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Znajdziecie nas na stronie 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 

kliknij 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami tam zamieszczonymi. 

 

 

WIADOMOŚCI SIECI 

 

 

Od 2 stycznia 2018 r. 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 organizacji pozarządowych  

w  międzysektorowych partnerstwach, 

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. 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/dolnoslaska-siec-doradztwa-pozarzadowego/2018/
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Doradztwo w DPD prowadzone będzie 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 pozwolą 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 

 

Warsztat animacyjny i spotkanie sieciujące. W dniu 2 lutego o godz. 9.30  

w siedzibie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ul. Kołłątaja 31  we Wrocławiu 

odbędą się warsztaty animacyjne „Animacja – impulsem do społecznej zmiany”. Warsztat 

poprowadzi dr Agata Bulicz. Po warsztacie doradcy z DPD uczestniczyć będą w spotkaniu 

sieciującym DSDP.  
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KONKURSY/GRANTY 

 

 

 

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizacje zadań 

publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2018 r. kliknij 

 

Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony 
dziedzictwa kulturowego Zarząd Województwa Dolnośląskiego 
ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  
z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2018 r. 
Oferty należy składać do 1 lutego 2018 r. kliknij 

 

Otwarty konkurs grantowy Funduszu Obywatelskiego 
Uwaga! Uwaga! Zapraszamy do zgłaszania inicjatyw obywatelskich  
w pierwszym otwartym konkursie Funduszu Obywatelskiego! kliknij 
 

 

Nabór wniosków do programu dotacyjnego Kultura – Interwencje 
2018 Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków  
do programu dotacyjnego Kultura – Interwencje 2018, którego 
celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości  
i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym  
i krajowym. kliknij 
 

 

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii zaprasza do udziału  

w projekcie „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze 

kształcenia ustawicznego osób dorosłych”. W ramach projektu 

istnieje możliwość otrzymania grantu dla osób lub instytucji, które 

mają pomysł na innowacyjne narzędzie w zakresie kształcenia 

ustawicznego.    Przewidywana kwota grantu wynosi 35 000 zł. kliknij 

 

 

Fundacja Batorego zaprasza do składania wniosków. "Demokracja 

w Działaniu". Wnioski wstępne można składać w terminach do:  

 15 lutego 2018. kliknij 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Organizacje_pozarzadowe/konkursy/Harm._otwartych_konkursow_ofert__2018_2_stycznia.pdf
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2149337.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2150060.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2150060.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2150060.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2150060.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2151271.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2144588.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2118975.html
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Min Program MSiT: Rozwój małej infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy 

Aktywności (OSA) edycja 2018 

Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program rozwoju małej 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 

2018”. Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 15 stycznia 

2018 r. do 15 lutego 2018 r. kliknij 

 

Konkurs grantowy "Na 100 Niepodległa" 

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego ogłosiła konkurs grantowy 
na projekty patriotyczne dedykowane dla dzieci i młodzieży. Wnioski 
można składać do 16 lutego 2018 r. kliknij 

 

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2018! 

[patronat ngo.pl] Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła 

Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać 

Szanse 2018" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program     

skierowany jest do organizacji pozarządowych z miejscowości do 20 

000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co 

najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym 

Programu Równać Szanse od 2007 roku. kliknij 

 

   

Konkurs UKdSiOR: Podtrzymywanie tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej Urząd do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych ogłosił otwarty konkurs ofert na 2018 rok na 

powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego  

w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej  

i kulturowej. Najbliższy termin składania ofert mija 31 stycznia 2018 

r. kliknij 

 

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2142017.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2141214.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2150728.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2141570.html
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II edycja Programu Grantowego "Dobro Wspólne" Zapraszamy OPP 

do udziału w programie grantowym, w którym można zdobyć 

bezpłatną obsługę kampanii reklamowej organizacji. Na każdym 

kroku realizacji kampanii reklamowej organizacja otrzyma w ramach 

grantu bezpłatną, profesjonalną i skuteczną obsługę. kliknij 

 

 

Czy twoja organizacja jest gotowa na e-wolontariat? Sprawdź! 

