
 

                         
 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

Biuletyn informacyjny Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego  
Marzec 2017 

 
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 SIECI: 
 
Dolnośląskie Punkty  Sieci Doradztwa Pozarządowego działają od 2011 roku niemal nieprzerwanie, a od 1 marca 
2017 roku ponownie ze wsparciem finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Operatorem sieci jest 
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych. W tym roku Sieć tworzy 13 punktów konsultacyjno-doradczych: 
w Bolesławcu, Górze, Jeleniej Górze, Kłodzku, Legnicy, Lubaniu Śl, Lubinie, Miliczu, Wałbrzychu, Wołowie, 
Ząbkowicach Śl., Zgorzelcu i Żmigrodzie. Aktualne adresy punktów i godziny pracy Doradców na stronie: 
http://www.inkubatorngo.info/2/lokalne-inkubatory 
 
Sieciujemy Sieć! W dniu 16 marca 2017 roku we Wrocławiu odbyło się spotkanie sieciujące Dolnośląskiej Sieci 
Doradztwa Pozarządowego. Celem spotkania, poza przekazaniem informacji o aktualnych zasadach funkcjonowania 
DPKD, było przede wszystkim uzgodnienie priorytetów działania sieci w 2017 roku. Przedstawiciele organizacji 
liderskich prowadzący punkty doradcze w ramach sieci uzgodnili zadania na najbliższy rok: 

1) uruchomienie zamkniętej grupy dyskusyjnej  dla organizacji działających w ramach sieci, 
2) zorganizowanie dwudniowego spotkania integracyjnego Sieci, 
3) opracowanie katalogu zasobów/działań NGO działających w ramach sieci, 
4) realizowanie wewnętrznych szkoleń przez doradców DSDP dla doradców, 
5) wymiana kadr, prowadzenie szkoleń i forów u siebie nawzajem, 
6) zbieranie i dzielenie się ciekawymi i dobrymi rozwiązaniami w III sektorze 

W spotkaniu uczestniczyli doradcy Sieci, przedstawiciele DFOP – operatora sieci oraz przedstawiciele Wydziału 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD. 
 

   
 
 
 

http://www.inkubatorngo.info/
https://www.facebook.com/inkubatorNGO.info
http://www.inkubatorngo.info/2/lokalne-inkubatory
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WIADOMOŚCI/INFORMACJE Z KRAJU i REGIONU: 
 
Nowelizacja UDPP. Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie weszła w życie 25 
marca 2017 r. Do najważniejszych zmian należą m.in.: usprawnienie procedury wymiany informacji pomiędzy 
ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, a sądami rejestrowymi, doprecyzowanie zasad 
składania sprawozdań oraz terminu na złożenie sprawozdania merytorycznego i finansowego dla OPP. Więcej 
informacji. 
 
Ogłoszenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o rozpoczęciu procedury wyłaniania kandydatów organizacji 
pozarządowych na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Do 5 kwietnia 2017 r. każda 
organizacja może zgłosić jednego kandydata na Członka Rady za pomocą karty zgłoszenia. Więcej informacji. 
 
Umowa-zlecenie w fundacji, stowarzyszeniu [infografika]. W waszej organizacji zlecacie wykonywanie różnych 
prac na umowy-zlecenia? Obejrzyj infografikę – sprawdź, na co zwrócić uwagę, żeby w prawidłowy sposób zawrzeć 
taką umowę ze współpracownikiem, współpracowniczką. Więcej informacji. 
 
Ruszył nabór do Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Jeśli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich 
i zrealizowałeś/aś ciekawy projekt, zgłoś się do akcji "Dni Otwarte Funduszy Europejskich". Wystarczy, że od 18 do 
21 maja 2017 r. otworzysz swoją siedzibę albo udostępnisz za darmo lub ze zniżką to, co oferujesz na co dzień. 
Dołącz swój pomysł do prawie 1000 wydarzeń w całej Polsce. Relacje z najciekawszych projektów zostaną pokazane 
w mediach. Termin zgłoszeń: 18 kwietnia. Więcej informacji. 
 
Festyny, dni miasta, jarmarki czyli współczesne święta polskie. Raport z badań. Stowarzyszenie Klon/Jawor 
podjęło temat jednej z głównych aktywności stowarzyszeń i fundacji zajmujących się kulturą – organizacji świąt 
lokalnych. Opublikowany raport stanowi szeroką analizę tego zagadnienia, prezentując zarówno perspektywę 
organizatorów (NGO i JST), jak i uczestników. Czytaj raport.  
 
