
 

                         
 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

Biuletyn informacyjny Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego  
Listopad 2016 

 
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: 
 

 
 
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wspólnie z Dolnośląską Siecią Doradztwa Pozarządowego oraz 
Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”/Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji 
Pozarządowych SEKTOR3 zapraszają  dolnośląskie organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz 
przedstawicieli instytucji publicznych do udziału w V Dolnośląskich Targach Organizacji Pozarządowych 2016, które 
odbędą się 26 listopada 2016 na terenie Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego Krzyżowa k. Świdnicy. 
Szczegóły: www.dfop.org.pl. 
 
List otwarty OFOP w sprawie ataków medialnych na NGO. Stanowisko Ogólnopolskiej Federacji Organizacji 
Pozarządowych w sprawie informacji pojawiających się w ostatnich dniach w mediach publicznych, portalach 
społecznościowych i serwisie niezależna.pl dot. m.in. dotacji i zleceń otrzymywanych od Urzędu miasta  
st. Warszawy przez organizacje pozarządowe. Szczegóły: http://ofop.eu/. 
 
Piotr Lech Burmistrz Gminy Milicz oraz Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Miliczu serdecznie 
zapraszają na V Forum Organizacji Pozarządowych Milicz 2016. Celem forum będzie omówienie zmian 
ustawowych m.in. w zakresie nowych wzorów ofert i sprawozdania w związku z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. Forum odbędzie się 7 listopada 2016r. w Miliczu. Więcej informacji: 
http://www.inkubatorngo.info/. 
 
Środki finansowe na dotacje z art.19a - stan na 2.11.2016 r. – Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego. Zgodnie z Uchwałą Nr 2909/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2016 r. 
kwota środków finansowych przeznaczona na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w Wydziale 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD wynosi 16 100 zł. Środki te mogą zostać przeznaczone  
na realizację zadań publicznych w następujących obszarach: 

 działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 

 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (w obszarze aktywności obywatelskiej), 

 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,  

http://www.inkubatorngo.info/
https://www.facebook.com/inkubatorNGO.info
http://www.dfop.org.pl/pl/463/Dolnoslaskie_Targi_Organizacji_Pozarzadowych_2016/
http://ofop.eu/aktualnosci/list-otwarty-ofop-w-sprawie-atakow-medialnych-na-ngo
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/499/badz-autorem-zmian-ktorych-oczekujesz-zapraszamy-na-forum-w-miliczu-7-listopada-2016-r
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 upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania 
wspomagające rozwój demokracji, 

 promocja i organizacja wolontariatu, 

 działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o 
pożytku publicznym i o wolontariacie. 

Źródło: http://www.umwd.dolnyslask.pl/. 
 
Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej  
we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej i Stowarzyszeniem Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości zapraszają do składania nominacji w konkursie „Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 
2016”. Celem konkursu jest wyróżnienie najbardziej przedsiębiorczych podmiotów ekonomii społecznej i instytucji, 
które w sposób systematyczny wspierają przedsiębiorstwa społeczne. Nominacje można składać do 14 listopada 
2016 r. Szczegóły: http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1997418.html.  
 
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkania doradcze pn. „Wsparcie i finansowanie lokalnych 
zasobów ekonomii społecznej”. Miejsca spotkań: 

 LEGNICA, termin: 17.11.2016 r., miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości ARLEG, pl. Wolności 4,  59-220 
Legnica, termin przesyłania zgłoszeń: 16.11.2016, godz. 12:00 

 WAŁBRZYCH, termin: 21.11.2016 r., miejsce: Fundacja „Merkury”, ul. Ludwika Beethovena 10,  58-300 
Wałbrzych, termin przesyłania zgłoszeń: 17.11.2016, godz. 15:00 

 JELENIA GÓRA, termin: 22.11.2016 r., miejsce: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Okrzei 10,  58-
500 Jelenia Góra, termin przesyłania zgłoszeń: 18.11.2016, godz. 15:00 

 WROCŁAW, termin: 29.11.2016 r., miejsce: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10 we 
Wrocławiu, termin przesyłania zgłoszeń: 25.11.2016, godz. 12:00 

Więcej informacji: http://www.dops.wroc.pl/. 
 
OSES 2016 - rejestrujmy się! Zgodnie z wieloletnią tradycją, odbędą się w Warszawie Ogólnopolskie Spotkania 
Ekonomii Społecznej. Konferencja, pod hasłem „Ekonomia Społeczna to nasza sprawa”, odbędzie się 15 listopada 
2016 roku w Muzeum Powstania Warszawskiego. Tegoroczna konferencja odda głos samym przedsiębiorcom 
społecznym. To ich wystąpienia, poświęcone najważniejszym wyzwaniom sektora i odpowiedziom na nie, złożą się 
na pierwszą część programu. Poprowadzi ją Karolina Cyran-Juraszek z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego. Szczegóły: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/1993678.html.  
 
Jak organizacja pozarządowa broni swojego dobrego imienia? Organizacja pozarządowa, jeśli jest niesłusznie 
obrażana, rozpowszechnia się na jej temat nieprawdziwe, szkalujące, obraźliwe informacje, może się bronić. 
Więcej: POWINNA! Dla jej otoczenia będzie to ważny sygnał - naruszanie naszego dobrego imienia nie przechodzi 
bezkarnie. Więcej: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2000173.html.  
 
Szkolenie: Podstawy tworzenia i zarządzania projektami z obszaru pożytku publicznego. W dniach 15-16 listopada 
odbędzie się szkolenie pod nazwą: „Podstawy tworzenia i zarządzania projektami z obszaru pożytku publicznego  
w metodologii PCM”. Udział w szkoleniu kosztuje 75 zł. Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych 
oraz osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowych mieszkających na terenie Wrocławia. Szczegóły: 
http://www.wroclaw.pl/. 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/srodki-finansowe-na-dotacje-z-art19a-stan-na-2112016-r-16-100-zl/
http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1997418.html
http://www.dops.wroc.pl/aktualnosci.php?id=104
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/1993678.html
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2000173.html
http://www.wroclaw.pl/szkolenie-podstawy-tworzenia-i-zarzadzania-projektami-z-obszaru-pozytku-publicznego
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Wrocław. Zrób sobie kampanię społeczną. Przyjdź na spotkanie edukacyjne na temat tworzenia kampanii 
społecznych i wykorzystywania bezpłatnego czasu antenowego w publicznych mediach! Zapraszamy pracowników 
organizacji pozarządowych posiadających status OPP oraz przedstawicieli agencji reklamowych oraz publicznych 
i niepublicznych mediów. Szczegóły: http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1999755.html.  

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://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1999755.html
http://www.dfop.org.pl/

