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Znajdziecie nas na stronie

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
kliknij
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami tam zamieszczonymi.

WIADOMOŚCI SIECI
W ramach realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia i animacji Dolnośląskich
Punktów Doradczych tworzących Dolnośląską Sieć Doradztwa Pozarządowego w 2018 roku
dofinansowanego ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, działalność
kontynuuje trzynaście Dolnośląskich Punktów Doradczych dla organizacji pozarządowych
(DPD). Punkty znajdują się w: Bolesławcu, Górze, Jeleniej Górze, Kłodzku, Legnicy, Lubaniu,
Lubinie, Miliczu, Wałbrzychu, Wołowie, Zgorzelcu, Ząbkowicach Śląskich, Żmigrodzie.
Operatorem jest Fundacja Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza w Górze
w partnerstwie z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu. Projekt
realizowany będzie do 31.08.2018 r.
Zakres doradztwa udzielanego w DPD dotyczy m.in.:
a) pozyskiwania funduszy na działania (źródła krajowe i zagraniczne),
b) pisania i rozliczania projektów,
c) sprawozdawczości,
d) elementów księgowości dla organizacji pozarządowych,
e) wspierania
i
promowania
uczestnictwa
w międzysektorowych partnerstwach,

organizacji

pozarządowych

f) z zakresu poradnictwa obywatelskiego, w tym: zakładania i likwidowania organizacji
pozarządowych, prowadzenia bieżącej działalności organizacji oraz wspierania
współpracy między organizacjami pozarządowymi a instytucjami publicznymi.
Doradztwo w DPD prowadzone jest w formie stacjonarnej (w biurze DPD) i mobilnej
(w biurze DPD poza godzinami dyżurów lub umówionym miejscu poza biurem Punktu) oraz
w sposób telefoniczny lub z wykorzystaniem Internetu. Te metody pozwalają dotrzeć
do wszystkich zainteresowanych osób potrzebujących wsparcia związanego
z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych. Wszyscy doradcy w DPD posiadają
wieloletnie udokumentowane doświadczenie w realizacji działań doradczych oraz z zakresu
funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego
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Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych we współpracy ze Stowarzyszeniem
Integracji Społecznej PROPAGO zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące
dwóch konkursów grantowych tylko dla Dolnego Śląska:
1. W ramach konkursu udzielonych zostanie co najmniej:
➢ 30 dotacji w kwocie do 5 000 zł
na działania małych i młodych organizacji,
➢ 21 dotacji w kwocie do 5 000 zł
na inicjatywy grup samopomocowych/nieformalnych.
Konkurs realizowany jest w partnerstwie przez Dolnośląską Federację Organizacji
Pozarządowych, Fundację „Umbrella” i Stowarzyszenie „Tratwa”.
2. W ramach konkursu udzielonych zostanie co najmniej 40 dotacji w kwocie do 5 000 zł
na inicjatywy grup nieformalnych.
Konkurs realizowany jest przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych.
Oba konkursy będę miały nabory równolegle od dnia 1 do 16 września 2018 r.
Szczegóły dotyczące warunków konkursowych będzie można poznać
podczas spotkania w dniu 06.09.2018 r. w godz. 17:00-19:00,
w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego przy pl. Piastowskim 2 w Wołowie.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do dnia 3 września br. mailowo na adres
dpd.wolow@gmail.com lub sms-em na nr tel. 880 315 016.
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SZKOLENIE Z RODO
.

Wydział
Współpracy
z
Organizacjami
Pozarządowymi UMWD wspólnie z Narodowym
Instytutem Wolności oraz Urzędem Ochrony
Danych Osobowych zaprasza organizacje
pozarządowe na szkolenie dotyczące RODO –
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych. Ekspertami prowadzącymi szkolenie
będą przedstawiciele UODO.

