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Znajdziecie nas na stronie 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 

kliknij 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami tam zamieszczonymi. 

 

WIADOMOŚCI SIECI 
 

 

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, 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. 

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 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/dolnoslaska-siec-doradztwa-pozarzadowego/2018/
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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 

WYDARZYŁO SIĘ !!!: 
 
WROCŁAW – II Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych – 6 czerwca br.  

Niemal 400 osób i około 150 organizacji pozarządowych z Wrocławia zebrało się 6 czerwca br. 
w Centrum Sektor 3 przy ul. Legnickiej na II Kongresie Wrocławskich Organizacji 
Pozarządowych. Nie zabrakło przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego. Kongres wraz z Rafałem Dutkiewiczem, Prezydentem Wrocławia otwierał 
Jerzy Michalak, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. W grupie branżowej 
dotyczącej osób z niepełnosprawnościami uczestniczył z kolei Paweł Parus, pełnomocnik 
Marszałka ds. osób niepełnosprawnych.   

                                                             
 

ŻMIGRÓD – DZIEŃ SPOŁECZNEJ SUPER MOCY – 20 maja br. 

20 maja br. w Żmigrodzie, na terenie zespołu pałacowo – parkowego, odbyły się Dolnośląskie 
Targi Organizacji Pozarządowych – „Dzień Społecznej Super Mocy” , którego koordynatorem 
było Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej i DPD 
w Żmigrodzie. 
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WROCŁAW – Dolnośląskie Forum Pełnomocników ds. organizacji pozarządowych – 6 czerwca br.  

6 czerwca br. z inicjatywy Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD 
odbyło się we Wrocławiu Dolnośląskie Forum Pełnomocników ds. organizacji 
pozarządowych, w którym uczestniczyli urzędnicy odpowiedzialni za współpracę 
samorządów gminnych i powiatowych z organizacjami pozarządowymi. 
http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-
pozarzadowe/aktualnosci/artykul/dolnoslaskie-forum-pelnomocnikow-ds-organizacji-
pozarzadowych/ 

 
 

WROCŁAW – prelekcja pt. „Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych 
w świetle nowych regulacji – 13 czerwca br.  

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD zaprosił przedstawicieli 
wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na prelekcję pt. „Ochrona danych 
osobowych w organizacjach pozarządowych w świetle nowych regulacji”.  

 
 

SZKOLENIA  

Bezpłatna prelekcja w Wałbrzychu – 20 czerwca br. 

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD przy współpracy z Biurem 
Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu zaprasza przedstawicieli 
wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska na spotkanie informacyjne 
w Wałbrzychu, które odbędzie się 20 czerwca br. w godz. 10.00-15.00, w Ratuszu, Plac 
Magistracki 1, sala nr 26 (II piętro).  

W programie:  
1) Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów realizowanych na podstawie ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2) Prawidłowe opisywanie dokumentów finansowo-księgowych oraz ich księgowanie. 

3) Nowe wzory ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych, dotyczące dotacji 
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przyznawanych. w ramach otwartych konkursów ofert oraz przyznawanych w trybie 
pozakonkursowym, w oparciu o art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 

4) Odpłatna działalność organizacji pożytku publicznego. 

5) Świadczenia wolontariuszy w zadaniach publicznych. 

6) Prowadzenie działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe. 

7) Rozliczanie dotacji, rozliczanie zbiórek publicznych oraz rozliczanie wpłat od uczestników. 

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 15 czerwca br. na adres e-mail: 
slawomir.wojcik@umwd.pl. 

 
 

OGŁOSZENIA  

„Robił rzeczy, które inni baliby się wymyślać”. Wspomnienia o Bartoszu Mioduszewskim 

W czerwcu 2018 r. zginął tragicznie Bartosz Mioduszewski,  ratując uwięzionych w pożarze 
ludzi. Był jednym z nas – wieloletnim członkiem organizacji pozarządowych,  animatorem 
kultury i menadżerem. Działał aktywnie  w  federacji  Mazowia na rzecz 3 sektora  
i współpracy międzysektorowej,  w Komisji Dialogu Społecznego do spraw 
niepełnosprawnych i w WRZOS Wspólnocie Roboczej Związków  Organizacji Socjalnych. Na 
zawsze pozostanie w naszej pamięci. 

