
 

                         
 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

Biuletyn informacyjny Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego 
8/listopad 

 
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: 
 
Poznaliśmy Niezwykłą Dolnoślązaczke i Niezwykłego 
Dolnoślązaka! Niezwykłą Dolnoślązaczką została Pani 
Anna Kobel, a Niezwykłym Dolnoślązakiem Pan Łukasz 
Krzysztofczyk! Przyznano również kilka wyróżnień: 
wśród Pań wyróżniono: Magdalenę Sawicką, Barbarę 
Zwierzyńską, Barbarę Skórzewską, Wiesławę Łysiak 
natomiast wśród Panów wyróżniono: Tomasza Kwietko-
Bębnowski, Stanisława Schuberta, Jana Walkowiaka. 
Wszystkim osobom nominowanym, wyróżnionym, a 
także laureatom w Konkursie o tytuł Niezwykłej 
Dolnoślązaczki/Niezwykłego Dolnoślązaka serdecznie 
gratulujemy! 

 
 
Głosowanie na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetów Monitorujących (KM) nowych 
programów na lata 2014-2020. Rozpoczął się proces głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do 
Komitetów Monitorujących (KM) nowych programów dotyczących środków unijnych na lata 2014-2020. Komitety 
te mają mieć wpływ na przygotowywane dokumenty konkursów grantowych, dlatego bardzo ważny jest udział 
kompetentnych przedstawicieli organizacji pozarządowych dbających o interes całego środowiska pozarządowego. 
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych w porozumieniu z innymi federacjami i organizacjami 
pozarządowymi z Polski rekomenduje kilku kandydatów. PROSIMY - Zagłosuj na naszych przedstawicieli w 
Komitetach Monitorujących! Więcej informacji: http://www.dfop.org.pl/. 
 
Spotkanie nt. Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. W związku z przyjęciem Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, podjęło przygotowania 
do ogłoszenia konkursu FIO 2015. Ogłoszenie konkursu planowane jest na początek grudnia br. Jednym  
z elementów jego przygotowania jest organizowanie spotkań z potencjalnymi oferentami, czyli organizacjami 
zainteresowanymi w/w konkursem. Spotkania odbędą się w dniach 1 i 2 grudnia 2014 r. (daty do wyboru przez 
Zgłaszających) we Wrocławiu przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23 (Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej) 

http://www.inkubatorngo.info/
http://www.inkubatorngo.info/2/lokalne-inkubatory
https://www.facebook.com/inkubatorNGO.info
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/668/Glosowanie_na_przedstawicieli_organizacji_pozarzadowych_do_Komitetow_Monitorujacych_KM_nowych_programow_na_lata_2014_2020
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w sali 510. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 25 listopada 2014 r. na adres e-mail: slawomir.wojcik@umwd.pl    
z podaniem wybranego terminu spotkania. Szczegóły: http://www.umwd.dolnyslask.pl/. 
 
IV Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Ząbkowickiego [Ząbkowice Śląskie, 21 listopada 2014]. Zarząd 
Fundacji Dobrych Działań i Ząbkowickiego Klubu Karate Kyokushinkai zaprasza na IV Forum Organizacji 
Pozarządowych Powiatu Ząbkowickiego, które odbędzie się 21 listopada 2014 (godz. 16.00-19.00) w Ząbkowicach 
Śląskich, Rynek 24 (Ząbkowicki Ośrodek Kultury – kawiarnia). Serdecznie zapraszamy! Więcej: 
http://www.inkubatorngo.info/. 
 
Forum NGO [Kłodzko, 20 listopada 2014]. Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Kłodzku serdecznie 
zaprasza na Forum NGO pn. „Działajmy lokalnie i globalnie” - jaką rolę mogą pełnić NGO’sy w lokalnych strategiach 
rozwoju. Więcej: http://www.inkubatorngo.info/. 
 
Spotkanie informacyjne pn. Rozwój organizacji pozarządowych poprzez uczestnictwo i realizację projektów 
miękkich z zakresu psychoedukacji i wsparcia psychologicznego. Dnia 20 listopada 2014 Dolnośląski Punkt 
Konsultacyjno-Doradczy w Bolesławcu organizuje spotkanie informacyjne na temat: Rozwój organizacji 
pozarządowych poprzez uczestnictwo i realizację projektów miękkich z zakresu psychoedukacji i wsparcia 
psychologicznego. Serdecznie zapraszamy! Więcej: http://www.inkubatorngo.info/. 
 
