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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  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inkubatorngo.info/
https://www.facebook.com/inkubatorNGO.info


 

                         
 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

 

WIADOMOŚCI/INFORMACJE SIECI: 

 

 

 

4 grudnia 2017 w Sali konferencyjnej Stowarzyszenia „Tratwa”, odbyło się spotkanie Dolnośląskiej Sieci 

Doradztwa Pozarządowego, na którym obecni byli doradcy DPK-D oraz przedstawiciele Wydziału 

Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego. Przed spotkaniem odbyło się 

szkolenie „Księgowość w organizacjach pozarządowych - kwestie nurtujące doradców.” – szkolenie 

poprowadził Marcin Babiuch (specjalista ds. finansowych i księgowości w NGO). Podczas szkolenia nie 

zabrakło czasu na zgłębienie nurtujących doradców kwestii związanych z rozliczaniem projektów 

oraz prowadzeniem bieżącej księgowości w organizacjach. Po intensywnym szkoleniu przyszedł czas na 

podsumowanie działań Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego w kontekście oceny skuteczności 

wspierania dolnośląskich organizacji pozarządowych, wzmacniania inicjatyw lokalnych, rozwoju 

współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz promocji Sieci i Samorządu Województwa 

Dolnośląskiego. W tej części również zostało przedstawione Portfolio DSDP, które dostępne jest TUTAJ. 

Podczas spotkania omawiano również przyszłość doradztwa pozarządowego oraz wyzwania czekające III 

sektor w 2018 roku. Fotorelacja ze spotkania dostępna jest w Google Drive. Korzystając z okazji 

chcielibyśmy podziękować wszystkim Doradcom oraz osobom zaangażowanym w działanie Sieci za 

wysiłek włożony w funkcjonowanie DSDP oraz prowadzenie Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno-

Doradczych w 2017 roku. Mamy nadzieję, że ten rok był pełen wyzwań, dzięki którym udało się pomóc 

aktywnym obywatelom oraz organizacjom skutecznie podnosić poziom życia mieszkańców Dolnego 

Śląska. 

https://issuu.com/marcinklim/docs/portfolio_sieci_aktualne__1_
https://drive.google.com/drive/folders/1dcEIyh3D9yJMJYKfp6wn5abh5zSYk76C


 

                         
 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

WIADOMOŚCI/INFORMACJE Z KRAJU i REGIONU: 

Uprzejmie informujemy, że kończy się pilotażowy projekt Dolnośląskich Małych Grantów. Wychodząc 

naprzeciw oczekiwaniom uczestników Małych Grantów poprosiliśmy organizatorów o odpowiedź na 

pytania takie jak: 

1. O czym warto pamiętać, kiedy chce się pozyskać taki grant? 

• „Przede wszystkim liczy się pomysł na działania które maja zintegrować społeczność 

lokalną, pobudzić ich do aktywności oraz wpłynąć na zmianę swojego środowiska. Do 

przygotowania projektu na grant należy odpowiednio dobrać grupę, która wspólnie będzie 

przygotowywała wniosek i odpowiedzialnie dzieliła się pracą. Należy dokładnie przeczytać 

regulamin konkursu, aby nie popełnić błędu przy wypełnianiu wniosku.” 

• „Przygotowując projekt należy pamiętać o zaangażowaniu różnych partnerów społecznych 

np. lokalnych organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, klubów seniora, 

ośrodków kultury. To jest ważne, jeśli myślimy o budowaniu i wzmacnianiu integracji 

społeczności i wzmacnianiu współpracy.”  
  

2. Jakie elementy przygotowanego projektu są kluczowe? 

• „Najważniejsza jest diagnoza potrzeb grupy, do której kierujemy projekt (nasze działanie). 

To ona wpływa na pozostałe części projektu: działania, sposób promocji i budżet.”  

• „Bardzo ważne jest zaplanowanie kosztów, przygotowanie budżetu. Budżet nie może być ani 

przeszacowany ani niedoszacowany. Musimy zaplanować wszystkie wydatki, które 

umożliwią nam realizację działań.” 

 

Zapraszamy aktywnych obywateli Dolnego Śląska do aplikowania w kolejnych edycjach Małych Grantów. 

 

 

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego ogłosiła konkurs grantowy na projekty patriotyczne 

dedykowane dla dzieci i młodzieży. Wnioski można składać do 16 lutego 2018 r.Więcej informacji 

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie 

realizacji projektów w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. 

Oferty należy składać do 4 stycznia 2018 r. w Wydziale Polityki Społecznej właściwego Urzędu 

Wojewódzkiego (obowiązuje data stempla pocztowego). Więcej informacji 

 

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 

turystyki w 2018 roku i zaprasza do składania ofert. Termin składania ofert upływa 3 stycznia 2018 r.. 

Więcej informacji 

 

Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów – zwana potocznie, choć nie całkiem poprawnie, 

„uproszczoną księgowością” – to ułatwienie w działaniu małych organizacji. Nie wszystkie NGO mogą ją 

prowadzić. Te, które mogą, muszą podjąć decyzję. A co, jeśli z uproszczonej ewidencji rezygnujemy?. 

Więcej informacji 
 

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2141214.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2141083.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2140002.html
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2139783.html
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Darowizna na organizacje, a ulgi przy rozliczaniu Pit-a. Chętnie wrzucamy datki do puszki na ulicy, ale 

już dużo rzadziej dajemy darowizny i korzystamy z odliczenia podatkowego. Tymczasem, jeśli tylko 

pozwala nam na to nasz portfel, warto dać darowiznę swojej ulubionej organizacji, której cele i działalność 

popieramy. A potem skorzystać z odliczenia przy sporządzaniu PIT-a Więcej informacji 

 

 

 

Przygotował: 

Marcin Klim Wolontariusz DFOP  

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, ul. Kołłątaja 31/ 1-2 50-004 Wrocław, tel./faks (71) 793 23 24, 

www.dfop.org.pl. 

 

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1886163.html
http://www.dfop.org.pl/

