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I. Pełna nazwa organizacji: 
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych. 
 
II. Data rejestracji, numery identyfikacyjne: 
Federacja powołana została 17 maja 2004 roku. Wpisana zaś do Krajowego Rejestru Sądowego została 
20 sierpnia 2004 roku. 
KRS: 0000215287 
Regon: 933032940 
NIP: 897-17-13-505 
 
III. Adres, telefon, fax, e-mail: 
ul. Kołłątaja 21, 50-006 Wrocław, Województwo Dolnośląskie 
Adres biura Federacji: 
pl. Solidarności 1/3/5  IV p.,  p. 419, 53-661 Wrocław, Województwo Dolnośląskie 
tel. (0-71) 793 23 24 
fax (0-71) 793 23 24 
e-mail: dfop@dfop.org.pl, www.dfop.org.pl 
 
IV. Zarząd: 
 
Skład Zarządu pełniącego obowiązki do listopada 2008: 
 

Prezes Waldemar Weihs  
Fundacja „Merkury” w Wałbrzychu 
w.weihs@dfop.org.pl, waldemar@weihs.pl 
tel. (0-74) 666 22 00, fax (0-74) 666 22 01  
tel. komórkowy (0-509) 673 693 

Wiceprezes Helena Żuraw  
Europejskie Centrum Zrównoważonego Rozwoju we Wrocławiu  
h.zuraw@dfop.org.pl, h.zuraw@cezr.org.pl 
tel. (0-71) 797 80 56, fax (0-71) 797 80 53 

Sekretarz Anna Lechowska 
Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Głogowie 
 a.lechowska@dfop.org.pl, anna@lechowski.pl 
tel./fax (0-75) 752 42 54 i tel. komórkowy (0-603) 080 938 

Skarbnik  Tadeusz Kowalczyk  
 Dolnośląska Federacja Profilaktyki Uzależnień „Ślęża we Wrocławiu” 
 t.kowalczyk@dfop.org.pl, tadek@sisco.pl  
 tel./fax (0-71) 345 34 16  i tel. komórkowy (0-609) 268 327 
Członek Tadeusz Krasoń 

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu 
t.krason@dfop.org.pl, t.krason@wson.wroc.pl 
tel. (0-71) 344 17 34, fax (0-71) 344 85 75 i tel. komórkowy (0-605) 544 733 

Członek Stanisław Schubert 
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze 
s.schubert@dfop.org.pl, kson.jg@poczta.fm 
tel./fax (0-75) 752 42 54 i tel. komórkowy (0-603) 080 938 

Członek Jan Muraszko 
Zarząd Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża we Wrocławiu 
wroclaw05@pck.org.pl 
tel. kom.691027022 
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Skład Komisji Rewizyjnej pełniącej obowiązki do listopada 2008: 
 

Przewodnicząca Elżbieta T. Woźniakowa 
                                  Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych 
                                  zewoz@interbit.pl 
                                  tel. (0-71) 343 29 37 

Członek             Magdalena Lamprecht 
 Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób 
 Niepełnosprawnych "ACTUS 
 actus@poczta.onet.pl 
 tel. (71) 351 08 39 
Członek             Karolina Pomian 
 Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 
 karolina.pomian@rcwip.pl 
 tel. (071) 793 30 00 
  

Skład Obecnego Zarządu pełniącego obowiązki od listopada 2008: 
 

Prezes Waldemar Weihs  
Fundacja „Merkury” w Wałbrzychu 
w.weihs@dfop.org.pl, waldemar@weihs.pl 
tel. (0-74) 666 22 00, fax (0-74) 666 22 01  
tel. komórkowy (0-509) 673 693 

Wiceprezes Helena Żuraw  
 Europejskie Centrum Zrównoważonego Rozwoju we Wrocławiu  

h.zuraw@dfop.org.pl, h.zuraw@cezr.org.pl 
 tel. (0-71) 797 80 56, fax (0-71) 797 80 53 
Skarbnik Rafał Borkowski  
 Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego  
 rafal@krzyzowa.org.pl, rafal.borkowski@dfop.org.pl 
 tel. (0-74) 850 03 40, fax (0-74) 850 03 05 
Sekretarz  Janusz Romańczukiewicz 
 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - oddział w Oławie 
 rojanusz@poczta.onet.pl, janusz.romanczukiewicz@dfop.org.pl 
 tel. komórkowy (0-600) 378 240, fax (0-71) 301 46 12 
Członek Arkadiusz Czocher 

