
 

                         
 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

Biuletyn informacyjny Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego  
Czerwiec 2017 

 
Zapraszamy na strony projektu: http://www.dfop.org.pl/pl/436/Dolnoslaska_Siec_Doradztwa_Pozarzadowego/, 
https://www.facebook.com/dsdp.org/?fref=ts, 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 SIECI: 
 
Drodzy Członkowie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, 
Drodzy Doradcy Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego, 
Szanowni Państwo - aktywni Dolnoślązacy, prosimy zapisać w swoich kalendarzach kilka bardzo ważnych wydarzeń, 
na których nie może Was zabraknąć. 
 

8-9 września, Warszawa - VIII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 

23-24 września Radków – Spotkanie wewnętrzne Sieci 

7 października – Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych 

 
 

Czym zajmują się NGO na świecie? 

W większości opisywanych krajów, podobnie jak w Polsce, działania najczęściej podejmowane przez organizacje 
związane są z kulturą, rekreacją, hobby i sportem. W Niemczech tego typu NGO stanowią one 51% sektora,  
w Polsce 47%, Na Węgrzech 44%, w Norwegii 39%, a w Kanadzie 30%. Pod względem całej struktury obszarów 
aktywności polski sektor najbardziej przypomina niemiecki oraz węgierski.  

Więcej informacji. 

 

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej. Jak je oswoić?  

Z czego składa się sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej? Jak czytać sprawozdanie i gdzie znaleźć 
więcej informacji na ten temat? Dowiecie się tego wszystkiego (i nie tylko) z naszego materiału filmowego! 

Więcej informacji. 

 

 

 

http://www.dfop.org.pl/pl/436/Dolnoslaska_Siec_Doradztwa_Pozarzadowego/
https://www.facebook.com/dsdp.org/?fref=ts
http://www.inkubatorngo.info/
https://www.facebook.com/dsdp.org/
http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/2079897.html
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2079644.html
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Czy NGO są wsobne? 
CHOROŚ: Marzę o tym, aby okazało się, że ostatnie lata były chwilą zagubienia w trzecim sektorze. Aby opresyjna 
i wroga polityka państwa wobec NGO spowodowała odruch solidarności społecznej oraz altruizmu sprowadzający 
się do masowego zaangażowania w działania oddolne. 
Więcej informacji. 
 

Reaguj to Twój prawny obowiązek  

W lipcu 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja kodeksu karnego, która zwiększa karnoprawną ochronę dzieci – ofiar 
przestępstw. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) rozpoczyna kampanię informacyjną 
„Reaguj – to Twój prawny obowiązek!”, która ma na celu skierowanie uwagi społeczeństwa, a szczególnie 
specjalistów pracujących z dziećmi, na ważne zmiany zachodzące w polskim prawie. 
Więcej informacji.  
 
 
Jolanta Lange: Mamy prawo do równości 
Najbardziej dyskryminowaną grupą w Polsce cały czas są kobiety. Społeczeństwo oczekuje od nich zupełnie innego 
zachowania i pełnienia innych ról, niż kobiety w XXI wieku chcą pełnić – mówi Jolanta Lange, współzałożycielka  
i prezes stowarzyszenia Pro Humanum, przewodnicząca Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania. 
Więcej informacji. 
 
 

WIADOMOŚCI/INFORMACJE Z KRAJU i REGIONU: 

 

12 lipca 2017 r. odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności.  

To nowa instytucja, która będzie działać w Kancelarii Premiera i realizować programy rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego. A zacznie od przejęcia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt ustawy pojawił się  
w listopadzie 2016 r. (ngo.pl ujawniło jego pierwszą, nieoficjalną wersję). Jeszcze wtedy nowa instytucja nazywała 
się Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Zgłoszony na przełomie czerwca i lipca 2017 r. 
projekt mówi już o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2083965.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 powiedzieć, że dolnośląskie wyróżnia się na tle 
innych województw tym, że się prawie niczym nie wyróżnia. 

