
 
 

 

 

 

Biuletyn informacyjny Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego 6/sierpień 

 

Wiadomości/Informacje: 

Zapraszamy na stronę projektu www.inkubatorNGO.info  
Mapkę Lokalnych Inkubatorów NGO znajdziesz tutaj http://www.inkubatorngo.info/8/nse/2/12  
Dołącz do nas na facebooku  
 
Zapraszamy na bezpłatne doradztwo zindywidualizowane dla organizacji pozarządowych „Profesjonalna organizacja”. 
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych i Stowarzyszenie - Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa" 
zapraszają do udziału w programie edukacyjnym „Profesjonalna Organizacja”, skierowanym do organizacji 
pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowanych 
w KRS, z siedzibą na terenie Dolnego Śląska. Zgłoszenia przyjmowane są do 31.08.2012r. Więcej na 
http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/52/zapraszamy-na-bezplatne-doradztwo-zindywidualizowane-dla-organizacji-
pozarzadowych-profesjonalna-organizacja  
 
Spotkanie i projekcja filmu "Delikatnie nas zabijają" w ramach projektu "Różni, ale równi". Dolnośląska Federacja 
Organizacji Pozarządowych, zaprasza serdecznie na spotkanie połączone z projekcją filmu "Delikatnie nas zabijają"  
o wizerunkach kobiet w reklamach i w społeczeństwie. Film jest materiałem edukacyjnym udostępnionym przez Fundację 
Autonomia w ramach projektu poświęconemu przeciwdziałaniu dyskryminacji. Film jest unikalną analizą wizerunków  
i sposobu użycia ciała i aspektów kobiecości w celach komercyjnych i tego w jaki sposób wpływa  
to na relacje między płciami w społeczeństwie. Pełna informacja na 
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/334/Zapraszamy_na_spotkanie_i_projekcje_filmu_delikatnie_nas_zabijaja_w_ram
ach_projektu_Rozni_ale_rowni  
 
Spotkanie dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju WD (2012). Blisko 50 osób uczestniczyło w spotkaniu roboczym 
poświęconym aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego organizowanym przez Dolnośląską Federację 
Organizacji Pozarządowych. Uczestnicy spotkania wyznaczyli dwa kluczowe cele: Wzmocnienie NGO/społeczeństwa 
obywatelskiego oraz Procedury konsultacji społecznych/partycypacji w tworzeniu lokalnego prawa + strategia/wizja 
rozwoju NGO/społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku. Czytaj więcej na 
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/329/Podsumowanie_spotkania_JAKA_STRATEGIA_DLA_DOLNEGO_SLASKA_DLA_O
RGANIZACJI_POZARZADOWYCH  
 
Makaronowa biżuteria, balonowe zwierzątka..... - to wszystko na zajęciach dla dzieci ze świetlicy wiejskiej  
w Łomnicy. W dniu O8.08.2012 r. kadra Lokalnego Inkubatora w Jeleniej Górze przeprowadził zajęcia dla dzieci  
w świetlicy wiejskiej w Łomnicy, której opiekunem jest pani Teresa Sucha. Więcej  
na http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/54/makaronowa-bizuteria-balonowe-zwierzatka-to-wszystko-na-zajeciach-
dla-dzieci-ze-swietlicy-wiejskiej-w-lomnicy  
 
Poszukiwania śladów przeszłości. 8 sierpnia ponad 30-osobowa dzieci z Bronowa w gm. Góra, pow. górowski, brała 
udział w realizacji zadań, które wyznaczyli sobie w ramach „Wakacyjnego Klubu Odkrywców Bronowa”. Tym razem była 
to penetracja XVIII- wiecznego pałacu, którego ostatnimi właścicielami byli potomkowie rodu von Winterfeld. Więcej  
na http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/55/poszukiwania-sladow-przeszlosci  
 
Spotkania dotyczące pożyczek finansowych dla organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych. Jeśli twoja 

organizacja 1. realizuje projekt ale jeszcze nie otrzymała środków finansowych, 2. chce rozwinąć usługę bądź produkt ale 
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nie ma na to pieniędzy, 3. ma pomysł na nową działalność i potrzebuje wsparcia finansowego, przyjdź na spotkania 

informacyjne do biur Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych jeszcze w sierpniu. Szczegóły 

 na http://fundusz.przedsiebiorczoscspoleczna.pl/aktualnosci/aktualnosci  

III Konwent Inkubatorów Organizacji Pozarządowych - rekrutacja trwa do 15 sierpnia. Fundacja „Umbrella” wraz  
z partnerami – Stowarzyszeniem Tratwa i Gminą Wrocław zaprasza do udziału w 2-dniowym wydarzeniu branżowym pn. 
III. Konwent Inkubatorów Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się we Wrocławiu w dniach 10-11 września 2012 r. 
Udział w Konwencie jest bezpłatny. Źródło: http://sektor3.wroclaw.pl/miasto/aktualnosci/rekrutacja-do-udzialu-w-iii-
konwencie-inkubatorow-organizacji-pozarzadowych/   
 