                                      Stowarzyszenie Wspierania Ruchu Aktywności Lokalnej „Forum 
                                      Wałbrzyskie” w Wałbrzychu 
                                      arkadisz@hm.pl 
   tel. komórkowy (0-693) 625 020 

Członek Hania Ilnicka 
                                      Stowarzyszenie Kobiet „Interclub Femina” w Zgorzelcu 
                                      interclub.femina@interia.pl 
                                      tel. komórkowy (0-609) 132 953 
            Członek             Andrzej Kaźmierczak 
  Towarzystwo Miłośników Legnicy PRO LEGNICA  
  ppkazmierczak@poczta.onet.pl, andrzej.kazmierczak@dfop.org.pl  
  tel. (0-76) 852 59 48, tel. komórkowy (0-601) 450 073 
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Skład Obecnej Komisji Rewizyjnej pełniącej obowiązki od listopada 2008: 
 

Przewodnicząca Elżbieta Dudziak 
  Koło Ligi Kobiet Polskich w Świdnicy 
   lkpswidnica@wp.pl, elzbieta.dudziak@dfop.org.pl 
   tel. (0-74) 852 44 10, tel. komórkowy (0-664) 186 313                           

Członek Bożena Łoposzko 
  Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Chorych "SONICH" 
     bozenasm@wp.pl, bozena.loposzko@dfop.org.pl 
   tel. (0-71) 311 13 01, fax (0-71) 311 10 25, 
   tel. komórkowy (0-692) 720 314 
 Członek Maria Kowara 
                                        Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Szczytnej  
                                       szczytna@ szczytna.pl  
                                       tel. (0-74) 868 33 33  fax (0-74) 868 45 80 
 
V. Cele i strategia działania organizacji:  
Celem statutowym Federacji jest:  

1. rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska 
organizacji pozarządowych, 

2. rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych, 
3. kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec organizacji pozarządowych  

i budowanie ich rzetelnego wizerunku, 
4. opiniowanie prawodawstwa, 
5. działanie na rzecz partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną 

wszystkich szczebli, 
6. wspieranie działalności organizacji członkowskich, 
7. reprezentacja organizacji pozarządowych należących do Federacji, wobec sektora publicznego i 

innych środowisk, 
8. nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami krajowymi i zagranicznymi. 

 
VI. Powyższe cele realizowane są w szczególności przez:  

1. dbałość o przestrzeganie przez organizacje członkowskie standardów wynikających  
z ustalonych zasad, w szczególności Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych, 
przyjętych przez Walne Zebranie, oraz zajmowanie stanowiska wobec praktyk związanych z 
działalnością organizacji pozarządowych, 

2. tworzenie warunków do wymiany zarówno doświadczeń jak i zasobów, a także upowszechnianie 
sprawdzonych rozwiązań, 

3. prowadzenie prac na rzecz regulacji prawnych istotnych dla środowiska organizacji 
pozarządowych, monitorowanie tych regulacji, a także ich przestrzegania, 

4. prowadzenie działań diagnostycznych i promocyjnych, 
5. zbieranie informacji na temat zasad i praktyk związanych z dostępnością środków finansowych 

dla organizacji pozarządowych, 
6. inicjowanie działań na rzecz budowania rzetelnego wizerunku organizacji pozarządowych, w 

szczególności poprzez przygotowanie strategii informacyjnych dotyczących sektora organizacji 
pozarządowych, 

7. upowszechnianie wiedzy o sektorze organizacji pozarządowych, 
8. prowadzenie działań mediacyjnych, 
9. dla realizacji swoich celów Federacja współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, 

organami administracji publicznej i samorządowej oraz wszelkimi osobami i instytucjami o 
podobnych celach działania. 
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VII. Priorytety dla Zarządu na rok 2008 wypracowane przez Członków DFOP podczas Walnego 
Zebrania w dniach 28 – 29 listopada 2007 roku: 

