
 

                         
 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

Biuletyn informacyjny Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego 
1/marzec 

 
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: 
 
Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego pod dwóch miesiącach przerwy rozpoczęła działalność w terenie! 
Projekt jest kontynuacją działań podejmowanych przed Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych oraz 
Stowarzyszenie Tratwa nieprzerwanie od 2011r. Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego to w tym momencie 
sieć 14 Punktów Konsultacyjno-Doradczych (Lokalnych Inkubatorów) działających na terenie Dolnego Śląska. Sieć 
obejmuje całe województwo, a punkty doradcze są zlokalizowane w następujących miejscowościach:  Jelenia Góra, 
Wałbrzych, Lubinie, Miliczu, Kłodzku, Lubaniu, Bolesławcu, Górze, Ząbkowicach Śląskich, Oleśnicy, Głogowie, 
Zgorzelcu, Żmigrodzie i Wołowie. Wszystkie Punkty oferują kompleksową pomoc dla organizacji pozarządowych 
oraz aktywnych obywateli. Więcej informacji. 
 
Rusza rekrutacja do udziału w Dolnośląskich Targach Organizacji Pozarządowych 2014r.! W niedzielę 25. maja 
2014 r. wrocławska Pergola i Wrocławskie Centrum Kongresowe Hali Stulecia już po raz trzeci staną się miejscem 
spotkania dolnośląskich organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedstawicieli instytucji 
publicznych oraz firm zaangażowanych społecznie. Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych mają charakter 
pikniku familijnego i największego święta NGO w regionie. Ich celem jest promocja dolnośląskich organizacji 
pozarządowych oraz różnych przejawów aktywności społecznej wśród mieszkańców Dolnego Śląska. Wstęp na Targi 
dla wszystkich zainteresowanych jest bezpłatny. Nabór (dla wystawców) organizacji i podmiotów trwa od 17 marca 
do 18 kwietnia 2014r. i odbywa się poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie www.halastulecia.pl. 
Więcej informacji. 
 

 

Przygotuj swoją gminę do wyborów w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór! Jesienią, podczas 
wyborów samorządowych zdecydujemy, kto będzie odpowiadać za losy naszej gminy przez 
najbliższe 4 lata! To bardzo istotne, aby mieszkańcy poszli do urn i zagłosowali świadomie. 
Przygotowaliśmy 6 krótkich sposobów na to aby dobrze przygotować gminę do wyborów. 
Wspólnie z nami będziecie mogli przeprowadzić debaty wyborcze tak, aby dotyczyły tematów, 
które są najważniejsze dla mieszkańców, przygotować lokalne kampanie na rzecz udziału w 
głosowaniu, dopilnować kandydatów by przedstawili rzetelne programy, sprawdzić czy osoby 
starsze i niepełnosprawne mają szansę wziąć udział w wyborach. Do udziału można 
zarejestrować się na stronie internetowej www.maszglos.pl do 13 kwietnia 2014. Udział w akcji 
jest nieodpłatny, a uczestnicy otrzymają pomoc Fundacji im. Stefana Batorego. 

http://www.inkubatorngo.info/
http://www.inkubatorngo.info/2/lokalne-inkubatory
https://www.facebook.com/inkubatorNGO.info
http://www.inkubatorngo.info/5/o-projekcie
http://www.halastulecia.pl/
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/219/rusza-rekrutacja-do-udzialu-w-dolnoslaskich-targach-organizacji-pozarzadowych-2014
http://www.maszglos.pl/
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Szkolenie - Aktywne narzędzia i techniki konsultacji. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego serdecznie zapraszają przedstawicieli samorządów lokalnych  
i organizacji pozarządowych z województwa Dolnośląskiego na dwudniowe szkolenie „Aktywne narzędzia i techniki 
konsultacji”, które odbędzie się w dniach 17-18 kwietnia 2014r. w Jeleniej Górze. Celem szkolenie jest wzmocnienie 
uczestników konsultacji i zwiększenie wiedzy i kompetencji społecznych z zakresu wykorzystywania aktywnych 
narzędzi konsultacji. Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa do dnia 11  kwietnia 2014r. Więcej informacji. 
 