 

Konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego 
z organizacjami pozarządowymi 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konsultacje projektu „Programu współpracy 
Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2019 r.” 
Projekt dokumentu dostępny jest na stronie: 
http://www.umwd.dolnyslask.pl/wwzop/program-wspolpracy-z-
ngo/sprawozdawczosckonsultacje/artykul/konsultacje-projektu-programu-wspolpracy-
samorzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-organizacja-3/.  

Uwagi i opinie można zgłaszać do 15 lipca br.  

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-
pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/konsultacje-projektu-programu-
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wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-organizacja-4/ląsku na 2019 rok” 

 

SPRAWOZDANIA – do 10 lipca wszystkie organizacje składają do Urzędu Skarbowego  
sprawozdania finansowe za 2017 r. Natomiast do 16 lipca sprawozdania do KRS (tylko drogą 
elektroniczną) składają organizacje prowadzące działalność gospodarczą, a organizacje 
pożytku publicznego umieszczają sprawozdania w bazie sprawozdań OPP. 

 

RODO w organizacji pozarządowej 

Od 25 maja br. zaczęło obowiązywać unijne Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych 
Osobowych (RODO), które zastąpiło przepisy dotychczasowej ustawy o ochronie danych 
osobowych. Przepisy RODO dotyczą wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe, w tym 
również organizacji pozarządowych. 

Przydatne linki i materiały: 

•   Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (zwane również RODO).   

•    Informacje o RODO na portalu ngo.pl 
  –  http://poradnik.ngo.pl/wiadomosci/podobne/2176884.html 

•    Strona Urzędu Ochrony Danych Osobowych - https://uodo.gov.pl   

•    Poradnik RODO Fundacji Panoptykon - https://panoptykon.org/poradnik-RODO 

 

 

KONKURSY/GRANTY 
 

 
1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza II nabór w 2018 r. 
wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ”Edukacja ekologiczna”. 
Termin naboru: 28 maja 2018 r. – 21 grudnia 2018 r. Cel programu: 
1) Cel główny: Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw 

ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju; 
2) Cele szczegółowe: 

a) upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju; 

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosci/podobne/2176884.html
https://uodo.gov.pl/
https://panoptykon.org/poradnik-RODO
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b) kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży; 
c) aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony 

środowiska i zrównoważonego rozwoju. 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 
Warszawa z dopiskiem: II nabór 2018 r. „Edukacja ekologiczna”; 
http://nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/ 
 
2. Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: 
„Przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości 
artystycznej jako formy aktywnego włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, w życie szkoły i środowiska lokalnego”. Termin 
składania ofert mija 2 lipca 2018 r.  
https://bip.men.gov.pl/strony/przygotowanie-koncepcji-oraz-przeprowadzenie-
ogolnopolskiego-przegladu-tworczosci-artystycznej-jako-formy-aktywnego-wlaczania-
uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-w-tym-z-niepelnosprawnosci.html 
 
3. „Zmieniaj świat. Budimex 50 lat”.  Wszystko , co robisz z myślą o innych, o ich potrzebach, 
oczekiwaniach dotyczących  przestrzeni publicznej, wpływając na jej zmianę  jakościową. 
Nieważne czy w skali makro, budując autostrady i mosty, czy mikro, projektując małą 
architekturę. Integralną częścią każdego zgłoszenia powinien być przemyślany projekt 
stworzenia lub aranżacji wspólnej przestrzeni. Dotacje od 35.000,00 do 500.000,00 zł. Etapy 
programu: 15 maja - 10 lipca - Przyjmowanie zgłoszeń na www.zmieniajswiatbx50.pl; 
Początek sierpnia - Posiedzenie Jury i wybór 3 laureatów.; DO 15 SIERPNIA; Wybór laureatów 
i ogłoszenie wyników na stronie www.zmieniajswiatbx50.pl; DO 10 WRZEŚNIA; Finał 
i wyłonienie zwycięzcy - Październik-grudzień - Realizacja zwycięskiego projektu. Szczegóły na 
stronie: https://zmieniajswiatbx50.pl/zgloszenie 
 
4. Od 15 maja do 10 lipca br. Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na 
dofinansowanie dożywiania  dzieci, w ramach programu Pajacyk na rok szkolny 2018/2019. 
O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się szkoły podstawowe, gimnazja 
i samodzielne świetlice. Więcej na : www.pajacyk.pl 1. 
 
