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Sprawdź gdzie znajduje się punkt konsultacyjno-doradczy w twojej okolicy - tutaj 

AKTUALNOŚCI 

Akcja Akacja, Akcja Dąb 2011 - wyślij zgłoszenie! Dolnośląska Federacja Organizacji 
Pozarządowych pragnie zaprosid do udziału w szóstej już edycji konkursu „Akcja Akacja, 
Akcja Dąb – Niezwykli Dolnoślązacy 2011”. Z początkiem września rusza szósta edycja 
konkursu o tytuł „Niezwykłej Dolnoślązaczki, Niezwykłego Dolnoślązaka”, nad którym 
Honorowy Patronat objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec. Idea 
konkursu pozostaje niezmieniona od sześciu lat, wciąż poszukujemy pełnych inwencji kobiet 
i mężczyzn, którzy zmieniają nasz świat na lepszy. Akcja promuje i nagradza kobiety oraz 
mężczyzn, którzy w sposób wyjątkowy działają na rzecz innych osób i swojego otoczenia. Dla 
laureatów konkursu - w znanym i często uczęszczanym miejscu publicznym Wrocławia -  20 
października 2011r. zasadzone zostaną drzewka akacji i dębu, jako symbole ich wkładu 
w rozwój środowisk lokalnych Dolnego Śląska. Więcej informacji można uzyskad pod nr 
telefonu (71) 793 23 24, kontaktując się mailowo (jakub.walburg@dfop.org.pl) lub 
odwiedzając stronę: www.dfop.org.pl  

Przejrzysta rocznica. 10 lat ustawy o dostępie do informacji publicznej. We wrześniu mija 
10 lat od uchwalenia ustawy o dostępie do informacji publicznej. Chod jawnośd życia 
publicznego była chroniona przez polskie prawo już od momentu uchwalenia Konstytucji, 
to ustawa określiła, jak urzędy mają informowad, a obywatele tych informacji żądad. 
W nowym prawie przewidziano wiele rozwiązao przyjaznych obywatelom, które miały 
ułatwiad uzyskiwanie informacji. Ustawa o dostępie do informacji publicznej zapewnia, że 
każdy - np.  stowarzyszenie, firma czy osoba fizyczna bez względu na obywatelstwo czy 
miejsce zamieszkania może żądad udostępnienia informacji o sprawach publicznych. Więcej 
na http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/679528.html  

Zadaj pytanie politykowi. Gdybyście mogli zadad jedno pytanie politykowi, który z dużym 
prawdopodobieostwem stanie się wkrótce parlamentarzystą, jak ono by brzmiało? Jest 
szansa, aby naprawdę to zrobid! Przyślij pytanie do ngo.pl, a my przekażemy je politykom 
podczas debaty przedstawicieli komitetów wyborczych, która odbędzie się 16 września 
podczas OFIP-u. Co nas interesuje? Nowe prawo dla stowarzyszeo, wizja przyszłości sektora 
pozarządowego, dalsze losy Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, budżety partycypacyjne? A może 
jeszcze coś innego? Podczas debaty Lidia Kołucka-Żuk z Trust for Civil Society in central and eastern 
Europe i i Marek Zając z TVP zapytają o ważne dla III sektora sprawy. Odpowiedzi udzielą 
przedstawiciele sześciu komitetów wyborczych. Więcej o sesji czytaj tu: 

http://www.ofip.org.pl/p/102. Pytanie przyślij do redakcji ngo.pl: redakcja@portal.ngo.pl. 
Informacja pochodzi z http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/678548.html  

http://www.dfop.org.pl/pl/283/
mailto:jakub.walburg@dfop.org.pl
http://www.dfop.org.pl/
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/679528.html
http://www.ofip.org.pl/p/102
mailto:redakcja@portal.ngo.pl
mailto:redakcja@portal.ngo.pl
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/678548.html


` 
 

 
Biuro projektu: 
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych  

Tel: 71 793 23 24 
Adres: pl. Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław 
E-mail: dfop@dfop.org.pl  

Dolnośląski Wolontariusz Roku 2011" wystartował!!! Już po raz 8. mamy zaszczyt zaprosid 
do udziału w konkursie o tytuł „Dolnośląskiego Wolontariusza Roku”. W tym roku Konkurs 
wpisuje się w obchody ustanowionego przez Unię Europejską Europejskiego Roku 
Wolontariatu. Dodatkowo jak co roku Konkurs jest organizowany w ramach obchodów 
Międzynarodowego Dnia Wolontariusza ustanowionego w 1986 r. przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych. Jeżeli znają Paostwo osoby, które jako wolontariusze wspomagały 
osoby potrzebujące, organizacje oraz instytucje lub przyczyniały się dobroczynnie do rozwoju 
naszego regionu to mają Paostwo okazję do publicznego podziękowania im za ofiarowaną 
pomoc. Wystarczy wypełnid i przesład załączony formularz na adres Regionalnego Centrum 
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Więcej na 
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/675619.html  