 
1. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową Federacji ( rozwój i stabilizacja 

biura). 
2. Działania strażnicze w tym monitoring funduszy europejskich. 
3. Spotkania integracyjne dla Członków DFOP. 
4. Promowanie organizacji i ludzi sektora ( w skali województwa). 
5. Pomoc prawna dla organizacji Członkowskich. 
6. Kontynuacja spotkań branżowych (spotkania w terenie). 
7. Szkolenia/spotkania z samorządowcami i innymi sektorami. 
8. Szkolenia I. T (nowoczesne technologie, szkolenia w terenie). 
9. Forum dyskusyjne na stronie. 
10. Biuro interwencji. 
11. Organizacja konferencji – Regionalne Forum Inicjatyw Pozarządowych 
12. Budowanie wizerunku poprzez promowanie poszczególnych organizacji. 
13. Kalendarz imprez. 
14. Promowanie aktywnych „członków” – konkurs „Aktywny społecznik roku” – dzień Federacji. 
15. PR – DFOP współpraca z mediami. 
 

VIII. Programy i projekty realizowane w ramach wyznaczonych priorytetów w  2008 r.: 
 
1. Pozyskanie środków finansowych na działalność Federacji. 
 
W roku 2008 DFOP pozyskała środki na działalność statutową z Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w wysokości: 85 500 zł. 
W roku 2008 kontynuowany był projekt: „Transfer doświadczeń w zakresie gospodarki społecznej 
ekologicznych organizacji z Europy Zachodniej” finansowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej 
Equal. Koszt całości projektu: 77 000 zł 
 
 2.  Działania strażnicze w tym kontrola funduszy europejskich. 
 
DFOP w ramach kontroli funduszy europejskich rozpoczęła pracę monitorujące wdrażanie Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki na Dolnym Śląsku. W związku z pojawiającymi się problemami i 
nieprawidłowościami zgłaszanymi przez Wnioskodawców Federacja podjęła się działań monitorująco – 
strażniczych POKL. Zorganizowane zostały 3 spotkania z Projektodawcami, 2 spotkania z Zarządem 
Województwa Dolnośląskiego i przedstawicielami Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz 
spotkanie z mediami. Podczas spotkań omawiane były problemy, z jakimi spotkali się wnioskodawcy w 
tym: nieczytelne procedury protestu, tzw. „klonowanie” wniosków, przesunięcia alokacji środków 
finansowych bez zgody Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Dolnośląskiego, brak 
rzeczywistych środków na konkursy w danym roku, pojawienie się projektów tzw. „namaszczonych”. 
Brak w kartach oceny projektów pytania o jakość, opóźnione aktualizacje dokumentów (np. ocena 
wniosków przy zastosowaniu nieaktualnej karty oceny merytorycznej), błędy oraz brak bieżących 
informacji na stronie DWUP. Podczas spotkania wypracowywane były propozycje rozwiązań m.in.: 
uszczegółowienie i usprawnienie procedury protestu (dokładne terminy) przez Instytucję Pośredniczącą, 
Każdy projektodawca może złożyć maksymalnie 3 wnioski  w jednym poddziałaniu w danym konkursie 
zamkniętym, dokonywanie przesunięć alokacji środków zgodnie z prawem, umieszczanie sumy 
kontrolnej wniosku na wszystkich dokumentach, od koperty, przez rejestrację po informację do 
Projektodawcy na temat przyjęcia lub odrzucenia wniosku o dofinansowane, alokacja środków zgodna z 
posiadanymi środkami na dany okres. Projekty tzw. „namaszczone” powinny znaleźć się w projektach 
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systemowych, umieszczanie w karcie oceny projektów pytań o kompleksowość, jakość i innowacyjność, 
Propozycja konkursów zamkniętych. Podczas spotkań omawiana była również polityka informacyjna. 
W wyniku spotkań i na wniosek Projektodawców opracowany i przedstawiony został Program 
Naprawczy PO KL przez Wicemarszałka. Program ten zawiera główne założenia naprawcze w zakresie 
pracy instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy. Wdrażanie tego programu jest monitorowane przez DFOP w ramach realizowanego 
projektu „Przejrzysty Kapitał. Monitoring działań Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego i Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakresie wdrażania Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki” finansowanego przez Fundację Batorego. Projekt realizowany będzie do 
listopada 2009. 

