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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 została do Krajowego 
Rejestru Sądowego 20 sierpnia 2004 roku. 
 
KRS: 0000215287 
Regon: 933032940 
NIP: 897-17-13-505 
 
III. Adres, telefon, fax, e-mail: 
pl. Solidarności 1/3/5, p. 515, 53-661 Wrocław, Województwo Dolnośląskie 
tel. (71) 793 23 24 
faks (71) 793 23 24 
e-mail: dfop@dfop.org.pl, www.dfop.org.pl  
 
IV. Władze: 
Zarząd: 
Prezes  Waldemar Weihs  

Fundacja „Merkury” w Wałbrzychu 
w.weihs@dfop.org.pl, waldemar@weihs.pl 
tel. (74) 666 22 00, faks (74) 666 22 01  
tel. komórkowy (509) 673 693 

 
Wiceprezes Mirosława Hamera 
                           Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych  
                           miroslawa.hamera@rcwip.pl  
                           tel. (71) 796 30 00 
  
Skarbnik Rafał Borkowski  
  Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego  
  rafal@krzyzowa.org.pl, rafal.borkowski@dfop.org.pl 
  tel. (74) 850 03 40, faks (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 (600) 378 240, faks (71) 301 46 12 
 
Członek Arkadiusz Czocher 
                           Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu 
                           arkadisz@hm.pl, arkadiusz.czocher@dfop.org.pl  
          tel. komórkowy (693) 625 020 
 
Członek Hania Ilnicka 

Stowarzyszenie „Interclub Femina” w Zgorzelcu 
interclub.femina@interia.pl 
tel. komórkowy (609) 132 953 
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Członek Andrzej Kaźmierczak  do dnia 03.12.2010 r. 

 Towarzystwo Miłośników Legnicy PRO LEGNICA    
 ppkazmierczak@poczta.onet.pl, andrzej.kazmierczak@dfop.org.pl  

  tel. (76) 852 59 48, tel. komórkowy (601) 450 073 
 
Komisja Rewizyjna: 
Przewodnicząca Elżbieta Dudziak 
   Koło Ligi Kobiet Polskich w Świdnicy 
   lkpswidnica@wp.pl, elzbieta.dudziak@dfop.org.pl 
   tel. (74) 852 44 10, tel. komórkowy (664) 186 313                             
 
Członek  Bożena Łoposzko 
   Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Chorych "SONICH" 
      bozenasm@wp.pl, bozena.loposzko@dfop.org.pl 
   tel. (71) 311 13 01, faks (71) 311 10 25, 
   tel. komórkowy (692) 720 314 
 
Członek  Maria Kowara 
                                        Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Szczytnej  
                                        szczytna@ szczytna.pl  
                                        tel. (74) 868 33 33  faks (74) 868 45 80 
 
V. Cele i strategia działania organizacji:  
Celem statutowym Federacji jest:  

1. wspieranie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego na terenie Dolnego Śląska, 
2. realizacja zadań pożytku publicznego w obszarze: 
• pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 
• działalności charytatywnej; 
• podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
• działalności na rzecz mniejszości narodowych; 
• ochrony i promocji zdrowia, w tym zapobiegania uzależnieniom oraz HIV/AIDS; 
• działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 
• promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 

i zagrożonych zwolnieniem z pracy, a także działania na rzecz osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie; 

• upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz nieletnich, a także działalności na 
rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

• działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
• nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 
• krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 
• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 
• upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 
• ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
• porządku i bezpieczeństwa publiczne oraz przeciwdziałania patologiom 

społecznym; 
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• upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 

• działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami; 

• promocji i organizacji wolontariatu; 
• działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe w zakresie określonym w powyższych podpunktach, 
3. rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia 

tożsamości środowiska organizacji pozarządowych, 
4. rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych, 
5. kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec organizacji 

pozarządowych i budowanie ich rzetelnego wizerunku, 
6. opiniowanie prawodawstwa, 
7. działanie na rzecz partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych 

z administracją publiczną wszystkich szczebli, wspieranie działalności organizacji 
członkowskich, 

8. reprezentacja organizacji pozarządowych należących do Federacji wobec sektora 
publicznego i innych środowisk, 

9. działanie na rzecz innych organizacji pozarządowych nie będących członkami 
Federacji, instytucji publicznych, wyższych uczelni i przedsiębiorstw w zakresie 
budowania relacji współdziałania z władzami publicznymi, 

10. 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, 

10. odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego. 
 
Federacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez inne formy dozwolone prawem. 
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VII. Priorytety dla Zarządu na rok 2010 wypracowane przez Członków DFOP 
podczas Walnego Zebrania w dniach 4 - 5 grudnia 2009 roku: 
 
� Pozyskiwanie funduszy dla biura DFOP,  
� Szkolenia tematyczne/weekendowe np. zasady prawidłowego prowadzenia 

stowarzyszenia, księgowości, opieka prawna organizacji pozarządowych itp. 
� Spotkania integracyjne częściej 1 x na 3 miesiące 
� Kontynuacja monitoringu funduszy publicznych w tym monitoring zlecania 

zadań dla NGO przez samorządy 
� Informacja o źródle finansowania – szkolenia/doradztwo dla kilku organizacji 

pod konkretne źródło/programy, cel oraz opieka do momentu złożenia 
� Pomoc we wskazaniu możliwości finansowania wkładu własnego 
� Pomoc w wyszukiwaniu zagranicznych partnerów 
� Rekomendacje dla organizacji przy składaniu wniosków 
� „Inkubator dla organizacji” w ramach projektu DFOP. Gdzie są zabukowane 

środki dla organizacji członkowskich, które mogą pomóc nowopowstałej 
organizacji na swoim terenie 

� Możliwość uczestnictwa w wizytach studyjnych/wschód wymiana doświadczeń, 
kontakty 

� Wpisanie w projekt DFOP sprawę integracyjności / targi na których promowanie 
się organizacje członkowskie oraz możliwość pozyskania nowych. Pomoc przy 
realizacji spotów w ramach reklamy społecznej. 

� Literatura w materiałach np. zarządzenie organizacją 
� Więcej promocji Federacji w regionie: ujednolicone firmówki, baner federacji, 

targi organizacji członkowskich połączone z galą – promocja organizacji 
członkowskich 2010/2011 

� Federacja, jako medium między II (biznes) a III sektorem 
� „Akcja Dąb” + kontynuacja „Akcji Akacji” 
� Wsparcie organizacji i nawiązanie współpracy z samorządem lokalnym 

(pozyskanie lokali, sprawy czynszu, szkolenia urzędników, wsparcie w trudnych 
sprawach, podniesienie świadomości samorządowców wobec trzeciego sektora) 

� Porady Prawno-Finansowe 
 
VIII. Działania realizowane w ramach wyznaczonych priorytetów w 2010 r.: 
 
1. Pozyskanie funduszy na działania Federacji i zapewnienie obsługi sekretariatu 

DFOP. 
 

Dzięki realizowanym w 2010 r. projektom Federacja posiada samodzielny lokal 
w centrum Wrocławia o powierzchni 60 m2 oraz dostęp do niezbędnych mediów 
(telefon, faks itp.).   
W roku 2010 DFOP pozyskała środki z: 

1. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 38 910,00 zł. „Aktywne 
Kobiety, Aktywni Mężczyźni – III sektor, jako rynek pracy - kampania społeczna 
na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy”. 

2. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego w wysokości 1 977 572,44 zł Projekt „Centra Wsparcia NGO-projekt 
długofalowej pomocy dla organizacji pozarządowych”. DFOP, jako partner 
projektu. 
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3. Fundacji im. Stefana Batorego w wysokości 20 000,00 zł. Projekt w ramach 
dotacji instytucjonalnej na budowę strony internetowej. 

4. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego w wysokości 165 243,20 zł. Projekt "Ekonomia społeczna szansą na 
rozwój Dolnego Śląska”- kampania informacyjno-promocyjna. 

5. Partnerstwo trójstronne na rzecz rozwoju (program prowadzony przez 
Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne) w kwocie: 82 
811,29 zł 

6. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego w wysokości w kwocie 529 887,12 Projekt „Mam Prawo” - kampania 
społeczna na rzecz aktywnego obywatelstwa 

7. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 52 495, 30 zł 
Projekt Dolnośląska Akademia Pełnomocników NGO  

8. Działalności odpłatanej w kwocie: 3 800 zł 
 
 
2. Szkolenia tematyczne dla NGO 

 
DFOP w 2010 r. zrealizowała szkolenia z zakresu:  
- Ustawa o dostępie do Informacji publicznej – 4 szkolenia, w których wzięło udział 
60 osób – liderów organizacji pozarządowych 
- Ustawa o finansowaniu terroryzmu i praniu pieniędzy – 2 szkolenia, w których 
udział wzięło ponad 30 przedstawicieli organizacji członkowskich 
DFOP przygotowała i udostępniła na stronie internetowej „Instrukcję w zakresie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”. 
- Zasady współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi – odbyło 
się 1 szkolenie, w którym wzięło udział 16 osób 
- Nowoczesne technologie- odbyło się 5 szkoleń, w których uczestniczyło 26 osób 