Szkolenie odbędzie się 5 września br. w Starostwie Powiatowym w Legnicy przy Placu
Słowiańskim 1, w godz. 14-16. Jest to jedyne szkolenie organizowane wspólnie przez UMWD
oraz NIW i UODO dla organizacji pozarządowych na Dolnym Śląsku.
Informacja dotycząca wrześniowych szkoleń:
https://niw.gov.pl/kolejna-tura-szkolen-gotowi-na-rodo-zaczynamy-w-legnicy-5-wrzesnia/
Formularz rejestracyjny na szkolenie w Legnicy znajduje się na stronie:
https://rodo.niw.gov.pl/legnica-sroda-5-wrzesnia/ #more-1468
Informacja o szkoleniu także na profilach na Facebooku i Twitterze:
https://www.facebook.com/pg/narodowyinstytutwolnosci/posts/?ref=page_internal
PROGRAM DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH PROO
Rada Ministrów przyjęła nowy, program dla
organizacji
pozarządowych.
Program
Rozwoju Organizacji Obywatelskich – czyli
PROO – to pierwszy program w Polsce,
w którym organizacje będą mogły uzyskać
granty na realizację strategii rozwoju,
podnoszenie kompetencji pracowników,
uczenie się nowych metod pozyskiwania
środków na działalność, zakup sprzętu, ale
także np. zaspokojenie nagłych potrzeb
w sytuacjach awaryjnych.
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Celem strategicznym PROO jest budowa silnego, sprawnego, różnorodnego i niezależnego
sektora organizacji obywatelskich. Program jest odpowiedzią na znane bolączki III sektora,
jak np.:
•
•
•

brak stabilności finansowej i trudności w pozyskiwaniu środków,
uzależnienie od środków publicznych czy braki kadrowe,
rozwarstwienie zasobów w sektorze (10% największych organizacji gromadzi 86%
dochodów całego sektora i dysponuje 95% zasobami ludzkimi).

Droga do osiągnięcia celu PROO prowadzi przez wsparcie rozwoju instytucjonalnego
organizacji, podniesienie jakości ich działania, zwiększenie zaangażowania w życie publiczne
oraz wzmocnienie ich funkcji kontrolnych i eksperckich. W szczególności działania
programowe będą kierowane do organizacji działających w mniejszych ośrodkach, tam gdzie
reagują na rzeczywiste potrzeby wspólnot oraz realne potrzeby mieszkańców.
Przyjmując PROO Polska dołączyła do grona rozwiniętych demokracji – w krajach zachodnich
skutecznie funkcjonują podobne systemy (np. „Big Lottery Fund” w Wielkiej Brytanii czy
„Europa dla Obywateli” prowadzony przez unijną EACEA). Wzorując się na zagranicznych
rozwiązaniach, zapewniono w programie różnorodne, elastyczne i dopasowane do potrzeb
sektora formy takiego wsparcia.
– PROO otwiera nowy rozdział w historii III sektora w Polsce. Chcemy, żeby polskie
organizacje były takie, jak polskie firmy: nowoczesne, profesjonalne, dobrze zorganizowane.
Program przełoży się nie tylko na poprawę kondycji i stabilności finansowej organizacji, ale
także na wzrost aktywności obywateli w życiu społecznym – mówi Wojciech Kaczmarczyk,
dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - instytucji, która zarządza Programem.
Program wprowadza, w oparciu o art. 31 Ustawy o Narodowym Instytucie Wolności, nową
z punktu widzenia współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Polsce,
formę wsparcia instytucjonalnego, poza utrwalonym w UDPPiW systemem zlecania zadań
publicznych.
PROO będzie finansowany z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
który stanowi 4% wpływów z dopłat w grach objętych monopolem państwa (na podstawie
art. 88a ustawy o grach hazardowych). W latach 2018-2030 rząd przeznaczy na PROO ok.
585 mln zł. Program zakłada wsparcie w tym okresie ponad 11 000 organizacji. Granty będzie
można otrzymać w formule otwartych konkursów dotacyjnych w pięciu priorytetach PROO,
czyli:
•

Priorytet 1. Zrównoważony rozwój organizacyjny
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•
•
•
•

Priorytet 2. Kapitały żelazne
Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów
obywatelskich
Priorytet 4. Rozwój instytucjonalny think-tanków obywatelskich
Priorytet 5. Wsparcie doraźne

