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SZANOWNI PAŃSTWO! 
 
Szanowni Państwo, 
Przesyłamy na Wasze ręce kolejny newsletter, przypominając o kilku ważnych terminach: 
 
20 maja (niedziela) – Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych – edycja regionalna  
w Żmigrodzie. 
06 czerwca (środa) - Kongres Wrocławskich NGO na terenie Skate Parku przy ul. Legnickiej 65 we 
Wrocławiu. 
21 czerwca (czwartek), godz. 15:00 – Walne Zebranie sprawozdawcze we Wrocławiu. 
 
04 października (czwartek) – IV Dolnośląski Kongres Obywatelski w Krzyżowej /k.  Świdnicy. 
 

Pozdrawiamy, 
Zarząd i Zespół DFOP 

 

KONKURSY – ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
 
Są już wybrani zwycięzcy kolejnej edycji dolnośląskiego budżetu obywatelskiego. Oddano ponad 
38 tysięcy głosów. Wybrano 50 ciekawych projektów. Gratulacje dla wszystkich pomysłodawców! 
https://aktywny.dolnyslask.pl/budzet/wyniki-glosowania-2018 
 
Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do XIII edycji programu Polsko – Ukraińska 
Wymiana Młodzieży na rok 2018. Celem programu jest wspieranie zadań, stwarzających grupom 
młodzieży z Polski i Ukrainy możliwość wzajemnego poznania się, wspólnego odkrywania 
podobieństw i odmienności kulturowych obu krajów, a także zdobywania wiedzy na temat ich 
współczesnych realiów. Nabór wniosków trwa do 4 maja 2018 roku. 
www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/pl-ua-wymiana-
mlodziezy/aktualnosci/nabor-do-programu-polsko-ukrainska-wymiana-mlodziezy-2018 
 
Do 6 maja 2018 roku przyjmujemy zgłoszenia na mini-granty związane z realizacją działań 
przybliżających mieszkańcom Polski Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 (Agenda 2030). 
www.ine-isd.org.pl/minigrantysdg/ 
 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił konkurs ofert na realizację zadania 
publicznego z zakresu zdrowia publicznego pn.: Organizacja 7.dniowych turnusów profilaktyki 
chorób i promocji aktywności fizycznej w ramach zadania: Promowanie inicjatyw dotyczących 
prawidłowego żywienia i podejmowania aktywności fizycznej wśród służb mundurowych.  Termin 
składania ofert mija 16 maja br. 
https://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert/25545,Ogloszenie-o-konkursie-ofert-na-
realizacje-zadania-z-zakresu-zdrowia-publicznego.html 
 
Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza konkurs grantowy będący częścią programu 
„Wsparcie Demokracji 2018”, którego celem jest poszerzenie dostępu obywateli państw Partnerstwa 
Wschodniego do rzetelnej i obiektywnej informacji dzięki rozwojowi niezależnych mediów, zwłaszcza 
elektronicznych; wsparcie instytucji, działaczy i ruchów prodemokratycznych oraz organizacji 

https://aktywny.dolnyslask.pl/budzet/wyniki-glosowania-2018
http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/pl-ua-wymiana-mlodziezy/aktualnosci/nabor-do-programu-polsko-ukrainska-wymiana-mlodziezy-2018
http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/pl-ua-wymiana-mlodziezy/aktualnosci/nabor-do-programu-polsko-ukrainska-wymiana-mlodziezy-2018
http://www.ine-isd.org.pl/minigrantysdg/
https://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert/25545,Ogloszenie-o-konkursie-ofert-na-realizacje-zadania-z-zakresu-zdrowia-publicznego.html
https://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert/25545,Ogloszenie-o-konkursie-ofert-na-realizacje-zadania-z-zakresu-zdrowia-publicznego.html
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broniących praw człowieka; zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji oraz wsparcie rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego. 
W ramach konkursu dofinansowanie będzie można uzyskać na projekty zakładające wsparcie 
mediów, w szczególności portali informacyjnych, w zakresie dostarczania niezależnej informacji 
społeczeństwom państw Partnerstwa Wschodniego oraz projekty mające na celu przeciwdziałanie 
dezinformacji w przestrzeni informacyjnej ww. państw. 
Termin składania wniosków: 8 maja 2018 r. godz. 10.00. 
http://solidarityfund.pl/konkurs-grantowy-wsparcie-demokracji-2018/ 
 