 
3. Monitoring zlecania zadań dla NGO przez samorządy. 
 
W ramach działań strażniczych DFOP wraz z Lokalnymi Grupami Monitoringu 
rozpoczęła badanie dotyczące współpracy samorządów lokalnych z organizacjami 
pozarządowymi w 2010 r. Monitoring, prowadzony za pomocą ankiet, ma na celu 
dokonanie wstępnej oceny skutków wejścia w życie nowelizacji Ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, a także wpływu nowych regulacji na współpracę 
administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi we wszystkich samorządach 
lokalnych województwa dolnośląskiego (tj. 29 powiatów, 169 gmin i Urzędu 
Marszałkowskiego). Po zebraniu wszystkich ankiet powstanie raport końcowy, który 
opisywać będzie stan współpracy sektorów administracji publicznej i organizacji 
pozarządowych oraz przedstawi proponowane rozwiązania najczęściej spotykanych 
problemów, dlatego mamy nadzieję, że zrealizowane badania przyczynią się do poprawy 
współpracy międzysektorowej. 
 
4. Opiniowanie projektów aktów prawnych. 
 
Przedstawiciele DFOP w pracach grup konsultacyjno – doradczych: 

 
(1) Podkomitet Monitorujący PO KL 
(2) Grupy robocze PM PO KL:  
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Grupa robocza ds. zatrudnienia – Priorytet VI 
Grupa robocza ds. integracji społecznej  – Priorytet VII 
Grupa robocza ds. adaptacyjności i transferu wiedzy – Priorytet  
VIII 
(3) Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa  
(4) Rady Działalności Pożytku Publicznego 
(5) Stała Konferencja UW 
W ramach prac w grupach konsultowano m.in. dokumenty:  

• Plany Działań na rok 2010 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
DFOP zorganizowała również spotkanie dla przedstawicieli organizacji 
pozarządowych i wspólnie wypracowywane zostały propozycje zapisów 
do Planów Działań. W spotkaniu wzięło udział 33 osoby.  

• Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków PO KL 
• Ustawę o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie. 
• Roczny Program Współpracy Urzędu Miasta Wrocław z Organizacjami 

Pozarządowymi 
• Program Współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 

 
Ponadto konsultowano:  

• Kartę Zasad Działania Organizacji Pozarządowych,  
• przedstawiciele DFOP brali udział w konferencji konsultacyjnej dotyczącej 

diagnozy organizacji pozarządowych pod kątem występowania standardów 
działania. 

 
5. Spotkania Federacji w terenie/spotkania z samorządem. 
 
W roku 2010 przedstawiciele DFOP uczestniczyli w: 

• 11 spotkaniach informacyjnych na terenie całego Dolnego Śląska w ramach 
Ekonomii Społecznej, 

• spotkaniach warsztatowych w Bystrzycy Kłodzkiej dotyczących współpracy 
samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi 

• spotkaniu z Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Wrocławia panem Jerzym 
Kuczyńskim dotyczącym Wieloletniego Programu Współpracy Urzędu Miasta 
Wrocław z organizacjami pozarządowymi. 

• spotkaniach z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego i Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy dotyczących realizacji PO KL na Dolnym Śląsku. 

• cyklu spotkań w ramach inicjatywy „Wrocław przyjazny NGO” z samorządem 
Wrocławia i organizacjami pozarządowymi 

• debacie „EDUKACJA – DIALOG – PARTYCYPACJA”. Wyzwania i szanse Dolnego 
Śląska w zakresie polityki młodzieżowej i aktywizacji obywatelskiej młodzieży 

 
6. Promocja Federacji z uwzględnieniem organizacji członkowskich.  
Przedstawiciele Federacji brali czynny udział w wydarzeniach ważnych dla III sektora  
i promowali organizacje członkowskie budując wizerunek Federacji w wydarzeniach tj.: 

• Targi projektów realizowanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. 
Targi miały miejsce na Wrocławskim rynku w dniu 08.05.2010 r. 

• Ogólnopolski Kongres Regionów 19-22 maj 2010r. Świdnica.  
• Kapituła Konkursu „Inwestycje w Kapitał Ludzki- Najlepsze projekty EFS 

na Dolnym Śląsku.  
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• Kapituła konkursu „Przedsiębiorca społeczny roku 2010”. Nagrody 
w kategoriach: Przedsiębiorca roku, Wolontariusz roku, Filantrop roku, 
Samorząd lub Partnerstwo wspierające przedsiębiorstwa społeczne. Finał 
konkursu 16 grudnia 2010 r. w Krzyżowej. 