5. Fundacja Batorego zaprasza do składania wniosków wstępnych w programie "Demokracja 
w Działaniu" w 2018 roku.  Dotacje skierowane są dla organizacji, które zajmują się ochroną 
praw człowieka i równości wszystkich obywateli, przeciwdziałają dyskryminacji, stoją na 
straży przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa. Dotacje mogą być 
przeznaczone na działania służące wzmocnieniu organizacji i umożliwiające stabilne 
i efektywne prowadzenie działalności statutowej i mają charakter wsparcia 
„instytucjonalnego”.  
Organizacje mogą ubiegać się o dotacje w wysokości od 20 tys. do 150 tys. zł. Wnioski 
przyjmowane są do 15 września br.  

http://nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/
https://bip.men.gov.pl/strony/przygotowanie-koncepcji-oraz-przeprowadzenie-ogolnopolskiego-przegladu-tworczosci-artystycznej-jako-formy-aktywnego-wlaczania-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-w-tym-z-niepelnosprawnosci.html
https://bip.men.gov.pl/strony/przygotowanie-koncepcji-oraz-przeprowadzenie-ogolnopolskiego-przegladu-tworczosci-artystycznej-jako-formy-aktywnego-wlaczania-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-w-tym-z-niepelnosprawnosci.html
https://bip.men.gov.pl/strony/przygotowanie-koncepcji-oraz-przeprowadzenie-ogolnopolskiego-przegladu-tworczosci-artystycznej-jako-formy-aktywnego-wlaczania-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-w-tym-z-niepelnosprawnosci.html
https://zmieniajswiatbx50.pl/zgloszenie


                         
 

Dolnośląskie Punkty Doradcze tworzące Dolnośląską Sieć Doradztwa Pozarządowego  dofinansowane są ze środków 
budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

 

                                                  

                              Biuro projektu 56-200 Góra ul. Podwale24/6 tel. 604 881 760 

Więcej informacji na stronie: http://bit.ly/Zasady_dotacji_Demokracja_w_dzialaniu 
 
6. Szybkie Granty Funduszu Obywatelskiego. Fundusz zbiera pieniądze i wspiera organizacje 
z całej Polski, które uczą o prawach obywatelskich, bronią ich i zapraszają , by mimo różnic, 
usiąść przy wspólnym stole. Szybkie granty są niewielkie (od 500 zł do 3000 zł) i wspierają 
działania obywatelskie podejmowane w reakcji na bieżące wydarzenia. Nie ma listy tzw. 
kosztów kwalifikowanych ani wkładu własnego. Wnioski  o granty przyjmowane są na 
bieżąco przez cały rok na adres: szybkiegranty@funduszobywatelski.pl.  
Więcej informacji  o zasadach ubiegania się o szybki grant i formularz wniosku można znaleźć 
na stronie: http://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe 
 
7. Amerykańska Fundacja Charlesa Stewarta Motta przyznaje dotacje organizacjom 
z Europy Środkowej i Wschodniej na projekty promujące budowę społeczeństwa 
obywatelskiego i ochronę środowiska. O dotacje w ramach programu Społeczeństwo 
Obywatelskie oraz programu Środowisko mogą się ubiegać organizacje zajmujące się 
rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, zwalczaniem biedy lub ochroną środowiska.  
Organizacje ubiegające się o dotację przygotowują list zawierający opis projektu 
i szczegółowy plan finansowy. Wnioski można składać przez cały rok na co najmniej 
4 miesiące przed rozpoczęciem projektu. Minimalna kwota dotacji wynosi 15 000 dolarów, 
a maksymalna 250 000 dolarów.  
Szczegółowe informacje na stronie Fundacji Charlesa Stewarta Motta 
http://www.eurodesk.pl/granty/dotacje-fundacji-charlesa-stewarta-motta 
 
 

 

INFORMACJE – PORADY 
 

 

FUNDACJA CZY STOWARZYSZENIE 

Fundacja i stowarzyszenie to dwie różne i najbardziej typowe formy prawne organizacji 

pozarządowych. Formalną różnicę między nimi prezentuje poniższe zestawienie, jednak w praktyce 

ich działalność może być zbliżona. 