 
Ponadto Przedstawiciele Federacji stale uczestniczą w pracach grup monitorujących, konsultacyjnych i 
eksperckich.  
Są to m.in.: 
 
• Stała Konferencja Współpracy – Dolnośląski Urząd Wojewódzki – przedstawianie opinii w 
sprawach związanych z prowadzeniem polityki rozwoju, zwłaszcza realizacją strategii rozwoju 
województwa oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007-2013 i 
krajowych programów operacyjnych, monitorowanie zgodności programów i projektów, 
współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności i krajowych środków 
publicznych, ze strategią rozwoju kraju, strategiami sektorowymi i strategią rozwoju województwa, 
wspieranie dialogu społecznego i polityk horyzontalnych Unii Europejskiej w zakresie prowadzenia 
polityki rozwoju. 
 
• Podkomitet Monitoruj ący PO KL WD – rozpatrywanie i zatwierdzanie szczegółowych kryteriów 
wyboru projektów w ramach priorytetu oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów, 
okresowe kontrolowanie postępu w zakresie osiągania szczegółowych celów, określonych w ramach 
priorytetów, na podstawie dokumentów przedkładanych przez instytucję pośredniczącą, analizowanie 
rezultatów realizacji priorytetów oraz wyników ocen (ewaluacji) związanych z monitorowaniem 
realizacji priorytetów, w szczególności w przypadku, gdy monitoring wykazuje znaczące odstępstwa od 
początkowo określonych celów lub gdy zgłoszone są propozycje zmian w ramach priorytetu. W 2008 
roku odbyły się 3 posiedzenia. 
 
• Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego -wyrażanie opinii w sprawach dotyczących 
stosowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; wyrażanie opinii o 
samorządowych projektach aktów prawnych dotyczących organizacji pozarządowych  
i wolontariatu; tworzenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi mechanizmów informowania o 
standardach prowadzenia działalności pożytku publicznego oraz o stwierdzonych przypadkach 
naruszenia tych standardów; dokonywanie oceny inicjatyw organizacji pozarządowych; stałe 
monitorowanie oraz usprawnianie współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi; 
rozstrzyganie sporów pomiędzy organizacjami pozarządowymi a jednostkami zlecającymi im do 
wykonania zadania publiczne, co do sposobu wykonania zadania. W 2008 roku odbyło się 9 spotkań 
WRDPP.  
 
3. Opiniowanie projektów aktów prawnych 
 
DFOP we współpracy z Grupą Konsultacyjną konsultował i opiniował następujące dokumenty: 
• Uchwała nr 2 komitetu Koordynacyjnego NSRO dotyczącej Linii demarkacyjnej.  
• Szczegółowe Kryteria wyboru projektów i Plany Działania na 2009 rok Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. 
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• Projektu Ustawy o zmianie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
• Wskazania dla projektu nowelizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku, 

Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego na Dolnym Śląsku. 
• Nowelizacja "Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku". 
• Roczny program współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na 2009 

rok. 
• Roczny program współpracy z Urzędem Miasta Wrocław na 2009 rok. 
• Roczny program współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Miliczu na 2009 rok. 
• Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XIV/330/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 
 15 listopada 2007 r. w sprawie programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami 
 pozarządowymi w roku 2008. 
• Projekt ogłoszenia konkursu na środki UE i inne Urzędu Miasta Wrocław.  
 
4. PR – DFOP współpraca z mediami (promowanie organizacji członkowskich) 
 
Przedstawiciele Federacji brali czynny udział w wydarzeniach ważnych dla III sektora. Promowali 
organizacje Członkowskie budując wizerunek Federacji: 
 

• Targi NGO – Wrocław. Podczas Targów prezentowane były organizacje Członkowskie, ich 
działania, cele i dane do kontaktu. 

• Konkurs Akcja Akacja. W 2008 roku Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych 
zorganizowała samodzielnie lokalny konkurs Akcja Akacja. W konkursie wzięło udział 43 Panie 
z całego województwa.  

• Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. Forum było okazją do dyskusji, wymiany 
poglądów, a w szczególności do refleksji na temat przyszłości i miejsca organizacji 
pozarządowych w społeczeństwie, a także jako partnera do rozmów z politykami 
i samorządowcami. Realizowane i planowane działania rządu na rzecz społeczeństwa 
obywatelskiego w Polsce dostępne na stronie internetowej.  

• Forum Grup Partnerskich. Forum było niezwykłą okazją do zapoznania się z dokonaniami 
lokalnych grup partnerskich funkcjonujących na terenie Dolnego Śląska. Ponadto udział w 
Forum umożliwił DFOP włączenie się w ogólnopolską dyskusję nad kształtem prawnym i 
organizacyjnym funkcjonowania partnerstw w Polsce. 