• Targi TOP 2011organizowane przez AISEC 
• Kapituła Regionalnej Edycji Dolnośląsko-Opolskiej Konkursu Lodołamacze 

2010 Oddział Dolnośląski POPON 
 
Federacja współorganizowała następujące wydarzenia: 

• Spotkanie informacyjne Programu Partnerstwa Transgranicznego.  
W spotkaniu wzięło udział ponad 30 osób. 

• Foresight Obywatelski w Krzyżowej. Tworzenie warunków do myślenia 
o rozwoju polskiego sektora pozarządowego i aktywności obywatelskiej 
w dłuższej perspektywie. Platforma wymiany doświadczeń, pomysłów 
i propozycji, dająca możliwość wspólnego namysłu dla obecnych, ale 
co szczególnie ważne - także przyszłych liderów NGO. W spotkaniu udział 
wzięło 20 osób. 

• Seminarium „Jawnie, przejrzyście, odpowiedzialnie. Standardy 
w organizacjach pozarządowych”. Standardy funkcjonowania organizacji 
pozarządowych zgodne z zasadami znowelizowanej Karty Zasad Działania 
Organizacji Pozarządowych. W spotkaniu wzięło udział 37 osób. 

 
Federacja była organizatorem: 

• Konkursu „Akcja Akacja” - 5 już edycja, oraz pierwszej edycji „Akcji Dąb” 
w sumie do konkursów zostało zgłoszonych 89 aktywnych kobiet i mężczyzn 

• Spotkaniach informacyjnych w ramach Ekonomii Społecznej, 
• II Dolnośląskiego Forum Ekonomii Społecznej 16.12.2010 r. 
• Spotkania z projektodawcami poświęcone aktualnej sytuacji  

w realizacji Priorytetów PO KL na Dolnym Śląsku wdrażanych przez 
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego, a także zebraniu informacji od 
Projektodawców nt. barier  i trudności w procesie ich realizacji. 

 
W ramach promocji Federacji oraz organizacji członkowskich, dzięki zawartemu przez 
DFOP porozumieniu z grupą Agora Radio S.A., były emitowane spoty reklamowe w sieci 
stacji radiowych „Złote Przeboje”, „Roxy FM” oraz „Tok FM”.  
 
7. Nawiązanie kontaktów międzynarodowych i zawiązywanie partnerstw 

 
W roku 2010 zrealizowany został projekt pt. „Partnerstwo Trójstronne na rzecz 
rozwoju” w ramach, którego Federacja nawiązała kontakt z organizacjami ukraińskimi 
i niemieckimi. 
W okresie realizacji projektu zostały zrealizowane następujące działania:  

� 3 wizyty studyjne (na Ukrainie, w Polsce i Niemczech),  
� Staż przedstawiciela ukraińskiej organizacji pozarządowej w Polsce 
� Opracowanie i przetłumaczenie na język ukraiński i niemiecki broszury 

podsumowującej działania projektowe.  
Podczas wizyty studyjnej przedstawicieli Ukrainy w Polsce w dniach 3 i 4 grudnia 2010 
ukraińscy uczestnicy wzięli udział w Walnym Zebraniu Organizacji Członkowskich DFOP 
w Krzyżowej w trakcie, którego mogli uczestniczyć w pracach organizacji członkowskich 
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DFOP nad najważniejszymi zagadnieniami dla Federacji na rok 2011. Ponadto 
na spotkaniu zostały podjęte próby wypracowania projektów partnerskich, które 
pozwoliłyby zacieśnić współpracę organizacji polskich, ukraińskich oraz niemieckich 
m.in. w obszarze integracji społecznej, działań na rzecz młodzieży oraz osób 
niepełnosprawnych.   
 
8. Integracja organizacji członkowskich Federacji/ Walne zebrania DFOP 
 
W roku 2010 odbyły się dwa wyjazdowe spotkania organizacji członkowskich DFOP. 
Pierwsze odbyło się w dniach 8-9.10 w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym 
Krzyżowa/k. Świdnicy. Podczas spotkania miała miejsce prezentacja działalności 
organizacji członkowskich, które przystąpiły do Federacji w 2010 roku, a także prace 
warsztatowe nad wypracowaniem pomysłów na partnerskie projekty. Spotkanie 
połączone zostało z Walnym Zebraniem Członków Federacji. W spotkaniu wzięło udział 
35 osób. 
Kolejne spotkanie odbyło się również w Krzyżowej w dniach 03-04.12. Spotkanie było 
świetną okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania partnerskiej współpracy  
z Partnerami Federacji z Ukrainy, którzy w tym czasie odbywali wizytę studyjną 
w Polsce. Spotkanie również było połączone z Walnym Zebraniem członków DFOP. 
Podczas spotkania przedstawiciele organizacji członkowskich wypracowywali 
priorytety działań dla Zarządu i biura Federacji na rok 2011. W spotkaniu wzięło udział 
46 osób. 
 