W czwartek 19 kwietnia Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie utworzenia w nowym 
budżecie unijnym funduszu na wsparcie działań prodemokratycznych w krajach Unii. Apelowały o to 
NGO z całej Europy, także z Polski. 
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2175963.html 
 
Informujemy, że Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD rozpoczyna II nabór 
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na 
rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2018 r., w tym na wsparcie zadań publicznych 
finansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych i realizowanych przez organizacje 
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. Wysokość środków finansowych pozostałych po rozstrzygnięciu I naboru wynosi  
11 000 zł. 
Oferty w II naborze można składać do dnia 9 maja br. osobiście lub za pośrednictwem poczty na 
adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi, Kancelaria Ogólna, ul. Walońska 3–5, parter, 50-413 Wrocław 
www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/konkursy-dla-organzacji-
pozarzadowych/konkursy-oglaszane-przez-wydzial-wspolpracy-z-organizacjami-
pozarzadowymi/artykul/informacja-o-ii-naborze-ofert-konkursowych-2/ 
 
Od 30 maja do 29 czerwca br., do godz. 14.00 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju będzie 
prowadziło nabór wniosków w ramach I rundy konkursu numer POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18 na 
projekty grantowe dotyczące wzmocnienia procesu konsultacji społecznych w obszarze planowania  
i zagospodarowania przestrzennego w gminach w ramach Działania 2.19 Usprawnienie procesów 
inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój.  
www.power.gov.pl/nabory/1-142/ 
 
Centrum Projektów Europejskich ogłasza konkurs na projekty w ramach Osi Priorytetowej IV 
Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO 
WER. Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki 
współpracy z partnerami zagranicznymi w tematach: 1. wypracowanie metod rozwiązywania 
problemu bezdomności oraz 2. wypracowanie metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Wnioski można składać od 25 maja do 29 czerwca 2018 r. godz. 14.00. 
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2176168.html 
 
Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w programie grantowym „Zielona 
ławeczka”. Do udziału mogą zgłaszać się grupy sąsiedzkie z otwartych osiedli w miastach powyżej 10 
tys. mieszkańców. Wnioski można składać do 31 maja 2018 r.  
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2176143.html 

http://solidarityfund.pl/konkurs-grantowy-wsparcie-demokracji-2018/
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2175963.html
http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/konkursy-dla-organzacji-pozarzadowych/konkursy-oglaszane-przez-wydzial-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi/artykul/informacja-o-ii-naborze-ofert-konkursowych-2/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/konkursy-dla-organzacji-pozarzadowych/konkursy-oglaszane-przez-wydzial-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi/artykul/informacja-o-ii-naborze-ofert-konkursowych-2/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/konkursy-dla-organzacji-pozarzadowych/konkursy-oglaszane-przez-wydzial-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi/artykul/informacja-o-ii-naborze-ofert-konkursowych-2/
http://www.power.gov.pl/nabory/1-142/
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2176168.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2176143.html
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Fundacja Banku Zachodniego WBK zaprasza do składania wniosków w kolejnej edycji konkursu 
grantowego Bank Ambitnej Młodzieży (BAM). Wnioski można składać do 21 maja 2018 r. 
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2176415.html?utm_source=v8_-_newsletter_-
_wszystkie&utm_medium=email&utm_campaign=23.04.2018 
 
Rozpoczyna się nowa, III edycja programu Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka. 
Tegoroczna edycja Programu ma cztery główne cele szczegółowe: bezpieczeństwo w miejscach 
publicznych, bezpieczne przejścia dla pieszych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii, a także 
ochrona dzieci i młodzieży, edukacja dla bezpieczeństwa. Urzędy wojewódzkie do 30 maja br. 
przekazują do MSWiA maksymalnie 26 projektów z terenu województwa. Termin przyjmowania 
wniosków powinien ogłosić Wojewoda Dolnośląski. 
http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/aktualnosci/4114,MSWiA-oglasza-nabor-wnioskow-do-
programu-Razem-bezpieczniej-im-Wladyslawa-Stasia.html 
 
Program dofinansowania ze środków FRKF w roku 2018 r. zadań z obszaru wspierania szkolenia 
sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej 
sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego. 
Wnioski należy składać w sposób ciągły do 30 września 2018 r. 
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2018/2262,Program-
dofinansowania-ze-srodkow-FRKF-w-roku-2018-r-zadan-z-obszaru-wspierania-.html 
 
