
 

                         
 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

Biuletyn informacyjny Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego  
grudzień 2015 

 
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  
 
 

 Z okazji zbliżającego się Nowego Roku 2016 serdecznie 

dziękujemy Państwu za dotychczasową współpracę oraz 

życzymy samych dobrych chwil i wszelkiej pomyślności. 

 

Zapraszamy już od 4 stycznia 2016r. do odwiedzenia 15 DPKD 

w Jeleniej Górze, Legnicy, Kłodzku, Górze, Ząbkowicach 

Śląskich, Głogowie, Wołowie, Oleśnicy, Wałbrzychu, Bolesławcu, 

Lubaniu, Miliczu, Zgorzelca,  Żmigrodu i Lubina. 

 
 

WIADOMOŚCI/INFORMACJE: 
 
Zakaz pośredniczenia w przekazywaniu 1% tylko dla OPP. Organizacja pożytku publicznego, znajdująca się  
w wykazie organizacji uprawnionych do pozyskiwania 1% w danym roku, nie może namawiać podatników do 
przekazania środków z 1% za jej pośrednictwem na rzecz innej OPP, która nie została uwzględniona w tym wykazie. 
Również OPP, której nie ma w wykazie, nie może namawiać podatników do przekazywania środków z 1% na jej cel  
i zbierać ich za pośrednictwem innej OPP, która jest w wykazie. Więcej. 
 
Praca dla doradcy w Regionalnym Punkcie Konsultacyjno-Doradczym dla organizacji pozarządowych (Wrocław). 
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego (UMWD) zwraca się z prośbą o wycenę zadań doradcy w Regionalnym Punkcie 
Konsultacyjno-Doradczym dla organizacji pozarządowych. Szczegóły: http://www.umwd.dolnyslask.pl/. 
 
Sprawozdania fundacji: jaki termin? Każda fundacja ma obowiązek złożenia sprawozdania merytorycznego  
ze swojej działalności do swojego organu nadzoru, czyli ministra, który jest konkretnie wskazany w statucie 
fundacji. – Czy jest określony termin, do którego fundacja powinna wysłać to sprawozdanie? – zastanawia się 
czytelnik ngo.pl. Więcej. 

http://www.inkubatorngo.info/
https://www.facebook.com/inkubatorNGO.info
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1888252.html
http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/praca-dla-doradcy-w-regionalym-punkcie-konsultacyjno-doradczym-dla-organizacji-pozarzadowych-wroc-1/
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1888005.html
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Dnia 7 grudnia odbyło się szóste posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020. Obradom 
przewodniczył Marszałek Cezary Przybylski, w spotkaniu wziął udział również przedstawiciel Komisji Europejskiej – 
pan Szymon Pogorzelski. Członkowie Komitetu zatwierdzili kolejne kryteria wyboru projektów oraz Plan Ewaluacji 
RPO WD 2014-2020, a także zapoznali się z informacją o działaniach informacyjnych i promocyjnych planowanych  
w roku 2016. W posiedzeniu wzięli udział Arkadiusz Czocher i Maria Mika - reprezentujący Dolnośląska Federacja 
Organizacji Pozarządowych. Więcej. 
 
Informacja od Pełnomocnika Marszałka ds. Osób Niepełnosprawnych: prosimy o przekazywanie informacji  
o wydarzeniach organizowanych na terenie Dolnego Śląska – koncercie, imprezie sportowo-rekreacyjnej, festiwalu, 
warsztatach, kampanii informacyjnej, wernisażu czy wystawie. Notatki zostaną zamieszczone w kalendarzu i tym 
samym zostanie powiększone grono odbiorców do których dotrze wiadomość. Warto chwalić się swoją 
działalnością i informować  o ciekawych pomysłach. Dzięki temu wspólnie powiększamy przestrzeń publiczną wolną 
od barier. Dobrymi praktykami trzeba się dzielić! Paweł Parus, Pełnomocnik Marszałka ds. Osób Niepełnosprawnych 
Województwa Dolnośląskiego, tel; 514 040 594 e-mail: pawelparus@gmail.com, www.PelnomocnikON.pl.  
 
Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych powołana! W inauguracyjnym spotkaniu Rady udział 
wzięła wicemarszałek Ewa Mańkowska oraz Paweł Parus, Pełnomocnik Marszałka ds. Osób Niepełnosprawnych. 
Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Marszałka Województwa. Do jej najważniejszych działań należy 
inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 
Wojewódzka Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych składa się z 7 osób powoływanych spośród 
przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie województwa, przedstawicieli jednostek 
samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) oraz przedstawiciela wojewody. Więcej. 
 
Rekrutacja do programu GLEN 2016. GLEN to wyjątkowy program edukacyjny, który ma już kilkudziesięciu 
absolwentów w Polsce i kilkuset w Europie. To roczny cykl edukacyjny, który zakłada: 2 tygodniowe 
międzynarodowe szkolenia z edukacji globalnej, staż w organizacji z globalnego Południa (w tym roku Polscy 
uczestnicy i uczestniczki mają do dyspozycji staże w organizacjach w Nepalu, Kenii i Ugandzie), seminarium 
podmurowujące RENew w marcu 2017 roku, działanie jako edukator/ka PAH oraz tworzenie akcji z zakresu edukacji 
globalnej po powrocie ze stażu do czerwca 2017. Rekrutacja trwa do 6 stycznia 2016 roku. Wszelkie informacje 
znajdą na stronie: http://bit.ly/GLEN2016.   
 
Europejski Rok na rzecz Rozwoju dobiega końca [relacja] Europejski Rok na rzecz Rozwoju powoli dobiega końca. 
Wiele już osiągnięto. Grudzień to czas podsumowań, dlatego też Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-
Wrocław organizuje cykl tematyczny poświęcony działaniom prorozwojowym Unii Europejskiej. Więcej.  
 
Przekaż NGO darowiznę, skorzystaj z odliczenia podatkowego [infografika]. 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. 
 
Notatka po Forum Organizacji Pozarządowych w Miliczu. Mimo ograniczeń budżetowych sukcesem 
organizacyjnym zakończyło się V Forum Organizacji Pozarządowych przeprowadzone 11 grudnia w sali 

http://rpo.dolnyslask.pl/grudniowe-posiedzenie-komitetu-monitorujacego/
mailto:pawelparus@gmail.com
http://www.pelnomocnikon.pl/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10153814052856796&id=209674656795
http://bit.ly/GLEN2016
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1887361.html
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1886163.html
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widowiskowej Ośrodka Kultury przez Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy działający przy MSPDiON.  
Na spotkanie, którego tematem były zmiany ustawy o organizacjach pożytku publicznego mające zajść w roku 2016 
przyszli najaktywniejsi działacze lokalnych stowarzyszeń zainteresowani mającymi nastąpić zmianami. Stosownych 
informacji zebranym udzielali doradca milickiego Punktu Przemysław Walniczek, oraz księgowy Dolnośląskiej 
Federacji Organizacji Pozarządowych Marcin Babiuch. Więcej. 
 
Fotorelacja z Forum Organizacji Pozarządowych w Kłodzku [zdjęcia] Fundacja Aktywnego Rozwoju, organizacja 
prowadząca Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Kłodzku, zorganizowała 8 grudnia 2015r. w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Kłodzku Forum Organizacji Pozarządowych. Więcej. 
 
Notatka po szkoleniu w Oleśnicy pn. Prespektywy Rozwoju wolontariatu w powiatach oleśnickim i oławskim. 
Fundacja Świat z Uśmiechem z siedzibą w Oleśnicy prowadząca Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy  
w Oleśnicy z filią w Oławie, zorganizowała w dniu 10.12.2015r., dla  przedstawicieli organizacji pozarządowych 
szkolenie z zakresu: „Perspektywy Rozwoju wolontariatu w powiatach oleśnickim i oławskim”. Więcej. 
 
Notatka po Forum Organizacji Pozarządowych w Oleśnicy [zdjęcia]. Fundacja Świat z Uśmiechem z siedzibą  
w Oleśnicy prowadząca Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Oleśnicy z filią w Oławie, zorganizowała  
w dniu 03.12.2015, Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Oleśnickiego i Oławskiego, którego tematem 
przewodnim była: „ROLA INFORMACJI EKONOMICZNYCH W ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI NGO”. Więcej. 
 