9. Realizowane projekty: 
 
1. „Ekonomia społeczna szansa na rozwój Dolnego Śląska” – kampania 

informacyjno-promocyjna” w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Ekonomii 
Społecznej.  

 
Projekt trwł od maja 2009 r. do lutego 2011 r. Miał charakter informacyjno-promocyjny 
i był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej. Jego 
głównym celem była promocja i upowszechnienie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej 
poprzez wzmacnianie podmiotów wspierających i realizujących usługi w zakresie 
ekonomii społecznej (ES). 
Adresatami projektu byli: przedstawiciele instytucji rynku pracy, pomocy i integracji 
społecznej, przedstawiciele samorządu lokalnego, instytucji publicznych oraz 
organizacji pozarządowych. Projekt dostępny jest również dla osób fizycznych 
zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej. 
Projekt przewidywał szereg różnych działań: 

• prowadzenie Biura Informacji, Promocji i Zatrudnienia w sektorze ES; 
• spotkania informacyjne na terenie województwa dolnośląskiego; 
• organizację Forum Ekonomii Społecznej; 
• medialną promocję ES. 

 
W ramach projektu w 2010 r. zrealizowane zostały działania tj.: 

•  12 spotkań informacyjnych na terenie Dolnego Śląska, w których uczestniczyło 
blisko 200 osób; 
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• Biuro Informacji, Promocji i Zatrudnienia w sektorze ES, w którym udzielane były 
informacje i doradztwo dotyczące funkcjonowania podmiotów ekonomii 
społecznej; 

• Forum ES. W dniu 16.12 odbyło się II Forum Ekonomii Społecznej na Dolnym 
Śląsku. W Forum wzięło udział ponad 70 osób – przedstawicieli podmiotów 
ekonomii społecznej, osób fizycznych, NGO, samorządów i sektora biznesu. 
Konferencja podzielona została na dwa moduły: panel dyskusyjny oraz 4 
warsztaty tematyczne w temacie ekonomia społeczna w kulturze, ochronie 
zdrowia, turystyce oraz integracji społecznej, na które zostały zaproszone 
instytucje działające w tych obszarach.  

• Biuletyn ES – wysyłany co miesiąc, zawierał istotne dla sektora ekonomii 
społecznej, aktualne wydarzenia związane z projektem, dobre praktyki; 

•  Otwarte drzwi ES. Odbyły się 1 spotkanie w ramach „Otwartych drzwi ES”. 
W wydarzeniu wzięło udział 29 osób – przedstawicieli organizacji 
pozarządowych oraz samorządów lokalnych z całego Dolnego Śląska. Na 
spotkaniu emitowane były filmy promujące tematykę ES zrealizowane w ramach 
projektu, a także rozdawane materiały związane z działalnością Biura Informacji, 
Promocji Zatrudnienia w sektorze Ekonomii Społecznej; 

• Medialna i filmowa promocja ES (filmy, artykuły, spoty radiowe). W roku 2010 
nakręconych zostało 6 filmy, napisane i opublikowane 4 artykuły oraz nakręcone 
i emitowane w radio spoty promujące podmioty ES. 

 
2. “Mam prawo” kampania społeczna na rzecz aktywnego obywatelstwa.  

 
Projekt trwał od 01.08.2009 r. do 31.01.2010 r. Projekt był realizowany w partnerstwie 
z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Projekt 
współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego. 
Projekt miał na celu zwiększenie mechanizmów obywatelskiego nadzoru nad 
funkcjonowaniem instytucji zaufania publicznego i zwiększenie wiedzy zakresu 
prowadzenia działań strażniczych wśród mieszkańców Dolnego Śląska. 
Adresatami projektu byli: przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządu 
lokalnego i administracji publicznej oraz wszyscy zainteresowani podniesieniem wiedzy 
z zakresu prowadzenia działań strażniczych i obywatelskich. 
 
W ramach projektu w 2010 r. zrealizowane zostały działania tj.: 

1) Zostały przeprowadzone IV cykle szkoleniowe. W szkoleniach wzięło udział w 
sumie 60 osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych (ngo) z terenu 
Dolnego Śląska. Każdy z uczestników skorzystał ze wsparcie w postaci 6 dni 
szkoleniowych oraz jednego spotkania podsumowującego. W sumie w ramach 
czterech cykli zrealizowanych zostały 24 dni szkol., 168 godzin szkoleniowych 
oraz 2 spotkania podsumowujące cykle.  

