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WIADOMOŚCI/INFORMACJE: 

Zapraszamy na stronę projektu www.inkubatorNGO.info Tam dowiesz się co aktualnie dzieje się w Sieci oraz na jakie 
wydarzenia zapraszają Inkubatory.  
 
Mapkę Lokalnych Inkubatorów NGO znajdziesz tutaj http://www.inkubatorngo.info/8/nse/2/12  
Dołącz do nas na facebooku  
 

 

Porozumienie na rzecz rozwoju Lokalnych Inkubatorów NGO. W dniu 16.12.2013r. 
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z partnerem Centrum ds. 
Katastrof i Klęsk Żywiołowych "Tratwa" podpisała porozumienie z Fundacją 
Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella" na rzecz rozwoju Lokalnych 
Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego.  
W ramach tego porozumienia strony zgodnie wyraziły wolę podjęcia współpracy  
i włączenia Inkubatora SEKTOR 3 we Wrocławiu, prowadzonego przez Fundację 
„Umbrella", do istniejącej sieci 16 Inkubatorów NGO prowadzonych przez DFOP  
i „Tratwę” we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Dolnośląskiego, jako 17 Inkubator NGO tejże Sieci. 
 

  
 
 
 
Konferencja. 16 grudnia w Pracowni Projektów Międzykulturowych  „Zajezdnia” 
odbyła się konferencja pn. „Sieć Lokalnych Inkubatorów NGO na Dolnym Śląsku jako 
narzędzie wzmacniania aktywności obywatelskiej w Polsce i w Europie. Stan obecny  
i perspektywy” zorganizowana przez Dolnośląską Federację Organizacji 
Pozarządowych oraz Stowarzyszenie "Tratwa". Na sali zgromadziło się ok. 80 osób 
reprezentujących lokalne Inkubatory NGO, organizacje, samorządy, przedstawicieli 
świata nauki i studentów. Relacja filmowa z wydarzenia już wkrótce. Więcej  
 
 
 
 

Zrób porządki w organizacji na koniec roku. Zbliża się 31 grudnia - sprawdź, czego musicie dopilnować w swojej 
organizacji - co musi zrobić zarząd fundacji / stowarzyszenia lub osoba (firma) prowadząca księgowość. Uporządkuje  
to sprawy formalne, dokumenty w organizacji i ułatwi sporządzenie sprawozdania za mijający rok. Więcej 
 
Szkolenie na umowę o dzieło? Dla ZUS-u to wątpliwe. Ostatnio pojawia się coraz więcej wyroków sądowych 
kwestionujących zawieranie umów o dzieło jako podstawy świadczenia usług edukacyjnych (szkoleń). Warto przyjrzeć się 
argumentom ZUS w tej sprawie i sprawdzić, jak to jest w naszej organizacji. Warto przeczytać 

Życzmy Państwu radosnych Świąt Bożego 

Narodzenia, odpoczynku w rodzinnym gronie 

oraz pasma sukcesów i spełnienia najskrytszych 

marzeń w nadchodzącym Nowym Roku 2014 
 
 
 

Składa Zarząd DFOP oraz Biuro Federacji 

http://www.inkubatorngo.info/
http://www.inkubatorngo.info/8/nse/2/12
http://www.facebook.com/pages/Dolno%C5%9Bl%C4%85ska-Sie%C4%87-Doradztwa-Pozarz%C4%85dowego/176437859083488
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152087899479002.1073741836.397598309001&type=1
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/948730.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/941310.html


Rzeczpospolita Lokalna 2014. Sejm społeczników, bojowników i ekspertów. 16 i 17 stycznia 2014 roku w Warszawie 
odbędzie się Rzeczpospolita Lokalna, wydarzenie poświęcone problematyce partycypacji publicznej w wymiarze 
lokalnym. Więcej informacji: www.decydujmyrazem.pl/RzeczpospolitaLokalna. Chętnych do udziału w wydarzeniu 
prosimy o wypełnienie formularza >> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Źródło 
 
Konsultacje regulaminu konkursu FIO w 2014 r. Departament Pożytku Publicznego zaprasza zainteresowane osoby i 
instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu „Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2014 
r.”. Uwagi można zgłaszać do 12 stycznia 2014. zapraszamy do zgłaszania uwag i propozycji, do 12 stycznia 2014 r., pod 
poniższym linkiem: http://ankiety.mpips.gov.pl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=KONSULTACJE_FIO_2  Źródło:  
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/949914.html 
 
Odwiedź Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej! Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z Partnerami 
prowadzi dwa Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu oraz w Wałbrzychu. W ramach projektów 
oferujemy: szkolenia, doradztwo (zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej), warsztaty tematyczne 
(mające na celu zwiększenie potencjału podmiotów Ekonomii Społecznej), usługi prawno-księgowe (spotkania  
z ekspertami z zakresu księgowości i prawa), doradztwo biznesowe (spotkania z ekspertami z zakresu biznesu), usługi 
marketingowe (wspierające potencjał podmiotów Ekonomii Społecznej). Więcej informacji na www.dfop.org.pl (zakładka 
projekty / OWES Wrocław, OWES Wałbrzych) oraz pod numerem telefonu 71 793 23 24. 

 
SZKOLENIA/WARSZTATY: 

 
Wrocław. Szkolenia "Aspekty prawne, finansowo-księgowe, zarządzenie projektem w NGO". Stowarzyszenie Euro-
Concret, Gmina Wrocław oraz Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza na bezpłatne szkolenia w 
ramach projektu "Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego" wrocławskich organizacji 
pozarządowych oraz organizacji z powiatów: średzkiego, wrocławskiego, oławskiego, oleśnickiego, trzebnickiego, 
wołowskiego. Rekrutacja trwa do 31 grudnia 2013. Więcej 
 
 
Dostępne płatne szkolenia znajdują się na stronach http://www.inwestycjawkadry.info.pl/ oraz 
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosci/551380,64961.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przygotowała: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych http://www.dfop.org.pl 
 
 

 
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, pl. Solidarności 1/3/5, pok. 319,  
53-661 Wrocław, tel./faks (71) 793 23 24, www.dfop.org.pl 
Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - „TRATWA”, ul. Henryka Probusa 9/4,   
50-242 Wrocław, tel./faks (71) 321 08 71, www.tratwa.org 

 

„Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego”  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

http://www.decydujmyrazem.pl/RzeczpospolitaLokalna
http://decydujmyrazem.pl/kalendarz/rzeczpospolita_lokalna_2014.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/949585.html
http://ankiety.mpips.gov.pl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=KONSULTACJE_FIO_2
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/949914.html
http://www.dfop.org.pl/
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/938496.html
http://www.inwestycjawkadry.info.pl/
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosci/551380,64961.html
http://www.dfop.org.pl/
http://www.dfop.org.pl/
http://www.tratwa.org/