Spotkanie RDPP w Stolicy. Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza przedstawicieli 
pozarządowej strony lokalnych i regionalnych Rad Działalności Pożytku Publicznego 
na spotkanie zaplanowane w dniu 15 września 2011 r. w Warszawie. Spotkanie odbędzie się 
w trakcie trwania Tygodnia Obywatelskiego zorganizowanego w ramach VI Ogólnopolskiego 
Forum Inicjatyw Pozarządowych i będzie częściowo połączone ze spotkaniem 
Pełnomocników. Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w spotkaniu ogólnopolskiej 
RDPP z lokalnymi i regionalnymi RDPP prosi się o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do 
pobrania pod adresem: http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/669859.html) i odesłanie 
go drogą e-mailową do Pani Anny Moskwy-Wysokioskiej na adres: 
anna.moskwa@mpips.gov.pl.  

Masz problem w swojej organizacji? Zapytaj prawnika i księgową. Zapraszamy organizacje 
pozarządowe oraz osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w III sektorze z terenu 
Dolnego Śląska do skorzystania z bezpłatnej oferty doradztwa specjalistycznego z zakresu 
prawa i księgowości w ramach projektu „Dolnośląska Sied Doradztwa Pozarządowego” 
realizowanego w partnerstwie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz 
Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA przy wsparciu Finansowym Budżetu 
Województwa Dolnośląskiego. Doświadczeni w pracy w III sektorze specjaliści prawni 
i księgowi pomogą rozwiązad trudne kwestie w zakresie prawidłowego funkcjonowania 
organizacji pozarządowych. Doradcy udzielają porad stacjonarnie, mailowo oraz wyjazdowo 
po uprzednim indywidualnym ustaleniu terminu. Wszystkie osoby zainteresowane 
skorzystaniem z usług doradztwa specjalistycznego prosimy o kontakt z Punktami 
Konsultacyjno – Doradczymi w terenie lub bezpośrednio z koordynatorem projektu Anna 
Bogucką na adres anna.bogucka@dfop.org.pl, tel. 71 793 23 24 

Wielka zbiórka elektroodpadów. 16 i 17 września w 8 miastach Polski Fundacja Nasza 
Ziemia we współpracy ze Stena Recycling organizuje wielkie zbiórki elektroodpadów. W 
zamian za przyniesiony stary sprzęt elektryczny i elektroniczny czekają na Was roślinki 
i ekologiczne gadżety, a dodatkowo biorąc udział w akcji można wesprzed program poprawy 
efektywności energetycznej ośrodków pomocy dzieciom. Zbiórka elektroodpadów jest 
świetną okazją do pozbycia się zalegających na strychach czy piwnicach dużych i mniejszych 
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sprzętów, które tylko zajmują miejsce, a których nie można wyrzucid do śmietnika. W czasie 
wielkiej zbiórki Stena Recycling przyjmowad będzie zarówno małe sprzęty jak suszarki, 
lokówki czy stare magnetofony, jak i tak zwane „duże gabaryty”, czyli lodówki, pralki czy 
zmywarki. Wszystkie stoiska zlokalizowane zostały w miejscach z wygodnym dojazdem dla 
samochodów, żeby zachęcid do przywożenia szczególnie tych większych sprzętów. Na 
Dolnym Śląsku będzie można oddad stary sprzęt w dwóch miejscach we Wrocławiu: Leroy 
Merlin ul. Karkonoska 85  (piątek 16.09.2011) oraz w Centrum Handlowym Korona ul. 
B. Krzywoustego 126 (sobota 17.09.2011). Więcej informacji na stronie: 
http://naszaziemia.pl/programy/sprzatanie-swiata/zbiorki-elektrosmieci-ze-stena-recycling/.  

Bezpłatne doradztwo prawne dla Wrocławia. Dolnośląski Związek Organizacji 
Pozarządowych "WROS" zaprasza mieszkaoców Wrocławia do skorzystania z bezpłatnych 
porad prawnych w ramach realizowanego projektu p.n: „Wspieranie działalności ośrodków 
poradnictwa obywatelskiego oraz wrocławskich mediacji w 2011 roku” współfinansowanego 
z środków Gminy Wrocław. Doradztwo prawne oferowane jest z zakresu prawa: pracy, 
spadkowego, lokalowego, przemocy domowej. Prowadzone są również mediacje. Doradztwo 
udzielane jest w poniedziałki (12-15), czwartki (13-15) i piątki (15-17). Obowiązuje rejestracja 
telefoniczna pod numerem telefonu 71 341 71 43 

