
 

                         
 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

Biuletyn informacyjny Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego 
4/czerwiec 

 
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: 
 
W tym roku Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych świętowała 10lecie powstania działalności. Z tej 
okazji w Krzyżowej k. Świdnicy, w siedzibie Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, w dniach 27-28 
czerwca 2014 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie DFOP połączone z obchodami jubileuszu oraz targami dla 
organizacji pozarządowych. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości. Zdjęcia.  
 

   
 
Notatka po szkoleniu w Bolesławcu. Dnia 24 czerwca 2014 w Urzędzie Gminy w Bolesławcu odbyło się szkolenie 
dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu bolesławieckiego pn. "Integracja i budowanie partnerskiej 
współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi". Celem szkolenia była nabywanie wiedzy w zakresie 
partnerskiej współpracy, pokazanie możliwości rozwoju NGO poprzez partnerstwo i współpracę, wymianę zasobów 
i realizację wspólnych działań. Szkolenie poprowadziła Edyta Rząsa, trener i doradca ds. funduszy. Więcej. 
 

    
 

http://www.inkubatorngo.info/
http://www.inkubatorngo.info/2/lokalne-inkubatory
https://www.facebook.com/inkubatorNGO.info
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152502010614002.1073741845.397598309001&type=1
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/267/notatka-po-szkoleniu-w-boleslawcu
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Forum Dobrych Praktyk jednostek samorządu terytorialnego na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego! Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego zaprasza prezesów, członków organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy do udziału w „Forum 
Dobrych Praktyk jednostek samorządu terytorialnego na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”, 
które odbędzie się w dniu 4 lipca 2014 r. w Legnicy w sali konferencyjnej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo - 
Technicznych NOT "Zagłębia Miedziowego" przy ul. Złotoryjskiej 87. „Forum…” odbędzie się pod hasłem 
„Bezpieczeństwo i higiena pracy w organizacjach pozarządowych współpracujących z wolontariuszami”. Wiecej. 
 
Notatka po spotkaniu informacyjnym w Górze. W dniu 11 czerwca 2014 roku odbyło się spotkanie informacyjny, 
które prowadziła Pani Krystyna Wiśniewska doradca ds. funduszy w Dolnośląskim Punkcie Konsultacyjno-
Doradczym w Górze. W spotkaniu udział wzięło 7 osób. Pani Krystyna Wiśniewska przedstawiła ogólne zasady 
rachunkowości, które obowiązują organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje itp.,). Więcej.  
 

   
 
Konsultacje Społeczne, a co to takiego? To nic innego jak jedna z najbardziej skutecznych i znanych metod  do 
rozwiązywania problemów społecznych! Jeśli tylko mieszkańcy oraz urzędnicy chcą rozmawiać i wspólnie radzić w 
sprawie problemów, z którymi się borykają, mogą poprzez konsultacje społeczne osiągnąć bardzo dużo dla dobra 
całego społeczeństwa. Więcej.  
 
3 (lipca) w 3 Sektorze o III sektorze - liczymy na wrocławskie NGO. Wrocławskie organizacje pozarządowe włączają 
się w budowanie Ogólnopolskiej Strategii Rozwoju III sektora! Organizatorzy zapraszają na przedstawicieli 
wrocławskich organizacji pozarządowych na spotkanie wypracowujące rekomendacje do ogólnopolskiej strategii 
rozwoju sektora pozarządowego. Spotkanie odbędzie się 3 lipca 2014 r. Więcej. 
 
Dlaczego warto zrobić kampanię niskoemisyjną we Wrocławiu? Wyniki oceny jakości powietrza nie pozostawiają 
żadnych wątpliwości  Wrocław musi w najbliższej przyszłości zmierzyć się z problemem zanieczyszczenia powietrza. 
Biorąc przykład z Krakowa, chcemy zaangażować mieszkańców Wrocławia i całego Dolnego Śląska, organizacje 
pozarządowe, naukowców, lekarzy, urzędników, samorządowców w inicjatywę na rzecz poprawy jakości powietrza 
na Dolnym Śląsku. Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby, dla których temat zanieczyszczenia powietrza i jego 
skutków dla zdrowia jest ważny. Więcej informacji na temat kampanii znajdą Państwo na stronie: 
http://www.ekounia.org.pl/. Wszystkie osoby zainteresowane włączenie się w inicjatywę na rzecz poprawy jakości 
powietrza na Dolnym Śląsku prosimy o kontakt z Ewą Rakiel  email: erakiel@eko.org.pl, tel. 669 147 997. 
 

http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/266/forum-dobrych-praktyk-jednostek-samorzadu-terytorialnego-na-rzecz-wspierania-rozwoju-spoleczenstwa-obywatelskiego-legnica-4-lipca-2014
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/265/notatka-po-spotkaniu-informacyjnym-w-gorze-11-06-2014
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/62/578/Konsultacje_Spoleczne_a_co_to_takiego_artykul
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/993122.html
http://www.eko-unia.org.pl/ekounia/index.php/pl/projekty-i-dzialania/nasze-dzialania/1843-kampania-na-rzecz-czystego-powietrza
mailto:erakiel@eko.org.pl


 

                         
 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

Fundacja Metro: zapraszamy, namawiamy, zachęcamy!!! FOTOTEAM – ta grupa jest właśnie dla Ciebie! Wstąp do 
grupy, a my nauczymy Cię zasad dobrej fotografii i obrabiania zdjęć! Zdjęcia będą ciekawym doświadczeniem dla 
wszystkich, którzy lubią czerpać radość z odkrywania nowych możliwości. Zachęcamy tych, którzy mają ochotę 
aktywnie spędzić czas, zawrzeć nowe znajomości, są ciekawi ludzi i świata. Zgłoszenie pod adresem email 
foto@fundacja-metro.pl. Więcej.   
 
