
 

                         
 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

Biuletyn informacyjny Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego  
Wrzesień 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: 
 
Ogłoszenie o konkursie FIO 2017. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza m.in. organizacje 
pozarządowe do składania wniosków. Od 6 września 2016 r. do 28 września 2016 r. można składać oferty  
w Priorytecie 1 i 2 oraz w Komponencie Działań Systemowych. Szczegóły: 
http://www.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,3444.html.  
 
Nowy wzór wniosku o dotację. Od 3 września 2016 weszło w życie długo oczekiwane rozporządzenie - przepisy 
wykonawcze do znowelizowanej ustawy o pożytku. Razem z Marcinem Dadelem omawiamy to, co bezpośrednio 
dotyka NGO - formularz wniosku o dotację, czyli nowy wzór oferty realizacji zadania publicznego. Szczegóły: 
http://www.umwd.dolnyslask.pl/. 
 
Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” serdecznie zaprasza młodzież w wieku 13-30 lat do 
udziału w projekcie „Nie siedź w domu. Działaj!”. Projekt zakłada szereg warsztatów z wiedzy o wolontariacie, 
pracy w grupie, liderstwa, rozwiązywania konfliktów i animacji oraz wizyty w miejscach aktywności społecznej. 
Ponadto projekt zakłada możliwość pozyskania grantu w wysokości do 1000zł na realizację własnych, lokalnie 
użytecznych pomysłów. Projekt trwa do końca listopada 2016 roku natomiast na zgłoszenia czekamy do dnia 30 
września 2016 roku. Formularz rekrutacyjny oraz więcej informacji znajduje się na stronie: 
www.sektor3.wroclaw.pl/dzialaj. 
 
Ogłoszenie o naborze  innowacyjnych pomysłów w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 
Fundacja „Merkury” wraz ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS zapraszają do zgłaszania 
pomysłów na działania innowacyjne, wspierające osoby niepełnosprawne w procesie aktywizacji zawodowej. Nabór 
pomysłów jest naborem ciągłym (do 28.02.2017 lub do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie), 
termin 1 posiedzenia komisji to 16-23.09.2016. Szczegóły: http://www.merkury.org.pl/punkty-inkubacji-
innowacji/10.  
 
Wystartowała Dolnośląska Akademia Samorządności! Dolnośląska Akademia Samorządności jest odpowiedzią 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dostrzeżenie ważkości zwiększenia zaangażowania 
młodych ludzi w działania z zakresu samorządności oraz pogłębienie wiedzy na temat samorządu terytorialnego.  
W konkursie mogą wziąć udział grupy inicjatywne liczące od 3 do 6 osób młodych w wieku 16-25 lat zamieszkałych 
na obszarze województwa dolnośląskiego. Organizatorem konkursu jest Fundacja "Merkury". Źródło: 
http://www.umwd.dolnyslask.pl/mlody-dolny-slask/aktualnosci/artykul/dolnoslaska-akademia-samorzadnosci/.  
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Wybieramy 13. Dolnośląskiego Wolontariusza Roku! Partnerstwo na rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na 
Dolnym Śląsku "Razem dla Wolontariatu" z przyjemnością zaprasza do udziału w 13. edycji konkursu o tytuł 
„Dolnośląskiego Wolontariusza Roku”. Jak co roku Konkurs jest organizowany w ramach obchodów 
Międzynarodowego Dnia Wolontariusza ustanowionego w 1986 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych. 
Wnioski nominacyjne należy składać w terminie od 1 września do 31 października 2016 r. (decyduje data 
wpłynięcia wniosku w wersji elektronicznej na adres radoslaw.bednarski@rcwip.pl). Ostateczny termin wpływu 
wniosków w wersji papierowej upływa 4 listopada 2016 r. Wnioski nominacyjne wraz z wymaganymi załącznikami 
prosimy przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Biuro 
Regionalne w Wałbrzychu, ul. Matejki 6, 58-300 Wałbrzych. Źródło: 
http://wroclaw.ngo.pl/wiadomosc/1987439.html  
 
Seminarium regionalne ngo.pl – zapraszamy do Wrocławia! Kolejne spotkanie lokalnych organizacji 
pozarządowych z redakcją portalu ngo.pl już 30 września we Wrocławiu! Wraz z partnerami lokalnymi co roku 
wybieramy kilka miast w Polsce, gdzie przeprowadzamy seminaria o tematyce informacyjno-promocyjnej dla 
lokalnych organizacji pozarządowych. Wrocław jest jednym z wybranych miejsc. Naszym lokalnym partnerem, 
wspierającym nas w organizacji seminarium, jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Źródło: 
http://wroclaw.ngo.pl/wiadomosc/1988342.html.  
 