Ważnym elementem programu jest specjalne wsparcie dla organizacji strażniczych i thinktanków obywatelskich, które ma wzmocnić funkcje kontrolne i eksperckie tych organizacji.
Program został zainicjowany przez Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego,
wicepremiera Piotra Glińskiego. Rozpoczęcie naboru wniosków w ramach pierwszych
konkursów PROO jest planowane wczesną jesienią 2018 roku.
Pliki do pobrania:
•Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich
•Raport z konsultacji programu PROO wraz z załącznikami
https://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/aktualnosci/proo-nowy-program-dlaorganizacji-pozarzadowych

KONKURSY/GRANTY
1. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Konkurs Ekologiczny w ramach Programu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać Szanse 2018", sfinansowany z darowizny
S.C. Johnson. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, domów kultury
i bibliotek z miejscowości do 20 000 mieszkańców. Termin rejestracji wniosków: do
24 września 2018 r. do godz. 12.00.
Celem konkursu jest wsparcie projektów, które zachęcałyby młodych ludzi do poznania
i angażowały do działań na rzecz środowiska przyrodniczego, wspierały działania promujące
ekologię, prowadzenie kampanii na rzecz ochrony środowiska naturalnego, zwierząt, roślin,
a także współpracę z lokalnymi organizacjami i instytucjami aktywnymi w obszarze ochrony
przyrody i zwierząt.
O dotacje do 8 000 zł na projekty minimum 5-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej
niż 1 listopada 2018 r. i trwające do 31 marca 2019 r. mogą ubiegać się organizacje
pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń lub fundacji w KRS lub w ewidencji
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prowadzonej przez Starostów), miejskie i gminne domy kultury, powiatowe, miejskie
i gminne biblioteki z miejscowości do 20 000 mieszkańców.
Uwaga! Realizacja projektów lub start w innych konkursach Programu Równać Szanse nie
wyklucza możliwości złożenia wniosku w ogłoszonym Konkursie Ekologicznym.
Uczestnikami projektów powinna być młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas
siódmych i ósmych szkół podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich)
z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Cyklicznymi działaniami
powinna zostać objęta grupa co najmniej 12 uczestników.
Uwaga! Młodzież z klas siódmych i ósmych szkół podstawowych może stanowić max. 70%
uczestników projektu.
Termin składania wniosków upływa 24 września 2018 roku, o godzinie 12.00.
https://rownacszanse.pl/system/ więcej informacji

https://www.rownacszanse.pl/

2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza II nabór w 2018 r.
wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ”Edukacja ekologiczna”.
Termin naboru: 28 maja 2018 r. – 21 grudnia 2018 r. Cel programu:
1) Cel główny: Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw
ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju;
2) Cele szczegółowe:
a) upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
b) kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci
i młodzieży;
c) aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony
środowiska i zrównoważonego rozwoju.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673
Warszawa z dopiskiem: II nabór 2018 r. „Edukacja ekologiczna”;
http://nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/
3. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej od 2 lipca do 7 października 2018 przyjmuje
wnioski na projekty w priorytecie „edukacja”.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się projekty polsko-niemieckie:
podnoszące jakość dwu- lub wielostronnych relacji poprzez pogłębienie wiedzy na wybrane
tematy (w tym specjalistyczne i historyczne); podnoszące kompetencje językowe i wiedzę
o kraju sąsiada; służące doskonaleniu zawodowemu i specjalistycznemu; dotyczące
edukacji kulturalnej, projekty inkluzyjne.
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Harmonogram konkursu:
•
•
•

Termin składania wniosków: do 7 października 2018 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2018 r.
Termin realizacji projektów: od 1 stycznia 2019 R. do 30 listopada 2019 r.

Zasady finansowania projektu:
•
•
•

Wnioski o dotację powyżej 30 000 zł/ 7 000 euro w priorytecie „edukacja” mogą być
składane wyłącznie w ramach konkursu.
Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 80 000 zł /18 700 euro.
Wnioskowane dofinansowanie może stanowić maksymalnie 50% kosztów
całkowitych projektu.

