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Znajdziecie nas na stronie

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

WIADOMOŚCI SIECI
DPD w Lubaniu – relacja ze szkolenia pt. "Ochrona danych osobowych
w organizacjach pozarządowych
Przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych spotkali się 6 marca
br. w Lubaniu na bezpłatnym szkoleniu, aby poznać nowe przepisy w zakresie ochrony
danych osobowych. Więcej na stronie: (http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacjepozarzadowe/dolnoslaska-siec-doradztwa-pozarzadowego/2018/aktualnosci/artykul/dpd-wlubaniu-relacja-ze-szkolenia-ochrona-danych-osobowych-w-ngos/

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 i 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,
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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.
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

KONKURSY/GRANTY
BIULETYN KONKURSOWY WYDAWANY PRZEZ UMWD
Konkurs ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 2014-2020 – Edycja 2018 został rozstrzygnięty . Pełna informacja dotycząca
wyników w aktualnościach na stronie : www.mpips.gov.pl
Rozstrzygnięte zostały również DOLNOŚLĄSKIE MAŁE GRANTY na inicjatywy społeczne
realizowane na Dolnym Śląsku - projekt dofinansowany przez budżet Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Program realizowany był przez
Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych. Lista rankingowa dostępna na stronie
www.malegranty.pl/lista-rankingowa-2018/9
Gratulujemy wszystkim, którzy otrzymali dofinansowanie i życzymy wytrwałości tym, którzy
postanowią ubiegać się o małe granty za rok.

Sezon polowań na dofinansowanie w ramach konkursu ofert na realizację zadań
publicznych dofinansowanych w 2018 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014-2020 uważa się za otwarty.
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Wysokość środków na finansowanie FIO w roku 2018 wynosi 60 mln zł, w tym 57,6 mln zł
przeznaczono na dotacje, zaś 2,4 mln zł na obsługę techniczną Programu.
Oferty o dofinansowanie zadań można składać z jednego z czterech Priorytetów:
1.

Priorytet Małe inicjatywy;

2.

Priorytet Aktywne społeczeństwo;

3.

Priorytet Aktywni obywatele;

4.

Priorytet Silne organizacje pozarządowe

Termin składania ofert na realizację zadań publicznych przypada:
od 1 marca 2018 r. do 29 marca 2018 r. do godziny 16:15.

INFORMACJE – PORADY
Coroczne sprawozdanie finansowe
1. Organizacja pozarządowa sporządza coroczne sprawozdanie finansowe [na które
składają się: bilans, informacja dodatkowa, rachunek wyników (a w przypadku
prowadzenia działalności gospodarczej rachunek zysków i strat), informacja
dodatkowa] do końca 3 miesiąca po zakończeniu roku obrotowego.
2. Jeśli organizacja prowadzi działalność gospodarczą, to dodatkowo sporządza
wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
3. Jeśli organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej (tylko nieodpłatną, odpłatną),
to sporządza sprawozdanie wg wzoru z rozporządzenia ministra finansów w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami
handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.
4. Jeśli organizacja prowadzi działalność gospodarczą, to sporządza sprawozdanie
zgodnie z wzorem ustawy o rachunkowości.
5. Sprawozdanie finansowe jest podpisane przez wszystkich członków zarządu i osobę
odpowiedzialną za sporządzenie.
6. Sprawozdanie finansowe jest zatwierdzone przez właściwy organ określony
w statucie – do końca 6 miesiąca po końcu roku obrotowego.
7. Organizacja ma obowiązek złożenie sprawozdania finansowego w urzędzie
skarbowym w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia.
8. Jeśli organizacja prowadzi działalność gospodarczą, to dodatkowo składa
sprawozdanie do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w ciągu 15 dni od daty
zatwierdzenia.
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Fundacje: coroczne sprawozdanie z działalności
Podstawowe obowiązki prawne (obowiązkowe standardy)
1. Fundacja sporządza sprawozdanie z działalności fundacji zgodnie ze wzorem
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu
sprawozdania z działalności fundacji.
2. Fundacje ze statusem organizacji pożytku publicznego zamieszczają sprawozdanie
merytoryczne w bazie sprawozdań OPP, prowadzonej przez ministra właściwego ds.
zabezpieczenia społecznego. W związku z tym, są zwolnione z obowiązku składania
sprawozdania z działalności ministrowi właściwemu ds. nadzoru nad fundacją. Więcej na ten
temat na stronie http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2070520.html

