
 

                         
 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

Biuletyn informacyjny Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego  
Sierpień/ Wrzesień 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, przypominamy o ważnych datach wydarzeń, na których nie może Was 
zabraknąć! 

23-24 września – Spotkanie wewnętrzne Sieci – Radków 

7 października – Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych – Wrocław, Zajezdnia Dąbie 

26 października – III Dolnośląski Kongres Obywatelski – Krzyżowa k. Świdnicy 

 

VI Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych. Jeżeli reprezentujesz organizację pozarządową, podmiot 
ekonomii społecznej z Dolnego Śląska nie może Cię zabraknąć! Zapraszamy również przedstawicieli instytucji 
publicznych oraz firm odpowiedzialnych społecznie do wzięcia udziału w VI Dolnośląskich Targach Organizacji 
Pozarządowych 2017, które odbędą się 7 października we Wrocławiu na terenie Zajezdni Dąbie w godzinach 11:00-
17:00. Targi mają charakter rodzinnego pikniku i największego święta NGO w regionie. Ich celem jest promocja 
dolnośląskich organizacji pozarządowych oraz różnych przejawów aktywności społecznej wśród mieszkańców 
Dolnego Śląska, a także integracja trzech sektorów – publicznego, prywatnego i pozarządowego. Wstęp na teren 
wydarzenia jest bezpłatny.  
 
Liczymy, że z Waszą pomocą wydarzenie stanie się jedynym w swoim rodzaju, znanym w całej Polsce, DNIEM 
SPOŁECZNEJ SUPER MOCY! Nabór organizacji i podmiotów odbywa się poprzez formularz elektroniczny: 
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc1j-KAMIRPg0njnc…/viewform 
Regulamin obowiązujący Uczestników oraz listę zakwalifikowanych Organizacji znajdziecie Państwo na stronie 
www.sektor3.wroclaw.pl/Targi  
Osoby do kontaktu: Urszula Bandurowska |Fundacja „Umbrella”| targi@sektor3.wroclaw.pl i Maciej Wiśniewski 
|Stowarzyszenie “TRATWA”| tel. 606-872-398. Organizatorami VI Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych 
2017 są: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, 
Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”/Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji 
Pozarządowych SEKTOR 3, przy współpracy Stowarzyszenia Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych – TRATWA 
oraz Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego. 
 

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/
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc1j-KAMIRPg0njnc…/viewform
http://www.sektor3.wroclaw.pl/Targi
mailto:targi@sektor3.wroclaw.pl


 

                         
 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

Szkolenie dla NGO z powiatu wołowskiego i okolic: JESTEŚMY ZE WSI I TU CHCEMY DZIAŁAĆ! Dolnośląski Punkt 
Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych w Wołowie zaprasza na szkolenie pn. JESTEŚMY ZE WSI I TU 
CHCEMY DZIAŁAĆ! Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, sołtysów, działaczy 
lokalnych. Prowadzący: Maciej Zawierucha. Szkolenie odbędzie się w świetlicy w Stobnie (gmina Wołów) 
16.09.2017r. o godz.17:00. Szczegółowe informacje: dpkd.wolow@gmail.com  
Tematyka szkolenia: 
- oddolne inicjatywy na wsi 
- Zagrody Edukacyjne 
- Odnowa Wsi 
- działalność odpłatna wiejskich organizacji pozarządowych 
- jak przekuwać oddolne inicjatywy w zyskowne przedsięwzięcia 
- przedsiębiorczość lokalna 
 
Szkolenie dla NGO: roczny program współpracy w gminie wiejskiej Lubin na 2018 rok. Dolnośląski Punkt 
Konsultacyjno-Doradczy w Lubinie zaprasza dnia 14 września 2017r. o godz. 17.30 do świetlicy wiejskiej w 
MIROSZOWICACH na szkolenie dla  Organizacji Pozarządowych pt. „Roczny program współpracy samorządu 
terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Co to jest i czemu dla nas, członków organizacji pozarządowych jest 
taki ważny?” Szczegółowe informacje: dpkdlubin@wp.pl  
 