Modelowa współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Wałbrzychu. Od marca 2014 r. 
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych jest partnerem w projekcie  „Modelowa współpraca administracji 
publicznej i organizacji pozarządowych w Wałbrzychu”. Projekt jest realizowany w partnerstwie Fundacją Merkury, 
DFOP oraz Miastem Wałbrzych. Głównym celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów 
współpracy JST i organizacji pozarządowych w oparciu o „Model współpracy samorządu terytorialnego  
z organizacjami pozarządowymi” w Wałbrzychu. Adresatami projektu są przedstawiciele/ki organizacji 
pozarządowych oraz administracji publicznej z terenu powiatu wałbrzyskiego. Więcej informacji. 
 
Konkurs dotacyjny 25 lat wolności! Dotację można otrzymać na działania związane z 25 rocznicą wydarzeń, które 
zapoczątkowały w Polsce i w innych krajach naszego regionu procesy demokratycznych przemian. Mogą to być 
działania upamiętniające rocznicę wolnych wyborów 1989 roku, przypominające historyczne wydarzenia i osoby, 
które przyczyniły się do zmiany systemu oraz inicjatywy poświęcone refleksji nad minionym 25-leciem, pokazujące, 
co zmieniło się od tamtego czasu, co osiągnęliśmy przez te 25 lat, a czego nie udało się osiągnąć. Wnioski 
przyjmowane będą do 31 marca 2014r. Więcej informacji. 
 
Zbliża się VI edycja konkursu "Odkryj e-wolontariat". Chcesz prowadzić projekt w Internecie, zrobić w sieci coś 
dobrego? Podziel się swoim pomysłem i zdobądź grant na jego realizację! Fundacja Dobra Sieć i Polsko-
Amerykańska Fundacja Wolności wkrótce ogłoszą szóstą edycję konkursu „Odkryj e-wolontariat”. Całość konkursu 
składa się z dwóch etapów. W pierwszym z nich uczestnicy składać będą tzw. „wnioski wstępne”, w których 
naszkicują pomysł na projekt. Spośród nich Kapituła Konkursu wyłoni 10 finalistów, którzy wezmą udział  
w inspirujących warsztatach. Zadaniem finalistów będzie dopracowanie koncepcji i złożenie wniosków pełnych, 
spośród których wyłonieni zostaną laureaci. Najlepsi z najlepszych otrzymają grant na realizację pomysłu na 
społeczną działalność w sieci! Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz wniosku wstępnego 
dostępny na stronie http://e-wolontariat.pl/pl/odkryj-e-wolontariat. Formularz będzie aktywny od 1 do 30 kwietnia 
2014 r. Więcej informacji. 
 
Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu oraz Wrocławiu cały czas zapraszają do skorzystania  
z oferty! Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja „Merkury” oraz partnerzy zapraszają do 
skorzystania z oferty Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej. W ofercie, szkolenia, warsztaty, doradztwa, usługi 
księgowe oraz marketingowe i wiele innych. Więcej informacji. 

 
SZKOLENIA/WARSZTATY: 

Szkolenie - Kobiecy sukces w polityce! [cykl] Stowarzyszenie Aktywność Kobiet we współpracy z partnerami 
przygotowało cykl szkoleń dla wszystkich kobiet chcących skutecznie uczestniczyć w życiu polityczno-społecznym. 
Spotkania przygotowują do startu w tegorocznych wyborach samorządowych. Projekt jest adresowany do 

http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/62/544/Szkolenie_Aktywne_narzedzia_i_techniki_konsultacji_17_18_kwietnia_2014r
http://www.dfop.org.pl/pl/438/Modelowa_Wspolpraca_Walbrzych/
http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/konkurs_dotacyjny_25_lat_wolnosci
http://e-wolontariat.pl/pl/odkryj-e-wolontariat
http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/informacje-ngo/artykul/zbliza-sie-vi-edycja-konkursu-odkryj-e-wolontariat/
http://www.dfop.org.pl/pl/333/nse/56/521/Caly_czas_zapraszamy_do_skorzystania_z_oferty_Osrodka_Wspierania_Ekonomii_Spolecznej_we_Wroclawiu
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wszystkich Pań chcących aktywnie uczestniczyć w życiu polityczno-społecznym bez względu na barwy polityczne, 
przekonania i środowisko, z którego się wywodzą. Więcej informacji. 
 