3. Coroczna deklaracja podatkowa CIT
Podstawowe obowiązki prawne (obowiązkowe standardy)
1. Organizacja pozarządowa, do ostatniego dnia trzeciego miesiąca roku następującego
po roku obrotowym (tj. zazwyczaj do 31 marca) sporządza i wysyła do urzędu
skarbowego rozliczenie podatkowe na formularzu CIT8 wraz z załącznikami (jeśli jej
dotyczą) CIT8/O oraz CIT D. Obowiązek ten dotyczy także tych organizacji, które
w danym roku nie osiągnęły żadnych przychodów – składają one wtedy tzw.
deklarację zerową.
2. Deklaracja podatkowa jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania
organizacji (zgodnie ze statutem – zazwyczaj są to członkowie zarządu) oraz przez
osobę odpowiedzialną za obliczenie podatku.
Sprawozdanie do GUS
Podstawowe obowiązki (obowiązkowe standardy)
1. Jeśli Główny Urząd Statystyczny (GUS) przeprowadza badanie fundacji, stowarzyszeń i
innych organizacji społecznych, organizacja powinna wziąć udział w tym badaniu,
wysyłając wypełniony formularz SOF-1 do urzędu lub przekazać go za pośrednictwem
strony internetowej.
2. Jeśli organizacja pozarządowa dostanie indywidualne wezwanie do wzięcia udziału w
pogłębionym badaniu GUS, powinna wziąć w nim udział.

Księgowe i finansowe zamknięcie roku (obrotowego)
Podstawowe obowiązki prawne (obowiązkowe standardy)
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1. Jeśli organizacja przyjmuje lub dokonuje płatności gotówką (czyli prowadzi kasę), to
na koniec roku sporządza protokół z kontroli kasy. Przeliczona gotówka pozostała w
kasie powinna zgadzać się z ostatnim raportem kasowym.
2. Jeśli organizacja przyjmuje lub dokonuje płatności gotówką (czyli prowadzi kasę), to
na koniec roku przeprowadza weryfikację sald z zapisami w księgach. Stan kasy musi
zgadzać się z dokumentem księgowym przedstawiającym stan środków w kasie.
3. Jeśli organizacja ma rachunek (konto) w banku, to na koniec roku przeprowadza
weryfikację sald na rachunku bankowym z zapisami w księgach. Stan konta
bankowego na koniec roku powinien zgadzać się z dokumentem księgowym
przedstawiającym stan środków w banku.
4. Jeśli organizacja ma przepływy finansowe (wydatki, wpływy), to na koniec roku
przeprowadza weryfikację sald należności i zobowiązań i w przypadku stwierdzenia
rozbieżności wysyła potwierdzenie sald należności do podmiotów, które są winne
wobec organizacji albo uiszcza zaległe zobowiązania.
Więcej informacji na stronie: http://poradnik.ngo.pl/roczne-sprawozdanie-merytoryczne

