
 

                         
 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

Biuletyn informacyjny Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego 
7/wrzesień 

 
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: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli znasz kogoś wyjątkowego nie czekaj i zgłoś 

kandydaturę do naszego konkursu! 

 

Termin składania zgłoszeń do 7 października 2014r. 

 

IX edycja konkursu 
Akcja Akacja, Akcja Dąb – Niezwykli Dolnoślązacy 

2014 
 
Konkurs przeznaczony jest dla aktywnych 
Dolnoślązaków zarówno kobiet jak i mężczyzn, 
działających na rzecz innych osób oraz swojego 
najbliższego otoczenia, którzy swoim zaangażowaniem 
budują lepsze jutro. 
 
Podczas finału laureaci w towarzystwie wszystkich osób 
nominowanych symbolicznie zasadzą w wrocławskim 
Parku Edyty Stein drzewka Akacji i Dębu, które będą 
nosić ich imiona. Tym samym, po raz kolejny powiększy 
się aleja zasłużonych Dolnoślązaków, którzy swoją 
codzienną i bezinteresowną pracą przyczyniają się do 
rozwoju naszego regionu! Czekamy na Państwa 
zgłoszenia! Szczegóły: http://www.dfop.org.pl/. 

Szkolenie - Mam pomysł i co dalej? - Tworzenie projektów oraz elementy fundraisingu [Polanica Zdrój, 2-3 
październik 2014]. Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Kłodzku zaprasza NGO i grupy nieformalne na 
szkolenie „Mam pomysł i co dalej?” z tworzenia projektów z elementami fundraisingu. Szkolenie odbędzie się 2 
października 2014 godz.14.30 i 3 października 2014 godz.16.00 w Gospoda Altheide, ul. Kłodzka 1 w Polanicy-Zdrój. 
Szczegóły: http://www.inkubatorngo.info/. 
 
Zapraszamy na seminarium pt. „Włoskie rozwiązania na polskim rynku”. Fundacja „Merkury” wraz z Dolnośląską 
Federacją Organizacji Pozarządowych serdecznie zapraszają przedstawicieli JST, instytucji rynku pracy, instytucji 
integracji i pomocy społecznej (np. OPS, ZAZ, WTZ), organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych do 

http://www.inkubatorngo.info/
http://www.inkubatorngo.info/2/lokalne-inkubatory
https://www.facebook.com/inkubatorNGO.info
http://www.dfop.org.pl/pl/408/Akcja_Akacja_Akcja_Dab_2014/
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/305/szkolenie-mam-pomysl-i-co-dalej-tworzenie-projektow-oraz-elementy-fundraisingu-polanica-zdroj-2-3-pazdziernik-2014
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wzięcia udziału w seminarium pt. „Włoskie rozwiązania na polskim rynku” w dniu 4 października 2014 r. o godzinie 
11.00 w Hotel Ibis Style, Plac Konstytucji 3 Maja 3 we Wrocławiu. Celem seminarium jest wskazanie 
wypracowanych rozwiązań włoskich możliwych do zaadoptowania w Polsce w zakresie współdziałania jednostek 
administracji publicznej z przedsiębiorstwami społecznymi w realizacji zadań publicznych dla lokalnej społeczności 
oraz tworzenia partnerstw-konsorcjów podmiotów ekonomii społecznej. Zapraszamy! Szczegóły: 
http://www.dfop.org.pl/. 
 
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wspólnie z Fundacją "Merkury" serdecznie zaprasza do udziału 
w dwudniowym warsztacie tematycznym, który odbędzie się w dniach 15-16 września 2014r. w Ząbkowicach 
Śląskich. Reprezentujesz organizację pozarządową, która nie prowadzi działalności gospodarczej? Chcesz 
dowiedzieć się jakie są symptomy i etapy wypalenia zawodowego oraz jak umiejętnie kierować sobą w stresie? Jeśli 
twoje odpowiedź brzmi TAK to zapraszamy do udziału w bezpłatnym dwudniowym warsztacie pt. „Umiejętne 
kierowanie sobą w stresie oraz rozpoznawanie symptomów wypalenia zawodowego w pracy w organizacji 
pozarządowej”. Więcej na http://www.dfop.org.pl/.  
 