Ogólnopolski konkurs mikrograntów "Centrum dla Rodziny". Konkurs mikrograntów "Centrum dla Rodziny", 
realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, jest 
skierowany do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z całej Polski w zakresie aktywności, wspierania 
rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa. Nabór ofert już trwa! Głównym założeniem Konkursu jest zachęcenie 
lokalnych organizacji pozarządowych i mieszkańców do działań dla dobra wspólnego. Więcej informacji. 
 
Konkurs dotacyjny: „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert 
na realizację zadania publicznego pn. „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Oferty należy składać do 14 
kwietnia 2017 r. Więcej informacji. 
 
Konkurs dotacyjny: Ratownictwo wodne. Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na 
realizację w roku 2017 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego w zakresie ratownictwa wodnego, 
realizowanego przez organizacje pozarządowe. Oferty należy składać do 18 kwietnia 2017 r. Więcej informacji. 
 
II konkurs MSiT: Wspieranie promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce. 
Minister Sportu i Turystyki ogłosił II konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa z zakresu 

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2041411.html
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2041411.html
http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/wybory-do-dolnoslaskiej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-ii-kadencji/
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2033614.html
http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/2041309.html
http://fakty.ngo.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/public/civicpedia/Raport_swieta_lokalne_KlonJawor.pdf
http://dzialamyrazem.pl/konkurs-centrum-dla-rodziny/
http://bip.um.wroc.pl/otwarty-konkurs-ofert/26054/23-03-2017-1938
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,37953,idmp,127,r,r
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wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2017. Oferty 
należy składać do 18 kwietnia 2017 r. Więcej informacji. 
 
Dolnośląska Akademia Samorządu 2017: oferta dla młodych Dolnoślązaków. Fundacja "Merkury" 
oraz Pełnomocnik Marszałka ds. Młodzieży zapraszają młodzież do udziału w konkursie "Dolnośląska Akademia 
Samorządu 2017". Dla kogo oferta? Jesteś młodym aktywnym Dolnoślązakiem w wieku 13-30 lat? Masz grupę 
przyjaciół, z którymi lubisz robić coś fajnego? Lubisz wyzwania? Zaintrygował Cię termin "samorząd"? To może być 
oferta dla Ciebie i Twoich przyjaciół! Więcej informacji. 
 
Co podlega udostępnieniu, kiedy NGO pyta o uzasadnienie wyboru lub odrzucenia oferty konkursowej? Sprawdź 
– Pełnomocnik wyjaśnia. Konkurs dotacyjny został rozstrzygnięty, a Twoja organizacja chciałaby poznać 
uzasadnienie wyboru lub odrzucenia oferty? Zastanawiasz się, które dokumenty zostaną Ci udostępnione? Tutaj 
znajdziesz odpowiedź na to pytanie – oto wyjaśnienie przygotowane przez Panią Pełnomocnik Prezydenta m.st. 
Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi dla serwisu warszawa.ngo.pl. Zobacz, może chciałbyś/ 
chciałabyś, żeby tak było również w Twoim samorządzie? Więcej informacji. 
 
Koncert charytatywny Mietka Szcześniaka zorganizowany przez MSPDiON. Gratulujemy sukcesu! Milickie 
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych zorganizowało kolejny koncert charytatywny, którego 
gwiazdą był sam Mieczysław Szcześniak. Koncert odbył się w kościele pw. Św. Andrzeja Boboli w Miliczu. Pieniądze 
zebrane z puszek przeznaczone zostaną na rehabilitację i wczesną diagnostykę wykrywania niepełnosprawności u 
małych dzieci. Więcej informacji. 
 
Laureaci Konkursu „NGO – to jest to!” nagrodzeni. Już po raz czwarty Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie 
zorganizowało Konkurs „NGO – to jest to!”. Konkurs skierowany do organizacji pozarządowych oraz osób i firm 
wspierających je został rozstrzygnięty 28 marca 2017 roku podczas sesji Rady Powiatu. Nagrodę w kategorii 
Organizacja Pozarządowa 2016 otrzymało Stowarzyszenie „Razem dla Wsi” działające na rzecz odnowy wsi 
Owiesno. Więcej informacji. 
 

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://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2040725.html
http://www.merkury.org.pl/dolnoslaska-akademia-samorzadu-2017/33
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2039974.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2040874.html
http://www.pow.dzierzoniow.pl/laureaci-konkursu-ngo-to-jest-to-nagrodzeni.html
http://www.dfop.org.pl/