a

DZIAŁANIA NGO W POWIECIE
BOLESŁAWIECKIM I LEGNICKIM
W KWIETNIU PRZEDSTAWIMY DZIAŁANIA NGO W POWIECIE ZMIGRÓD

DPD LEGNICA – zaplanowano warsztat dot. współpracy między organizacjami z miasta i powiatu
legnickiego w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W trakcie tego spotkania zostaną
przedstawione dobre praktyki dotyczące tematu oraz wypracowane zostaną formy współpracy w tym
zakresie. Bezpłatny warsztat odbędzie się w kwietniu 2018 na terenie Legnicy. Więcej informacji
niebawem na Facebooku - Dolnośląski Punkt Doradczy w Legnicy.
STOWARZYSZENIE OTWÓRZ SERCE - 21 marca na całym świecie obchodzimy dzień Zespołu Downa.
W tym roku odbywa się pod hasłem" Mój wkład w codzienność", co jest nawiązaniem do
zaangażowania zawodowego dorosłych z Zespołem Downa i udziału dzieci z Zespołem w życie swoich
małych społeczności. Aby uczcić ten dzień, pokazać codzienny trud, pracę oraz radość z życia,
podzielić się uśmiechem z lokalną społecznością Stowarzyszenie organizuje uroczystą Galę wraz
z Legnickim Centrum Kultury. Wystąpią najmłodsi podopieczni, starszaki pokażą się w przedstawieniu
pt. „Szewczyk Dratewka", a także zaproszeni goście tj. dzieci z Terapeutycznej Niepublicznej
Specjalnej Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Podstawowej w Bartoszowie. Dzieci z Przedszkola
Integracyjnego „Miludkowy Zakątek", podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej „Jutrzenka",
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uczniowie Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy oraz uczeń Szkoły Podstawowej w Wągrodnie. Na
Gali wręczymy statuetki dla Przyjaciel Stowarzyszenia. Dla gości przygotowaliśmy słodki poczęstunek
przed koncertem zaproszonej gwiazdy Olgi Bończyk.
FUNDACJA AVATAR - W kwietniu pojawią się w Legnicy fascynujące, odkrywcze i niekonwencjonalne
aktywności ciała i duszy. Akademia Avatara jako nowe miejsce na artystycznej mapie Legnicy, której
działalność skupia się na sztukach ruchowo - artystycznych, rozpoczęła organizację cyklicznych
treningów wyjątkowych form. Od kilku tygodni weekendy poświęcane są celebrowaniu ciała i ducha
poprzez rozwój niebanalnych umiejętności, poszerzaniu granic sprawności fizycznej i czerpaniu
radośni z nauki nowych rzeczy. Na horyzoncie malują się treningi ekstremalnego rozciągania,
stepowania, pantomimy, czy Cyr Wheel - cyrkowej techniki akrobacji w kole. Są to spotkania
z dziedzin, o jakie trudno w Legnicy i które nie pojawiają się w klasycznych grafikach zajęć. Warto
podkreślić, iż Akademię wyróżnia atmosfera miejsca, a tworzą ją ludzie, którzy pragną rozwijać
skrzydła w zdrowych warunkach życzliwości i wsparcia, radować się z sukcesów innych, pielęgnować
koleżeństwo oraz wychowywać się w pięknych wartościach. Kompletując listę rozmaitych praktyk,
z jakimi można się zmierzyć w Akademii Avatara, należy dopisać zajęcia akrobatyczne, akrobatyki
powietrznej, aktorskie, cyrkowe, plastyczne, tańca współczesnego, breakdance oraz baletu.
Zachęcamy do odwiedzin!
STOWARZYSZENIE NASZE RIO – W Lutym oficjalnie została otwarta Pracownia Orange w Złotoryi
którą pozyskało Stowarzyszenie Nasze Rio, przy wydatnej pomocy mieszkańców w ogólnopolskim
plebiscycie. Pracownia wyposażona jest w meble i nowoczesny sprzęt multimedialny o łącznej
wartości 30 000 zł: komputery, telewizor, urządzenie wielofunkcyjne, konsolę PlayStation 4
z zestawem gier i drukarkę. Przez dwa lata Stowarzyszenie Nasze Rio będzie aktywnie wspierane
przez Fundację w realizowaniu swoich pomysłów na zajęcia dla wszystkich mieszkańców swojej
okolicy.
W naszej Pracowni Orange chcemy stworzyć przestrzeń dla wszystkich: zarówno dla młodych, jak