• Udział przedstawicieli DFOP w konferencjach promujących współpracę międzysektorową m.in.: 
w Krakowie, Opolu, Warszawie.  

• Udział w sesji Rady podsumowującej współpracę z organizacjami pozarządowymi w Gryfowie 
Śląskim. 

• Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu. 
• Konferencja: „Wolontariat we Wrocławiu”. 
• Cykliczne spotkania z mediami w ramach działań strażniczych w tym: Gazeta Wyborcza, 

            Echo Miasta, Radio Wrocław. 
 
Dla wzmocnienia PR Federacji nawiązaliśmy współpracę z Grupą Radiową Agora Sp. Z o.o.(sieć stacji 
radiowych „Złote przeboje” „Roxy FM”) w celu promowanie działań obywatelskich w spotach 
reklamowych w paśmie regionalnym w ramach reklamy społecznej.  
 
5. Interwencje: 
 
DFOP wielokrotnie interweniował w sprawach dotyczących III sektora, a także bezpośrednio organizacji 
członkowskich.  
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Zwracaliśmy się do: 
• Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie: 

 
� Procedury powołania Asesorów do prac Komisji Oceny Projektów Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. 
� Powołania Niezależnych Obserwatorów do Prac Komisji Oceny Projektów Programu 
      Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
� Nieprawidłowości i barku transparentności we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał   
      Ludzki. 
 
Spotkanie z Prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem: 
 
Dnia 18 kwietnia 2008 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli DFOP z Prezydentem Wrocławia oraz 
przedstawicielami Urzędu Miasta, pracownikami Departamentu Spraw Społecznych. 
Celem spotkania było przedstawienie i omówienie zagadnień problemowych zebranych wśród Członków 
DFOP dotyczących m.in.  

• wzmocnienia uczestnictwa NGO w realizacji zadań publicznych,  
• wzmocnienia zdolności rozwoju wrocławskich NGO, w tym pozyskania przez nie środków 

zewnętrznych,  
• wzmocnienia partnerstwa międzysektorowego (samorząd – NGO – biznes). 

Przedstawione zostały problemy strategiczne dotyczące: 
• braku wieloletniego programu NGO i współpracy samorządu Wrocławia z NGO,  
• braku powiązania rocznych programów współpracy z NGO z instrumentami realizacyjnymi (w 

tym konkursami, uregulowaniami prawnymi) – występuje również na poziomie programów / 
polityk sektorowych,  

• braku systemu monitoringu i ewaluacji programu współpracy z NGO, a także niejasności 
wynikających z procedur konkursowych. 

 
Wynikiem spotkania jest realizowany przez DFOP projekt: „Wrocław przyjazny NGO”  którego celem 
jest wypracowanie Wieloletniego Programu Współpracy. W tym celu odbyły się 3 spotkania Grupy 
Inicjatywnej, która przygotowała istotne dokumenty do założeń Wieloletniego Programu Współpracy. 
DFOP wraz z Grupą przeprowadziła badanie wśród organizacji pozarządowych i przedstawicieli 
samorządu lokalnego na temat problemów we wzajemnej współpracy. Powstał obszerny raport, który 
stanowić będzie materiał do dalszej pracy nad dokumentem. 
 
6. Realizowane projekty: 
 
1. „DFOP profesjonalne wsparcie III sektora” finansowany przez Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Celem głównym projektu było 
merytoryczne i instytucjonalne wzmocnienie potencjału wśród organizacji pozarządowych zrzeszonych 
w Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych uwzględniając potrzeby i priorytety organizacji 
Członkowskich wypracowane podczas Walnego Zebrania na rok 2008. 
Projekt realizowany był w okresie od lipca 2008 do grudnia 2008 na terenie Dolnego Śląska.  
W wyniku realizacji projektu zostały osiągnięte następujące rezultaty: 
 