Konferencja "Tworzenie partnerstw dla przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu". Serdecznie zapraszamy na 
konferencję w dniu 27 września 2017 roku o godz 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, ul. Leśna 
1. Szczegółowe informacje: dpkd.zmigrod@wp.pl  
 
Gala VI Edycji Konkursu "zDolne NGO". Zapraszamy Państwa na Galę VI Edycji Konkursu "zDolne NGO", podczas 
której zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia dla najlepszych dolnośląskich organizacji pozarządowych 
działających w obszarze dolnośląskiego regionalizmu. Cele konkursu to promocja działań na rzecz rozwoju 
i propagowania dolnośląskiego regionalizmu prowadzonych przez organizacje pozarządowe, zwiększenie prestiżu 
nagrodzonych organizacji pozarządowych, promocja dobrych praktyk, wypracowanych przez nagrodzone 
organizacje pozarządowe oraz wzrost aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz organizacji 
regionalistycznych. Uroczystość odbędzie się w dniu 12 września 2017 roku o godzinie 12.00 w Legnickim Centrum 
Kultury (Akademia Rycerska) w Sali Menażowej, ul. Chojnowska 2 w Legnicy. Udział w uroczystości należy 
potwierdzić do dnia 8 września br. na adres: slawomir.wojcik@umwd.pl lub telefonicznie: (71) 770 40 76. 

Rajd górski Oddział Łużycki PTSM w Lubaniu serdecznie zaprasza miłośników górskich wędrówek do udziału 
w Rajdzie Górskim Euroregionu Nysa - KARKONOSZE 2017, który odbędzie się w dniach 4 – 8 października 2017 r. 
Zapisy poprzez opłacenie wpisowego i dostarczenie organizatorowi karty zgłoszenia (drużyny 3-10 osobowe i turyści 
indywidualni) w terminie do 27.09.2017 r. emailem lub pocztą na adres organizatora. Szczegółowe informacje nt. 
warunków udziału oraz karty zgłoszeniowe: http://www.ptsmluban.vipserv.org/kark2017.htm 

 
Testowanie sprzętu w wirtualnej rzeczywistości HTC Vive i Gear VR 30 września 2017 r. (sobota) w MDK w Lubaniu 
odbędzie się wydarzenie "VR Lubań 2017", organizowane przez  Łużyckie Stowarzyszenie Miłośników Modelarstwa 
w Lubaniu "Pasjonat", podczas którego każdy zainteresowany będzie mógł przetestować sprzęt wirtualnej 
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rzeczywistości HTC Vive i Gear VR. Dodatkowo udostępniony zostanie sprzęt Commodore 64 z lat 80. Rozpoczęcie o 
godz. 10:00, zakończenie 18:00. WSTĘP WOLNY! Wydarzenie ma na celu interaktywne zaprezentowanie 
najnowszych możliwości technologii wirtualnej rzeczywistości, przyczyniającej się do wspomagania modelowania 
3D, tworzenia makiet, projektowania gier oraz aktywnej interakcji człowiek-komputer. Kontakt do 
Organizatora: benek.karwinski@gmail.com  
Film promujący wydarzenie:https://www.youtube.com/watch?v=TQatzR0uqSY 
 
 
 

WIADOMOŚCI/INFORMACJE Z KRAJU i REGIONU: 

 

VIII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, odbyło się 8 września 2017 r. w Warszawie. Kto nie był, może 
przeczytać krótką relację: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2114368.html lub zobaczyć nagranie z Forum: 
http://ofip.eu/aktualnosci/transmisja-dzisiejszych-sesji-plenarnych/  Polecamy, warto! 

 

 

W Forum uczestniczyła silna, dolnośląska i wrocławska reprezentacja pod przewodnictwem Dolnośląskiej Federacji 
Organizacji Pozarządowych i hasłem przewodnim "Łączy nas Dolny Śląsk". Miasto Wrocław dofinansowało udział 
aż 50 uczestników z wrocławskich organizacji. Polbus PKS Wrocław bezpłatnie zapewnił przejazd grupy 
wrocławskiej. Powiat Trzebnicki dofinansował udział 9 uczestników z powiatu. Miasto Ząbkowice Śl. dofinansowało 
udział 8 uczestników. Dziękujemy samorządom i Polbusowi za wsparcie! 
 