Stowarzyszenie Fundacja 

założyciele 

▪   min. 7 założycieli ▪ fundator/założyciel – jeden lub wielu 

http://bit.ly/Zasady_dotacji_Demokracja_w_dzialaniu
http://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe
http://www.eurodesk.pl/granty/dotacje-fundacji-charlesa-stewarta-motta
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Stowarzyszenie Fundacja 

członkowie 

▪ są członkowie ▪ nie występuje pojęcie „członkostwa”  

władze 

▪ walne zebranie członków 
▪ komisja rewizyjna 
▪ zarząd 

▪ zarząd 
▪ organ kontroli wewnętrznej (rada fundacji, 

rada nadzorcza, komisja rewizyjna) – 
nieobowiązkowo 

cele i formy działań 

▪ możliwy jest każdy cel zgodny z prawem 
▪ cel niezarobkowy 
▪ celem może być wspieranie własnych 

członków (np. Stowarzyszenie 
Miłośników Gry w Krykieta, którego 
głównym celem jest rozwój 
zainteresowań i wspieranie członków 
stowarzyszenia) 

▪ cele mogą być nierealne, nierzeczywiste 
▪ możliwość prowadzenia nieodpłatnej i 

odpłatnej działalności pożytku 
publicznego 

▪ cel powinien być zgodny z prawem, 
społecznie lub gospodarczo użyteczny 

▪ cel niezarobkowy 
▪ cel nie może polegać na wspieraniu 

członków władz 
▪ cel nie może być nierealny 
▪ możliwość prowadzenia nieodpłatnej i 

odpłatnej działalności pożytku publicznego 

odbiorcy działań 

▪ członkowie organizacji i/lub osoby spoza 
organizacji 

▪ osoby spoza organizacji 

  

majątek 

▪ na etapie tworzenia nie jest potrzebny 
majątek (to ludzie stanowią „kapitał”) 

▪ podstawą działania fundacji jest majątek, w 
który fundację wyposaża fundator – tzw. 
fundusz założycielski ustanowiony przez 
fundatora, mogą to być zarówno pieniądze 
jak i ruchomości oraz nieruchomości 

▪ odrębny fundusz w wysokości min.1000 zł 
na działalność gospodarczą 

źródła finansowania 
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Stowarzyszenie Fundacja 

▪ administracja centralna i samorządowa 
(np. dotacje) 

▪ organizacje grantodawcze 
▪ osoby fizyczne i prawne (np. darowizny, 

zbiórki publiczne) 
▪ własna działalność zarobkowa (odpłatna 

działalność pożytku publicznego, 
działalność gospodarcza) 

▪ składki członkowskie 

▪ administracja centralna i samorządowa (np. 
dotacje) 

▪ organizacje grantodawcze 
▪ osoby fizyczne i prawne (np. darowizny, 

zbiórki publiczne) 
▪ własna działalność zarobkowa (odpłatna 

działalność pożytku publicznego, 
działalność gospodarcza) 

 

 

 

DZIAŁANIA NGO W POWIECIE LUBAŃSKIM  
W lipcu przedstawimy działania ngo w powiatach: ząbkowickim 

i zgorzeleckim  
 

I. FESTYN DZIEŃ AKTYWNEJ RODZINY „DAR” – 17.06.2018 / Lubań 

17 czerwca 2018 r. (niedziela) w Lubaniu odbył się  festyn Dzień Aktywnej Rodziny „DAR”. 
Organizatorami byli: lubańskie organizacje pozarządowe oraz Miasto Lubań.  
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W programie znalazły się m.in.: Las atrakcji, poszukiwanie skarbów,  zabawy rekreacyjne, 
miasteczko historyczno-mineralogiczne, kreatywne animacje, gra plenerowa „112 mali 
ratownicy” , występy dzieci ze żłobka miejskiego, przedszkoli, Akademii Malucha, występy 
zespołu Wędrowne Gitary, występy organizacji pozarządowych: Lubaniacy, DGL Nurt, LSA 
Odnowa, Złote Nutki przy UTW w Lubaniu, Echo Bukowiny i wiele innych atrakcji. 
 
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I GRUPY NIEFORMALNE TWORZĄCE DAR (Dzień Aktywnej 
Rodziny): 

• Koordynacja współpracy: Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu 
Terytorialnego Pogranicze w Lubaniu 
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• Dolnośląska Grupa Literacka NURT 