Kryteria oceny projektów:
Formalne kryteria oceny projektów w ramach konkursu odpowiadają formalnych kryteriom
składania wniosków do FWPN.
Kryteria oceny merytorycznej:
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

wpływ projektu na podnoszenie jakości relacji polsko-niemieckich
wypełnianie deficytów w relacjach polsko-niemieckich
skuteczność i trwałość
popularyzacja wiedzy o kraju sąsiada skoncentrowanej na ważnych wybranych
tematach
zgodność z nowoczesnymi standardami edukacyjnymi
możliwość ponownego wykorzystania wyników, poszerzenia grupy docelowej;
w przypadku projektów związanych z nauczaniem języka polskiego /i lub
niemieckiego: czy projekt pobudza zainteresowanie nauką języka polskiego i/lub
języka niemieckiego i popularyzuje język polski i / lub język niemiecki dzięki
zastosowaniu nowoczesnych i atrakcyjnych metod nauczania? Czy projekt ma wpływ
na opracowanie metod i programów nauczania języków polskiego i / lub
niemieckiego jako obcego oraz pomocy dydaktycznych?
w przypadku projektów historycznych: czy projekt porusza tematy historyczne
dotychczas niedostatecznie obecne w działaniach edukacyjnych, czy dociera do grup
dotychczas pomijanych?
wspieranie dokształcania grup zawodowych ze zbliżonych branż lub współpracy
między instytucjami o podobnym profilu działalności i budowania ich kompetencji
umożliwianie wymiany wiedzy i doświadczeń
umożliwianie poznania i transferu innowacyjnych rozwiązań modelowych, ułatwianie
integracji grup zawodowych na rynku pracy w drugim kraju.
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Wniosek o dotację należy wypełnić i przesłać za pomocą Internetowego Systemu Obsługi
Wniosków (ISOW). Wysłanie wniosku za pomocą ISOW jest równoznaczne ze złożeniem
wniosku (nie przyjmujemy wersji papierowej). Podpis elektroniczny nie jest wymagany. Po
wejściu na stronę ISOW, należy wybrać właściwą dla wnioskodawcy wersję językową
formularza. Wniosek należy wypełnić w następujący sposób:
•
•
•

pola z oznaczeniem PL w języku polskim,
pola z oznaczeniem DE w języku niemieckim,
pola nieoznaczone ww. symbolami w języku właściwym dla wnioskodawcy.

Proszę podawać oryginalne nazwy instytucji.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej FWPN: Konkurs
http://fwpn.org.pl/wnioski/stypendia-i-biezace-konkursy/konkurs-dotacyjny-w-obszarzeedukacja-prnggw

4. Fundacja BGK rozpoczęła nabór wniosków do XI edycji konkursu grantowego "Na dobry
początek!". Wnioski można składać do 23 września 2018 r.
Serdecznie zapraszamy do współpracy fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne
i ośrodki kultury.
Kwota dotacji dla 50 najciekawszych projektów - 500 tys. zł.
W ramach konkursu chcemy wyrównywać szanse edukacyjne dzieci z ograniczonym
dostępem do nowoczesnych form edukacji, w tym wspierać dzieci z rodzin o niskim statusie
społeczno-ekonomicznym.
Zachęcamy aby przy realizacji zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym były
wykorzystane nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym, które wpływają głównie na:
- interakcję między dziećmi,
- rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie,
- kreatywność,
- rozwój zdolności manualnych oraz aktywność ruchową,
- rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. zajęcia z logopedą, pedagogiem
specjalnym, psychologiem, dietetykiem, zajęcia terapeutyczne).
Dofinansowanie na:
- przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku 2-9 lat,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup sprzętu/wyposażenia związanego z realizacją projektu,
- porady specjalistyczne, warsztaty dla rodziców lub opiekunem dzieci będące spójnym
i uzasadnionym elementem projektu.
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Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej fundacji:
https://www.fundacja.bgk.pl/aktualnosci/rusza-ndp
5. Fundacja BGK ogłosiła I edycję konkursu Generacja 5.0.
Wnioski o granty na projekty dla osób 50+ można składać do 23.09.2018. Aplikować mogą
organizacje pozarządowe, gminy, biblioteki, domy kultury. Konkurs dot. miejscowości do 20 tys. zł.