Młodzież przygotowuje się do debat przedwyborczych. Młodzi ludzie z Góry, Głogowa, Żmigrodu oraz Jeleniej 
Góry, którzy zaangażowali się w projekt „POSTAW na MŁODZIEŻ” realizowany przez Fundację „Umbrela” oraz 
Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych przygotowuje się do przeprowadzenia debat przedwyborczych w 
swoich miejscowościach. Obecnie trwają warsztaty dla młodzieży, które zakończą się serią lokalnych debat z 
kandydatami w wyborach samorządowych. W ten sposób przypomnimy jak ważne są wybory samorządowe oraz 
wspólnie stworzymy przestrzeń do dyskusji nad lokalnymi problemami oraz ich rozwiązaniami. Liczymy, że 
zaangażowanie młodzieży (uczestników projektu), a także kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów oraz 
radnych w debaty zwiększą zainteresowanie mieszkańców sprawami lokalnym oraz pomogą dokonać wyborów w 
dniu głosowania. Znamy już datę pierwszej debaty – odbędzie się w Górze 14 października 2014r. A już niebawem 
poznamy daty kolejnych debat. Więcej o projekcie: http://www.dfop.org.pl/.  
 
Masz Głos, Masz Wybór 2014 – informacja o naborze do akcji. Już 16 listopada odbędą się wybory samorządowe. 
Wybierzemy osoby, z którymi będziemy współpracować i które będą decydowały o tym co się będzie działo w 
naszych miastach i wsiach przez 4 lata. Powierzymy im tak ważne sprawy, jak edukacji naszych dzieci, wygląd 
naszych gmin i nasze bezpieczeństwo. Zadbajmy wspólnie o to, aby mieszkańcy licznie wzięli udział w wyborach i 
świadomie zdecydowali na kogo zagłosują! Zaprasza Fundacja im. Stefana Batorego. Więcej: 
http://www.maszglos.pl/dolacz-do-akcji/. 
 
Branżowe wsparcie dla organizacji pracujących z młodzieżą! Dolnośląska Rada ds. Młodzieży zaprasza wszystkie 
organizacje pracujące z dziećmi i młodzieżą do skorzystania z Mobilnego Biura Doradczego i systemu komunikacji 
młodzieżowej! Wszystkie oferty są bezpłatne! Mobilne Biuro Doradcze: jeśli macie ciekawe pomysły, ale brak Wam 
wiedzy jak przekuć je w skuteczne działania, jeśli zastanawiacie się skąd pozyskać środki na swoje działania, jeśli 
gubicie się w gąszczu procedur, jeśli czujecie potrzebę zmiany… Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy 
naszych doradców! Oferujemy bezpłatne wsparcie z dojazdem do organizacji. UWAGA! Limit miejsc! Komunikacja 
młodzieżowa: zapraszamy do korzystania z naszych kanałów informacyjnych: www.fajnie.org  - portal dla młodzieży 
i organizacji www.facebook.com/drmorgpl, twitter: @drmorgpl. Źródło oraz szczegóły: 
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/1011282.html 
 

http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/625/Zapraszamy_na_seminarium_pt_Wloskie_rozwiazania_na_polskim_rynku
http://www.dfop.org.pl/
http://www.dfop.org.pl/pl/399/POSTAW_na_MLODZIEZ/
http://www.maszglos.pl/dolacz-do-akcji/
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/1011282.html


 

                         
 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Lubinie  prowadzony przez Stowarzyszenie Civis Europae 
zorganizował szkolenie nt. “Zakładanie Stowarzyszeń i Fundacji”, które odbyło się 22 września 2014 roku w 
Przemkowie w siedzibie Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia "Przemko-landia" w godz. 10.00 – 16.00. Tematy 
podejmowane na szkoleniu: Jak założyć i zarejestrować stowarzyszenie, kto może być członkiem stowarzyszenia, 
zwołanie i przeprowadzenie zebrania założycielskiego, omówienie wstępnego statutu przyszłego stowarzyszenia 
etc. Zapraszamy do zapoznania się z całą ofertą Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego: 
www.inkubatorngo.info.  
 
Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza do udziału w 11. edycji konkursu o tytuł 
„Dolnośląskiego Wolontariusza Roku”. Podobnie jak w roku ubiegłym wybierzemy również Dolnośląską Grupę 
Wolontariacką Roku i Dolnośląskiego Koordynatora Wolontariatu Roku. Nabór wniosków trwa do 17 października 
2014r. Jak co roku Konkurs jest organizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 
ustanowionego w 1986 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Celem przedsięwzięcia jest promowanie idei 
wolontariatu oraz propagowanie aktywności społecznej wśród mieszkańców Dolnego Śląska. Jest to także okazja do 
pokazania mieszkańcom naszego regionu osób, które angażują się wolontariacko w życie społeczno-kulturalne 
województwa dolnośląskiego. Źródło oraz szczegóły: http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/1005758.html. 
 
Wrocław. Swap - podziel się pozytywnie. Fundacja PozyTYwka zaprasza w sobotę 4 października na Wielką 
Wymianę, czyli SWAP - PODZIEL SIĘ POZYTYWNIE, MASZ, A NIE POTRZEBUJESZ – ODDAJ, NIE MASZ A 
POTRZEBUJESZ – WEŹ TAK PO PROSTU! Na czym to polega? 1) Przynieść rzeczy, które już Ci są niepotrzebne (a 
komuś mogą jeszcze posłużyć) i oddać je w zamian za uśmiech lub dobre słowo, albo wymienić na coś innego 2) 
Wziąć coś, co Ci się spodoba – w zamian za uśmiech lub dobre słowo 3) Odwiedzić nas, napić się z nami herbaty i 
zamienić parę słów. Źródło oraz szczegóły: http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/1013852.html. 
 
mSzkrab przypilnuje maluchy. Fundacja MANUS przy Politechnice Wrocławskiej otwiera pierwszy we Wrocławiu 
klub dziecięcy dla dzieci studentów i doktorantów uczelni. Idea powstania klubu narodziła się pod wpływem wizyty 
Prorektora ds. Studenckich oraz Samorządu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej w Dreźnie w 2010 roku. 
Prowadzone jest tam miejsce, w którym studenci, wychodzący na zajęcia lub do dziekanatu, mogą zostawić dziecko 
pod opieką na kilka godzin. Od 2011 roku, po zmianie przepisów, Fundacja Manus rozpoczęła prace nad 
uruchomieniem podobnego miejsca we Wrocławiu. Klub czeka tylko na wpisanie do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych, prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia. Jednak już teraz studenci mogą dokonywać rejestracji na 
stronie www.mszkrab.manus.pl. 
 
Uwaga! Biuro Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych zmieniło siedzibę. Nowy adres znajduje się na ul. 
Nabycińskiej 19, IIIp, pok. 409, 53-677 Wrocław. 
 

SZKOLENIA/WARSZTATY: 
 
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska z partnerami zaprasza na Kurs internetowo-stacjonarny - Na 
straży! Przyglądasz się wybranemu fragmentowi życia publicznego? Chcesz rozwijać swoje kompetencje w zakresie 
działań strażniczych? Weź udział w nowej edycji kursu internetowo-stacjonarnego „Na straży”! Uczestnicy i 
uczestniczki Kursu rozwijają swoją wiedzę oraz praktyczne umiejętności w obrębie działań strażniczych, analizy 

http://www.inkubatorngo.info/
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/1005758.html
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/1013852.html
http://www.mszkrab.manus.pl/
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prawa, monitoringu i rzecznictwa oraz prawa do informacji. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 października 2014 
roku. Szczegóły: http://www.dfop.org.pl/. 