i seniorów. W ofercie aktywności świetlicy chcemy uwzględnić zarówno zajęcia, które będą rozrywką,
jak i takie, które będą przybliżały mieszkańcom nowe technologie - mówi Barbara ZwierzyńskaDoskocz, prezes Stowarzyszenia Nasze Rio.
DPD BOLESŁAWIEC – zaplanowano już szkolenie dotyczące Prawnych aspektów funkcjonowania
organizacji pozarządowych. Bezpłatne szkolenie odbędzie się w czerwcu 2018 w Bolesławcu.
STOWARZYSZENIE BYŁYCH ŻOŁNIERZY 62KS KOMANDO - Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
zainaugurowano uroczystym apelem pododdziałów 23 Śląskiego Pułku Artylerii w dniu 1 marca br. Po
odczytania okolicznościowego przesłania Ministra Obrony Narodowej do żołnierzy i pracowników
resortu Obrony Narodowej, dowódca 23 pułku artylerii cz.p.o. ppłk Sławomir Kula przybliżył rys
historyczny obchodzonego od 1 marca 2011 roku Święta. 2 marca br. bolesławieckie obchody
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zainaugurowano koncertem patriotycznym
„W hołdzie Żołnierzom Wyklętym” przygotowanym przez uczniów klasy mundurowej Zespołu Szkół
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Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej. Zgromadzeni w Bolesławieckiej Bazylice
Maryjnej uczniowie klas mundurowych dolnośląskich, lubuskich i opolskich szkół wysłuchali
inscenizacji o niezłomnych bohaterach powojennego podziemia niepodległościowego oraz
prezentacje patriotycznych aranżacji muzycznych. Program poetycko – muzyczny poprzedziło
odczytanie listu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej skierowanego do uczestników obchodów
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. (WIĘCEJ http://www.62kompaniaspecjalna.pl/)
KLUB SPORTÓW WALKI GLADIATOR lub sportów walki Gladiator powstał w grudniu 2012 r.
z przekształcenia działalności gospodarczej jaką było Centrum sztuk walki – dla stworzenia
zawodnikom możliwości większego rozwoju. W klubie jest możliwość Treningu Przekrojowego,
przygotowującego zawodnika do walki zarówno w stójce (sekcja Muay Thai) jak i w parterze oraz
zwarciu (sekcja grappling). Zawodnicy klubu startują w zawodach Muay Thai,MMA,Grappling.
Ambicją klubu jest stworzenie dogodnych warunków dla zawodników reprezentujących klub i miasto
oferujemy np. darmowe treningi, sponsorowanie wyjazdów na wszelakie zawody jak
i dofinansowania na obozy treningowe i seminaria.
Wiadomo, że bez pomocy sponsorów (firm jak i osób prywatnych) ciężko jest zrealizować cel, jakim
jest
budowa
silnego
i
wielkiego
klubu
sportów
walki
w
Bolesławcu.
Zapraszamy
wszystkich
chętnych
do
współpracy
i
wsparcia
tej
inicjatywy.
W zamian za udzieloną pomoc jesteśmy jako klub w stanie zaoferować - poza satysfakcją, wsparcie
dla dzieci i młodzieży, nawet przy najmniejszych kwotach, proponujemy reklamę na stronie Klubu.
Firmom, które chciałyby wesprzeć nasz klub – oferujemy umieszczenie ich loga na strojach
zawodników oraz udostępnimy salkę treningową dla pracowników firmy i ich dzieci. Proponujemy
także możliwość trenowania w grupach rekreacyjnych. (WIĘCEJ http://ksw-gladiator.pl/)
BOLESŁAWIECKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE – od kwietnia 2018 r. będzie realizować projekt
polsko - niemiecki „Wspólne dziedzictwo obszaru transgranicznego Polski i Saksonii - produkty
turystyczne transgranicznego obszaru” nr wniosku ERN-PL-499.00. Ponadto przy stowarzyszeniu
działa Dolnośląski Punkt Doradczy dla organizacji pozarządowych. Stowarzyszenie działa nie tylko na
rzecz przedsiębiorców, ale również współpracuje z ngo powiatu bolesławieckiego. (WIĘCEJ
http://btg.boleslawiec.pl/)
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