Dobre praktyki dla sektora kreatywnego. Ogólnopolski Zjazd Inkubatorów Kultury. Szczeciński Inkubator Kultury  
i Stowarzyszenie Media Dizajn zapraszają na II Ogólnopolski Zjazd Inkubatorów Kultury, który odbędzie się pomiędzy 21  
a 23 listopada 2012 r. w Szczecinie. Tegoroczny Zjazd będzie połączony z „Międzynarodową Konferencją Kultura, 
Kreatywność i Biznes. Wyzwania dla polityki regionalnej”. Więcej na http://www.inkubatorngo.info/1/nse/4/48/dobre-
praktyki-dla-sektora-kreatywnego-ogolnopolski-zjazd-inkubatorow-kultury  
 
Sposób organizacji prac nad dokumentami programowymi związanymi z perspektywą finansową UE 2014-2020. 
Pierwsze projekty programów operacyjnych powinny pojawić się już w listopadzie 2012 r. Programy, po konsultacjach 
społecznych, ewaluacji ex-ante i ocenie oddziaływania na środowisko, mają trafić do Komisji Europejskiej w czerwcu 2013 
r. Również do listopada 2012 r. planowane jest przygotowanie założenia od ustawy dotyczącej wdrażania  
i programowania w okresie 2014-2020. Pełna informacja na 
http://www.dfop.org.pl/tinymce/plugins/filemanager/files/jaka_strategia/info.pdf  
 
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie programu współpracy Miasta Wrocławia  
z organizacjami pozarządowymi w roku 2013. Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego 
Wrocławia informuje o rozpoczęciu otwartych, publicznych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia  
w sprawie programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2013. Zaplanowano też 
spotkanie konsultacyjne w tej sprawie  - 4 września  2012r. (wtorek) w godz. 13.30 – 17.00 w sali konferencyjnej 
Wrocławskiego  Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych "Sektor 3" przy ul. Legnickiej 65. Więcej informacji, 
projekt uchwały,  programu i uzasadnienia do pobrania znajdą Państwo na miejskiej stronie www.wroclaw.pl / NGO  
w zakładce Aktualności: http://www.wroclaw.pl/aktualnosci,1.dhtml. Wszystkich Państwa, którzy nie będą mieli 
możliwości uczestniczenia w spotkaniu konsultacyjnym prosimy o przesyłanie wszelkich uwag do programu współpracy 
na rok 2013 do Marii Mika - Dyrektor DFOP, członkini Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na adres 
maria.mika.dfop.org.pl  
 
Spotkanie polsko-niemieckiej sieci „Rolnictwo pełniące funkcje społeczne”. W piątek 12 października 2012 r.  
w gospodarstwie ekologicznym „Kowalowe Skały” w Wrzeszczynie koło Jeleniej Góry odbędzie się polsko-niemieckie 
spotkanie dot. rolnictwa pełniącego funkcje społeczne. Organizatorzy zapraszają  Dolnoślązaków i Saksończyków 
zainteresowanych tematem  do udziału w spotkaniu. Więcej informacji w załączeniu.  
 
Zielony EkoJarmark we Wrocławiu jesienią. Fundacja EkoRozwoju zaprasza wystawców do udziału w prawdziwym 
zielonym EkoJarmarku, który odbędzie się już 19-30 września 2012 we Wrocławiu. Szczegóły 
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/791515.html  
 

Szkolenia/Warsztaty: 
 
Seminarium „Rodzina bez barier”. Fundacja Wsparcia Społecznego zaprasza na bezpłatne seminarium pod hasłem „Nie 
opuszczaj mnie” - skuteczne wspieranie procesu aktywizowania społecznego i zawodowego niepełnosprawnego członka 
rodziny. Seminarium odbędzie się 24 sierpnia 2012 we Wrocławiu. Jest ono adresowane do mieszkańców Dolnego 
Śląska, którzy na co dzień opiekują się (jako rodzice, członkowie rodzin, przyjaciele) lub pracują zawodowo z osobami 
niepełnosprawnymi. http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/792848.html  
 