• Rozwój stałego systemu wsparcia dla organizacji: 
Organizacje zrzeszone w DFOP przez cały okres realizacji projektu objęte zostały stałym wsparciem 
merytorycznym przez zespół projektowy poprzez: 
 - stały dostęp do platformy wymiany informacji i doświadczeń na stronie www.dfop.org.pl. Platforma 
stanowiła stały  dostęp do bazy danych, bezpłatnego i profesjonalnego wsparcia, doradztwa jak również 
szybkiego dostępu do informacji m.in. poprzez forum, newsletter’a, możliwości skorzystania z biura 
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interwencji. Dostępna była również biblioteczka, z której bezpłatnie korzystać mogły organizacje 
pozarządowe,  
- konsultacje i doradztwo (stacjonarne, internetowe, telefoniczne). Wsparcie odbywało się również 
poprzez konsultacje i doradztwo z zakresu: księgowości i finansów, aspektów prawnych funkcjonowania 
organizacji, funkcjonowania ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie, możliwości 
finansowania działań organizacji, 
- szkolenia nowoczesne technologie. Odbywały się szkolenia z zakresu korzystania  
z nowoczesnych technologii na różnych poziomach zaawansowania,  
- spotkania informacyjne dla organizacji dotyczące możliwości aplikowania o środki UE  
w szczególności z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 
• Powołanie grupy inicjatywnej pracującej nad wieloletnim programem współpracy  

i rozwojem środowiska organizacji pozarządowych: 
W ramach projektu powołana została grupa inicjatywna, która rozpoczęła proces tworzenia wieloletniego 
programu współpracy organizacji pozarządowych z Gminą Wrocław. Potrzeba realizacji zadania 
wynikała z małej aktywności i słabego umocowania prawnego organizacji pozarządowych, wpływu na 
kształt polityki regionalnej. 
W pierwszej fazie projektu nawiązany został kontakt z przedstawicielami lokalnej administracji 
publicznej, radnymi jak również przedstawicielami Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego. Efektem spotkań było zawiązanie grupy, która opracowała strategię działań zmierzających 
do powstania dokumentu. Grupa ta liczy obecnie blisko 15 osób i kontynuuje pracę nad Wieloletnim 
Programem Rozwoju NGO i Współpracy organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym. 
 
• Wzmocnienie pozycji Federacji, jako silnego partnera dla administracji publicznej. 
Stały kontakt przedstawicieli DFOP z władzami województwa przyczynił się do zabezpieczania 
interesów organizacji pozarządowych, co z kolei powoduje kreowanie i budowanie pozytywnego 
wizerunku Federacji, jako partnera do rozmów w sprawach organizacji, które reprezentuje, jak również 
wzmocnienie pozycji jako silnego partnera dla sektora rządowego. Współpraca i systematyczne 
informowanie mediów o działaniach i kierunkach rozwoju organizacji pozarządowych było ważnym 
elementem informowania społeczeństwa o III sektorze.  
Przedstawiciele DFOP zapraszani byli (jako eksperci i prelegenci) do udziału w wydarzeniach: 
- Sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski, 
- Konferencji dotyczących współpracy międzysektorowej, 
- Spotkań z udziałem projektodawców POKL i przedstawicieli Zarządu Województwa. 
 
• Usługi informacyjno – konsultacyjne w tym pomoc prawna. 
Usługi świadczone były w siedzibie Federacji przez cały okres realizacji projektu. Konsultacje udzielane 
były bezpośrednio w siedzibie, za pośrednictwem Internetu jak również telefonicznie. Ponadto 
Konsultanci udzielali informacji wyjazdowych w siedzibie organizacji zainteresowanych. 
Zakres tematyczny usług informacyjno, konsultacyjno – doradczych: 
- porady prawne z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych w szczególności w kontekście 
Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie, 
- porady z zakresu możliwości ubiegania się o status OPP (korzyści i obowiązki organizacji OPP), 
- rozliczanie projektów, 
- źródła i możliwości pozyskiwania środków na działalność organizacji, 
- konsultacja projektów, 
- monitorowania aktualnych konkursów, w których aplikującymi o środki mogą być organizacje 
pozarządowe, 
- przekazywanie informacji dotyczących danych teleadresowych (bazy danych), 
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Beneficjenci korzystający z usług informacyjno – konsultacyjnych dodatkowo otrzymywali broszury 
informacyjne z serii „Warto Wiedzieć Więcej” zakupione w ramach projektu. 
W sumie udzielono ponad 120 h doradztwa. Liczba instytucji korzystających z usług informacyjno – 
konsultacyjnych: 67 
 
Szkolenia:  
• Szkolenia z zakresu Nowoczesne Technologie: 
Szkolenia realizowane były na dwóch poziomach: podstawowym i średniozaawansowanym. Szkolenia 
obejmowały takie zagadnienia jak: 
a. Obsługa komputera od podstaw 
b.  Praca w środowisku Windows 
c. Praca w Internecie ( e-mail, komunikatory internetowe, wyszukiwanie informacji) 
d. Podstawy pakietu MS Office – edytora tekstu MS Word, arkusza kalkulacyjnego MS Excel. 

