
 
 

 

 

 

Biuletyn informacyjny Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego 24/grudzień 

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  
 
 

 

 
Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z Konferencji „Sieć Lokalnych 
Inkubatorów NGO na Dolnym Śląsku jako narzędzie wzmacniania 
aktywności obywatelskiej w Polsce i w Europie. Stan obecny  
i perspektywy”, która odbyła się 16 grudnia 2013r. we Wrocławiu. 
  
 

 
Starosta nadzoruje NGO (cz.1): Uwagi do statutów stowarzyszeń. Na czym polega nadzór starosty nad organizacjami 
pozarządowymi? Zapraszamy do lektury pierwszej części artykułu opisującego uwagi do statutów, jakie zgłaszają 
nadzorujące stowarzyszenia starostwa. Źródło 
 
Spotkanie dla liderów NGO: Jak zarządzać sobą. Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich zaprasza menedżerów, 
liderów i inne osoby zainteresowane tematyką zarządzania organizacjami pozarządowymi na spotkanie „Jak zarządzać 
sobą? Zarządzanie samorozwojem jako ważna kompetencja menedżerska”. Spotkanie odbędzie 16 stycznia 2014r.  
w siedzibie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, przy ul. Królowej Marysieńki 48 w Warszawie. Więcej. 
 
NGO-sy mogą zabrać głos na temat utrudnień ruchu pieszego na wrocławskim rynku. Wyślijmy uwagi nt. tworzonego 
Parku Kulturowego, bo może on utrwalić bezprawne utrudnienia ruchu pieszego na Rynku. Do 22 stycznia 2014 można 
pisać do UM, by w uchwale nakazano organizatorom ogródków gastronomicznych pozostawienie pasa szer. 1,5 m 
wolnego chodnika na jego gładkich płytach, bez zmuszania pieszych, w tym osób z niepełnosprawnością,  
do schodzenia/zjeżdżania na płytę Rynku" - apeluje wrocławska eMSA.  Więcej.  
 
Skompletowano bazę NGO działających na rzecz polityki równościowej. Zespół Fundacji Grejpfrut zakończył 
opracowanie kontaktowej bazy NGO-sów działających na rzecz polityki równościowej w ramach projektu "Wsparcie 
rozwoju polityki równościowej na Dolnym Śląsku". Więcej.  

 
SZKOLENIA/WARSZTATY: 

Bezpłatne szkolenie z zakresu fundraisingu z ekspertami. Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu w związku z dużym 
zainteresowaniem szkoleniami w projekcie "Polski Fundraising" uruchomiło w kilku miastach dodatkowe jednodniowe 
szkolenia. Wraz z nimi każdy uczestnik ma do dyspozycji 3h konsultacji z ekspertami ze Stowarzyszenia. We Wrocławiu 
szkolenie odbędzie się 13 stycznia 2014. Udział w nim jest bezpłatny. Więcej.  
 
Szkolenie "Facebook dla NGO" Mintors Joanna Piasecka zaprasza na szkolenie "Wykorzystanie narzędzi social media  
w promocji organizacji pozarządowych, wydarzeń i miejsc". Szkolenie odbędzie się 31 stycznia 2014 we Wrocławiu. 
Udział w nim jest płatny. Więcej.   
 
„Zostań trenerem” - styczeń 2014. Szkolenie kompetencji trenerskich dla osób pragnących rozpocząć swą drogę 
zawodową w charakterze trenera. Fundacja Amicorum we współpracy z Towarzystwem Powszechnym zaprasza  
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na szkolenie kompetencji trenerskich "Zostań trenerem", które odbędzie się w dniach 25-26 stycznia 2014  
we Wrocławiu. Udział w zajęciach jest płatny. Więcej.   
 
Specjalista ds. funduszy unijnych 2014-2020. Fundacja Inkubator Progress zaprasza na szkolenie "Specjalista ds. 
funduszy unijnych 2014-2020", które odbędzie się 20 stycznia 2014 we Wrocławiu. Uczestnicy/czki zostaną zapoznani  
z głównymi zmianami, które czekają beneficjentów w nowej perspektywie finansowej. Prowadzący przekaże wiedzę  
w zakresie przyszłych programów operacyjnych wdrażanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Udział  
w zajęciach jest płatny. Więcej. 
 
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. 
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