Powiat kłodzki. Bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych. Stowarzyszenie Euro - Concret zaprasza do udziału 
w bezpłatnych szkoleniach w ramach cyklu "Profesjonalizacja trzeciego sektora" oraz cyklu "Razem do samodzielności". 
Oba cykle rozpoczną się 1 września 2012. Miejsce szkoleń dostosowane będzie do obszaru, z jakiego zgłoszą się 
uczestnicy projektu. Szkolenia te są adresowane do wolontariuszy, członków i pracowników organizacji 
pozarządowych, których siedziba znajduje się w powiecie kłodzkim. http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/788941.html  
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Cykl szkoleń komputerowych dla NGO. Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - "Tratwa" zaprasza na cykl 
bezpłatnych szkoleń komputerowych: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, grafika, CMS, które odbędą się w sierpniu i 
wrześniu 2012 we Wrocławiu. Szkolenia skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych - pracowników, 
członków, wolontariuszy z terenu powiatów: wrocławskiego, wołowskiego, średzkiego, oleśnickiego, oławskiego, 
trzebnickiego, strzelińskiego, milickiego i świdnickiego oraz miasta Wrocławia. Szczegółowy harmonogram  
na http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/788739.html  
 
Szkolenie „PR organizacji – skuteczna komunikacja z otoczeniem i wewnątrz organizacji”. Fundacja Umbrella zaprasza 
przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie „PR organizacji – skuteczna komunikacja  
z otoczeniem i wewnątrz organizacji”, które odbędzie się w dniach 29 - 30 sierpnia 2012, w godz. 10.00-17.00,  
we Wrocławiu. Zapisy na szkolenie poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 
www.sektor3.wroclaw.pl do 19.08.2012 r. (niedziela). Więcej na http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/788603.html  
 
Walim. Akademia Trenerów Spółdzielczych. Austeria Krokus Spółdzielnia Socjalna zaprasza do udziału w Akademii 
Trenerów Spółdzielczych. Rekrutacja trwa do 31 lipca 2012. Uczestnicy projektu wezmą udział w cyklu warsztatów 
doskonalących umiejętności trenerskie osób świadczących usługi szkoleniowe i doradcze, w zakresie spółdzielczości  
i przedsiębiorczości społecznej. Zajęcia będą odbywać się w Walimie, udział w nich jest bezpłatny. Źródło 
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/785504.html  

Regionalne - spotkania konferencyjno-szkoleniowe, Wrocław, 10-11 września 2012. W imieniu Ministerstwa Pracy  
i Polityki Społecznej oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zapraszamy na regionalne spotkanie konferencyjno - 
szkoleniowe, którego celem jest upowszechnienie idei wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w dostępie do 
zatrudnienia oraz promowanie alternatywnych strategii w miejscu pracy, pozwalających na godzenie ról zawodowych  
i rodzinnych. Dlatego zachęcamy Państwa gorąco do udziału w dwudniowych bezpłatnych spotkaniach konferencyjno-
szkoleniowych, których celem jest prezentacja możliwych modeli godzenia ról na poziomie legislacji oraz implementacji, 
w tym promocja dobrych praktyk krajowych i zagranicznych z tego zakresu. Najbliższe spotkanie już w dniach 10-11 
września 2012 r. Hotel Patio (ul. Kiełbaśnicza 24, 50-110 Wrocław). Więcej informacji www.psdb.com.pl/godzenie_rol 

Spotkania informacyjne "Praca – Równowaga – Bezpieczeństwo". Fundacja In Posterum zaprasza niezatrudnionych 
mieszkańców Dolnego Śląska w wieku 15-64 lat na bezpłatne spotkania informacyjne z cyklu „Flexi-pozytywni”. 
Zapraszamy niezatrudnionych mieszkańców Dolnego Śląska, a w sierpniu szczególnie mieszkańców powiatu 
kamiennogórskiego: Kamienna Góra: 30.08.2012 (czwartek). 10.00 – 14.00, Galeria Centrum przy CENTRUM KULTURY  
w Kamiennej Górze, ul. Kościuszki 4. Więcej na: http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/699190.html  

Doradztwo zawodowe i warsztaty dla niepełnosprawnych. Demokratyczna Unia Kobiet - Klub Wrocławski zaprasza 
osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie "Mój krok ku pracy", który ułatwi im znalezienie zatrudnienia. Usługi 
świadczone w projekcie są bezpłatne. Działania realizowane będą do końca grudnia 2012 r. Szczegóły  
na http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/790958.html  
 
Przygotowała: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych  
http://www.dfop.org.pl 
 

  
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, pl. Solidarności 1/3/5, pok. 515, 53-661 
Wrocław, tel./faks (71) 793 23 24, www.dfop.org.pl 
Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - „TRATWA”, ul. Henryka Probusa 9/4, 50-242 
Wrocław, tel./faks (71) 321 08 71, www.tratwa.org  

 
 

 

 

 

„Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego”  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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