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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 Górze w Górze zorganizował szkolenie pt. „Ochrona danych 

osobowych w organizacjach pozarządowych” 

Dolnośląski Punkt Doradczy dla organizacji pozarządowych w Górze prowadzony przez 

Fundację Pomocy Szkole im. E. Machniewicza zorganizował bezpłatne szkolenie pt. „Ochrona 

danych osobowych w organizacjach pozarządowych”. 

Szkolenie odbyło się 20 lutego br. w godz. 16.00–20.00, w siedzibie organizacji 

pozarządowych przy ul. Podwale w Górze. W spotkaniu uczestniczyło 14 organizacji 

pozarządowych z terenu powiatu Góra i ngo ze Ścinawy. Szkolenie prowadził Przemysław 

Walniczek – ABI Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych oraz 

doradca Dolnośląskiego Punktu Doradczego w Miliczu. 

DPD w Kłodzku – relacja z polsko-czeskiego spotkania ostatkowego 

10 lutego br., na zakończenie karnawału, odbyło się polsko–czeskie sąsiedzkie spotkanie 

ostatkowe. Więcej informacji kliknij 

DPD w Żmigrodzie – relacja ze spotkania Partnerstwa na Rzecz Rozwoju 

Lokalnego Gminy Żmigród "Żmigrodzianie” 

6 lutego br. odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Partnerstwa na Rzecz Rozwoju 

Lokalnego Gminy Żmigród "Żmigrodzianie”. Więcej informacji kliknij 

DPD w Lubinie – relacja ze szkolenia pt. "Ochrona danych osobowych w 

organizacjach pozarządowych 

6 lutego br. w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się w Lubinie szkolenie pt. "Ochrona 

danych osobowych w organizacjach pozarządowych". W szkoleniu udział wzięły organizacje 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/dolnoslaska-siec-doradztwa-pozarzadowego/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/dolnoslaska-siec-doradztwa-pozarzadowego/2018/aktualnosci/artykul/dpd-w-klodzku-informuje/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/dolnoslaska-siec-doradztwa-pozarzadowego/2018/aktualnosci/artykul/dpd-w-zmigrodzie-informuje/
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pozarządowe z powiatu lubińskiego i okolic. Prelegentem był Przemysław Walniczek – ABI 

Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych oraz doradca 

Dolnośląskiego Punktu Doradczego w Miliczu. 

DPD w Lubaniu zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Ochrona danych 

osobowych w organizacjach pozarządowych” 

Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” 

prowadzące Dolnośląski Punkt Doradczy dla organizacji pozarządowych w Lubaniu oraz 

Łużyckie Centrum Rozwoju w Lubaniu zapraszają na bezpłatne szkolenie pt. „Ochrona 

danych osobowych w organizacjach pozarządowych”. 

Szkolenie odbędzie się 6 marca br. (wtorek), w godz. 15:30–19:30 w Lubaniu  w sali 

konferencyjnej ŁCR (TRET, Rynek-Sukiennice 38). Więcej informacji kliknij. 

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, 

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. 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/dolnoslaska-siec-doradztwa-pozarzadowego/2018/aktualnosci/artykul/dpd-w-lubaniu-zaprasza/
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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 

 

Warsztat animacyjny i spotkanie sieciujące dla doradców DPD 

2 lutego br. odbyły się we Wrocławiu: warsztat animacyjny pn. „Animacja – impulsem do 

społecznej zmiany” oraz spotkanie sieciujące dla doradców DPD. 

Głównym celem warsztatu było wspólne wypracowanie nowych, atrakcyjnych metod i 

technik do pracy z organizacjami w powiatach. Uczestnicy mogli zapoznać się z różnymi 

technikami pracy animacyjnej, sami także chętnie dzielili się własnym doświadczeniem 

animacyjnym w pracy z grupami i organizacjami pozarządowymi, które obejmują swoim 

wsparciem. Warsztat został przeprowadzony metodą warsztatu przyszłości, aby uczestnicy 

mogli zobaczyć, czy taka forma pracy może być przez nich wykorzystana w terenie oraz po 

to, aby uzgodnić plan działań animacyjnych dla poszczególnych punktów doradczych. 