Spotkanie informacyjne - Inicjatywa Lokalna - dowiedz się więcej [Wołów, 20 listopada 2014]. Dolnośląski Punkt 
Konsultacyjno-Doradczy w Wołowie zaprasza na spotkanie informacyjne pn. Inicjatywa Lokalna - dowiedz się 
więcej, które odbędzie się 20 listopada 2014r. w Wołowie. Więcej: http://www.inkubatorngo.info/. 
 
Ruszył projekt „Współpraca na rzecz kształtowania polityk publicznych na Dolnym Śląsku”. Działają Państwo  
w Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Radzie Seniorów, Młodzieżowej Radzie Gminy czy w jakiejkolwiek innej 
radzie lub zespole o charakterze konsultacyjno-doradczym lub są Państwo zainteresowani tematem powoływania 
takich rad/ zespołów? Zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w projekcie! Jeżeli przynajmniej na jedno z tych 
pytań odpowiadają Państwo „tak”, to serdecznie zapraszamy do udziału w naszym projekcie pn. „Współpraca na 
rzecz kształtowania polityk publicznych na Dolnym Śląsku”. Szczegółowo o projekcie poinformujemy na spotkaniu 
informacyjnym, w dniu 25 listopada 2014 roku o godz. 11.00 w Sektorze 3 we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65. 
Więcej: http://www.dfop.org.pl/. 
 
Fundacja Akademia Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza na konferencje dot. Społecznie Odpowiedzialnego 
Biznesu (CSR). Konferencja Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu powstała z potrzeby połączenia działań 
państwa, biznesu oraz organizacji pozarządowych (NGO). Jej celem jest stworzenie platformy do wymiany 
informacji, dzielenia się wiedzą na temat dobrych praktyk oraz standardów współpracy. Jest to pierwsza edycja, 
która nada kierunek dalszym projektom. W ramach konferencji odbędą się: panel dyskusyjny, case studies oraz 
praktyczne warsztaty przeprowadzone przez przedstawicieli organizacji pozarządowych i biznesu. Data 27 listopada 
2014r. Więcej: http://www.dfop.org.pl/. 
 
Wrocław: 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć. Wrocławskie Centrum Praw Kobiet zaprasza 
studentki i studentów na wydarzenia w ramach Kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć. Jak 
co roku, kampania odbywa się na przełomie listopada i grudnia, obejmując 25 listopada (Międzynarodowy Dzień 

mailto:slawomir.wojcik@umwd.pl
http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/spotkanie-nt-programu-fundusz-inicjatyw-obywatelskich-na-lata-2014-2020/
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/331/iv-forum-organizacji-pozarzadowych-powiatu-zabkowickiego-zabkowice-slaskie-21-listopada-2014
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/330/forum-ngo-klodzko-20-listopada-2014
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/333/spotkanie-informacyjne-rozwoj-organizacji-pozarzadowych-poprzez-uczestnictwo-i-realizacje-projektow-miekkich-z-zakresu-psychoedukacji-i-wsparcia-psychologicznego-20-listopada-2014
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/329/spotkanie-informacyjne-inicjatywa-lokalna-dowiedz-sie-wiecej-wolow-20-listopada-2014
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/661/Ruszyl_projekt_Wspolpraca_na_rzecz_ksztaltowania_polityk_publicznych_na_Dolnym_Slasku
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/658/Fundacja_Akademia_Odpowiedzialnego_Biznesu_zaprasza_na_konferencje_dot_Spolecznie_Odpowiedzialnego_Biznesu_CSR
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Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet) i 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka). W tym roku program 16 
dni obejmuje warsztaty dot. niezależności finansowej, radzenia sobie ze stresem, przemocy w rodzinie oraz 
przemocy seksualnej. Wszystkie wydarzenia odbędą się w siedzibie Fundacji CPK we Wrocławiu, ul. Ruska 46b 
(brama w oficynie) pok. 207 na II piętrze. Źródło oraz szczegóły: http://dolnoslaskie.ngo.pl/. 
 