Co chcemy osiągnąć:
Chcemy przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i technologicznemu osób w wieku 50 +,
chcemy pobudzić ich do aktywności oraz wpłynąć na budowanie więzi międzypokoleniowych.
Na co może być przeznaczone dofinansowanie:
- przygotowanie oraz prowadzenie zajęć, kursów lub warsztatów edukacyjnych dla
beneficjentów Projektu;
- organizację wydarzeń kulturalnych nie przekraczających 30% kwoty dofinansowania;
- zakup pomocy dydaktycznych;
- zakup sprzętu potrzebnego do zrealizowania Projektu;
- porady specjalistyczne;
- koordynacja projektu nie przekraczająca 4% dofinansowania.
Jak to zrobić:
Złóż wniosek w generatorze na stronie www.dotacje.fundacjabgk.pl gdzie trzeba wybrać
jedną z dwóch ścieżek:
Ścieżka I:
- projekty przeznaczone dla osób w wieku 50+ przy współpracy z dziećmi i młodzieżą w wieku
od 6 do 18 lat;
- warsztaty oparte na wymianie wzajemnych doświadczeń i wiedzy;
- warsztaty cykliczne trwające od 3 do 6 miesięcy.
Ścieżka II:
- projekty przeznaczone dla osób w wieku 50 +;
- projekty przewidujące działania o charakterze: wydarzeń kulturalnych i warsztatów
edukacyjnych;
- warsztaty edukacyjne trwające od 3 do 6 miesięcy;
Wygrywa najlepszych 50 projektów, które zostaną dofinansowane każdy do 15 000 zł
6. Fundacja Batorego zaprasza do składania wniosków wstępnych w programie "Demokracja
w Działaniu" w 2018 roku. Dotacje skierowane są dla organizacji, które zajmują się ochroną
praw człowieka i równości wszystkich obywateli, przeciwdziałają dyskryminacji, stoją na
straży przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa. Dotacje mogą być
przeznaczone na działania służące wzmocnieniu organizacji i umożliwiające stabilne
i efektywne prowadzenie działalności statutowej i mają charakter wsparcia
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„instytucjonalnego”. Organizacje mogą ubiegać się o dotacje w wysokości od 20 tys. do
150 tys. zł. Wnioski przyjmowane są do 15 września 2018 r.
Więcej informacji: http://bit.ly/Zasady_dotacji_Demokracja_w_dzialaniu
7. Szybkie Granty Funduszu Obywatelskiego. Fundusz zbiera pieniądze i wspiera organizacje
z całej Polski, które uczą o prawach obywatelskich, bronią ich i zapraszają, by mimo różnic,
usiąść przy wspólnym stole. Szybkie granty są niewielkie (od 500 zł do 3 000 zł) i wspierają
działania obywatelskie podejmowane w reakcji na bieżące wydarzenia. Nie ma listy tzw.
kosztów kwalifikowanych, ani wkładu własnego. Wnioski o granty przyjmowane są na
bieżąco przez cały rok na adres: szybkiegranty@funduszobywatelski.pl.
Więcej informacji o zasadach ubiegania się o szybki grant i formularz wniosku można znaleźć
na: http://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe
8. Amerykańska Fundacja Charlesa Stewarta Motta przyznaje dotacje organizacjom
z Europy Środkowej i Wschodniej na projekty promujące budowę społeczeństwa
obywatelskiego i ochronę środowiska. O dotacje w ramach programu Społeczeństwo
Obywatelskie oraz programu Środowisko mogą się ubiegać organizacje zajmujące się
rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, zwalczaniem biedy lub ochroną środowiska.
Organizacje ubiegające się o dotację przygotowują list zawierający opis projektu
i szczegółowy plan finansowy. Wnioski można składać przez cały rok na co najmniej
4 miesiące przed rozpoczęciem projektu. Minimalna kwota dotacji wynosi 15 000 dolarów,
a maksymalna 250 000 dolarów. Szczegółowe informacje na stronie Fundacji Charlesa
Stewarta Motta, http://www.eurodesk.pl/granty/dotacje-fundacji-charlesa-stewarta-motta