2) Osiem spotkań informacyjnych dla mieszkańców Dolnego Śląska dotyczących 
stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

3) Został zrealizowane trzy filmy oraz trzy publikacje. Każdy z filmów trwa ok. 10 
min. i dotyczy m.in. prawa obywateli do życia w czystym środowisku, edukacji, 
opieki zdrowotnej i opieki społecznej. Ostatni film powstał, jako podsumowanie 
działań projekt., a także, jako dokument pokazujący działania podejmowane 
przez zainicjowane podczas projektu LGM Wszystkie zrealizowane filmy zostały 
wyemitowane w dolnośląskiej telewizji regionalnej TVP 3.Opublikowane 
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publikacje to: „Mam prawo do życia w czystym środowisku. Krótki przewodnik”, 
”Mam prawo do opieki zdrowotnej” Publikacja „Mam prawo do pomocy 
społecznej”  

4) Zostały również przygotowane i zrealizowane 3 spoty radiowe. Spoty były 
emitowane na antenie „Roxy FM”, „Tok FM”, „Złote przeboje”. 
 

3. „FOSA- Federacja Organizacji Silnych i Aktywnych”. 
Celem głównym projektu było wzmocnienie roli i efektywności działań Dolnośląskiej 
Federacji Organizacji Pozarządowych (DFOP) poprzez wzrost profesjonalizacji działań 
wśród przedstawicieli organizacji członkowskich na Dolnym Śląsku. Projekt realizowany 
jest w okresie od czerwca 2009 r. do maja 2010 r. na terenie Dolnego Śląska. Projekt 
skierowany jest do organizacji członkowskich i współpracujących. 
 

W ramach projektu w 2010 r. zrealizowane zostały następujące działania: 
a) Spotkania warsztatowe z zakresu współpracy organizacji z samorządem 

lokalnym stanowiły bardzo ważny element działań projektowych. W 2010 r. 
do odbyło się 1 spotkanie, w których uczestniczyło 16 osób. 

b) Szkolenia z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii prowadzone były 
metodą warsztatową na poziomie zarówno podstawowym, jak i zaawansowanym 
w zależności od umiejętności uczestników i zgłaszanych potrzeb w trakcie 
rekrutacji grup szkoleniowych. Szkolenia prowadzone były w grupach do 7 osób. 
W 2010 r. roku odbyło się 5 szkoleń o łącznym wymiarze 40 godzin, w których 
uczestniczyło 26 osób.  

c) Doradztwo stacjonarne i wyjazdowe było realizowane w biurze wnioskodawcy 
w godzinach od 10.00 do 15.00, telefonicznie, mailowo jak i w siedzibie 
organizacji w okresie od czerwca do grudnia 2009 roku. Doradztwo obejmowało: 

• informacje dot. poszukiwania źródeł możliwości finansowania projektów, 
• konsultacji wniosków, 
• aspektów prawnych funkcjonowania organizacji,  
• aspektów dot. ogłaszanych konkursów,  
• współpracy organizacji z samorządem lokalnym, 
• informacji na temat dostępnych form wsparcia dla organizacji (szkolenia, 

warsztaty). 
Z usług doradztwa wyjazdowego, stacjonarnego oraz mailowego i telefonicznego 
w 2010 roku skorzystało 52 osoby. 
 
W ramach projektu do organizacji członkowskich był wysyłany cyklicznie biuletyn 
informacyjny zawierający aktualne i istotne informacje. W sumie wysłanych zostało 
6 biuletynów. Stworzona została również możliwość samodzielnego pobrania biuletynu 
ze strony internetowej wnioskodawcy. Razem z biuletynem wysyłane były aktualne 
konkursy/granty. W sumie wysłano 10 informacji dotyczących aktualnych grantów. 

 
W ramach projektu były nadal kontynuowane prace nad tworzeniem Wieloletniego 
Programu Współpracy przy współudziale przedstawicieli NGO, Urzędu Miejskiego 
Wrocławia, Rady Miejskiej Wrocławia oraz Wrocławskiej Rady działalności Pożytku 
Publicznego.   
 
Zrealizowane zostały kolejne dwa spotkania warsztatowe „Wrocław przyjazny NGO” 
poprowadzone metodą warsztatową aktywizującą uczestników. Na spotkania (zgodnie 
z ustaleniami) zostały zaproszone wyłącznie organizacje pozarządowe, które 
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wypracowywały już konkretne zapisy, jakie powinien zawierać Wieloletni Program 
Współpracy.  
 

