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„DFOP - profesjonalne wsparcie dla III sektora”  jest kontynuacją projektu „Konsolidacja 
działań na rzecz III sektora na Dolnym Śląsku” i ma na celu instytucjonalne wzmocnienie 
potencjału organizacji członkowskich DFOP. Projekt będzie trwał od lipca do grudnia 2008 r.  
 
W ramach projektu będą podejmowane następujące działania: 

1. Konsultacje i doradztwo w zakresie: 
 

� Porad prawnych w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji i 
udzielanie informacji o aktach prawnych, których znajomość konieczna jest do 
prawidłowego funkcjonowania organizacji pozarządowej, w szczególności 
takich jak Ustawa o Działalności PoŜytku Publicznego i o Wolontariacie, 
Ustawa o Fundacjach, Prawo o Stowarzyszeniach, itp. MoŜliwości uzyskania 
statusu poŜytku publicznego, jakie korzyści i obowiązki wiąŜą się z 
posiadaniem statusu OPP, konsultowanie statutów organizacji ubiegających się 
o status OPP; 

� Spraw rachunkowych i księgowych, takich jak sporządzanie prawidłowych 
bilansów rocznych, sporządzanie prawidłowego sprawozdania finansowego  
z realizacji projektu, rozliczanie darowizn, rozliczanie zbiórki publicznej itp. 

� Konsultacji z zakresu moŜliwości pozyskiwania środków na działalność 
organizacji.  

� Konsultacji projektów. 
� Konsultacji z zakresu współpracy organizacji pozarządowych z samorządem 

lokalnym. 
� Konsultacji społecznych dokumentów w tym rocznych programów współpracy 

w kontekście realizowanych projektów. 
 

Usługi informacyjno-konsultacyjne świadczone będą na bieŜąco przez konsultanta we 
wrocławskim biurze wnioskodawcy w godzinach 8.30-16.30. W przypadku porad z 
zakresu prawa i księgowości będzie wymagane wcześniejsze umówienie się. Poza 
usługami świadczonymi bezpośrednio w biurze, będzie równieŜ moŜliwość udzielania 
konsultacji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 
2. Szkolenia z zakresu nowoczesnych technologii. 

W ramach działania zostanie przeprowadzony cykl szkoleń z zakresu obsługi 
komputera dla początkujących, obejmujący takie zagadnienia jak: 

� obsługa komputera od podstaw, 
� praca w środowisku Windows, 
� praca w Internecie (e-mail, wyszukiwanie informacji, komunikatory 

internetowe), 
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� podstawy pakietu MS Office - edytora tekstu MS Word, arkusza 
kalkulacyjnego MS Excel, edytora prezentacji PowerPoint. Będzie teŜ istniała 
moŜliwość przeprowadzenia szkolenia na bezpłatnym odpowiedniku MS 
Office – Openoffice.org. 

 
Szkolenia przeprowadzane będą w salach komputerowych w Wałbrzychu, Legnicy lub 
Głogowie. Jeśli członkowie organizacji wyraŜą chęć i będą mieli odpowiednie zaplecze 
techniczne będzie istniała moŜliwość dojazdu trenera i przeprowadzenia szkolenia w 
siedzibie organizacji. 
 
3. Powołanie grupy inicjatywnej na rzecz współpracy z samorządem lokalnym. 
 
W ramach modułu nawiązany zostanie  kontakt z przedstawicielami lokalnej administracji 
publicznej (członkiem Zarządu Miasta Wrocław, Wrocławskiej Rady PoŜytku 
Publicznego, przewodniczącymi komisji zajmujących się obszarami waŜnymi dla sektora 
pozarządowego) dotyczący: 
� prezentacji realizowanego projektu, 
� promocji sektora pozarządowego, 
� wskazywania zadań publicznych, które mogą realizować  organizacje, 
� wypracowania projektu dokumentu  strategicznego rozwoju NGO i współpracy  

z samorządem lokalnym. 
Odbędą się 4 spotkania grupy inicjatywnej. Grupa ta liczyć będzie ok. 15 osób, składać się 
będzie z przedstawicieli organizacji pozarządowych (wybranych spośród siebie), 
przedstawicieli Urzędu Miasta Wrocław oraz Wrocławskiej Rady Działalności PoŜytku 
Publicznego.  

 
4. Forum członków DFOP. 
W celu polepszenia przepływu informacji pomiędzy członkami Federacji na stronie 
internetowej www.dfop.org.pl powstanie zakładka o nazwie forum. W tym miejscu 
członkowie DFOP będą mogli swobodnie wymienić się informacjami, doświadczeniami  
a takŜe umieścić notkę na temat wydarzeń organizowanych przez organizację i tym 
samym zaprosić innych uczestników forum. Forum będzie narzędziem do szybkiej 
komunikacji pomiędzy członkami DFOP. 

 
5. Newsletter i zestawienie grantów. 
 
Średnio co 3 tygodnie organizacje członkowskie DFOP będą otrzymywały drogą mailową 
newsletter zawierający istotne informacje dla III sektora oraz informację zawierającą 
wykaz dotacji, grantów i konkursy przeznaczone dla organizacji pozarządowych. 
Dodatkowo będzie moŜliwość pobrania takiej informacji ze strony www.dfop.org.pl. 
 
6. Spotkanie informacyjno – integracyjne. 
 
W ramach projektu w grudniu odbędzie się dwudniowe spotkanie informacyjno – 
integracyjne, podczas którego zostanie podsumowany projekt i przedstawione osiągnięte 
rezultaty. Ponadto zostaną wypracowane priorytety działań na 2009 rok. 