Bo pomysły są od tego... aby realizować je na całego! Zapraszamy do akcji Masz Głos oraz na ogólnodostępne 
szkolenia we Wrocławiu. Rozpoczynając nabór do kolejnej edycji akcji Masz Głos pragniemy serdecznie zaprosić 
organizacje pozarządowe, grupy wolontariuszy i nieformalne grupy mieszkańców i mieszkanek do wspólnego 
działania na rzecz najbliższego otoczenia. Zapraszamy również na bezpłatne szkolenia we Wrocławiu – aby wziąć  
w nich udział, nie trzeba dołączać do akcji! Udział w akcji jest bezpłatny. Aby zacząć działać należy do 30 września 
zarejestrować się pod linkiem http://www.maszglos.pl/dolacz-do-akcji/. W piątek 16 września eksperci akcji 
poprowadzą we Wrocławiu dwa szkolenia: 1) „Komunikacja na zewnątrz - Jak mówić o swoich działaniach”, 2) „Jak 
skutecznie korzystać z prawa do informacji publicznej”. Zapisy na szkolenia pod linkiem http://bit.ly/2blcfHn. 
Źródło: www.dfop.org.pl. 
 
Dołącz do Kapituły Dolnośląskich Konkursów Wolontariackich! Partnerstwo na rzecz Promocji i Rozwoju 
Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu” serdecznie zaprasza do zgłaszania kandydatur na 
Członka/kinię Kapituły Dolnośląskich Konkursów Wolontariackich organizowanych w ramach Dolnośląskiego 
Festiwalu Wolontariatu 2016. Źródło: http://wroclaw.ngo.pl/wiadomosc/1987895.html.  
 
Dolnośląskie. Bezpłatne spotkania „Praktyczne aspekty nowelizacji ustawy o stowarzyszeniach”. Regionalne 
Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza przedstawicieli dolnośląskich organizacji pozarządowych na 
bezpłatne spotkania informacyjno-edukacyjne. Terminy: Wałbrzych: 26 września 2016 (poniedziałek), Wrocław: 30 
września 2016 (piątek), Jelenia Góra: 5 października 2016 (środa). Źródło oraz szczegóły: 
http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1989194.html.  
 
9 faktów o NGO na Dolnym Śląsku. Na Dolnym Śląsku zarejestrowana jest niemal co dziesiąta polska organizacja. 
Sektor w tym rejonie jest nieco młodszy, działa bardziej lokalne, ma trochę niższe przychody, jednak jego 
statystyczny obraz nie różni się znacząco od charakterystyki stowarzyszeń i fundacji z całej Polski. Można 
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powiedzieć, że dolnośląskie wyróżnia się na tle innych województw tym, że się prawie niczym nie wyróżnia. Więcej: 
http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/1988214.html.  
 
Trwa Konkurs o tytuł „Społecznika Roku 2016”. Znasz osobę, która bezinteresownie działa na rzecz innych, 
aktywnie organizuje pomoc sąsiedzką, udziela się społecznie, wspiera społeczności lokalne, seniorów, dzieci lub 
walczy o ochronę środowiska? Zgłoś ją do ósmej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika Newsweek 
Polska. Termin składania wniosków upływa 30 września 2016 roku. Źródło: 
http://www.wroclaw.pl/trwa-konkurs-o-tytul-spolecznika-roku-2016.  
 
Bodnar: Organizacje, potrzebuję Waszego wsparcia! [wywiad] Żaden Rzecznik nie miałby wystarczającej siły 
oddziaływania, gdyby nie wsłuchiwał się w głos organizacji. Mam wciąż poczucie, że za mało się z nimi spotykam. 
Ślubowałem, że będę sumiennie wykonywał swoje obowiązki. I robię to najlepiej, jak potrafię. Ale ciągle mam 
poczucie, że mógłbym zrobić jeszcze trochę więcej – mówi Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich,  
w rozmowie podsumowującej rok jego urzędowania. Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1988789.html.  
 
Organizacja festynów przez lokalne organizacje społeczne a podatki [Broszura] Zapraszamy do zapoznania się  
z broszurą informacyjną nt. organizacji festynów przez lokalne organizacje społeczne przygotowaną przez Izbę 
Skarbową we Wrocławiu we współpracy z Izbą Celną we Wrocławiu. Źródło: http://www.dfop.org.pl/. 
 
Szanowni Spółdzielcy serdecznie zapraszamy na VIII FORUM SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH „10 lat spółdzielczości 
socjalnej w Polsce – od idei do działania”. Forum odbędzie się w dnia 12-14 października 2016 roku w Gnieźnie 
(Hotel Ibis Styles Gniezno Stare Miasto). Szczegóły na stronie organizatora: http://ozrss.pl/viii-ogolnopolskie-forum-
spoldzielni-socjalnych/.  
 
Uwaga! Meble biurowe dla organizacji pozarządowych. Istnieje możliwość pozyskania mebli biurowych dla 
organizacji pozarządowych od Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Szczegóły: 
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/851/Uwaga_Meble_biurowe_dla_organizacji_pozarzadowych.  
 
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. 
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