Ponadto podczas warsztatu ustalono oficjalny wzór dokumentów DSDP, który będzie 

wykorzystywany w codziennej pracy Doradców. System identyfikacji wizualnej Sieci będzie 

zawierał logotypy wszystkich organizacji pozarządowych prowadzących DPD. Więcej 

informacji kliknij 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/dolnoslaska-siec-doradztwa-pozarzadowego/2018/aktualnosci/artykul/warsztat-animacyjny-i-spotkanie-sieciujace-dla-doradcow-dpd/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/dolnoslaska-siec-doradztwa-pozarzadowego/2018/aktualnosci/artykul/warsztat-animacyjny-i-spotkanie-sieciujace-dla-doradcow-dpd/
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KONKURSY/GRANTY 

 

 
BIULETYN KONKURSOWY WYDAWANY PRZEZ UMWD 

KLIKNIJ 
 
 
 

KONKURSY CENTRALNE 
 
 

 

Ponad 100 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości na sprzęt ratowniczy 

dla strażaków 

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza wielki ogólnopolski program, 

dzięki któremu do Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju trafi 

nowoczesny sprzęt ratowniczy o wartości przekraczającej 100 

milionów złotych. Środki będą pochodzić z Funduszu 

Sprawiedliwości. Strażacy, niosący ochotniczo pomoc ofiarom 

wypadków, zostaną wyposażeni w profesjonalne zestawy medyczne 

i defibrylatory. Więcej informacji 

 
 
 

 

Nabór w PO WER: Programowanie strategiczne - przeciwdziałanie 

ubóstwu i wykluczeniu społecznemu 

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w 

Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr 

POWR.02.05.00-IP.03-00-017/18 „Opracowanie narzędzia do 

programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania 

ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla 

jednostek samorządu terytorialnego”. Więcej informacji  

 
 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Organizacje_pozarzadowe/punkty/luty_2018_konkursy_dla_ngo.pdf
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,10358,ponad-100-mln-zl-z-funduszu-sprawiedliwosci-na.html
https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.05.00-ip.03-00-01718
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„Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury 

sportowej” 

Konkurs przewidziany jest dla jednostek sektora i finansów oraz 

dla organizacji pozarządowych. Wniosek inwestycyjny należy 

złożyć w okresie od 1 marca 2018 do 31 marca 2018 roku. Celem 

programu jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych 

dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Więcej 

informacji kliknij. 

 

„Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, 

pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2018” 

Konkurs przewidziany jest dla organizacji pozarządowych. Wniosek 

należy złożyć do dnia 6 marca 2018 roku do godziny 16:15. Więcej 

informacji kliknij. 

 

Nabór do III edycji Konkursu im. Jana Dormana otwarty! 

Celem Konkursu im. Jana Dormana jest podniesienie jakości 

artystycznej przedstawień w szkołach. Zgłaszane projekty spektakli 

powinny być przygotowane z myślą o potrzebach uczniów w wieku 

10-15 lat  Więcej informacji kliknij. 

 
 
 
 
 

VII Otwarty Konkurs Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i 

Porozumienia 

Celem konkursu jest wsparcie projektów edukacyjnych 

przybliżających wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz wnioski 

dot. pogłębianiu historii i kultury tych państw. Oferty należy 

składać do 9 marca 2018 roku. Więcej informacji kliknij. 

 
 
 
 
 
 

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2156317.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2156317.html
http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/forum_polsko_czeskie_2018
http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/forum_polsko_czeskie_2018
http://www.dorman.e-teatr.pl/
http://cprdip.pl/konkursy,otwarty_konkurs,edycja_2018.html
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KONKURSY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO 

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

 

„Polityka zdrowotna i promocja zdrowia” 

Celem konkursu jest aktywizacja grup senioralnych poprzez 

poprawę jakości życia, tworzenie warunków do zdrowego i 

aktywnego stylu życia. Wnioski należy składać do 9 marca. Więcej 

informacji kliknij. 

 

Realizacja zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i 

społecznej w 2018 r. 

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących 

zadań: 

A. Kontynuacja idei projektu „Razem w pełni sprawni”. 

B. Udostępnienie usług asystenckich dla osób z 

niepełnosprawnościami. 