Jelenia Góra. VII edycja Ogólnopolskiej Gali Charytatywnej "Gwiazda na gwiazdkę". Fundacja wspierania młodych 
artystów i inicjatyw kulturalnych "Bliżej gwiazd" zaprasza 3 grudnia 2014 r. o godz. 19.00 do Filharmonii 
Dolnośląskiej w Jeleniej Górze! Podczas VII edycji koncertu "Gwiazda na gwiazdkę" wystąpią m.in. soliści fundacji 
Laura Dziąba z Tczewa, Justyna Sieniuć, Emilia Woch oraz w swojej debiutanckiej piosence "Dziś już wiem" Paweł 
Orłowski z Legnicy. Usłyszymy również chórek FBG - Weronika, Kamila, Emilia, Łucja, Weronika, Ewelina oraz 
Wiktoria wraz z zespołem "Małe dzieci Duże głosy" - Marcela, Zosia, Zuzia, Emma i Wiktoria. Koncert zakończy 
występ Marii Sadowskiej. Galę poprowadzi aktor Grzegorz Stosz. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na 
dofinansowanie wyjazdu dla dzieci z ubogich rodzin na warsztaty wokalne, które odbędą się 19-24.01.2015 r.  
w Zakopanem. Źródło: http://dolnoslaskie.ngo.pl/. 
 
Improve – bezpłatne narzędzie do badania kompetencji wolontariuszy. Wszystkie organizacje pozarządowe  
i instytucje współpracujące z wolontariuszami Fundacja "Umbrella" zachęca do skorzystania z interaktywnego 
narzędzia Improve, dzięki któremu zarządzanie wolontariatem stanie się łatwiejsze, satysfakcja wolontariuszy  
z podejmowanych działań będzie większa, a wolontariat w Waszych organizacjach – bardziej profesjonalny. Źródło 
oraz szczegóły: http://dolnoslaskie.ngo.pl/. 
 
Komunikat Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: Środki finansowe na dotacje z art.19a - stan 
na 10 listopada 2014 r. Kwota środków finansowych przeznaczona na dotacje udzielane w trybie art. 19a 
(pozakonkursowym) w  Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD wynosi 23 446. 
 
Koniec głosowania na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 6 listopada 2014 r. upłynął 
termin głosowania organizacji pozarządowych na swoich przedstawicieli w Dolnośląskiej Radzie Działalności 
Pożytku Publicznego. Głosy na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego reprezentujących 
organizacje pozarządowe oddało ponad 700 organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego. Wszystkie formularze głosowania, które wpłynęły do UMWD, 
przekazane zostaną komisji powołanej Zarządzeniem Marszałka Województwa Dolnośląskiego w celu weryfikacji 
formalnej i przeliczenia głosów. 
 
Zamieść inicjatywę w Witrynie Obywatelskiej Prezydenta RP. Do 30 stycznia 2015 roku istnieje możliwość 
składania wniosków o umieszczenie inicjatyw w Witrynie Obywatelskiej, które wezmą udział w trzeciej edycji 
konkursu o Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP. Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest 
miejscem gromadzenia i rozpowszechniania dobrych praktyk, które są podzielone na trzy kategorie: Wspólnota 
Obywatelska, Partnerstwo Samorządów, Obywatelska Inicjatywa Lokalna. Forma opisów jest dostosowana  
do łatwego wykorzystania doświadczeń gromadzonych w Witrynie, aby zachęcić następców do podążania drogą 
wskazaną przez aktywne środowiska. Witryna Obywatelska jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Źródło: 
http://dolnoslaskie.ngo.pl/. 
 

SZKOLENIA/WARSZTATY: 

http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/1029909.html
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/1029805.html
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/1029453.html
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/1029405.html
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Szkolenie - MAM POMYSŁ - CO DALEJ? Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach FIO [Lubań, 20 
listopada 2014] Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Lubaniu zaprasza przedstawicieli organizacji 
pozarządowych i lokalnych liderów na bezpłatne szkolenie pt. MAM POMYSŁ - CO DALEJ? Przygotowanie  wniosku  
o dofinansowanie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Serdecznie zapraszamy! Więcej: 
http://www.inkubatorngo.info/. 