INFORMACJE – PORADY
RODO w organizacji pozarządowej
Od 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać unijne Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych
Osobowych (RODO), które zastąpiło przepisy dotychczasowej ustawy o ochronie danych
osobowych. Przepisy RODO dotyczą wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe, w tym
również organizacji pozarządowych.
Przydatne linki i materiały:
•
Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (zwane również RODO).
•

Informacje o RODO na portalu ngo.pl
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- http://poradnik.ngo.pl/wiadomosci/podobne/2176884.html
• Strona Urzędu Ochrony Danych Osobowych - https://uodo.gov.pl
• Poradnik RODO Fundacji Panoptykon - https://panoptykon.org/poradnik-RODO

Działalność odpłatna w klubach sportowych
W ramach działań statutowych kluby sportowe pobierają opłaty od uczestników. Nie zawsze
jednak uświadamiają sobie, że aby można byłoby to robić należy dopełnić pewnych
formalnych warunków.
Działalność odpłatna to jedna z form realizacji działalności statutowej organizacji
pozarządowych (zatem także i sporej części klubów sportowych). Drugą formą jest
działalność nieodpłatna.
Działalność nieodpłatna to aktywność prowadzona przez organizacje pozarządowe za które
nie pobierają one wynagrodzenie. Oznacza to po prostu, że uczestnicy działań klubu nie
płacą za możliwość skorzystania z oferty organizacji. Dla przykładu klub organizuje obóz
sportowy, w którym udział uczestników jest bezpłatny czy zawodnicy nie płacą za udział
w zajęciach sekcji.
Z kolei działalnością odpłatną pożytku publicznego jest:
•

działalność powadzona przez stowarzyszenie/fundację/kluby sportowe w ramach jej
działań statutowych mieszczących się w sferze pożytku publicznego określonej w art.
4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za które pobiera opłaty
(wynagrodzenie) od beneficjentów,

•

sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby
bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności
w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.

A zatem za działalność odpłatną należy uznać m.in. pobieranie wpisowego przez klub od
zawodników, opłata za udział w sekcji, opłaty za obozy.
Warunkiem prowadzenia działalności odpłatnej jest łączne spełnienie kilku elementów:
1. Informacja o prowadzeniu odpłatnej działalności wraz z jej zakresem (rodzajami

działalności) musi być określona w statucie albo w innym akcie wewnętrznym (np.
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uchwale zarządu). Warto pamiętać, że zakres działalności odpłatnej i nie odpłatnej
może się pokrywać.
2. Należy też pamiętać, że każda organizacja/klub podejmująca odpłatną działalność

pożytku publicznego ma obowiązek rachunkowego wyodrębnienia działalności
odpłatnej i działalności nieodpłatnej – tak, aby możliwie było określenie przychodów,
kosztów i wyników działalności. Wyodrębnienie rachunkowe działalności odpłatnej
i nieodpłatnej może nastąpić poprzez opracowanie nowych kont lub subkont
w księgach rachunkowych.
3. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu

działalności pożytku publicznego. Oznacza to, że pobrane opłaty muszą być
wykorzystane albo na realizowane zadanie, albo wykorzystane na działalność
statutową.
4. Pobierana przez organizację odpłatność nie może być wyższa od tej, jaka wynika

z kosztów tej działalności. Oznacza to, że na pobieranej opłacie nie można zarabiać
i należy pobierać opłatę „po kosztach”. Warto jednak zauważyć, że dotyczy to
zarówno kosztów bezpośrednich (np. wynagrodzenie trenera, wynajem sali) jak
i pośrednich (np. koszty księgowości, mediów klubu), oczywiście proporcjonalnie do
zaangażowania tych kosztów w działaniu.
Przy tej okazji warto przypomnieć, że składka członkowska nie jest elementem działalności
odpłatnej, która ponoszona jest przez wszystkich członków organizacji i nie ma wpływu na
korzystanie z aktywności organizacji.
Działalność odpłatna a działalność gospodarcza
Działalność odpłatna pożytku publicznego staje się działalnością gospodarczą, jeśli wykracza
poza ramy określone w ustawie o działalności pożytku publicznego. Stanie się tak wtedy, gdy:
•

pobierana przez organizację odpłatność jest wyższa od tej, jaka wynika z kosztów tej
działalności oraz

•

jeżeli przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej przy
działalności odpłatnej, za okres ostatnich 3 miesięcy, przekroczy 3-krotność
przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez prezesa
GUS za rok.