C. Organizacja warsztatów oraz przeglądu twórczości artystycznej 

osób niepełnosprawnych. 

D. Prowadzenie akcji profilaktycznej w dolnośląskich szkołach 

przeciw wypadkom skutkującym trwałą niepełnosprawnością. 

E. Prowadzenie warsztatów/szkoleń dotyczących seksualności 

osób niepełnosprawnych 

F. Aktywizacja osób niepełnosprawnych przez sport. 

G. Organizacja szkolenia dla kadry dolnośląskich zakładów 

aktywności zawodowej w zakresie wypalenia zawodowego i pracy 

z osobami niepełnosprawnymi. Więcej informacji kliknij. 

 
 

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,42794,idmp,127,r,r
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,42794,idmp,127,r,r
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,42759,idmp,127,r,r
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KONKURSY OGŁOSZONE PRZEZ INNE PODMIOTY 

III edycja programu LECHSTARTER 

Stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty działające na rzecz 

lokalnych społeczności mogą zgłaszać swoje projekty w kategorii 

GRANTY lub MIKROGRANTY – zależnie o skali planowanego 

przedsięwzięcia  Więcej informacji kliknij. 

 

 

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2018! 

[patronat ngo.pl] Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła 

Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać 

Szanse 2018" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program     

skierowany jest do organizacji pozarządowych z miejscowości do 

20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które 

otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie 

Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku. kliknij 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II edycja Programu Grantowego "Dobro Wspólne" Zapraszamy 

OPP do udziału w programie grantowym, w którym można zdobyć 

bezpłatną obsługę kampanii reklamowej organizacji. Na każdym 

kroku realizacji kampanii reklamowej organizacja otrzyma w 

ramach grantu bezpłatną, profesjonalną i skuteczną obsługę. 

kliknij 

 

 

https://lechstarter.urbanforms.org/?utm_campaign=Lech%20Starter%202018&utm_source=artykul&utm_medium=%2FDisplay%2FDisplay%2FNGO.pl%2FArtykul%20sponsorowany
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2150728.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2151503.html
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INFORMACJE – PORADY 

 

 

Rodo i ochrona danych osobowych - czy nas to dotyczy? 

25 maja 2018 roku wejdą w życie nowe przepisy dot. ochrony 

danych osobowych. Wielu z nas dokumentację wdraża, a wielu nie 

wie czy NGO’sy muszą to zrobić. O tym można posłuchać i poczytać 

na portalu NGO.pl kliknij oraz kliknij 

 
 
 

Wypełnienie formularza CIT-8 oraz wysłanie go do 31 marca do 

urzędu skarbowego jest obowiązkiem każdej organizacji 

pozarządowej (nawet jeśli zdecydowała się na prowadzenie 

uproszczonej księgowości). W mniejszych NGO można spróbować 

zrobić to samodzielnie. kliknij 

 

Jak przekazać 1% za 2017 rok? 

Kto może i jak przekazać 1% dla organizacji OPP można przeczytać 

tu: kliknij i tu: kliknij 

 

 

Zaproszenie do prac nad projektem „Programu współpracy 

Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami 

pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2019 rok" 

W związku z rozpoczęciem przez Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego prac nad projektem „Programu współpracy 

Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2019 rok" zapraszamy do 

uczestnictwa w opracowaniu projektu ww. dokumentu. kliknij 

 

 

CIT-8 

http://poradnik.ngo.pl/dane-osobowe-w-organizacji-pozarzadowej
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2125201.html
http://poradnik.ngo.pl/obowiazki-formalno-prawne-cykliczne-obowiazki
http://pozytek.ngo.pl/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/jedenprocent/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/zaproszenie-do-prac-nad-projektem-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-5/
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Pieczątka w organizacji? 