• Grupa PROTOTYPE 

• Fundacja Bukowińska "Bratnia Pomoc" w Lubaniu 

• Klub Honorowych Dawców Krwi przy SM w Lubaniu 

• Klub Liderów Młodzieżowych przy Stowarzyszeniu P-ZFST Pogranicze 

• Klub Pionierów Ziemi Lubańskiej 

• Lubańskie Stowarzyszenie Mieszkańców PANACEUM 

• LSA ODNOWA w Lubaniu 

• Ludowy Zespół Sportowy Zaręba 

• Łużyckie Stowarzyszenie Miłośników Modelarstwa w Lubaniu PASJONAT 

• M-GLKS Kwisa Lubań 

• PTSM – Oddział Łużycki w Lubaniu 

• PTTK – Oddział Pogórze Izerskie w Lubaniu 

• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy w Lubaniu 

• SKOB Lubań 

• Stowarzyszenie SOMOSIERRA 

• Stowarzyszenie SIÓDME NIEBO 

• Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Olszyny 

• Stowarzyszenie WYLOGUJ SIĘ 

• TPD Oddział Miejski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubaniu 

• Uniwersytet Trzeciego Wieku przy OWD 

• ZHP Hufiec Lubań 
INSTYTUCJE MIASTA LUBAŃ 

• Łużyckie Centrum Rozwoju,  

• Miejski Dom Kultury,  

• Muzeum Regionalne,  

• Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna,  

• Ośrodek Wsparcia Dziennego,  

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,  

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
 
WIĘCEJ INFORMACJI NT. WYDARZENIA: 
https://pl-pl.facebook.com/events/176669332948031/ 
https://www.youtube.com/watch?v=CBbGMRH5Rkw&feature=youtu.be 
 
 
PREZENTACJA ORGANIZACJI I GRUP TWORZĄCYCH „DAR 2018”: 
Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego Pogranicze  
w Lubaniu 
Stowarzyszenie powstało z inicjatywy wójtów, burmistrzów, starostów i radnych Sejmiku 

https://pl-pl.facebook.com/events/176669332948031/
https://www.youtube.com/watch?v=CBbGMRH5Rkw&feature=youtu.be
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Województwa Dolnośląskiego (jako osób prywatnych) z 4 przygranicznych powiatów: 
bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego. Głównym celem działalności 
jest rozwój pogranicza dolnośląskiego. Stowarzyszenie prowadzi szeroką wymianę 
doświadczeń w pracy samorządowej pomiędzy członkami organizacji. Zajmuje się 
inicjowaniem i wspieraniem współpracy pomiędzy różnymi środowiskami na polsko-czesko-
niemieckim pograniczu. Posiada partnerów w Niemczech i Czechach. Współpracuje  
z wieloma lokalnymi instytucjami i organizacjami. 
Odbiorcy działań: 

• Dzieci, młodzież, nauczyciele, edukatorzy, szkoły, seniorzy, samorząd lokalny, 
organizacje pozarządowe, rolnicy ekologiczni. 

Oferta:  

• Stowarzyszenie realizuje projekty finansowane z programów unijnych 0i krajowych. 
Informacja nt. bieżących działań jest dostępna na stronie internetowej organizacji. 

• Od 2007 r.  pełni funkcję Biura Kontaktowego pomiędzy Dolnym Śląskiem i Saksonią 
w ramach Trójnarodowej  Sieci  Edukacji Ekologicznej. 

• Prowadzi w Lubaniu:  Dolnośląski Punkt Doradczy (2011) w ramach Dolnośląskiej Sieci 
Doradztwa Pozarządowego, Inkubator Organizacji Pozarządowych (2012), Klub 
Liderów Młodzieżowych (2014). 

Więcej informacji: 
www.pogranicze-csb.home.pl 
https://pl-pl.facebook.com/Stowarzyszenie.POGRANICZE 
https://www.facebook.com/Lokalny-Inkubator-NGO-w-Lubaniu-
1640507489564088/?ref=aymt_homepage_panel  
 
 
Dolnośląska Grupa Literacka NURT 
Grupa Literacka "Nurt" powstała w 2006 roku w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu, jako 
nieformalna grupa z potrzeby dzielenia się poezją.  Przez ponad dekadę w "Nurcie" pojawili 
się autorzy piszący wiersze, teksty piosenek, prozę, bajki dla dzieci, scenariusze kabaretowe 
oraz teatralne. Do dziś największą grupę stanowią poeci, którzy na każdym z kolejnych 
spotkań prezentują swoje strofy. Członkowie "Nurtu" to ludzie różnych profesji, w różnym 
wieku, mieszkańcy Lubania oraz okolic, których łączy wspólna pasja - pisanie wierszy. 
Niezwykle aktywna i systematyczna działalność Dolnośląskiej Grupy Literackiej "Nurt" 
przejawiająca się m.in. uczestnictwem w licznych spotkaniach i wieczornicach poetyckich 
oraz udziałem w ogólnopolskich konkursach literackich sprawiła, że wielu jej członków 
wydało własne, autorskie tomiki poezji, a także powieści - cieszące się dużym 
zainteresowaniem wśród czytelników. Wielu ma na swoim koncie liczne sukcesy literackie  
w konkursach ogólnopolskich. 
Za swoją działalność Dolnośląska Grupa Literacka "Nurt" została uhonorowana między 
innymi zaszczytnym tytułem "Bazaltowego Krabatu" dla "Kreatora i Twórcy Kulturalnego 