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu zaprasza na warsztat - Umiejętne kierowanie sobą  
w stresie oraz rozpoznawanie symptomów wypalenia zawodowego w pracy w organizacji pozarządowej.  Chcesz 
dowiedzieć się jakie są symptomy i etapy wypalenia zawodowego oraz jak umiejętnie kierować sobą w stresie? 
Reprezentujesz organizację pozarządową nieprowadzącą działalności gospodarczej? Jeśli twoja odpowiedź brzmi 
TAK to zapraszamy do udziału w bezpłatnym dwudniowym warsztacie. Adresatami warsztatów są: 
przedstawiciele/pracownicy/czki (w wieku do 64 roku życia) organizacji pozarządowych, nieprowadzących 
działalności gospodarczej i posiadających osobowość prawną z terenu powiatu wrocławskiego, miasta Wrocławia, 
górowskiego, milickiego, trzebnickiego, średzkiego, oleśnickiego, oławskiego, wołowskiego i strzelińskiego. Termin 
warsztatu: 27-28 listopad 2014 r. Więcej: http://www.dfop.org.pl/. 

Szkolenie - Aktywne techniki i narzędzia konsultacji [25 i 26 listopada 2014] Jak  zachęcić mieszkańców do udziału 
i zaangażowania w rozwiązywanie lokalnych problemów? Jakich narzędzi używać aby skutecznie konsultować? Jak 
uniknąć fasadowości konsultacji? Jak odpowiednio  przygotować się do konsultacji i dlaczego są one takie ważne?  
Dowiecie się Państwo na szkoleniach dot. aktywnych narzędzi konsultacji, które odbędą się 25 listopada w 
Świdnicy i 26 listopada w Górze. Głównym celem szkoleń jest podniesienie kompetencji i umiejętności z zakresu 
narzędzi i technik konsultacji społecznych. Szkolenia kierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych 
oraz jednostek samorządu terytorialnego. Więcej: http://www.dfop.org.pl/. 

Cykl szkoleniowy - PRomuj swoje NGO! Chcesz nauczyć się skutecznie promować swoje NGO? Zainteresować 
Waszymi działaniami media i otoczenie? Pragniesz stworzyć stronę internetową dla organizacji na darmowej 
platformie WordPress i profil w mediach społecznościowych? Zapraszamy na bezpłatny cykl szkoleń „PRomuj swoje 
NGO!”, który ruszy 22 listopada Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3. Więcej: 
http://www.dfop.org.pl/. 

Wrocław. Szkolenia dla NGO - otwarte konkursy ofert 2015. Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
Urzędu Miejskiego Wrocławia zaprasza na bezpłatne spotkania merytoryczne przeznaczone dla przedstawicieli 
organizacji pozarządowych zainteresowanych udziałem w otwartych konkursach ofert na rok 2015. Spotkania 
odbędą się 24 oraz 27 listopada 2014. Źródło: http://dolnoslaskie.ngo.pl/. 

Krzyżowa. Szkolenie "Metody dla edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju". Fundacja "Krzyżowa" dla 
Porozumienia Europejskiego zaprasza multiplikatorów międzynarodowej pracy z młodzieżą, jak również osoby 
początkujące i studentów z Polski i Niemiec na seminarium pt. "Metody dla edukacji na rzecz zrównoważonego 
rozwoju", które odbędzie się w dniach 07 - 11 grudnia 2014 w Krzyżowej. Udział w zajęciach jest płatny. 
Interesujesz się tematem zrównoważonego rozwoju? Chcesz wymienić się doświadczeniami i pomysłami z innymi 
osobami zaangażowanymi w międzynarodową pracę z młodzieżą? Poszukujesz międzynarodowego partnera do 
Twojego projektu z zakresu zrównoważonego rozwoju? Termin nadsyłania zgłoszeń: 21 listopada 2014r. Źródło: 
http://dolnoslaskie.ngo.pl/. 

http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/332/szkolenie-mam-pomysl-co-dalej-przygotowanie-wniosku-o-dofinansowanie-w-ramach-fio-luban-20-listopada-2014
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/56/664/Umiejetne_kierowanie_soba_w_stresie_oraz_rozpoznawanie_symptomow_wypalenia_zawodowego_w_pracy_w_organizacji_pozarzadowej_Warsztat_27_28_listopad_2014_r
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/62/666/Szkolenie_Aktywne_techniki_i_narzedzia_konsultacji_25_i_26_listopada_2014
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/667/Cykl_szkoleniowy_PRomuj_swoje_NGO_Polecamy
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/1029543.html
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/1029535.html
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Przygotowała: 

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, ul. Nabycińska 19, IIIp, pok. 409,  
53-677 Wrocław, tel./faks (71) 793 23 24, www.dfop.org.pl  

http://www.dfop.org.pl/