Czy w organizacji pozarządowej musimy mieć pieczątkę? Problem 

wydaje się banalny, aczkolwiek warto zobaczyć tę infografikę kliknij 

 

 

DZIAŁANIA NGO W POWIECIE MILICKIM 

 

W MARCU PRZEDSTAWIMY DZIAŁANIA NGO W POWIATACH LEGNICA I BOLESŁAWIEC 

 

Partnerstwo dla Doliny Baryczy – To  organizacja pozarządowa, działającą aktywnie od 2008 
roku na rzecz zrównoważonego rozwoju Doliny Baryczy. Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania zrzesza przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego, społecznego a także 
osoby fizyczne, jako podmioty zamieszkałe i/lub działające na obszarze Doliny Baryczy, 
objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR). 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym 
zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, 
mającym na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i rybackich 
Doliny Baryczy w oparciu o wykorzystanie walorów przyrodniczo - kulturowych, szczególnie 
obszaru „Natura 2000”. 

Obszar działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” – znajduje się w północno 
- wschodniej części województwa dolnośląskiego oraz w południowo - zachodniej części 
województwa wielkopolskiego. W skład LGD wchodzi 8 gmin: Cieszków, Krośnice, Milicz, 
Twardogóra i Żmigród z terenu województwa dolnośląskiego i Przygodzice, Odolanów oraz 
Sośnie z terenu województwa wielkopolskiego. Od położenia i nazwy rzeki Barycz obszar,  
w potocznym rozumieniu oraz w niniejszym dokumencie, funkcjonuje jako obszar Doliny 
Baryczy. więcej 

Szkółka Piłkarska Milicz – organizacja powstała przy współpracy ówczesnego Inkubatora 
NGO w Miliczu i działa już niecałe 5 lat. Jej głównym celem jest wsparcie wszystkich dzieci, 
które chcą rozwijać swoje pasje – pasję sportową tj. grę w piłkę nożną. Od 2 lat mocno 
angażuje się w działania charytatywne podczas organizacji swoich turniejów. Dzieciaki oraz 
rodzice w ramach wolontariatu przygotowują atrakcje sportowe oraz kącik kulinarny po to, 
aby wesprzeć chorą na EB (pęcherzowe oddzielanie się naskórka) 3- letnią miliczankę 
Michalinę Plewkę. Najbliższy Turniej odbędzie się 24 lutego br. o godzinie 9:00 w hali 
sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Miliczu. Organizacja zajmuje się propagowaniem 
działań sportowych oraz zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży. Klub może 
poszczycić się różnymi osiągnieciami na arenie powiatu milickiego, województwa 

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2156387.html
http://nasza-barycz.pl/
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dolnośląskiego, a nawet krajowej i międzynarodowej. Trenerem szkółki jest Krzysztof 
Szewczyk wychowanek KS Barycz Milicz, były zawodnik WKS ŚLĄSKA WROCŁAW czy LEGII 
WARSZAWA. Szkółka otworzyła drogę do „piłkarskiej kariery” 9. młodym talentom, którzy 
prosto ze szkółki trafili do Akademii Piłkarskiej Śląska Wrocław. Więcej informacji 

 

Stowarzyszenie Abstynenckie „Abstynent” – Organizacja zajmuje się szeroko rozumianą 
profilaktyką uzależnień. Dzięki niej od wielu lat w Miliczu co roku organizowane są Milickie 
Dni Trzeźwości, które dzięki pomysłowi członków Zarządu mogą liczyć na dużą frekwencję  
i zaproszonych gości m.in. aktora Lecha Dyblika, milickiego strongmana Tadeusza Hryciuka, 
zespołu liryczno-muzycznego z Tomaszowa Jerzego Fiodorczuka czy Ani Pietrzak z zespołem 
Partita. Stowarzyszenie przy swoich imprezach stawia także na dzieci, które korzystają  
z różnych form animacyjnych. Na co dzień Abstynenci szerzą swoje cele poprzez spotkania 
integracyjne w regionie, w województwie czy całym kraju korzystając z różnego typu 
pikników integracyjnych. W najbliższym czasie Stowarzyszenie rozpoczyna projekt, w ramach 
którego odbędą się zajęcia z zakresu rzeźby I malarstwa. Podsumowaniem projektu będzie 
uroczyste jego zakończenie, nawiązujące tematyką do 100 rocznicy Odzyskania 
Niepodległości. Więcej informacji 

 

Fundacja Mobilni Polacy – Fundacja Mobilni Polacy to inicjatywa mająca na celu aktywizację 

społeczności lokalnej w powiecie milickim, promocję wolontariatu lokalnego oraz 

międzynarodowego (EVS),  wspieranie budowy społeczeństwa obywatelskiego i wszelkich 

działań emancypacyjnych, pozwalających na uzyskanie niezależności (również finansowej) 

młodym twórcom. 