4. „Centra Wsparcia NGO – projekt długofalowej pomocy dla organizacji 
pozarządowych. 
Projekt Partnerski Regionalnego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 
w partnerstwie z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych oraz Opolskim 
Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Projekt trwa od października 2010r. 
do grudnia 2011r. i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu 
obywatelskiego.  
Głównym celem projektu jest rozwój potencjału III sektora w województwach 
dolnośląskim i opolskim poprzez rozszerzenie oferty czterech istniejących i czterech 
nowoutworzonych Centrów Wsparcia NGO. Adresatami projektu są przedstawiciele 
organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne chętne do założenia stowarzyszenia lub 
fundacji. W ramach projektu wspierane będą również istniejące i nowopowstałe Centra 
Wsparcia NGO w Zgorzelcu, Głogowie, Żmigrodzie oraz Strzelcach Opolskich. 
Projekt przewiduje szereg różnych działań m.in. : 

1. Inkubowanie aktywności obywatelskiej i wspieranie nowych inicjatyw przez 
cztery nowopowstałe Centra, które będą realizować: doradztwo, kawiarenki 
dyskusyjne oraz spotkania informacyjne. 

2. Wspieranie organizacji pozarządowych przez istniejące Centra we Wrocławiu, 
Wałbrzychu, Jeleniej Górze oraz Opolu, które będą realizować: szkolenia, 
coaching, doradztwo oraz wsparcie finansowe. 

3. Sieciowanie organizacji prowadzących Centra NGO poprzez: spotkania, 
standaryzację działań i usług oraz badania fokusowe. 

4. Kampanię informacyjną poprzez: organizację konkursu „Wolontariusz Roku 
2011” w województwie dolnośląskim i opolskim, artykuły, spoty radiowe, filmy 
edukacyjne, plakaty w komunikacji miejskiej oraz newsletter. 

 
Federacja odpowiedzialna jest za kampanię informacyjno promocyjną całego projektu, 
druk plakatów, realizację filmów, spotów radiowych, a także za prawidłowe 
funkcjonowanie trzech nowopowstałych w ramach projektu Centrów wsparcia, które 
prowadzone są przez organizacje członkowskie DFOP. Centra działają w Zgorzelcu 
(prowadzi je Stowarzyszenie „Interclub Femina”, Żmigrodzie (prowadzone przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej w Żmigrodzie 
i Głogowie (prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży SZANSA).  
 
5. „Aktywne Kobiety, Aktywni Mężczyźni – III sektor, jako rynek pracy – kampania 
na rzecz społeczna na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku 
pracy. Projekt realizowany był od września do października 2010.   
Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i szans rozwojowych 
kobiet i mężczyzn w wieku 50 + poprzez promowanie i upowszechnianie idei 
aktywności obywatelskiej i zawodowej tej grupy społecznej w III sektorze na terenie 
województwa dolnośląskiego w okresie od września do listopada 2010 r. 
W ramach realizowanego projektu odbyło się 6 spotkań informacyjnych, w których 
w sumie wzięło udział 131 osób. Spotkania „Wybrane elementy polityki HR w ramach 
zarządzania wiekiem – podstawowe założenia i przedstawienie dobrych praktyk: odbyły 
się w: Krzyżowej (9.10.2010 r.), Świdnicy (18.10.2010 r.), we Wrocławiu (20.10.2010 r.), 
Głogowie (22.11.2010 r.), Zgorzelcu (24.11.2010 r.), Oławie (26.11.2010 r.) 
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W ramach projektu odbył się również jeden 3 dniowy warsztat z zakresu „Budowania 
ścieżki kariery dla osób 50+ w III sektorze”. W warsztacie wzięło udział 15 uczestników 
i uczestniczek z województwa dolnośląskiego. W ramach projektu realizowane były 
również działania informacyjno – promocyjne: zostały zrealizowane 2 filmy edukacyjne 
oraz 3 spoty reklamowe.  
 
6. Dolnośląska Akademia Pełnomocników. Projekt partnerski Regionalnego Centrum 
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Dolnośląskiej Federacji Organizacji 
Pozarządowych. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Podziałanie 5.2.1. – Okres realizacji 
kwiecień 2009 – wrzesień 2010.  
Celem głównym projektu było wsparcie pracowników administracji samorządowej 
w zakresie wypracowania i wdrażania procedur współpracy oraz realizacji zadań 
własnych samorządu terytorialnego przez organizacje pozarządowe. Działania 
projektowe były w całości skierowane do pracowników administracji publicznej, 
a w szczególności do pełnomocników odpowiedzialnych za współpracę z III sektorem, 
którzy uczestniczyli w kompleksowych szkoleniach dotyczących współpracy 
z organizacjami pozarządowymi.  
W ramach projektu Federacja odpowiedzialna była za promocję i upowszechnianie 
projektu poprzez realizację filmów, publikacji, artykułów w prasie oraz umieszczanie 
informacji dot. działań projektowych.  
 