•

uporządkowanie działalności odpłatnej wewnątrz funkcjonowania klubu daje
organizacji możliwość nie tylko oficjalnego i zgodnego z prawem pobierania opłat za
swoją aktywność, bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej. Ponadto,
środki zebrane w ten sposób mogą stanowić wkład własny do konkursów
organizowanych przez samorządy.

Artur Gluziński

-

http://sportngo.pl/dzialalnosc-odplatna-w-klubach-sportowych/
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DZIAŁANIA NGO W POWIECIE WOŁOWSKIM

Lokalne organizacje pozarządowe przy wsparciu Dolnośląskiego Punktu Doradczego
z Wołowa prężnie działają dla swoich społeczności, zachęcają do odwiedzin oraz przyjrzenia
się ich działaniom. Poniżej przedstawiamy kilka Inicjatyw przez nie organizowanych, które
w nadchodzących tygodniach będą odbywły się na terenie powiatu wołowskiego.
Gmina Brzeg Dolny
POGALEWO WIELKIE
W świetlicy wiejskiej trwa remont jednego
z
pomieszczeń,
w
którym
z
inicjatywy
Stowarzyszenia Mieszkańców wsi Pogalewo Wielkie
„Razem”,
które
pozyskało
dofinansowanie
w ramach Programu „Działaj Lokalnie” już niedługo
powstanie „Pracownia Wyobraźni”- miejsce, gdzie
dzieci będą spędzać czas pozaszkolny. Przewidziane
są spotkania z książką , wizyty ciekawych gości oraz
zajęcia plastyczne. Uroczyste otwarcie już za miesiąc.
We wrześniu i październiku kącik będzie otwarty dla
wszystkich chętnych.
Szczegóły na FB @stowarzyszeniepogalewowlk

GODZIĘCIN
Stowarzyszenie Mieszkańców wsi Godzięcin
„Wspólna Sprawa” po raz kolejny uzyskało dotację
ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego
na
organizację
Festynu
Pszczelarskiego, który w tym roku odbędzie się
25 sierpnia. Jest to impreza o zasięgu regionalnym,
na której nie zabraknie stoisk z miodami,
rękodziełem oraz ciast i przysmaków przyrządzonych
przez gospodynie z Godzięcina. Dla dzieci dostępne
będą darmowe dmuchańce oraz animacje, a na
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scenie zaśpiewają i zatańczą zespoły muzyczne.
Odbędą się konkurencje z fajnymi nagrodami za
najlepsze ciasto, potrawę z miodem oraz rękodzieło
o tematyce pszczelarskiej.

POGALEWO MAŁE
Stowarzyszenie „Ceglany Zakątek” chce przybliżyć
dzieciom i dorosłym tradycje wypalania gliny,
za sprawą cegielni, w której od ponad stu lat
wyrabiane są cegły. W ramach projektu „ Ulepieni
z tej samej gliny” , dofinansowanego z Programu
Działaj Lokalnie, 18 sierpnia odbyło się „Święto gliny
w Pogalewie Małym”. W programie pikniku m.in.
warsztaty gliniane, animacje, wystawa prac dzieci
uczestniczących w zajęciach ceramicznych oraz zdjęć
dokumentujących tradycje związane z wypalaniem
gliny na tym terenie.