[patronat ngo.pl] Podoba ci się idea współpracy z wolontariuszami 

zdalnie, za pośrednictwem Internetu, ale nie wiesz, czy twoja 

organizacja jest gotowa na e-wolontariat? Sprawdź! kliknij 

 

Kim są e-wolontariusze i dlaczego pomagają przez Internet? 

[patronat ngo.pl] Ponieważ stały dostęp do Internetu staje się coraz 

bardziej powszechny, z każdym dniem na całym świecie setki 

nowych ludzi angażują się w e-wolontariat. Kim są e-wolontariusze 

 i dlaczego pomagają przez Internet? Zdradzamy! kliknij 

 

 

INFORMACJE – PORADY 

 

 

 
 
 

 

Współpraca dolnośląskich NGO i samorządu województwa – 

ewaluacja. Raport z badań Raport "Ewaluacja Programu 

Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego za lata 2014–

2015" podsumowuje ustalenia z badań zrealizowanych przez 

Stowarzyszenie Klon/Jawor wykonanych na zlecenie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. W opracowaniu 

znajdziemy informacje o ocenie Programu i poszczególnych form 

współpracy finansowej i pozafinansowej. kliknij 

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2151503.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2150676.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2151172.html
http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/2141234.html
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Program współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku 

na 2018 rok  kliknij 

 

Trudna jawność. Większość organizacji nie ujawnia swoich 

sprawozdań Organizacje pozarządowe mają świadomość, że trzeba 

się komunikować z otoczeniem. Większość z nich robi to regularnie, 

korzystając przy tym z Internetu. Organizacje dopełniają też 

obowiązków sprawozdawczych. Ciągle jednak sprawozdania 

pozostają sposobem komunikacji z organami nadzoru, a nie 

odbiorcami działań. kliknij 

 

 

Wypełnienie formularza CIT-8 oraz wysłanie go do 31 marca do 

urzędu skarbowego jest obowiązkiem każdej organizacji 

pozarządowej (nawet jeśli zdecydowała się na prowadzenie 

uproszczonej księgowości). W mniejszych NGO można spróbować 

zrobić to samodzielnie. kliknij 

 
 
 

 

DZIAŁANIA NGO W POWIECIE GÓROWSKIM 

 

W LUTYM PRZEDSTAWIMY DZIAŁANIA NGO W POWIECIE MILICKIM 
 

 

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych Gminy Góra w zakresie wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej w roku 2018 kliknij 

 

 

CIT-8 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/wwzop/program-wspolpracy-z-ngo/program-wspolpracy/artykul/program-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-in-8/
http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/2149676.html
http://poradnik.ngo.pl/obowiazki-formalno-prawne-cykliczne-obowiazki
http://www.bip.gora.com.pl/content.php?cms_id=4868
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Liga Obrony Kraju Powiatów Góra – Głogów – jest organizatorem cyklicznych zawodów 
strzeleckich przeznaczonych dla młodzieży szkolnej i dorosłych. Ostatnio zrealizowanym 
zadaniem było zakończenie sezonu strzeleckiego, które miało miejsce pod koniec grudnia 
2017 r. Zawody rozegrano z postawy leżącej z karabinków systemu AK  Sporter kal.7,62x39 
tzw. kałachy. Zawody poprzedziła odprawa, na której zapoznano strzelców z programem 
zawodów i regulaminem strzelnicy. Przypomniano  też o zasadach bezpieczeństwa podczas 
strzelania. W tym roku gośćmi zawodów byli druhowie z Polowej Drużyny "Sokoła" z Leszna. 
Koledzy zaprezentowali Karabinki systemu AR i AK oraz broń krótką min. pistolet Glock19 
gen4.  Udzielali porad z zakresu obsługi broni strzeleckiej i co chyba najważniejsze - 
prowadzili także praktyczne zajęcia  posługiwania się bronią. Zawody przebiegały sprawnie,  
zakończono je wspólnym ogniskiem i gorącym polowym posiłkiem z kociołków. LOK 
współpracuje ze szkołami, UMiG i innymi organizacjami. 

