin zgłoszeń: 30 maja 2014r. 
Więcej informacji.   

Wrocław. BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami  w organizacji pozarządowej. Ostateczny 
termin zgłoszeń: 3 czerwca 2014r. Szkolenie bhp jest przeznaczone dla: pracodawców, w tym osób kierujących 
organizacją pozarządową, innych osób kierujących pracownikami. Szkolenie jest obowiązkowe dla w/w grup  
i zgodnie z wymaganiami powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż co 6 lat. 5 i 6  czerwca 2014  w godz. 9.00 – 
15.00. Więcej informacji.  

Wrocław. Kurs obsługi programu Płatnik ZUS wersja 9. Szkolenie adresowane jest do osób, które chcą poznać 
obsługę programu Płatnik ZUS w wersji 9.01.001B – zajęcia w sali komputerowej. Termin 10 i 11 czerwca  
w godz.17.00 – 20.00. Ostateczny termin zgłoszeń:  6 czerwca  2014r. Więcej informacji.  

Wrocław. Animator zabaw – warsztaty. Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę z dziećmi, 
młodzieżą,  pragnące wzmocnić swoje kompetencje oraz rozwinąć , udoskonalić swoje wypracowane umiejętności 
komunikacyjne, budowania i motywowania grupy. Termin  12 i 13  czerwca w godz.9.00 – 15.00. Ostateczny termin 
zgłoszeń:  9 czerwca  2014r. Więcej informacji.   

http://www.wroclaw.pl/bezplatne-porady-prawne
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/240/szkolenie-podstawy-ksiegowosci-i-obowiazki-formalno-prawne-organizacji-pozarzadowych-jelenia-gora-03-06-2014
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/240/szkolenie-podstawy-ksiegowosci-i-obowiazki-formalno-prawne-organizacji-pozarzadowych-jelenia-gora-03-06-2014
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/985103.html
http://www.wroclaw.pl/bezplatne-szkolenia-realizowane-przez-biuro-ds-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-01
http://www.wroclaw.pl/bezplatne-szkolenia-realizowane-przez-biuro-ds-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-01
http://www.wroclaw.pl/bezplatne-szkolenia-realizowane-przez-biuro-ds-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-01
http://www.wroclaw.pl/bezplatne-szkolenia-realizowane-przez-biuro-ds-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-01
http://www.wroclaw.pl/bezplatne-szkolenia-realizowane-przez-biuro-ds-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-01
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Wrocław. Organizacja pozarządowa jako płatnik podatku dochodowego i VAT. Termin 12 i 17 czerwca 2014  
w godz.17.00 – 20.00.  Ostateczny termin zgłoszeń:  10 czerwca  2014r. Więcej informacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.wroclaw.pl/bezplatne-szkolenia-realizowane-przez-biuro-ds-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-01
http://www.dfop.org.pl/