RADECZ
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Radecz proponuje
cykl wycieczek oraz zajęcia plastyczne w ramach
projektu
”Śladami
lokalnych
przyrodniczych
obiektów pomnikowych. Natura uczy, bawi,
relaksuje” z Programu Działaj Lokalnie. Projekt
polega m.in. na stworzeniu ścieżki przyrodniczoedukacyjnej o charakterze spacerowo-rowerowym.
Finał projektu zaplanowany jest na wrzesień 2018.
Otwarcie ścieżki odbędzie się 8 września 2018r.,
początek imprezy przy świetlicy wiejskiej o 15.00.
Serdecznie
zapraszamy
wszystkich
zainteresowanych, grupy piesze i rowerowe.
Widzimy się 8 września w Radeczu!
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Gmina Wołów
WARZĘGOWO
Stowarzyszenie „Warzęgowianie” już 3 raz
organizuje przegląd lokalnych kapel ludowychpodobnie jak w poprzednich latach wydarzenie to
współfinansowane jest ze środków Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
19sierpnia o godz. 15 na terenie przed klubem
ludowym „Biesiada” miał miejsce kilkugodzinny
koncert. Zagrali m.in. Brzykowianie z Brzykowia,
Dudziarze z Rawicza oraz Małe Warzęgowo
i Warzęgowianie czyli gospodarze spotkania.

BORASZYN
„W Boraszynie polskość nie zaginie”- to tytuł
projektu,
który
realizuje
Stowarzyszenie
Boraszyńskie Oczka. Chcąc kontynuować zwyczaje
i tradycje przodków walczących kiedyś o Polskę,
działania skierowane są w dużej mierze do
młodzieży, by uświadomić im szczęście życia
w wolnym kraju. Ostatnie spotkania miały miejsce
13 i 14 sierpnia odbyły się wtedy warsztaty kulinarne
i dekoracji stołu, a 10 listopada – warsztaty
florystyczne, gdzie zostaną wykonane wianki
patriotyczne z kwiatów dla dziewcząt z pocztu
sztandarowego oraz wiązanki okolicznościowe do
złożenia w uroczystej oprawie podczas Dnia
Niepodległości. Mieszkańcy spotykają się też na
rajdach rowerowo-pieszych, które odbywają się
1 lub 2 razy w miesiącu - szczegółowe terminy na
bieżąco na fb

16

Dolnośląskie Punkty Doradcze tworzące Dolnośląską Sieć Doradztwa Pozarządowego dofinansowane są ze środków
budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

LUBIĄŻ
Fundacja na rzecz Ziemi Wołowskiej również
realizuje ciekawy projekt pt „Nadodrzańskie kwiaty
i zioła”, który został dofinansowany w ramach
Programu „Działaj Lokalnie”. Kierowany jest do
seniorów z Lubiąża i okolic, którzy wzbogacą się
o wiedzę o leczniczym zastosowaniu ziół, polnych
kwiatów, zapoznają się z metodą pozyskiwania
ekstraktów, olejków. Warsztaty połączone będą
z pieszymi wycieczkami w terenie. Odbędą się
warsztaty kosmetyki naturalnej, a także warsztaty
malarskie. Najbliższe terminy we wrześniu- szczegóły
na facebooku Fundacji.

RUDNO
Stowarzyszenie „W Rudnie jest cudnie” od września
realizuje projekt w ramach Odnowy Wsi
Dolnośląskiej - w związku z sąsiedztwem rozległych
lasów, a co za tym idzie bogactwem płodów leśnych.
Zorganizowany zostanie „Piknik pod lasem”, który
w tym roku odbędzie się 22 września. W programie
liczne konkursy: kulinarne, wiedzy o grzybach,
plastyczne, animacje oraz zabawa taneczna.
Dodatkową atrakcją będzie degustacja zupy
dyniowej oraz bigosu z dziczyzną - wyśmienitych dań
opartych o lokalne produkty.
środków publicznych Gminy Wołów

Biuletyn DSDP sierpień 2018 opracowany przez DPD w Wołowie prowadzony przez Stowarzyszenie
Integracji społecznej PROPAGO Biuro: ul. Panieńska 4, 56-100 Wołów
Opracowanie: Katarzyna Dorosz, Krystyna Laszkiewicz
Koordynator Projektu - Elżbieta Maćkowska
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