
 

                         
 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

Biuletyn informacyjny Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego  
Maj 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  
 

WIADOMOŚCI/INFORMACJE: 
 
II Dolnośląski Kongres Obywatelski [Krzyżowa k. Świdnicy 16 maja 2016]. Trwa rejestracja uczestników! 
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z 32 partnerami, organizacjami pozarządowymi, sieciami  
z województwa oraz samorządem lokalnym, ma zaszczyt zaprosić na największe wydarzenie sektora społeczeństwa 
obywatelskiego na Dolnym Śląsku! 16 maja 2016 r. w Krzyżowej k. Świdnicy odbędzie się II Dolnośląski Kongres 
Obywatelski! Serdecznie zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, lokalnych grup działania, spółdzielni 
socjalnych, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich, samorządów lokalnych oraz aktywnych 
obywateli. Razem organizujemy, razem finansujemy, razem uczestniczymy. JEST MOC. Zgłoszenia do udziału  
w Kongresie prosimy dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy www.kongres.dfop.org.pl/zgloszenia w terminie 
do 15 maja 2016 r. Dodatkowych informacji można uzyskać w biurze Federacji pod nr 71 793 23 24. O udziale 
decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły na stronie www.kongres.dfop.org.pl.  
 
Ruszyła X Jubileuszowa edycja konkursu Akcja Akacja i Akcja Dąb. Drzewka Akacji i Dębu czekają na Niezwykłych 
Dolnoślązaków. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych po raz 10 uhonoruje aktywnych działaczy 
społecznych z Dolnego Śląska! Idea konkursu pozostaje niezmienna od 10 lat, wciąż poszukujemy pełnych inwencji 
kobiet    i mężczyzn, którzy zmieniają nasz świat. Akcja promuje i nagradza osoby, które w wyjątkowy sposób 
działają na rzecz innych osób i swojego najbliższego otoczenia. W ten sposób pokazujemy, jak wielu wspaniałych 
mieszkańców Dolnego Śląska angażuje się w pracę społeczną, wspólnie budując lepsze jutro. Jeżeli znasz kogoś 
wyjątkowego nie czekaj i zgłoś kandydaturę do naszego konkursu! NABÓR ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 20 MAJA 
2016r. Nie czekaj zgłoś Kandydaturę. Szczegóły: http://www.dfop.org.pl/. 
 
Czy wiesz, że...? Przeczytaj o działaniach DPK-D w Górze. Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy (DPK-D)  
w Górze prowadzony jest przez Fundację Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza, w ramach Dolnośląskiej Sieci 
Doradztwa Pozarządowego, która jest koordynowana przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych oraz 
Stowarzyszenie TRATWA. Punkt zlokalizowany jest przy ul. Podwale 24 w Górze. Pomieszczenia na działalność 
organizacji zostały nieodpłatnie przekazane przez Starostwo Powiatowe w Górze. Więcej: http://kalendarz.ngo.pl/.  
 
Dowiedz się jak funkcjonuje Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Jeleniej Górze. Fundacja „Jagniątków” 
od 2012 r. prowadzi wsparcie dla  organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Dolnośląski Punkt 
Konsultacyjno-Doradczy (DPK-D) w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie każdy może zgłosić się po darmową pomoc lub 
doradztwo z zakresu zakładania fundacji czy stowarzyszenia, funkcjonowania i działalności w III sektorze.  Punkt 
funkcjonuje w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego, która jest koordynowana przez Dolnośląską 
Federację Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszenie TRATWA. Więcej: http://www.inkubatorngo.info/. 

http://www.inkubatorngo.info/
https://www.facebook.com/inkubatorNGO.info
http://www.kongres.dfop.org.pl/zgloszenia
http://www.kongres.dfop.org.pl/
http://www.dfop.org.pl/pl/441/Akcja_Akacja_Akcja_Dab_2016/
http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1912436.html
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/481/dowiedz-sie-jak-funkcjonuje-dolnoslaski-punkt-konsultacyjno-doradczy-w-jeleniej-gorze
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Ruszyła strona mediapubliczne.org.pl - Obywatelski Pakt na rzecz Mediów Publicznych. Inicjatorzy 
Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych uruchomili stronę internetową (www.mediapubliczne.org.pl) 
przez którą zbierane są kolejne podpisy organizacji i instytucji popierających Pakt. Sygnatariuszem Paktu jest 
również Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych. 
 
