
 

                         
 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

Biuletyn informacyjny Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego  
listopad 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  
 

WIADOMOŚCI/INFORMACJE: 
 
Spotkanie nt. Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016. W związku z przyjęciem Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, podjęło przygotowania do 
ogłoszenia konkursu FIO 2016. W związku z powyższym Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
UMWD wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej sprawującego w roku 2016 funkcję Instytucji 
Zarządzającej i Instytucji Wdrażającej Program FIO, zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych  
z Dolnego Śląska, na spotkanie z ekspertem z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Spotkanie odbędzie się  
4 grudnia br. o godzinie 10:00 we Wrocławiu przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23 (Wojewódzki Zespół Specjalistycznej 
Opieki Zdrowotnej) w sali 510 na V piętrze. Więcej informacji. 
 
Zaproszenie Forum Organizacji Pozarządowych - Rola informacji ekonomicznych w rozwoju działalności NGO 
[Oleśnica, 3 grudnia 2015] Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych prowadzony 
przez Fundację Świat z Uśmiechem w Oleśnicy filia w Oławie serdecznie zaprasza na Forum Organizacji 
Pozarządowych Powiatu oleśnickiego i oławskiego, którego tematem będzie: Rola informacji ekonomicznych  
w rozwoju działalności NGO. Więcej informacji. 
 
Nabór kandydatów na członków Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej. Dolnośląski Ośrodek Polityki 
Społecznej zaprasza przedstawicieli sektora ekonomii społecznej, samorządu lokalnego, nauki oraz biznesu 
działających w województwie dolnośląskim do udziału w pracach Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii 
Społecznej. DOPS informuje, iż z dniem powołania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, Rada ds. 
Ekonomii Społecznej ulegnie rozwiązaniu. Więcej informacji. 
 
Konkurs Akcja Akacja, Akcja Dąb – Niezwykli Dolnoślązacy 2015r. Pewnie zastanawiacie się Państwo dlaczego  
w tym roku nie otrzymaliście od nas informacji o konkursie. Dlaczego Konkurs, który corocznie cieszy się dużym 
zainteresowaniem nie został ogłoszony, tak jak zawsze na przełomie sierpnia i września? Pragniemy Państwa 
uspokoić! Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych jest gotowa na to, aby po raz 10 uhonorować 
aktywnych działaczy społecznych z Dolnego Śląska! Jubileuszowa edycja Konkursu – Akcja Akacja, Akcja Dąb - 
Niezwykli Dolnoślązacy 2015 r. będzie obchodzona bardziej niezwykle niż poprzednie i zostanie zorganizowana  
w styczniu 2016 r. Szczegółowe informację już wkrótce! Zapraszamy do śledzenia informacji na stronie 
www.dfop.org.pl. 
 
Publikacja nowelizacji stowarzyszeń. Znamy daty wejścia w życie. 19 listopada 2015 r. w Dzienniku Ustaw 
opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsze 

http://www.inkubatorngo.info/
https://www.facebook.com/inkubatorNGO.info
http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/spotkanie-nt-programu-fundusz-inicjatyw-obywatelskich-1/
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/433/zaproszenie-forum-organizacji-pozarzadowych-rola-informacji-ekonomicznych-w-rozwoju-dzialalnosci-ngo-olesnica-3-grudnia-2015
http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1678857.html
www.dfop.org.pl
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przepisy zaczną obowiązywać 20 maja 2016 r. Zobacz, jak wygląda cały kalendarz wprowadzania nowelizacji Prawa 
o stowarzyszeniach. Więcej informacji. 
 
Chcesz usprawnić współpracę z administracją publiczną? Masz pomysł, jak to zrobić? Czy wiecie, że od niedawna 
organizacje pozarządowe mają swoją strategię? Strategiczna Mapa Drogowa wskazuje drogi, które mają prowadzić 
do większego wpływu sektora pozarządowego na sytuację w Polsce. Jedną z dróg jest usprawnienie współpracy 
między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi. Każda organizacja może przyłączyć się do 
partnerstwa, które będzie pracować nad lepszą przejezdnością tej drogi. Więcej informacji. 
 
NGO jako płatnik podatku. Twoja organizacja jest zarejestrowana w KRS? Skróty takie, jak CIT-8/O, CIT-D, PIT-4R 
i PIT-8AR nie są Ci obce? Nie powinny! Każda z organizacji zarejestrowana w KRS, będąc osobą prawną, jest 
podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Część z NGO jest również podatnikiem VAT. Ale to nie 
wszystko – podatków jest znacznie więcej. Jak się w nich nie pogubić? Więcej informacji. 
 
Wykonujesz zadania publiczne? Musisz udostępniać informację. Znowelizowana ustawa o działalności pożytku 
publicznego nie pozostawia już żadnych wątpliwości, czy organizacje pozarządowe, korzystające z pieniędzy 
publicznych, są obowiązane do udostępniania informacji publicznej. Nadal jednak nie jest w pełni jasne, w jakim 
zakresie powinny to robić. Więcej informacji. 
 