IBM zaprasza na bezpłatne szkolenie. Warsztat pomoże usprawnić praktyki zarządzania w Państwa organizacji. 
Podczas zajęć uczestnicy będą pracować nad projektami realizowanymi obecnie przez organizacje. Warsztaty 
skierowane są do organizacji, które realizują projekty non-profit i potrzebują pomocy oraz wiedzy przy 
efektywniejszym ich zarządzaniu. Bezpłatny warsztat „Zarządzanie projektami” odbędzie się 15 maja 2014r. w godz. 
9:00-16:00. Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w warsztatach prosimy o wypełnienie kwestionariusza  
do dnia 4 kwietnia 2014r. (liczba miejsc jest ograniczona). Więcej informacji.  
 
Bezpłatne szkolenie „Skuteczna współpraca z wolontariuszami”. Jak współpracować z wolontariuszami? Jakie 
obowiązki wobec wolontariusza ma organizacja pozarządowa? Kiedy organizacja jest zobowiązana opłacić 
wolontariuszowi ubezpieczenie? Jak przygotować program wolontariatu w organizacji? Jeżeli szukasz odpowiedzi 
na te oraz inne pytania dot. wolontariatu, przyjdź na bezpłatne szkolenie i dowiedz się, jak skutecznie 
współpracować z wolontariuszami! Zajęcia odbędą się 10 kwietnia 2014 we Wrocławiu. Termin nadsyłania zgłoszeń 
upływa 6 kwietnia 2014 r. Więcej informacji. 

Kłodzko. Szkolenie "Zostań trenerem" - zaświadczenie MEN. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej we współpracy  
z Fundacją Amicorum zaprasza na dwudniowe szkolenie „Zostań trenerem”. Celem szkolenia jest wyposażenie jego 
uczestników w kompleksową wiedzę dotyczącą planowania, projektowania i przeprowadzania szkoleń. Ponadto 
zostaną oni przygotowani do rozpoczęcia własnej drogi zawodowej w charakterze trenera. Zapraszamy wszystkie 
osoby zainteresowane zdobyciem umiejętności trenerskich. Termin i miejsce realizacji: 12-13 kwietnia 2014, 
Kłodzko. Udział w zajęciach jest płatny. Cena szkolenia: 380 zł. Więcej informacji. 

Wrocław. Szkolenie z pierwszej pomocy dla osób 50+. Stowarzyszenie "TuRazem" oraz firma SEKA S.A. zapraszają 
na bezpłatne szkolenie dla osób 50 + z udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia odbędą się 11 kwietnia (piątek) 2014 
we Wrocławiu. Zapisy do 4 kwietnia 2014r. Więcej informacji. 

Wrocław. Szkolenie "Animator kultury. Część 1". Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju Osobistego Helios 
zaprasza na szkolenie, które odbędzie się we Wrocławiu w dniu 12 kwietnia 2014. Celem szkolenia jest: nabycie 
podstawowych umiejętności w zakresie wykorzystywania potencjału środowiska lokalnego, wykorzystanie pasji, 
doświadczenia zawodowego i życiowego na rzecz innych, zwiększenie aktywności społecznej poprzez propagowanie 
inicjatyw oddolnych oraz rozwój kompetencji informatycznych. Od uczestników szkolenia są wymagane  
są podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera. Udział w zajęciach jest płatny. Więcej informacji. 

 

 

Przygotowała: 

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, pl. Solidarności 1/3/5, pok. 319,  
53-661 Wrocław, tel./faks (71) 793 23 24, www.dfop.org.pl  
 

http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/543/Szkolenie_Kobiecy_sukces_w_polityce_cykl_szkolen
http://www.sektor3.wroclaw.pl/ibm-zaprasza-na-bezplatne-szkolenie/
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/970663.html
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/966814.html
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/971042.html
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/970988.html
http://www.dfop.org.pl/