Dolnośląskie. Szkolenie "BHP dla NGO i wolontariuszy". Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego organizuje cykl 9 spotkań „Forum Dobrych Praktyk 
jednostek samorządu terytorialnego na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”, które się odbędą 
pod hasłem „Bezpieczeństwo i higiena pracy w organizacjach pozarządowych współpracujących z wolontariuszami”. 
Zajęcia odbędą się we wrześniu i październiku 2014. Udział w nich jest bezpłatny. W związku z powyższym 
zapraszamy prezesów, członków organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy do udziału w wybranym Forum, w 
zależności od preferowanego terminu i miejsca. Fora odbędą się w następujących miastach Dolnego Śląska, w 
poniższych terminach: Oława – 1 października (środa), Góra – 2 października (czwartek), Wrocław – 3 października 
(piątek), Zgorzelec – 6 października (poniedziałek), Kłodzko – 7 października (wtorek), Strzelin – 10 października 
(piątek), Milicz – 9 października (czwartek).  Szczegóły: http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/. 

Bezpłatne szkolenia realizowane przez Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Oferta szkoleń 
skierowana jest do wrocławskich organizacji pozarządowych lub spoza Wrocławia, które działają na rzecz 
mieszkańców Wrocławia. Zajęcia będą organizowane w okresie wrzesień - listopada 2014. Tematy szkoleń:  

 Warsztaty kadrowe  - dokumentacja kadrowa, akta osobowe w organizacjach pozarządowych 

 Kurs obsługi programu Płatnik ZUS wersja 9 

 Ochrona danych osobowych dla organizacji pozarządowej – warsztaty 

 Kinezjologia edukacyjna 

 Warsztaty naliczania płac w organizacji pozarządowej 

 Kurs księgowości dla przedstawicieli organizacji pozarządowych – podstawy 

 Kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

 Jak przygotować kampanię 1% – wykorzystanie narzędzi social media w promocji NGO – warsztaty 

 BHP dla pracowników organizacji pozarządowych zatrudnionych na umowę o pracę i zlecenie 
Szczegółowe informacje: http://www.wroclaw.pl/bezplatne-szkolenia/. 
 
Warsztaty "Akcja–reakcja. Jak reagować na przemoc motywowaną uprzedzeniami" Stowarzyszenie NOMADA 
zaprasza na bezpłatny warsztat, podczas którego uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się, czym jest przemoc 
motywowana uprzedzeniami, jakie najczęściej przybiera formy oraz kto i gdzie jej doświadcza. Zajęcia odbędą się 7 
października 2014 we Wrocławiu. Zgłoszenie: do 6.10.2014 na adres sukurs@nomada.info.pl. Zgłoszenie powinno 
zawierać: imię, nazwisko, wiek, numer telefonu. Źródło oraz szczegóły: 
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/1012737.html 
 
Bezpłatne zajęcia dla chorych onkologicznie po 60 roku życia. Nie pozwól chorobie zawładnąć Twoim życiem! 
Stowarzyszenie Pomocy Chorym „Wygraj zdrowie” zaprasza na bezpłatne zajęcia grupowe i indywidualne w ramach 
projektu „Per aspera ad astra. Kompleksowy program wsparcia chorych onkologicznie po 60. roku życia” Zapisy do 
projektu odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.wygrajzdrowie.com oraz pod numerem 
telefonu: 534 852 023. Źródło oraz szczegóły: http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/1013824.html. 

Bezpłatna Szkoła Trenerów ECO 21. Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM zaprasza do bezpłatnej 
Szkoły Trenerów ECO 21, która zaczyna się 19 listopada 2014 r. w Katowicach. Cykl szkoleniowy trwać będzie 8-10 
miesięcy (232 h szkoleniowych). Pozwoli Ci zdobyć lub ugruntować wiedzę oraz nabyć umiejętności 