http://www.pogranicze-csb.home.pl/
https://pl-pl.facebook.com/Stowarzyszenie.POGRANICZE
https://www.facebook.com/Lokalny-Inkubator-NGO-w-Lubaniu-1640507489564088/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/Lokalny-Inkubator-NGO-w-Lubaniu-1640507489564088/?ref=aymt_homepage_panel
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Powiatu Lubańskiego".         
Odbiorcy działań: 

• Wszystkie zainteresowane osoby. 
Oferta: 

• Stałe spotkania grupy, otwarte także dla innych zainteresowanych osób. 

• Organizacja / współorganizacja wydarzeń kulturalnych, literackich. 
 
Grupa PROTOTYPE 
Grupa fireshow, specjalizująca się w organizacji wydarzeń takich jak pokaz ognia oraz 
kuglarstwo.  
 
Fundacja Bukowińska "Bratnia Pomoc" w Lubaniu 
Organizacja podtrzymuje tradycję narodową oraz realizuje działania wspomagające rozwój 

wspólnot bukowińskich i społeczności lokalnych. Prowadzi także działalność charytatywną na 

rzecz Bukowińczyków w Polsce, Rodaków zamieszkałych na Bukowinie oraz tamtejszego 

kościoła katolickiego. Dodatkowo popularyzuje kulturę, sztukę i tradycję poprzez tworzenie  

i funkcjonowanie amatorskich  zespołów artystycznych folkloru bukowińskiego. 

Odbiorcy działań: 

• Wszystkie zainteresowane osoby. 
Oferta:  

• Podtrzymywanie i utrwalanie kontaktów z Polakami zamieszkałymi na Bukowinie 
poprzez okresowe wyjazdy Bukowińczyków z Lubania (i okolic) na Ziemię 
Storożyniecką. 

• Organizowanie corocznych spotkań integracyjnych Bukowińczyków z Lubania z 
miejscowym społeczeństwem. 

• Funkcjonowanie przy Fundacji folklorystycznego zespołu „Echo Bukowiny” (rocznie 
kilkadziesiąt występów).  

• Organizowanie corocznie Przeglądu Kolęd i Pastorałek, w których uczestniczy 8 – 10 
zespołów (ponad 100 artystów). 

 
 
Klub Honorowych Dawców Krwi przy SM w Lubaniu 
Celem działalności Klubu HDK przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu jest uczestnictwo w 
działaniach na rzecz samowystarczalności Polski w krew i jej składniki. Klub propaguje  
i popularyzuje ideę honorowego krwiodawstwa ze szczególnym podkreśleniem 
bezinteresowności daru krwi oraz zajmuje się organizowaniem honorowego krwiodawstwa 
na terenie Lubania. Ważnym aspektem działania Klubu jest też pozyskiwanie nowych  
krwiodawców.  
Odbiorcy działań: 
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• Młodzież, osoby dorosłe, osoby bezrobotne, rodziny. 
Oferta:  

• Działania uświadamiające, że oddawanie krwi ratuje ludzkie życie. 

• Systematyczne organizowanie akcji zbiorowego i indywidualnego oddawania krwi. 

• Uczestniczenie w akcjach poboru krwi organizowanych przez PCK „Krew dla Polski”. 

• Organizowanie imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i innych dla członków 
Klubu i ich rodzin oraz wolontariuszy i sympatyków PCK. 

• Organizowanie w sposób uroczysty wręczania odznak, odznaczeń i wyróżnień 
członkom Klubu oraz honorowym dawcom krwi. 