Co roku w trakcie Festiwalu Sektor 3.0 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności wyróżnia 
organizacje, które mają szczególne osiągnięcia w wykorzystaniu nowych technologii w bieżących 
działaniach. W poprzednich latach wśród laureatów znalazły się Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, 
Itaka, Katarynka i TUS. W tym roku Twoja organizacja może powalczyć o nagrodę pieniężną  
w wysokości 40.000 zł. Nabór wniosków do 8 maja do godziny 23:59 
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2175475.html?utm_source=v8_-_newsletter_-
_wszystkie&utm_medium=email&utm_campaign=19.04.2018 
 
Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18 na 
projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework,  w ramach Osi 
Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca 
ponadnarodowa PO WER. 
 
Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki 
współpracy z partnerami zagranicznymi w tematach, w których organizowany jest konkurs.  
Termin, do którego można składać wnioski: do 29 czerwca 2018 r. do godz. 14.00 
www.power.cpe.gov.pl/nabory/konkurs-numer-powr-04-03-00-ip-07-00-004-18 
 
Narodowe Centrum Kultury ogłosiło II 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, a także upamiętniania 
polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów 
upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. Nabór 
wniosków trwa do 15 maja 2018 roku. 
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2176676.html 

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2176415.html?utm_source=v8_-_newsletter_-_wszystkie&utm_medium=email&utm_campaign=23.04.2018
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2176415.html?utm_source=v8_-_newsletter_-_wszystkie&utm_medium=email&utm_campaign=23.04.2018
http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/aktualnosci/4114,MSWiA-oglasza-nabor-wnioskow-do-programu-Razem-bezpieczniej-im-Wladyslawa-Stasia.html
http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/aktualnosci/4114,MSWiA-oglasza-nabor-wnioskow-do-programu-Razem-bezpieczniej-im-Wladyslawa-Stasia.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2018/2262,Program-dofinansowania-ze-srodkow-FRKF-w-roku-2018-r-zadan-z-obszaru-wspierania-.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2018/2262,Program-dofinansowania-ze-srodkow-FRKF-w-roku-2018-r-zadan-z-obszaru-wspierania-.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2175475.html?utm_source=v8_-_newsletter_-_wszystkie&utm_medium=email&utm_campaign=19.04.2018
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2175475.html?utm_source=v8_-_newsletter_-_wszystkie&utm_medium=email&utm_campaign=19.04.2018
http://www.power.cpe.gov.pl/nabory/konkurs-numer-powr-04-03-00-ip-07-00-004-18
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2176676.html
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Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza do składania wniosków w konkursie 
„Historie dziedzictwa europejskiego”, który jest pilotażową inicjatywą mającą na celu podkreślenie 
europejskiego wymiaru miejsc dziedzictwa i działań na rzecz dziedzictwa, podejmowanych w 
Europie. Nabór w ramach konkursu jest jedną z kluczowych inicjatyw Europejskiego Roku 
Dziedzictwa Kulturowego 2018 (ERDK 2018) i trwa do 20 maja 2018 r. 
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2176663.html 
 

KONSULTACJE 
 
W październiku 2018 r. kończy się obecna kadencja Rady Działalności Pożytku Publicznego – przed 
Radą w tym składzie już niewiele posiedzeń. Prawdopodobnie jedno z nich będzie wakacyjne, a jedno 
pożegnalne. Rada wciąż pracuje na pełnych obrotach, ale prawdziwa praca – związana ze zmianami 
wszystkich rozporządzeń do ustawy o pożytku – jeszcze przed nią. 
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2176371.html?utm_source=v8_-_newsletter_-
_wszystkie&utm_medium=email&utm_campaign=23.04.2018 
 
Komisja Europejska ogłosiła nabór członków do grupy eksperckiej "Ekonomia społeczna  
i przedsiębiorstwa społeczne". Zainteresowani powinni wysłać swoje aplikacje do 18 maja br. Nabór 
dotyczy "osób prywatnych" (typ C) - zgłaszanych przez organizacje. Przedstawiciele władz państw 
członkowskich UE wybierani są w innym trybie. 
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=calls.calls_for_app 
Bezpośredni link do szczegółowych informacji: 
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=news.open_doc&id=13320 
 