http://www.dfop.org.pl/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/bhp-dla-ngo-i-wolontariuszy-strzelin-zmiana-terminu/
http://www.wroclaw.pl/bezplatne-szkolenia-realizowane-przez-biuro-ds-wspolpracy-z-ngo
mailto:sukurs@nomada.info.pl
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/1012737.html
http://www.wygrajzdrowie.com/
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/1013824.html
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odpowiedzialnego prowadzenia szkoleń. DLA KOGO? Osób z całej Polski podejmujących aktywne działania na rzecz 
rozwoju lokalnego, przedstawicieli organizacji pozarządowych (…) CO ZYSKASZ? Nabędziesz lub udoskonalisz wiedzę 
i umiejętności trenerskie, otrzymasz certyfikat potwierdzający kompetencje trenerskie na poziomie 5. EQF – 
Europejskich Ram Kwalifikacji, będziesz miał możliwość zaprojektowania programów aktywnej edukacji 
ekologicznej z wykorzystaniem mapowania społecznościowego.  Źródło oraz Szczegóły: 
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/1011068.html. 
 
Wrocław. Warsztat antydyskryminacyjny. Kultura Równości zaprasza na bezpłatny trening antydyskryminacyjny, 
który odbędzie się 4 października 2014 we Wrocławiu. Trening jest doskonałą okazją do popracowania w przyjaznej 
atmosferze nad niewiedzą i uprzedzeniami dla osób zainteresowanych problematyką równości płci, praw człowieka, 
przeciwdziałania dyskryminacji. Podczas warsztatu dowiesz się: o powstawaniu oraz funkcjonowaniu stereotypów i 
uprzedzeń, a także o działaniu mechanizmu dyskryminacji; jak rozpoznawać źródła i formy dyskryminacji w życiu 
społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem wykluczenia ze względu na orientację seksualną, płeć i pochodzenie 
etniczne bądź wyznanie; jak reagować w sytuacjach dyskryminacji. Źródło oraz szczegóły: 
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/1012732.html.  

Warsztaty: "Złodzieje czasu", czyli jak zarządzać czasem (sobą). W dniach 14 oraz 28 października 2014 r. odbędą 
się bezpłatne warsztaty z zarządzania czasem (sobą) w Sektorze 3 przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu, w godzinach 
17:00-19:00. Celem warsztatów jest odkrycie własnych „pożeraczy czasu”, przyjrzenie się hierarchii potrzeb, a także 
poznanie sposobów planowania i zarządzania czasem. Również zajęcia są skierowane do osób pragnących zmian, 
chcących zrealizować własne cele oraz dobrze się bawić. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Zainteresowanych 
zapraszam do zgłoszenia uczestnictwa pod adresem: poradnictwo.zawodowe@benefacta.org. Źródło oraz 
szczegóły: http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/1012224.html. 

IV Miejskie Dni Wolontariatu – rodzinne atrakcje oraz bezpłatne szkolenia. Od 20 września do 24 października 
obywają się we Wrocławiu IV Miejskie Dni Wolontariatu. Jest to efekt współpracy Miejskiego Centrum 
Wolontariatu i międzynarodowych firm wrocławskich. Przez miesiąc prowadzone będą bezpłatne szkolenia, 
zarówno dla wolontariuszy, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Głównym celem tegorocznych Dni 
Wolontariatu jest podkreślenie wolontariatu jako elementu doświadczenia coraz bardziej cenionego przez 
pracodawców. Kolejny rok z rzędu realizujemy pomysł łączenia poprzez wolontariat pracowniczy specjalistycznej 
wiedzy przedstawicieli międzynarodowych firm oraz zapału do działania i energii osób zainteresowanych 
wolontariatem. Efektem tych działań jest 20 bezpłatnych szkoleń, które poprowadzą trenerzy-wolontariusze z firm 
zaangażowanych w realizowanie idei biznesu odpowiedzialnego społecznie: Credit Suisse, PwC, UPS oraz 
Manufaktura Możliwości. Program imprezy uzupełniają dwa szkolenia „ABC wolontariatu”, bezpośrednio 
przygotowujące do podjęcia działań wolontaryjnych. Źródło oraz szczegóły: 
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/1011202.html. 
 

Przygotowała: 

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