6. edycja konkursu [eS]: pokażcie się, pochwalcie, powiedzcie, co oferujecie! Przedsiębiorstwo Społeczne Roku. 
Ruszyła 6. edycja Konkurs [eS]. Przedsiębiorcy społeczni, w tym roku nie może Was zabraknąć! Pokażcie się, 
pochwalcie, powiedzcie, co oferujecie, zawalczcie o nagrody. W puli nagród jest w tym roku ponad 70 000 złotych,  
a oprócz tego mentoring, prestiżowa nagroda publiczności, statuetki, gratulacje i oklaski - nie do przecenienia. Na 
Wasze zgłoszenia czekamy do 25 maja. Szczegóły: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/. 
 
Uwaga! Nowe formularze do "małych grantów"! Zgodnie z ostatnią nowelizacją Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie do tzw. "małych grantów" powinny być uproszczone formularze oferty  
i sprawozdania. Wprowadza je rozporządzenie opublikowane 25 kwietnia 2016 r. Wzory te będą obowiązywać we 
wszystkich samorządach w Polsce. Nowe formularze zaczynają obowiązywać od 10 maja, czyli wnioski składane od 
tego dnia powinny być przygotowane już na nowych wzorach. Szczegóły: http://poradnik.ngo.pl/.  
 
Organizacja dostała dotację. O czym musi pamiętać [infografika]. Dotacje mogą pochodzić ze środków publicznych 
(np. od administracji rządowej i samorządowej - urzędów miast, urzędów marszałkowskich, różnych instytucji),  
z funduszy europejskich lub od fundacji krajowej / zagranicznej. Na co trzeba uważać, by nie mieć kłopotów przy 
rozliczaniu otrzymanych pieniędzy? Szczegóły: http://poradnik.ngo.pl/.  
 
Nowy kierunek studiów podyplomowych dla liderów. Na wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym ruszają 
pierwsze w Polsce studia podyplomowe kształcące w praktyczny sposób lokalnych liderów sektora pozarządowego, 
biznesu i samorządu. Kierunek „Liderzy lokalni w organizacjach publicznych, prywatnych i pozarządowych” jest 
odpłatny. Szczegóły: http://kalendarz.ngo.pl/.  
 
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że rozpoczęła się rekrutacja na spotkanie-informacyjno - 
doradcze „Budowanie strategii marketingowej krok po kroku przy wykorzystaniu znaku „Zakup prospołeczny”. 
Celem spotkania jest przekazanie wiedzy na temat możliwości wykorzystania znaku „Zakup prospołeczny”  
w projektowaniu długofalowych działań marketingowych oraz tworzeniu kampanii promocyjnych z uwzględnieniem 
specyfiki funkcjonowania podmiotów Ekonomii Społecznej. Uczestnicy zapoznają się również z technikami 
sprzedaży bezpośredniej, narzędziami wykorzystywanymi w e-marketingu oraz budowaniem relacji z mediami. 
Rekrutacja na spotkanie została przedłużona do dnia 6 maja 2016 r. do godz. 14.00. Szczegóły: 
http://www.dops.wroc.pl/.  
 
 
Przygotowała: 

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.mediapubliczne.org.pl/
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/1912410.html
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1911740.html
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1910448.html
http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1654140.html
http://www.dops.wroc.pl/aktualnosci.php?id=62
http://www.dfop.org.pl/