Wspierane, ale bez wpływu? Organizacje wobec samorządu. Lokalny samorząd to wciąż najważniejszy partner 
organizacji pozarządowych. W 2014 roku 43% organizacji otrzymało od niego dotację, a 39% uczestniczyło  
w konsultacjach. Niewielka jest natomiast wiedza organizacji na temat Rad Działalności Pożytku Publicznego, które 
miały być łącznikiem pomiędzy nimi a samorządem. Więcej informacji. 
 
Materiały po webinarium portalu ngo.pl: 10 sposobów na promocję organizacji w internecie. Jakie są sposoby na 
marketing w internecie? Jak optymalizować stronę internetową? Jak zweryfikować skuteczność działań organizacji, 
czy warto współpracować z agencją, co warto robić samemu? Z tymi i innymi radami można było zapoznać się  
na webinarium zorganizowanym przez ngo.pl. Obejrzyj film z nagraniem. Więcej informacji.  
 
Skąd?-Dokąd? - Publikacja dla animatorów, społeczników i nauczycieli. Stowarzyszenie Fundus Glacensis 
przygotowało publikację metodyczną dla nauczycieli, animatorów i społeczników. Książka pt. „Skąd?-Dokąd?” 
powstała w ramach Biblioteki Programu Równać Szanse. Więcej informacji. 
 
Uwaga! Zmiana adresu Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego. Aktualny adres: ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław. Wydział Współpracy  
z Organizacjami Pozarządowymi znajduje się na VII piętrze, pokoje  nr 701, 702 i 703. 
 

SZKOLENIA/WARSZTATY: 
 
Szkolenie - „Zasady aplikowania o Fundusze Europejskie - Generator Wniosków Aplikacyjnych oraz możliwości 
aplikowania dla NGO w nowej perspektywie” [Góra, 1 grudnia 2015] W programie szkolenia m.in.: konkursy dla 
NGO w nowym rozdaniu, co to jest Generator Wniosków Aplikacyjnych  i do czego służy?, uruchamianie aplikacji, 

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1677306.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1884428.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1884411.html
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1883813.html
http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/1883755.html
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1883355.html
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/777/Skad_Dokad_Publikacja_dla_animatorow_spolecznikow_i_nauczycieli_PDF
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poruszanie się po aplikacji, część merytoryczna w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych oraz przygotowanie 
budżetu i harmonogramu. Więcej informacji. 

Szkolenie „Zmiana w ustawie - Prawo o Stowarzyszeniach” [Lubin, 7 grudnia 2015] Za kilka miesięcy zmienią się 
przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach  -  wejdą w życie w maju 2016 r., a w związku z tym, każda organizacja 
będzie musiała w ciągu 2 lat dostosować swój statut do nowych przepisów. Nie czekajcie na ostatnią chwilę i na 
interwencję organów kontrolujących działalność NGO!  Dowiedzcie się wcześniej, co się zmieni i weźcie udział w 
organizowanym przez DPKD Lubin szkoleniu. Więcej informacji. 

Szkolenie - Perspektywy rozwoju wolontariatu w powiatach oleśnickim i oławskim [Oleśnica, 7 grudnia 2015] 
Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych prowadzony przez Fundację Świat  
z Uśmiechem w Oleśnicy filia w Oławie serdecznie zaprasza na szkolenie dla organizacji pozarządowych powiatu 
oleśnickiego i oławskiego, którego tematem będzie: "Perspektywy rozwoju wolontariatu w powiatach oleśnickim  
i oławskim". Więcej informacji. 

Szkolenie: Przegląd źródeł finansowania organizacji pozarządowych. Uczestnicy: przedstawiciele organizacji 
pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu (ich członkowie, pracownicy, wolontariusze) lub osoby planujące założyć 
organizację pozarządową, zamieszkałe we Wrocławiu (w pierwszej kolejności będą kwalifikowani przedstawiciele 
organizacji pozarządowych). Termin: 15.12.2015 r. godz. 9.00-16.00 (wtorek). Więcej informacji. 

Szkolenie: Komunikacja z otoczeniem. Uczestnicy: przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą we 
Wrocławiu (ich członkowie, pracownicy, wolontariusze) lub osoby planujące założyć organizację pozarządową, 
zamieszkałe we Wrocławiu (w pierwszej kolejności będą kwalifikowani przedstawiciele organizacji pozarządowych). 
Termin: 9.12.2015 r. godz. 9.30-16.00 (środa). Więcej informacji. 

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.inkubatorngo.info/1/nse/4/441/szkolenie-zasady-aplikowania-o-fundusze-europejskie-generator-wnioskow-aplikacyjnych-oraz-mozliwosci-aplikowania-dla-ngo-w-nowej-perspektywie-gora-1-grudnia-2015
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/442/szkolenie-zmiana-w-ustawie-prawo-o-stowarzyszeniach-lubin-7-grudnia-2015
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/444/szkolenie-perspektywy-rozwoju-wolontariatu-w-powiatach-olesnickim-i-olawskim-olesnica-7-grudnia-2015
http://www.sektor3.wroclaw.pl/szkolenie-przeglad-zrodel-finansowania-organizacji-pozarzadowych-2/
http://www.sektor3.wroclaw.pl/szkolenie-komunikacja-z-otoczeniem/
http://www.dfop.org.pl/