7.Grant Instytucjonalny: W ramach dotacji instytucjonalnej Fundacji im. Stefana 
Batorego powstała nowa strona internetowa Federacji, której celem było usprawnienie 
oraz wzmocnienie komunikacji i przepływu informacji pomiędzy Federacją, 
a organizacjami członkowskimi. Przy wykorzystaniu nowej strony organizacje mogą 
samodzielnie promować swoje działania poprzez zamieszczanie informacji w 
interaktywnym „kalendarzu federacyjnym”, w którym publikowane informacje na temat 
wydarzeń widoczne są nie tylko dla organizacji należących do DFOP, ale także 
wszystkich osób odwiedzających stronę Federacji. Każda organizacja członkowska 
otrzymała osobną podstronę, na której znajdą się informacje na jej temat. Oprócz tego 
na głównej stronie w ruchomym pasku zostały umieszczone logotypy organizacji 
członkowskich, po kliknięciu, których następuje przekierowanie na stronę www danej 
organizacji lub wyświetla się informacja na stronie Federacji. W ramach strony www 
funkcjonują: 4 grupy użytkowników: goście (wszystkie osoby odwiedzające stronę), 
użytkownicy z organizacji członkowskich, użytkownicy zwykli oraz pracownicy 
federacji. Kalendarz Federacyjny, promocyjny system rotacji banerów, kanał RSS, biuro 
Interwencji oraz standardowe elementy stron internetowych: 
 
Działania pozafinansowe: 
 
1. Konkurs o tytuł Niezwykłej Polki w ramach „Akcji Akacja”  
 
W tym roku już po raz 5 nagradzaliśmy Niezwykła Dolnoślązaczkę w ramach konkursu 
Akcja Akacja”. Po raz pierwszy wybieraliśmy też Niezwykłego Dolnoślązaka 2010 r. w 
ramach „Akcji Dąb”. Do konkursu zgłoszonych została rekordowa liczba kandydatur, bo 
aż 89 w tym 32 Panów i 57 Pań. Wybór laureatów nie był prosty, gdyż właściwie 
wszyscy kandydaci zostali już wyróżnieni- są inspiracją dla osób, z którymi pracują i dla 
których nierzadko stanowią inspirację. Niezwykłą Dolnoślązaczką została Agnieszka 
Pasławska z Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci a Niezwykłym Dolnoślązakiem 
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Marek Sadowski ze Stowarzyszenia Regionalnego „Nadodrzański Zakątek”. Kapituła 
konkursu przyznała też kilka wyróżnień. Wśród Pań wyróżniono: Grażynę Smolińską, 
Wiesławę Pohoriło, Łucję Peregrym i Ewę Konczal. Natomiast wśród Panów: Kazimierza 
Pleśniaka, Bogdana Sztubę i  Rafała Plezia. 20 października 2010 r. odbyła się uroczysta 
Gala w Parku Stanisława Tołpy, podczas której laureaci posadzili symbolicznie swoje 
drzewa. Pani Agnieszka – Akację a Pan Marek drzewko Dębu.  
 

 
Finał konkursu o tytuł „Niezwykłej Polki” 

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

2. Wsparcie wdrażania projektów PO KL w obszarze adaptacyjności 
pracowników i przedsiębiorstw – ponadregionalna sieć współpracy. 
Dolnośląska Federacja Organizacji  Pozarządowych jest jednym z siedmiu partnerów 
projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. 
Celem projektu jest podniesienie poziomu wdrażania PO KL poprzez: 

1. Utworzenie międzyregionalnej sieci współpracy w obszarze adaptacyjności 
pracowników i przedsiębiorstw obejmującej Partnerów z województw: 
dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i zachodniopomorskiego 
oraz partnerów społecznych z województwa dolnośląskiego. 

2. Poprawa dostosowania wsparcia PO KL w zakresie adaptacyjności do potrzeb 
regionalnych, w tym ukierunkowanie wsparcia na kolejne lata realizacji 
programu. 

3. Wypracowanie standardów partnerstwa, jako formy współpracy przy realizacji 
projektów w obszarze adaptacyjności. 

DFOP odpowiedzialna była za przeprowadzenie przeglądu dobrych praktyk projektów 
partnerskich z obszaru adaptacyjności. W tym celu stworzony został jednolity 
kwestionariusz i rozesłany do koordynatorów projektu. W sumie otrzymaliśmy 18 
opisów projektów partnerskich z obszaru adaptacyjności. 
 

IX. Przynależność do związków organizacji 

 
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. 
 