Zapraszamy do konsultacji projektu ustawy przygotowanego przez Fundację im. Stefana Batorego, 
Helsińską Fundację Praw Człowieka, Forum Związków Zawodowych i Instytut Spraw Publicznych - 
Ustawa z dnia …. o ochronie sygnalistów: 
www.sygnalista.pl/projekt-ustawy/#respond 
 

SZKOLENIA 
 
Festiwal Sektor 3.0 w Warszawie to największe w Polsce wydarzenie dotyczące wykorzystania 
nowych technologii w działaniach społecznie użytecznych. W ciągu dwóch festiwalowych dni (29-30 
maja br.) bierze w nim udział przeszło 700 osób, w tym przedstawiciele organizacji non profit, 
biznesu, startupów, administracji publicznej, nauki oraz mediów. 
 
Festiwal Sektor 3.0 to prezentacje, praktyczne warsztaty, pokazy technologii, a to jedynie wycinek 
wszystkich atrakcji. Prelekcje i wystąpienia prowadzą eksperci i znawcy trendów z Polski i całego 
świata. Wydarzenie organizowane jest cyklicznie od 2011 roku. 
http://sektor3-0.pl/festiwal/rejestracja/ 
 

DORADZTWO 
 
W ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego w 2018 roku prowadzonych jest na 
terenie województwa trzynaście Dolnośląskich Punktów Doradczych dla organizacji pozarządowych 
(DPD).  
Zakres doradztwa udzielanego w DPD dotyczy m.in.:  

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2176663.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2176371.html?utm_source=v8_-_newsletter_-_wszystkie&utm_medium=email&utm_campaign=23.04.2018
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2176371.html?utm_source=v8_-_newsletter_-_wszystkie&utm_medium=email&utm_campaign=23.04.2018
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=calls.calls_for_app
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=news.open_doc&id=13320
http://www.sygnalista.pl/projekt-ustawy/#respond
http://sektor3-0.pl/festiwal/rejestracja/
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a) pozyskiwania funduszy na działania (ze źródeł krajowych i zagranicznych),  
b) pisania i rozliczania projektów,  
c) sprawozdawczości,  
d) elementów księgowości dla organizacji pozarządowych,  
e) wspierania i promowania uczestnictwa organizacji pozarządowych w międzysektorowych 
partnerstwach,  
f) poradnictwa obywatelskiego, w tym: zakładania i likwidowania organizacji pozarządowych, 
prowadzenia bieżącej działalności organizacji oraz wspierania współpracy między organizacjami 
pozarządowymi a instytucjami publicznymi.  
Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych usług doradczych. 
www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/dolnoslaska-siec-doradztwa-
pozarzadowego/2018/kontakt-do-punktow/ 
 
Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 świadczy szereg usług na rzecz 
organizacji z Wrocławia. Pełna oferta dostępna na stronie: 
www.sektor3.wroclaw.pl/ 
 

INFORMACJE OD ORGANIZACJI 
 
Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej - od dzisiaj 202 organizacja członkowska 
Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych zaprasza na VI EUROPEJSKI FESTIWAL PIOSENKI 
ESPERANCKIEJ we Wrocławiu, 19-20 maja 2018 r. 
LA SESA EŬROPA FESTIVALO DE ESPERANTAJ KANTOJ 
Festiwal odbywa się co roku w maju w dwóch kategoriach: 
1 - Chór lub zespół, 
2 - Solista. 
Wiek uczestników: od 6 do …. lat. 
 
Każdy uczestnik śpiewa dwie piosenki: jedną w języku esperanto a drugą w ojczystym lub innym 
dowolnym języku obcym. Oceniane są tylko piosenki esperanckie. Ocenia międzynarodowe jury. 
19 maja – Przesłuchania uczestników. 
20 maja – Koncert Laureatów. 
 
Honorowy patronat: 
Eurokka - właściciel wydawnictwa płytowego Vinilkosmo, Mila van der Horst-Kolińska. 
Organizator: Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej. 
 
