
 

                         
 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

Biuletyn informacyjny Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego  
5/lipiec 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: 
 
Uwaga! Prośba o poparcie apelu w dwóch sprawach: nowelizacja ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz 
nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegółowe informacje: www.dfop.org.pl. 
 
Konkurs Lady D. im. Krystyny Bochenek. Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych  
w Miliczu we współpracy z Oddziałem Dolnośląskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
i Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „TĘCZA” w Oławie ogłasza konkurs „Lady D. im. Krystyny Bochenek”. Celem 
konkursu jest  uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia 
społecznego oraz promowanie ich postaw. Zgłoszenia do 15 sierpnia 2015r. Szczegóły: 
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/757/Konkurs_Lady_D_im_Krystyny_Bochenek. 
 
Ogłoszenie IV Edycji Konkursu „zDolne NGO”. Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego p. Tadeusz 
Samborski ma zaszczyt ogłosić IV Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji 
pozarządowej prowadzącej działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2014 r. Celem konkursu jest wyłonienie  
i nagrodzenie najlepszych  organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska, działających w obszarze wsparcia 
osób z niepełnosprawnością. Celami szczegółowymi Konkursu są m.in: promocja działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, zwiększenie prestiżu nagrodzonych organizacji 
pozarządowych oraz promocja dobrych praktyk, wypracowanych przez nagrodzone organizacje pozarządowe. 
Szczegółowe informacje oraz źródło: www.umwd.dolnyslask.pl. 
 
Stanowisko organizacji pozarządowych dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020. Przedstawiamy Państwu stanowisko organizacji pozarządowych dotyczące 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  wypracowane na podstawie  
uwag organizacji zgłaszanych na spotkaniu 25 maja 2015 w EkoCentrum Wrocław. TREŚĆ STANOWISKA. 
 
Rusza Konkurs o tytuł „Społecznika Roku 2015” tygodnika Newsweek Polska. Znasz osoby, które aktywnie  
i skutecznie działają na rzecz innych, na rzecz zmian w społeczności lokalnej lub środowisku? Zgłoś je do siódmej 
edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika Newsweek Polska! Zgłoszenia są przyjmowane do 7 września 
2015 roku. Źródło: http://www.sektor3.wroclaw.pl/. 
 
Newsletter dla organizacji i osób pracujących z młodzieżą. Dolnośląska Rada ds. Młodzieży tworzy System 
Komunikacji Młodzieżowej, którego częścią jest newsletter dla osób i organizacji pracujących z młodzieżą na terenie 
Dolnego Śląska. Newsletter jest rozsyłany raz w tygodniu i zawiera najważniejsze informacje, które mogą przydać 

http://www.inkubatorngo.info/
https://www.facebook.com/inkubatorNGO.info
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/758/Prosba_o_poparcie_apelu
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/757/Konkurs_Lady_D_im_Krystyny_Bochenek
http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/konkurs-zdolne-ngo/iv-edycja/artykul/ogloszenie-iv-edycji-konkursu-zdolne-ngo/
http://www.dfop.org.pl/tinymce/plugins/filemanager/files/km_rpo_wd/2015_05_25_Stanowisko_NGO_RPO%20(2).pdf
http://www.sektor3.wroclaw.pl/rusza-konkurs-o-tytul-spolecznika-roku-2015-tygodnika-newsweek-polska/
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się organizacją z Dolnego Śląska. Między innymi: granty, szkolenia, wydarzenia, inicjatywy, nowelizacje i inne. 
Dodatkowo zachęcamy do wysyłania nam informacji na temat projektów, które Państwo realizują, zaproszeń  
i ważnych informacji dla NGO. Chcielibyśmy tworzyć spójny i wspólny system komunikacji młodzieżowej. Wszelkie, 
ciekawe informacje publikujemy także na naszym Facebooku. Źródło: 
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1652457.html. 
 
Publikacja "Modele finansowania działań z młodzieżą". Instytut Edukacji Społecznej oddaje w Państwa ręce 
publikację będącą podsumowaniem konferencji „Modele finansowania działań z młodzieżą”. Opracowanie 
merytorycznej zawartości niniejszej publikacji było możliwe dzięki uprzejmości prelegentów konferencji  
i udostępnienia przez nich prezentowanych materiałów. Od samego początku niniejsze opracowanie miało z jednej 
strony podsumować najważniejsze głosy zebrane w czasie konferencji będące komentarzem do obowiązującego 
modelu finansowania działań skierowanych dla młodzieży, jednocześnie przewidziane było jako miejsce prezentacji 
najważniejszych źródeł finansowania tejże działalności. Publikacja do pobrania: Modele Finansowania Działań z 
Młodzieżą. Źródło: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1652464.html. 
Senat przyjął nowelizację ustawy o pomocy społecznej. Parlament Rzeczypospolitej Polskiej nowelizuje ustawę  
o pomocy społecznej. Uchwalona przez Sejm w dniu 9 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej 
została rozpatrzona przez Senat – wyższą izbę parlamentu. W dniu 21 bm. senackie Komisje wprowadziły  
8 poprawek do tej ustawy, a na posiedzeniu ogólnym, które odbyło się w dniu 24 bm., Senat podjął uchwałę za 
przyjęciem ustawy z wniesionymi poprawkami. Źródło: http://wpis.irss.pl/. 
 