 
Szkolenia odbywały się w salach wyposażonych w sprzęt komputery w Wałbrzychu i w Głogowie (sale 
użyczone były przez organizacje członkowskich DFOP). Szkolenia prowadzone były w grupach do 7 
osób. Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymali broszurę A.B.C. + D, dzięki której mogli sami kontynuować 
naukę obsługi komputera. Broszura zakupiona została w ramach projektu. 
Liczba osób, które brały udział w szkoleniach: 35 
 
 

 
Szkolenie w Wałbrzychu 

 
Integracja i konsolidacja środowiska organizacji zrzeszonych w DFOP: 
 
• Forum Członków DFOP.  
O potrzebie stworzenia miejsca przeznaczonego do wymiany informacji i doświadczeń Członkowie 
DFOP komunikowali wielokrotnie. W związku z tym podjęliśmy próbę stworzenia Forum Członków 
DFOP, do którego zaproszeni zostali członkowie DFOP posiadający adresy mailowe, pozostali 
członkowie zostali poinformowani telefonicznie o powstaniu Forum. Forum jest otwartą grupą 
dyskusyjną i na bieżąco można do niej dołączyć. Administratorem Forum jest Specjalista ds. wsparcia 
organizacji pozarządowych i na bieżąco monitoruje Forum wspierając i edukując jego uczestników. 

 
• Newsletter/Granty 
 
Newsletter zawierający aktualne i istotne informacje wysyłany był do organizacji członkowskich średnio 
2 razy w miesiącu. Odbiorcy newsletter’a otrzymywali informacje z zakresu aktualnych działań 
projektowych Federacji i poza projektowych, zmianach prawnych, konferencjach, szkoleniach i innych 
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istotnych dla III sektora zagadnieniach. W sumie wysłanych zostało 9 newsletterów. Stworzona została 
również możliwość samodzielnego pobrania newslettera ze strony internetowej wnioskodawcy. 
Osobnym dokumentem informacyjnym wysyłanym do organizacji pozarządowych zrzeszonych w 
Federacji był dokument zawierający aktualne informacje z zakresu źródeł finansowania działań 
organizacji. „Dotacje, granty i konkursy przeznaczone dla dolnośląskich organizacji pozarządowych” 
wysyłane były średnio dwa razy w miesiącu do blisko 100 organizacji. W sumie wysłano 9 informacji 
dotyczących aktualnych grantów. 
 
• Spotkanie informacyjno – integracyjne. 
 
Na prośbę członków DFOP po raz kolejny zorganizowaliśmy spotkanie informacyjno – integracyjne dla 
organizacji członkowskich. Spotkanie było przede wszystkim okazją do wypracowania planów rozwoju i 
priorytetów działań Federacji na kolejny rok. Ponadto spotkanie było miejscem wymiany doświadczeń, 
integracji wewnątrz sieci, możliwością przedstawienia rezultatów projektu. Zaproszenie do udziału w 
spotkaniu wysłano zostało do 96 organizacji członkowskich. Liczyliśmy, iż udział w spotkaniu weźmie 
ok. 50 osób. Niestety z powodu wielu obowiązków wewnątrz organizacji w spotkaniu uczestniczyło 32 
przedstawicieli organizacji. 
 

 
Spotkanie informacyjno - integracyjne 

 
22..  „„ TTrr aannssffeerr   ddoośśwwiiaaddcczzeeńń  ww  zzaakkrr eessiiee  ggoossppooddaarr kkii   ssppoołłeecczznneejj   eekkoollooggiicczznnyycchh  oorr ggaanniizzaaccjj ii   zz  EEuurr ooppyy  
ZZaacchhooddnniieejj ”” ..  DDzziiaałłaanniiee  33..  PPrroojjeekktt  ff iinnaannssoowwaannyy  ww  rraammaacchh  IInniiccjjaattyywwyy  WWssppóóllnnoottoowweejj   EEqquuaall ..  DDFFOOPP  bbyyłł   
ppaarrttnneerreemm  pprroojjeekkttuu  ooddppoowwiieeddzziiaallnnyymm  zzaa  ddzziiaałłaanniiaa  iinnffoorrmmaaccyyjjnnoo  ––  pprroommooccyyjjnnee..  
  