 

Stowarzyszenie Siedmiu z Sicin gm. Niechlów – od 15 lat Stowarzyszenie organizuje Wieczór 
Marcinowy w wigilię św. Marcina. Wieczór poprzedza msza św. w miejscowym kościele 
katolickim. Po nabożeństwie procesja ze św. Marcinem na koniu udaje się na plac przed 
pałacem opata w Sicinach, gdzie odbywa się przedstawienie teatralne ukazujące jakiś epizod 
z życia św. Marcina. Nieodłącznym elementem wieczoru są zawsze rogale marcinowe 
wypiekane przez mieszkańców wsi według własnej receptury, które, cieszą się dużym 
powodzeniem. Przez cały czas trwania uroczystości płonie ognisko, przy którym zebrani 
mogą skosztować smacznego grzańca i mile spędzić czas. Stowarzyszenie współpracuje  
z miejscową parafią, sołectwami, mieszkańcami siedmiu wsi, szkołami. 

 

„Maratończyk” Góra – Stowarzyszenie działa od kilku lat, współpracuje m.in. ze 
Stowarzyszeniem „Sto Procent Pasji”, „Euforią Biegacza”, Nadleśnictwem Góra Śl., szkołami. 
Jest organizatorem dorocznych Biegów „Dziczkiem” na dystansie 10 km. Członkowie 
Stowarzyszenia są animatorami zawodów sportowych, a szczególnie biegów i Maratonów 
MTB 

 

Stowarzyszenie Młodzi – Młodym z Góry – skupia młodych działaczy, dla których 
najważniejsze jest organizowanie pomocy charytatywnej dla potrzebujących. Ich ostatnie 
akcje to „Gramy dla Bartka”, „Gramy dla Bartka vol.2, „Gramy dla Hani” i inne. Realizują 
również zadania publiczne dotyczące społeczeństwa obywatelskiego, angażowania młodzieży 
w życie społeczne gminy i powiatu. Niezwykle ciekawym był projekt „Rowerem w PRL”, do 
którego zaangażowali młodzież z miejscowych szkół.  
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Fundacja Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza z Góry – od stycznia 2018 r. realizuje 

dwa duże projekty grantowe: 1. Prowadzi (w partnerstwie z DFOP) Dolnośląska Sieć 

Doradztwa Pozarządowego. Wartość projektu – 320 000 zł. 2.  Wspólnie z UMiG w Górze 

realizuje projekt edukacyjny o wartości 800 000 zł pn. ,,Kompetencje kluczowe szansą 

sukcesu dla uczniów szkół Gminy Góra" (nr projektu RPDS.10.02.01-02-0074/17). Ponadto 

przy Fundacji Działa Dolnośląski Punkt Doradczy dla organizacji pozarządowych. Fundacja 

działa nie tylko na rzecz szkół, ale również współpracuje z ngo powiatu górowskiego. 

 

Na terenie powiatu górowskiego zarejestrowanych jest kilkadziesiąt organizacji 

pozarządowych.  

Z wydanego przez Fundację Pomocy Szkole im. E. Machniewicza w 2011 r. Leksykonu 

organizacji pozarządowych powiatu górowskiego wynika, że  było ich 70.  

 

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W GMINIE GÓRA 

 

 

 

Przygotował:                   Skład: 
Informacje DPD w Górze  Koordynator projektu 
Podwale 24, I p., Góra,  E. Maćkowska 
tel. 605 079 005; 668 771 225. 

http://www.gora.com.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=1198&dok_id=1443