Kształcenie dzieci niepełnosprawnych – rozporządzenie podpisane. Minister Joanna Kluzik-Rostkowska 24 lipca 
podpisała rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci  
i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 
Zmiany zawarte w podpisanym dokumencie uwzględniają m.in. postulaty rodziców dzieci niepełnosprawnych, 
nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli organów sprawujących nadzór pedagogiczny i organizacji 
pozarządowych. www.men.gov.pl. 
 
Kuźnia Młodych Artystów w Krzyżowej! [relacja] Projekt „Kuźnia Młodych Artystów” to interdyscyplinarny projekt 
edukacyjny, skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 7-12 lat z Niemiec, Polski i Ukrainy. Projekt, który odbył się  
w Krzyżowej w dniach 1-10 lipca 2015 roku, miał na celu przygotowanie do świadomego i aktywnego uczestnictwa 
w międzykulturowym społeczeństwie już od najmłodszych lat. Założeniem projektu była integracja grup z różnych 
krajów i z różnych środowisk społecznych. Źródło: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1652013.html.  
 
W czerwcu miała miejsce konferencja prasowa na temat audytu wrocławskich obiektów pod kątem dostępności 
dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Podczas konferencji przedstawiciele Fundacji TUS realizującej 
projekt wraz z Urzędem Miejskim Wrocławia, poinformowali o postępach w przeprowadzaniu audytów we 
Wrocławiu oraz zachęcali właścicieli miejsc publicznych do zgłaszania się w celu dokonania pomiarów. Liczba 
obiektów, które znajdują się w bazie systematycznie rośnie i przekroczyła już pułap 1100 miejsc. Są to zarówno 
reprezentacyjne obiekty kulturalne jak Opera Wrocławska czy Teatr Muzyczny Capitol jak również sklepy, apteki, 
banki, restauracje, hotele. Dzięki temu projektowi osoby z niepełnosprawnościami uzyskują dostęp pełnej  
i aktualnej informacji, które miejsca i w jakim stopniu są dla nich dostępne. Z tego typu informacji z powodzeniem 
mogą także korzystać osoby starsze i opiekunowie z dziećmi w wózkach. Stworzona przez Fundację TUS 
wyszukiwarka dostępnych miejsc zawiera ponad 11 tys. miejsc z głównych miast w Polsce. Są to różnego rodzaju 

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1652457.html
http://ies.org.pl/wp-content/uploads/2015/07/Modele-finansowania-dzia%C5%82a%C5%84-z-m%C5%82odzie%C5%BC%C4%85-publikacja.pdf
http://ies.org.pl/wp-content/uploads/2015/07/Modele-finansowania-dzia%C5%82a%C5%84-z-m%C5%82odzie%C5%BC%C4%85-publikacja.pdf
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1652464.html
http://wpis.irss.pl/senat-przyjal-nowelizacje-ustawy-o-pomocy-spolecznej/
http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/ksztalcenie-dzieci-niepelnosprawnych-rozporzadzenie-podpisane.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1652013.html
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obiekty, m.in. obiekty administracji publicznej, hotele, restauracje, centra handlowe, kina, apteki, sklepy. Zebrane 
informacje są dostępne bezpłatnie na stronie www.niepelnosprawnik.eu. Informacje o obiektach przedstawiane  
są w postaci prostych piktogramów lub pełnej tekstowej informacji. 
 

SZKOLENIA/WARSZTATY: 
 
Startują bezpłatne szkolenia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Już wkrótce ruszają bezpłatne szkolenia, 
seminaria, webinaria dotyczące możliwości wykorzystania Funduszy Europejskich w latach 2014-2020. Działania 
będą realizowane w całej Polsce do końca września 2015 r. Uczestnicy seminariów dowiedzą się na jakie projekty 
mogą otrzymać dofinansowanie, jak ubiegać się o dotacje, a także gdzie szukać informacji na temat naborów 
wniosków oraz zasad przyznawania dotacji. Szkolenia skierowane będą do przedsiębiorstw, przedstawicieli 
jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, a także sektorów edukacji, nauki, zdrowia, kultury, 
rynku pracy. Informacje na temat rekrutacji i harmonogramów szkoleń będą publikowane sukcesywnie na portalu 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce szkolenia i konferencje. Źródło: www.umwd.dolnyslask.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.niepelnosprawnik.eu/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/startuja-bezplatne-szkolenia-z-funduszy-europejskich-na-lata-2014-2020-1/
http://www.dfop.org.pl/