 
Klub Liderów Młodzieżowych przy Stowarzyszeniu P-ZFST Pogranicze 
Grupa młodzieży z Lubania i powiatu lubańskiego, która działa jako wolontariusze na rzecz 
lokalnego środowiska. W Klubie uczy się przeprowadzać własne akcje społeczne.  
Opracowuje i realizuje projekty dla siebie i innych.. Klub liczy obecnie ok. 15 osób w wieku 
16-20 lat.  Bazą Klubu jest Lokalny Inkubator Organizacji Pozarządowych w Lubaniu. Klub 
realizuje projekty międzynarodowe (np.  2016 – polsko-łotewski projekt filmowy (7 dni,  
z młodzieżą z Daugavpils, Erasmus+, 2017 – polsko-łotewski projekt fotograficzny (7 dni,  
z młodzieżą z Daugavpils, Erasmus+) oraz akcje i projekty lokalne (od 2014 (każdego roku) 
– akcja „paczka bożonarodzeniowa” dla domu dziecka w Świeradowie-Zdroju, od 2016: 
różne programy animacyjne dla dzieci na lokalnych festynach (malowanie twarzy, 
modelowanie balonów, gry i zabawy, od 2016 – akcja „dzień dziecka” dla domu dziecka  
w Świeradowie-Zdroju, 2017 – 2-dniowe szkolenie liderskie we Wrocławiu). 
Odbiorcy działań: 

• młodzież. 
Oferta: 

• aktywne, kreatywne spędzanie wolnego czasu. 
Więcej informacji: 
https://www.facebook.com/Lokalny-Inkubator-NGO-w-Lubaniu-
1640507489564088/?ref=aymt_homepage_panel  
 
Lubańskie Stowarzyszenie Mieszkańców PANACEUM 
Stowarzyszenie powołane z celu niesienia pomocy osobom poszkodowanym, wykluczonym  
i potrzebującym wsparcia poprzez reprezentowanie ich interesów przed organami władzy 
samorządowej, urzędów, a także poprzez udział mediacyjny w sporach. Ponadto poprzez 
organizacje imprez kulturalnych i wydarzeń historycznych Stowarzyszenie krzewi pamięć 
historyczną i zachęca do udziału w wydarzeniach kulturalnych. Stowarzyszenie otwarte jest 
na współpracę z innymi organizacjami.  
Odbiorcy działań: 

• Wszystkie  osoby potrzebujące wsparcia w powyższych tematach. 

https://www.facebook.com/Lokalny-Inkubator-NGO-w-Lubaniu-1640507489564088/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/Lokalny-Inkubator-NGO-w-Lubaniu-1640507489564088/?ref=aymt_homepage_panel
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Oferta:  

• Organizacja cyklicznych spotkań w ramach otwartych wizyt ludzi ze świata nauki, 
muzyki, polityki i kultury.  

• Organizacja zbiórek środków pieniężnych np. udział w zbiórce na leczenie mieszkańca 
Lubania, osobom poszkodowanym wskutek powodzi i innych zdarzeń losowych. 

Więcej informacji: 
http://www.panaceum.cba.pl/ 
https://pl-pl.facebook.com/lsm.panaceum  
 
LSA ODNOWA w Lubaniu 
Głównym celem działalności organizacji jest trwanie w trzeźwości osób wcześniej 

uzależnionych, a także organizowanie spotkań terapeutyczno-integracyjnych i wspieranie 

społeczności stowarzyszenia i ich rodzin. 

Odbiorcy działań: 

• Wszystkie osoby potrzebujące wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

Oferta:  

• Spotkania społeczności. 

• Spotkania terapeutyczne. 

• Miesięczne spotkania z ciekawymi ludźmi. 

• Plenerowe spotkania.  

• Rocznice stowarzyszenia. 

• Rocznice abstynencji społeczności.  
Więcej informacji:  
https://pl-pl.facebook.com/Luba%C5%84skie-Stowarzyszenie-Abstynent%C3%B3w-
Odnowa-684579585008777/  
 
Ludowy Zespół Sportowy Zaręba 
Ludowy Zespół Sportowy Zaręba, utworzony w 1946 r., to regionalny klub piłkarski, 
reprezentujący Gminę Siekierczyn i jej mieszkańców. 
Odbiorcy działań: 

• Dzieci, młodzież, osoby dorosłe. 
Oferta: 

• Organizacja treningów i zawodów piłki nożnej. 
Więcej informacji: 
https://www.facebook.com/lzszareba/  
 

http://www.panaceum.cba.pl/
https://pl-pl.facebook.com/lsm.panaceum
https://pl-pl.facebook.com/Luba%C5%84skie-Stowarzyszenie-Abstynent%C3%B3w-Odnowa-684579585008777/
https://pl-pl.facebook.com/Luba%C5%84skie-Stowarzyszenie-Abstynent%C3%B3w-Odnowa-684579585008777/
https://www.facebook.com/lzszareba/
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Łużyckie Stowarzyszenie Miłośników Modelarstwa w Lubaniu PASJONAT 
Organizacja skupia entuzjastów modelarstwa. Propaguje wiedzę techniczną oraz historyczną, 
a także wyszukuje talenty z uzdolnieniami manualnymi. Działa również na rzecz miasta  
i okolic z uwzględnieniem młodzieży oraz dzieci. Członkowie Stowarzyszenia biorą czynny 
udział w imprezach modelarskich na terenie kraju oraz za granicą, odnosząc przy tym 
sukcesy. Stowarzyszenie organizuje konkursy i wystawy modelarskie. 
Odbiorcy działań: 