Społeczne pocztówki. Podróżujecie po Polsce, a może spędzacie wakacje w mieście? Gdziekolwiek jesteście – 
rozejrzycie się. Jeśli wpadnie Wam w oko fajna społeczna inicjatywa – zróbcie zdjęcia, krótko opiszcie, co 
przedstawiają i przyślijcie na adres: redakcja@portal.ngo.pl, wpisując w tytule: społeczna pocztówka. Zdjęcia nie 
powinny przekraczać wielkości 1,5 MB. Będziemy je na bieżąco, przez całe wakacje publikować w portalu. Akcja 
trwa do końca sierpnia. Źródło i informacje. 
 
Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów z Dolnego Śląska. Fundacja Edukacji Międzynarodowej do 1 
sierpnia 2014 czeka na wnioski tegorocznych maturzystów, którzy chcą uzyskać stypendia w wysokości 5000 zł na 
najbliższy rok akademicki. Szanse mają ci, którzy rozpoczynają studia na polskich uczelniach państwowych mających 
uprawnienia do nadawania tytułu naukowego magistra, pochodzą z małych miejscowości Dolnego Śląska, a dochód 
na członka ich rodziny nie przekracza 1176 zł na osobę. Więcej.  
 
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. 
 
Projekt "Sukurs" Stowarzyszenia NOMADA. Stowarzyszenie NOMADA szuka osób, które zainteresowane są 
tematem i pracą przeciwdziałającą przemocy motywowanej nienawiścią i uprzedzeniami, w szczególności wśród 
imigrantów. Oferuje bezpłatne szkolenia, praktyki/wolontariat i możliwość podjęcia pracy po cyklu szkoleń i 
praktyce w terenie. Osobom, które się zakwalifikują oferuje darmowe szkolenia z zakresu community-workingu 
oraz przemocy motywowanej uprzedzeniami, a także wsparcie przy pracy. 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.  
 
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 

mailto:foto@fundacja-metro.pl
http://fundacja-metro.pl/fototeam/
http://redakcja@portal.ngo.pl
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/992985.html
http://fem.org.pl/new/pl/program-stypendiow-pomostowych/aktualnocistypendiapomostowe.html
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://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/993466.html
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/985043.html
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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: 

 
Rusza rekrutacja do II edycji Programu Menedżerowie NGO. Program Menedżerowie NGO (PROMENGO) to cykl 
edukacyjny adresowany do kadr zarządzających organizacjami pozarządowymi. Podczas zajęć można będzie 
wzmocnić kompetencje w 9 kluczowych obszarach – od planowania strategicznego, marketingu, zarządzania 
zasobami ludzkimi, przez zarządzanie finansami, wybrane zagadnienia prawa, pozyskiwanie środków, po 
umiejętności interpersonalne, zarządzanie zespołem i ewaluację. Zgłoszenia można przesyłać do 17 lipca 2014. 
Rekrutacja. 
 
Warsztaty pracy grupowej w Niemczech połączone z uczestnictwem w Targach Lipskich Modell-Hobby-Spiel 
Leipzig. Cel warsztatów jest poznanie aktywnych i kreatywnych formy pracy z grupą, poznanie niemieckiej 
perspektywy organizacji festynów i imprez dla dzieci oraz młodzieży, przybliżenie kultury oraz historii Saksonii i 
Niemiec. W programie: warsztaty pedagogiczne na temat kreatywnej i aktywnej pracy z grupą, udział w Targach 
Lipskich – Model-Hobby-Spiel (http://www.modell-hobby-spiel.de) – targach zabaw, gier, kreatywnego spędzania 
czasu wolnego, hobby, modelarstwa, ozdób adwentowych i zabawek edukacyjnych.  Więcej.   
 
Bezpłatne szkolenie „Skuteczna współpraca z wolontariuszami”. Jak współpracować z wolontariuszami? Jakie 
obowiązki wobec wolontariusza ma organizacja pozarządowa? Kiedy organizacja jest zobowiązana opłacić 
wolontariuszowi ubezpieczenie? Jak przygotować program wolontariatu w organizacji? Jeżeli  szukasz odpowiedzi 
na te oraz inne pytania dot. wolontariatu, przyjdź na bezpłatne szkolenie i dowiedz się, jak skutecznie 
współpracować z wolontariuszami! Zajęcia odbędą się 14 lipca 2014 w Jeleniej Górze. Więcej. 
 
Warsztaty dla edukatorów „Laboratorium edukacji globalnej”. Fundacja EkoRozwoju zaprasza do zgłaszania się na 
bezpłatne warsztaty dla edukatorów poświęcone różnorodnym zagadnieniom związanym z prowadzeniem zajęć w 
tematyce szeroko pojętej edukacji globalnej. Zajęcia odbędą się w lipcu 2014 we Wrocławiu. Więcej. 
 
Polsko-Niemiecki Kurs Tandemowy. Rusza nabór na kolejną edycję Polsko-Niemieckiego Kursu Tandemowego i 
Towarzystwo im. Edyty Stein zaprasza do udziału w tym wydarzeniu. Tandem odbędzie się w terminie 9-23 sierpnia 
2014 we Wrocławiu. Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla multiplikatorów - osób, które mają 
doświadczenie w pracy w III sektorze w zakresie współpracy polsko-niemieckiej, są liderami grup młodzieżowych, 
wolontariuszami, itp. Udział w zajęciach jest płatny. Więcej.  
 
 

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-porady-prawne
http://www.faoo.pl/pl/promengo/rekrutacja/
http://www.modell-hobby-spiel.de/
http://szkolenia.wychowawcy.wroclaw.pl/
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/992838.html
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/993038.html
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/992964.html
http://www.dfop.org.pl/