Wyślij zgłoszenie do 30 kwietnia 2018 r. 
Wszelkie informacje (regulamin i formularz zgłoszeniowy) można uzyskać pod adresem: 
festivalo.eo@gmail.com podając w temacie emaila: E-kanto lub telefonicznie: +48 692 551 131, +48 
512 456 449 
www.facebook.com/250733122029789/photos/pcb.414786935624406/414785445624555/?type=3
&theater 
 
 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/dolnoslaska-siec-doradztwa-pozarzadowego/2018/kontakt-do-punktow/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/dolnoslaska-siec-doradztwa-pozarzadowego/2018/kontakt-do-punktow/
http://www.sektor3.wroclaw.pl/
mailto:festivalo.eo@gmail.com
http://www.facebook.com/250733122029789/photos/pcb.414786935624406/414785445624555/?type=3&theater
http://www.facebook.com/250733122029789/photos/pcb.414786935624406/414785445624555/?type=3&theater
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Chcesz znaleźć dla swojej szkoły partnerską szkołę z Ukrainy?  
Zgłoś się na polsko-ukraińskie warsztaty Swatka dla nauczycieli chcących nawiązać współpracę 
międzynarodową! W 2018 roku do wyboru 2 terminy warsztatów: 
- w dniach 25-28 czerwca 2018 r. pod Warszawą; 
- w dniach 23-26 sierpnia 2018 r. pod Lwowem (Ukraina). 
 
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 16 maja 2018 roku! 
https://fed.org.pl/events-page/swatka-polsko-ukrainska-2018/ 
 

WYDARZENIA Z DZIAŁALNOŚCI DFOP 
 
Dolnośląskie Tragi NGO realizowane w bieżącym roku na ternie województwa w dwóch edycjach 
regionalnych – w Żmigrodzie (informacja poniżej) i Jeleniej Górze. 
 

https://fed.org.pl/events-page/swatka-polsko-ukrainska-2018/
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Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej z terenu 
województwa dolnośląskiego do wzięcia udziału w VII Dolnośląskich Targach Organizacji 
Pozarządowych 2018, które odbędą się 20 maja na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego  
w Żmigrodzie.  
 
Dla pierwszych 30 organizacji zapewniamy stoiska wystawiennicze. Istnieje również możliwość 
prezentowania się pod swoim namiotem.  
Do organizacji wystawiających się zapewniamy posiłek, a także zwrot kosztów transportu (po 
wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem).  
 
Targi mają charakter rodzinnego pikniku i największego święta NGO. Ich celem jest promocja 
dolnośląskich organizacji pozarządowych oraz różnych przejawów aktywności społecznej wśród 
mieszkańców Dolnego Śląska.  
Targom towarzyszyć będzie Festiwal Kwiatów oraz Przegląd Zespołów Ludowych.  
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 
Zgłoszenia pod numerem 71 385 27 58 lub email: stow.int.spol@wp.eu 
 

 

mailto:stow.int.spol@wp.eu
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Kongres Wrocławskich NGO zaplanowany na dzień 6 czerwca br. na terenie Skate Parku przy  
ul. Legnickiej 65 
 
21 czerwca (czwartek), godz. 15:00 – Walne Zebranie sprawozdawcze we Wrocławiu. 
 
Dolnośląski Kongres Obywatelski zaplanowany na dzień 4 października br. w Krzyżowej k.  Świdnicy. 
 
Do końca kwietnia trwa kampania reklamowa Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych 
dotycząca wskazywania 1% podatku dochodowego na rzecz lokalnych organizacji. Kampania 
realizowana w stacjach radiowych Złote Przeboje, Radio Pogoda i TOK FM na terenie całej Polski.  
„Nie 10... 
Nie 5... 
Ani nawet nie 3... 
Wystarczy 1 procent, by zmienić naprawdę wiele w twojej lokalnej społeczności.   
Pamiętaj! 
Przekaż 1 procent twojego podatku na organizację działającą w twojej okolicy!  
Wskaż w rocznym rozliczeniu podatkowym organizację na swoim terenie i pomóż rozwiązywać 
lokalne problemy! 
Pełna lista organizacji na www.dfop.org.pl Kampania 1%” 
 
http://ekonomiaspoleczna.info/media/spoty/178390_DFOP_Marzec2018_Spot.mp3 
 

PRZYGOTOWAŁA 
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych 
ul. Hugona Kołłątaja 31/1-2, 50-004 Wrocław 
e-mail: dfop@dfop.org.pl, strona: www.dfop.org.pl.  

 
 

http://www.dfop.org.pl/
http://ekonomiaspoleczna.info/media/spoty/178390_DFOP_Marzec2018_Spot.mp3
mailto:dfop@dfop.org.pl
http://www.dfop.org.pl/