Więcej informacji. 

http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/2079865.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2079812.html
http://ludziesektora.ngo.pl/wiadomosc/2047713.html
http://www.wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2003804.html
http://www.wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2080529.html
http://www.wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2080529.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2083965.html
http://wroclaw.ngo.pl/wiadomosc/1988214.html
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Spotkanie wolontariuszy akcji "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia" 

W niedzielę 25 czerwca br. w Krzyżowej ponad 250 wolontariuszy z Polski, brało udział w akcji "Mogiłę pradziada 
ocal od zapomnienia”. Akcja nie sprowadza się wyłącznie do porządkowania cmentarzy, ale w jej ramach uczestnicy 
odwiedzają na Kresach polskie miejsca i zabytki. Dzięki temu mają możliwość m.in lepszego poznania historii Polski. 

Więcej informacji. 

 

 

Nasi studenci z wyjątkowymi stypendiami 

Po raz dwunasty przyznano stypendia Fundacji Rozwoju Politechniki Wrocławskiej dla osób z niepełnosprawnością. 
Podczas uroczystości w starej sali Senatu dyplomy z rąk prof. Cezarego Madryasa odebrało prawie 90 studentek i 
studentów. Spośród 88 wyróżnionych dziesięcioro studentów osiągnęło średnią pomiędzy 4,75 a 4,99, 21 uzyskało 
średnią pomiędzy 4,74 a 4,5. 37 stypendystów to osoby ze średnią ocen między 4,49 a 4,20. Ci studenci otrzymają 
stypendia w wysokości od 1 250 zł do 2 000 zł. 

Więcej informacji. 

http://www.krzyzowa.org.pl/index.php/pl/aktualnosci/1249-spotkanie-wolontariuszy-akcji-qmogi-pradziada-ocal-od-zapomnieniaq-25-26062017r-krzyowa
http://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/nasi-studenci-z-wyjatkowymi-stypendiami-10541.html
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KONKURSY Z NAGRODAMI: 

 

Start konkursu na najlepsze raporty społeczne 

Po raz 11. firmy i organizacje ujawniające dane niefinansowe mogą zgłosić przygotowane w oparciu o te dane 
publikacje do konkursu Raporty Społeczne. Nabór trwa do końca lipca i odbywa się przez stronę raportyspoleczne.pl 

 

Znasz osobę, która działa na rzecz pomocy dzieciom? Zgłoś ją do Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman! 

Od 2011 roku Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) oraz Fundacja Zeszytów Literackich 
przyznają Nagrodę im. Aliny Margolis-Edelman osobom zaangażowanym w pracę na rzecz pomocy dzieciom. 
Kandydatów można zgłaszać do 30 września 2017. Celem Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman jest promocja 
osiągnięć i sylwetek osób, których pasja, energia działania i zaangażowanie w pomoc dzieciom są wyjątkowe,  
a także upamiętnienie patronki nagrody. 

Więcej informacji. 

 

http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/2078999.html
http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/2078887.html
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Rusza II nabór pomysłów na innowacje społeczne w obszarze rynku pracy. Zgłoszenia będą przyjmowane od 7 
sierpnia do 6 września 2017 r. 

Aby zgłosić swój pomysł należy wejść na stronę www.rynekpracy.wiosna.org.pl/inkubator i zapoznać się  
z regulaminem udziału w projekcie wraz z załącznikami, a następnie wypełnić i wysłać elektroniczny formularz 
zgłoszeniowy (II tura rekrutacji trwa od 7 sierpnia do 6 września 2017r.). 

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2084050.html 

 

 
 
 
 

W tym miesiącu biuletyn przygotowali wolontariusze Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych: 
Angelika Matkowska i Maciej Rzeczycki studenci Zarządzania Projektami Społecznymi UWr. 

http://www.rynekpracy.wiosna.org.pl/inkubator
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2084050.html