 
Urząd Marszałkowski przeznaczy ćwierć miliona złotych do końca tego roku na wsparcie inicjatyw 
Dolnoślązaków. Marszałek Cezary Przybylski wraz z członkiem zarządu województwa Jerzym Michalakiem 
zapowiedzieli, że już w październiku wystartuje pilotażowy projekt „Dolnośląskie Małe Granty”. Do tej pory na 
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finansowanie przez samorząd społecznych inicjatyw mogli liczyć tylko mieszkańcy największych dolnośląskich miast, 
a programy były realizowane z budżetów gminnych. Nowy projekt „Dolnośląskie Małe Granty” będzie skierowany 
do wszystkich lokalnych społeczności. http://www.umwd.dolnyslask.pl/…/dolnoslaskie-male-granty-w…/  
 

Spółdzielnie socjalne po nowemu. Ułatwienia w zakładaniu i funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych, poszerzenie 
zakresu wsparcia dla tych podmiotów oraz doprecyzowanie celu ich działalności – to tylko niektóre zmiany, jakie 
zakłada projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych. Projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów 
i trafił do dalszych prac w Sejmie RP. 

Więcej 

 

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 

 

Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych Stowarzyszenie Instytut 
Nowych Technologii zaprasza do udziału w projekcie, który zakłada inkubację, rozwinięcie i przetestowanie 60 
pomysłów zgłoszonych przez innowatorów z całej Polski. W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania grantu 
dla osób lub instytucji, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie w zakresie kształcenia ustawicznego.  To już 
druga z trzech planowanych edycji projektu, który potrwa do lipca 2019 r.  Przewidywana kwota grantu wynosi 35 
000 zł. Zachęcamy również innowatorów po niższe granty na innowacje do 10 000 – 15 000 zł. 

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych w trakcie trwania rekrutacji, których terminy będą podawane 
na stronie internetowej projektu w zakładce  Aktualności -> Harmonogram spotkań informacyjnych. Liczba miejsc 
ograniczona. Obowiązują zapisy. Początek przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych rozpocznie się 20 lipca 2017 

Więcej informacji na stronie: www.inkubatorinnowacji.com   

Zachęcamy do kontaktu mailowego: innowacje@newtechlodz.com  

 

 

KONKURSY: 

 

FIO – Zdolny Śląsk Lokalnie –ogłoszony został nabór wniosków w konkursie "zDolny Śląsk Lokalnie". Wnioski można 
składać do 22 września (do godz. 15:00) na inicjatywy oddolne, rozwój organizacji i patronów przedsięwzięć 
lokalnych z terenu województwa dolnośląskiego. Projekty w ramach konkursu zorganizowanego w 2017 roku muszą 
być realizowane w terminie od 30 września 2017 r. do 30 listopada 2017 r. Szczegóły i tryb składania wniosków 
znajdują się w Regulaminie Konkursu "zDolny Śląsk Lokalnie" (zakładka Dokumenty do pobrania). Wnioski należy 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/…/dolnoslaskie-male-granty-w…/
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składać za pośrednictwem Generatora wniosków dostępnego w zakładce Konkurs. Projekt "zDolny Śląsk Lokalnie" 
współfinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

Więcej 

 

Dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”. Minister Sportu i Turystyki ogłosił 
dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”: "Wspieranie organizacji imprez 
sportowych dla dzieci i młodzieży". Oferty należy składać do 20 września 2017 r. Program „Sport Wszystkich Dzieci” 
został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 20 stycznia 2017 roku (link: 
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/1950,Ogloszenie-programu-Sport-
Wszystkich-Dzieci-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-w.html). Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie 
później niż do dnia 13 października 2017 r. 

Więcej 

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 
„Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020. Pierwszy runda składania wniosków odbędzie się w okresie od 4 września 2017 r. do 3 
października 2017 r. 

Więcej 

 

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 

 

 
Przygotowała: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych 
ul. Kołłątaja 31/ 1 i 2, 50-004 Wrocław 
www.dfop.org.pl 
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