SZKOLENIA/WARSZTATY 

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Miliczu zaprasza przedstawicieli organizacji 
pozarządowych i wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką III sektora na bezpłatne 
szkolenia z zakresu „Techniki tworzenia projektu”, które odbędą się w dniu 19 września 
2011 r. o godzinie 10:00 w siedzibie MSPDION w Miliczu przy ul. M. Kopernika 20. Szkolenia 
są skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gminy Cieszków, 
Krośnice i Milicz. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej 
www.mspdion.org.pl  lub w Punkcie Konsultacyjno-Doradczym w siedzibie Milickiego 
Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miliczu, ul. M. Kopernika 20 
pok.207. http://mspdion.home.pl/index.php?page=szkolenia  

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Miliczu zaprasza przedstawicieli organizacji 
pozarządowych i wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką III sektora na bezpłatne 
szkolenia z zakresu "Źródła finansowania Organizacji Pozarządowych", które odbędą się w 
dniu 3 października 2011 r. o godzinie 10:00 w siedzibie MSPDION w Miliczu przy ul. M. 
Kopernika 20. Szkolenia są skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych 
z terenu gminy Cieszków, Krośnice i Milicz. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 
internetowej www.mspdion.org.pl  lub w Punkcie Konsultacyjno-Doradczym w siedzibie 
Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miliczu, ul. M. 
Kopernika 20 pok.207. http://mspdion.home.pl/index.php?page=szkolenia  

Polsko-niemiecki warsztat „Pszczelarstwo i ekologiczna produkcja roślinna” – 6.10.2011 – 
Zgorzelec. EkoConnect e.V., Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu 
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Terytorialnego „Pogranicze” w Lubaniu i saksooskie Stowarzyszenie Rolne Gäa e.V. 
serdecznie zapraszają do udziału w bezpłatnym warsztacie pt. „Pszczelarstwo i ekologiczna 
produkcja roślina”, który odbędzie się 6 października 2011 r. w Zgorzelcu w ramach polsko-
niemieckiego projektu „Działad ekologicznie - przedsięwzięcia w celu intensyfikacji 
transgranicznej współpracy przy rozbudowie przetwórstwa regionalnego i sprzedaży 
produktów ekologicznych”. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeo (przy wykorzystaniu formularza 
zgłoszeniowego) do 30 września 2011 r. pocztą: EkoConnect e.V., Arndtstrasse 11, 01099 
Dresden, Niemcy, tel. +49 351 65 888 568, faksem: +49 351-2066174 lub w formie 
elektronicznej: sadia.robein@ekoconnect.org. Dodatkowych informacji  (w języku polskim) 
udzielają: Magdalena Guła (Stowarzyszenie P-ZFST „Pogranicze” / Lubao): tel. 75 721 50 77; 
e-mail: gula@pogranicze-csb.home.pl. W załączeniu przesyłam szczegółową informację nt. 
warsztatu (zaproszenie, program oraz formularz zgłoszeniowy). 

Wsparcie wrocławskich organizacji. Fundacja Umbrella zaprasza do udziału w cyklu 
szkoleniowym „Razem do samodzielności”. Szkolenia kierowane są do przedstawicieli 
organizacji pozarządowych zarejestrowanych do 2 lat mających siedzibę na terenie 
Wrocławia (członków, pracowników, wolontariuszy). Pierwszeostwo udziału w szkoleniach 
mają przedstawiciele organizacji pozarządowych zarejestrowanych (w KRS lub innym 
rejestrze) do 1 roku i osoby po 50 r. ż. W ramach cyklu każdy uczestnik weźmie udział w 10 
szkoleniach (w sumie 80h dydaktycznych) oraz będzie mógł skorzystad z doradztwa 
ekspertów i wsparcia infrastrukturalnego. Zajęcia będą się odbywad we Wrocławskim 
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 ul. Legnicka 65 we Wrocławiu co 
tydzieo w czwartki w terminie  6 października - 8 grudnia 2011r. Liczba miejsc jest 
ograniczona. Chętni proszeni są o wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego 
(dostępny pod http://www.fundacja-umbrella.org.pl/message/797/RAZEM-DO-
SAMODZIELNOSCI-nowy-cykl)  na adres: zapisy@sektor3.wroclaw.pl lub na numer fax 71 359 
75 01. Formularz można dostarczyd osobiście do biura projektu ul. Legnicka 65 do dnia 
11.09.2011r. 