Fundacja działa w ramach projektów EVS i programu Youth in Action, a obecnie Erasmus + 

od 2011 r. Zajmuje się zarówno koordynowaniem, goszczeniem jak i wysyłaniem 

wolontariuszy EVS. 

Pracę Fundacji dostrzega społeczność lokalna, w krajobraz której działania Fundacji Mobilni 

Polacy i wolontariuszy wpisały się w ciągu ostatnich 4 lat bardzo intensywnie i pozytywnie. 

więcej 

 

Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Miliczu” – skupia 
seniorów z powiatu milickiego. Celem organizacji jest prowadzenie edukacji senioralnej  
w różnych dziedzinach nauk, w szczególności w zakresie medycyny, profilaktyki zdrowia, 
nauk humanistycznych czy kultury, sztuki i kultury fizycznej. W ramach działań statutowych 
prowadzone są następujące zadania: zespół słowno-muzyczny „Mała Scena” pod 

https://www.facebook.com/MiliczUKS/
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Abstynenckie-Abstynent-606549082820590/
http://mobilnipolacy.org.pl/
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kierownictwem mgr Haliny Zimnej, chór „Betinki” pod batutą Bettiny Harnischfeger, lektorat 
języka angielskiego prowadzony przez mgr Agnieszkę Nowacką i języka niemieckiego, 
prowadzony przez mgr Annę Stachurską. Kolejną formą aktywności jest „milicki geriorytm” 
zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjno-rekreacyjnej prowadzone przez mgr Annę 
Połubek. W stowarzyszeniu od początku spisywana jest, przez panie mgr Halinę Zimną i mgr 
Marię Gordziejewską, kronika UTW w Miliczu. Spotkania UTW odbywają się w każdą środę  
w godzinach 11:00 – 13:00 w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. ks. E. 
Waresiaka 7. Organizacja stara się o wpłaty z 1%  nr KRS:0000281047. Dzięki wpłatom może 
ubiegać się o poszerzenie spectrum działalności. 

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych – organizacja 

prowadząca Dolnośląski Punkt Doradczy w Miliczu od ćwierć wieku zajmuje się szeroko 

rozumianym i kompleksowym wsparciem osób z niepełnosprawnością z powiatu milickiego  

i powiatów ościennych. Gama oferowanych metod terapeutyczno-edukacyjnych  

i pomocowych skierowana jest do osób w każdym wieku z różnymi niepełnosprawnościami. 

W ramach stowarzyszenia funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki, w tym Ośrodek Wczesnej 

Interwencji, Poradnia Logopedyczna i Rehabilitacyjna, Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno- 

Wychowawczy, w tym Niepubliczne Przedszkole oraz Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, 

a dla starszych Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy  

i Mieszkalnictwo Treningowe. W tym roku organizacja stoi przed nowym wyzwaniem tj. 

zorganizowania IV Koncertu Charytatywnego z udziałem wieloletniej wokalistki Varius Manx 

Moniki Kuszyńskiej, która po 12 latach od wypadku wraca do Milicza pod szyldem MSPDION. 

Koncert odbędzie się 13 kwietnia 2018 roku w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Miliczu  

o godzinie 18:00. Dochód z koncertu ma za zadanie wspomóc rehabilitację i diagnostykę 

dzieci od 3 tygodnia życia. Serdecznie zapraszamy. Więcej informacji o koncercie 

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, która zbiera wpłaty z 1% na działania 

statutowe, w tym pomoc rehabilitacyjną dla dzieci i młodzieży. KRS: 00000 28932. Darmowy 

program do rozliczania 1% kliknij.  

 

Przygotował: 
Informacje DPD w Miliczu 
Kopernika 20, 56-300 Milicz 
tel. 535-754-861 

http://www.mspdion.org.pl/koncert-charytatywny-moniki-kuszynskiej/314
http://www.mspdion.org.pl/podaruj-1-podatku/65
http://www.mspdion.org.pl/podaruj-1-podatku/65