W 2008 roku zostały podjęte następujące działania w zakresie informacji i promocji: 
- zostało wysłanych blisko 20 tys. maili do beneficjentów projektu 
- na blisko 60 portalach internetowych w całej Polsce zostały umieszczone informacje dotyczące spotkań 
informacyjnych oraz projektu, 
- przeprowadzonych zostało 22 spotkania informacyjne na terenie całej Polski, na których były 
upowszechniane rezultaty projektu w postaci modelu ekologicznej działalności gospodarczej, 
- w spotkaniach uczestniczyło ponad 400 przedstawicieli sektora pozarządowego, publicznego 
i prywatnego, 
- na spotkaniach oraz drogą listową dystrybuowane były materiały, w postaci modelu ekologicznej 
działalności gospodarczej. Materiały otrzymało 500 osób, 
- na spotkaniach oraz w informacjach wysyłanych mailowo każdorazowo podkreślane było, iż projekt 
finansowany jest w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL  
Przygotowanie serwisu www, na którym znajdują się informacje na temat projektu. Na stronie www.eko-
equal.org.pl umieszczane były wszystkie informacje związane z realizacją projektu. Powstało w ten 
sposób kilkadziesiąt stron www zawierających ważne informacji na temat projektu i rezultatu projektu - 
modelu ekologicznej działalności gospodarczej. 
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Utrzymanie stałego kontaktu z przedstawicielami grup docelowych w celu informowania o przebiegu 
upowszechniania rezultatu. W ramach działania w roku 2008 był utrzymywany stały kontakt z 
przedstawicielami organizacji pozarządowych, urzędów pracy, uczelni, Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa – oddziałów, Agencji Rynku Rolnego – oddziałów, Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz oddziałów wojewódzkich, Izb Gospodarczych i 
Rzemieślniczych, Jednostek Doradztwa Rolniczego ODR, LOP, PTTK i Polskiej Zielonej Sieci na 
terenie Polski. Wszystkie wyżej wymienione podmioty uzyskiwały na bieżąco informacje o terminie 
spotkań informacyjnych w każdym województwie. Wszystkie zainteresowane osoby mogły także 
telefonicznie uzyskać informacje dotyczące projektu, jak również zadać pytanie i uzyskać na nie 
odpowiedź. Informacje dotyczące projektu były wysyłane również do mediów. Podczas spotkań 
przedstawiciele terenowi udzielali także wywiadów dla lokalnych telewizji kablowych oraz prasy. 
 
Projekty Pozafinansowe realizowane przez DFOP: 
 
KK oonnkkuurr ss  oo  ttyyttuułł   NNiieezzwwyykkłłeejj   PPoollkkii   ww  rr aammaacchh  AAKK CCJJII   AAKK AACCJJAA  

Już po raz trzeci Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zorganizowała Konkurs Akcja 
Akacja, którego celem było nagradzanie pełnych inwencji kobiet, zmieniających swoje otoczenie, 
okolicę i świat na lepszy. Chcieliśmy pokazać jak wiele kobiet robi naprawdę wyjątkowe rzeczy 
społecznie promując otwartość i tolerancję. Są „Niezwykłymi Polkami” .  
Nagrodą w konkursie było zasadzenie drzewko akacji w Parku Słowackiego we Wrocławiu. To już 
trzecie drzewko naszych aktywnych Pań. W spotkaniu wzięło udział blisko 50 osób. 
 
 

 
Finał konkursu o tytuł „Niezwykłej Polki” 

 
 
Podczas ceremonii zasadzeni drzewa obecni byli przedstawiciele mediów: telewizji TEDE, TVP3, 
Polskiej Gazety Wrocławskiej, radia RAM, Wrocław i Radia Rodzina. 

• Ilość informacji w telewizji lokalnej – 2.  
• Ilość informacji w prasie – 3. 

 
XI. Przynależność do związków organizacji 
 
�  Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. 
 
 
 
 