IV Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych w Wołowie przeszło do historii [notatka + zdjęcia]. W dniu  
27 listopada 2015 r. spotkaliśmy się z przedstawicielami organizacji pozarządowych i samorządowcami na IV już 
Forum NGO w Wołowie. Więcej. 
 
Notatka po szkoleniu w Wołowie [zdjęcia]. W dniu 26.11.2015r. w Dolnośląskim Punkcie Konsultacyjno-Doradczym 
w Wołowie odbyło się szkolenie warsztatowe pt. „Zmiany w księgowości  prowadzonej przez organizacje 
pozarządowe  w roku 2016”. W szkoleniu, które prowadził Marcin Babiuch (księgowy Dolnośląskiej Federacji 
Organizacji Pozarządowych) wzięło udział 24 przedstawicieli i przedstawicielek 21 organizacji pozarządowych. 
Więcej. 
 
Informacja o szkoleniu w powiecie ząbkowickim [notatka + zdjęcia]. Dnia 14 grudnia br. w Sali Konferencyjnej 
Urzędu Gminy w Stoszowicach odbyło się szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych powiatu 
ząbkowickiego pt. „Sukces tkwi w szczegółach czyli jak skutecznie napisać projekt  w ramach programu FIO 2016”. 
Więcej. 
 
Notatka po Forum Organizacji Pozarządowych w Wałbrzychu. W dniu 9 grudnia 2015 r w Sali nr 26 Urzędu 
Miejskiego w Wałbrzychu odbyło się Forum Organizacji Pozarządowych pn. „Zmiana przepisów prawa dla 
organizacji pozarządowych - łatwiej, czy trudniej będziemy prowadzić działalność społeczną?. Forum zostało 
zorganizowane przy współpracy z Gminna Radą Działalności Pożytku Publicznego. Więcej. 
 

SZKOLENIA/WARSZTATY: 
 

http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/460/notatka-po-forum-organizacji-pozarzadowych-w-miliczu
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/461/fotorelacja-z-forum-organizacji-pozarzadowych-w-klodzku-zdjecia
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/462/notatka-po-szkoleniu-w-olesnicy-pn-prespektywy-rozwoju-wolontariatu-w-powiatach-olesnickim-i-olawskim
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/464/notatka-po-forum-organizacji-pozarzadowych-w-olesnicy-zdjecia
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/465/iv-powiatowe-forum-organizacji-pozarzadowych-w-wolowie-przeszlo-do-historii-notatka-zdjecia
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/466/notatka-po-szkoleniu-w-wolowie-zdjecia
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/467/informacja-o-szkoleniu-w-powiecie-zabkowickim-notatka-zdjecia
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/468/notatka-po-forum-organizacji-pozarzadowych-w-walbrzychu
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Kurs Trenerski I stopnia Szkoły Trenerów PKR. Możliwe współfinansowanie ponad 60% kosztów. W ramach Szkoły 
Trenerów PKR 11 Muz proponuje Państwu uczestnictwo w Kursie Trenerskim I Stopnia – skoncentrowanym  
na rozwoju kompetencji w zawodzie trenera (nr 235910 według Standardu Kwalifikacji Zawodowych). 53. edycja 
Kursu Trenerskiego I stopnia Szkoły Trenerów PKR odbędzie się w Łodzi w terminie 18-22 stycznia 2016 r. Oferta 
jest skierowana do osób z woj. dolnośląskiego. Możemy współfinansować ponad 60% kosztów uczestnictwa. 
Więcej.  

"Weź kurs na ewaluację" z Polskim Towarzystwem Ewaluacyjnym. Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne zaprasza  
na bezpłatny kurs e-learningowy o zasadach i etapach prowadzenia ewaluacji w organizacjach pozarządowych. 
Ukończenie kursu jest potwierdzane certyfikatem Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Więcej informacji  
o kursie, warsztatach i tutoringu na stronie: http://pte.org.pl/. 

Przygotowała: 

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

http://www.11muz.pl/co-robimy/szkola-trenerow-pkr/#termin-kurs-trenerski-1-stopnia
http://pte.org.pl/kuznia-ewaluacji-ii-fio-20152016/
http://www.dfop.org.pl/