Szkolenie z zarządzania domowym budżetem. Fundacja Koliber zaprasza na bezpłatne 
szkolenie "Zarządzanie domowym budżetem", które odbędzie się 13 września 2011 
w Świdnicy. Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów edukacyjnych: podręcznik ARF, 
arkusz kalkulacyjny do planowania budżetu, kalkulator, skarbonkę i inne. Zapisy prowadzone 
są mailowo na adres fundacjakoliber@gmail.com, w tytule maila proszę podad nazwę miasta 
i datę szkolenia. W treści należy podad swoje imię i nazwisko oraz, koniecznie, bezpośredni 
telefon kontaktowy. 

"Edukacja i praca bez barier". Od września 2011 r. rusza nowy projekt skierowany 
do niepełnosprawnych osób w wieku 15-24 lat. Realizator projektu Centrum Edukacji 
Społecznej oferuje szkolenia, staże, stypendia oraz wsparcie psychologa i doradcy kariery. 
Rekrutacja rozpoczyna się we wrześniu. Uczestnikom kursów zapewnione będą kursy 
zawodowe, językowe, płatne staże, szkolenia komputerowe oraz wsparcie psychologa 
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i doradcy kariery. Więcej informacji w Centrum Integracji Społecznej (ul. Strzegomska 49, 
pok. 33, 53-611 Wrocław, tel. 71 782 35 22, 71 782 35 20).  

Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - "Tratwa", we współpracy z lokalnymi punktami 
sieci Eurodesk, zaprasza na bezpłatne szkolenia, które będą się odbywad od września 
do listopada 2011 w Krośnicach, Kowarach, Stroniu Śl., Pieszycach i Wrocławiu. Zakres 
szkoleo obejmie m.in. tematykę zakładania organizacji pozarządowych, pozyskiwania 
funduszy na funkcjonowanie NGO, prowadzenie księgowości czy pisanie wniosków 
projektowych. Dla najaktywniejszych przewidziano sześciomiesięczne subsydiowane 
zatrudnienie oraz wsparcie finansowe realizowanych projektów w wysokości 4500 zł. 
Formularz zgłoszeniowy oraz bardziej szczegółowe informacje znaleźd można na stronie 
www.tratwa.org  

Rekrutacja do projektu integracji międzypokoleniowej. Wymiana doświadczeo, nid 
porozumienia. Wspólnie połączymy różne pokolenia! Fundacja "Human Project" zaprasza 
wrocławskich licealistów oraz osoby, które ukooczyły 60 lat do wzięcia udziału 
w wyjątkowych zajęciach, na których zarówno "starsi", jak i "młodsi" będą mieli możliwośd 
wykazania się kreatywnością oraz poznania się nawzajem. Bezpłatne zajęcia odbywad się 
będą od połowy września do kooca listopada 2011 we Wrocławiu. Uczestnicy sami decydują, 

czym chcą się podzielid i czego chcieliby się dowiedzied od przedstawicieli innego pokolenia! Każda 
chętna osoba chętna do udziału w warsztatach ma do wyboru: Blok komputerowy, 
na którym młodzież wprowadzi seniorów w obsługę komputera i tajniki Internetu, Blok 
kulturowo - społeczny, na którym przedstawiciele różnych pokoleo będą mogli podzielid się 
swoją wiedzą czy zainteresowaniami związanymi z dowolnym tematem. Subkultury? 
Obyczajowośd współczesna? Moda i muzyka lat 70'? A może nauka gotowania, 
szydełkowania czy taoca? Pozostawiamy to waszej inwencji!, Blok filmowy, na którym 
wspólnie obejrzymy zaproponowane przez młodzież i seniorów filmy, które uważają za 
istotne i ciekawe oraz podyskutujemy nad nimi. Zajęcia są całkowicie bezpłatne. Na każdym 
spotkaniu zapewniamy smakołyki pochodzące ze sprawiedliwego handlu. Więcej 
na http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/679056.html  

Rekrutacja do projektu "Daissa powraca z daleka". Demokratyczna Unia Kobiet prowadzi 
nabór do projektu, w ramach którego oferujemy wsparcie indywidualne i grupowe m.in. 
pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i prawną, trening umiejętności społecznych, 
zajęcia kulturotwórcze, kurs komputerowy i „Klub Integracyjny Daissa”. Bezpłatne zajęcia 
będą odbywały się od 15 września do 31 grudnia 2011 we Wrocławiu. Jakie warunki musisz 
spełnid żeby w tym uczestniczyd: musisz byd pełnoletni i mied zaświadczenie lekarskie 
dotyczące swojej choroby oraz skierowanie do naszego projektu jako osoba potrzebująca 
takiego wsparcia (poproś o to swojego lekarza lub pracownika MOPS-u), musisz wypełnid 
deklarację udziału w zajęciach i zgłosid się na umówione spotkanie. Więcej na 
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/679259.html  

Sporządziła Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych www.dfop.org.pl  
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