• Dzieci, młodzież, osoby dorosłe. 
Oferta:  

• Coroczna organizacja Konkursu Modeli Kartonowych i Plastikowych, w których biorą 
udział ekipy z kraju oraz z Republiki Czeskiej oraz  pozyskiwanie środków na jego 
przeprowadzenie. 

• Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu 
terytorialnego. 

Więcej informacji: 
https://pl-pl.facebook.com/pasjonatluban/  
 
M-GLKS Kwisa Lubań 
Celem działalności M-GLKS „KWISA” Lubań jest szkolenie sportowe w zakresie kolarstwa, 
upowszechnianie tej dyscypliny sportu poprzez organizowanie rajdów i wycieczek 
rowerowych, inicjowanie i organizowanie form aktywnego wypoczynku oraz 
zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.  
Odbiorcy działań: 

• Dzieci, młodzież, osoby dorosłe. 
Oferta:  

• Zapewnienie dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym możliwości spędzania 
wolnego czasu w sposób zorganizowany.  

• Upowszechnianie kultury fizycznej i zdrowego - aktywnego trybu życia poprzez 
uczestnictwo w zajęciach treningowych, zawodach, rajdach i wycieczkach 
rowerowych. 

• Zapewnienie osobom, objętym programem, możliwości realizacji ambicji i talentów 
sportowych w duchu rywalizacji sportowej. 

Więcej informacji:  
http://www.kwisaluban.pl/  
https://pl-pl.facebook.com/Kwisa-Luba%C5%84-344891492219297/  
 
PTSM – Oddział Łużycki w Lubaniu 
PTSM Oddział Łużycki w Lubaniu organizuje imprezy turystyczne i rekreacyjne dla dzieci, 
młodzieży oraz osób dorosłych, promuje zdrowy tryb życia i walory turystyczne miasta Lubań 
i powiatu lubańskiego. Organizacja zajmuje się również upowszechnianiem turystyki 
rekreacyjnej i kwalifikowanej, popularyzowaniem sieci szkolnych schronisk młodzieżowych 

https://pl-pl.facebook.com/pasjonatluban/
http://www.kwisaluban.pl/
https://pl-pl.facebook.com/Kwisa-Luba%C5%84-344891492219297/
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oraz promocją wolontariatu. Towarzystwo współpracuje także z innymi organizacjami 
turystycznymi z terenu Euroregionu Nysa. 
Odbiorcy działań: 

• Wszystkie zainteresowane osoby. 

Oferta:  

• Organizowanie imprez turystyki rekreacyjnej i kwalifikowanej oraz zawodów 
sportowo-turystycznych. 

• Organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych pieszych i autokarowych, 
krajowych i zagranicznych. 

Więcej informacji: 
http://www.ptsmluban.vipserv.org/  
https://pl-pl.facebook.com/PTSMLuban/  

 
PTTK – Oddział Pogórze Izerskie w Lubaniu 
PTTK Oddział „Pogórze Izerskie” zajmuje się wieloma dziedzinami turystyki i krajoznawstwa. 

Jego działalność jest ukierunkowana przede wszystkim na organizację masowych imprez 

turystycznych: turystyki kwalifikowanej i turystyki powszechnej. Dodatkowo towarzystwo 

popularyzuje region  i ochronę środowiska. Pod opieką Oddziału znajduje się 162,8 km 

turystycznych szlaków górskich oraz 17 km ścieżki Dydaktycznej „Szlakiem Wygasłych 

Wulkanów” i „Szlakiem Przyrody Ożywionej” po parku „Na Kamiennej Górze”. 

Odbiorcy działań: 

• Wszystkie zainteresowane osoby. 

Oferta:  

• Organizowanie imprez turystycznych o znaczeniu ogólnopolskim. 

• Udzielanie informacji, upowszechnianie i weryfikacja odznak turystyki kwalifikowanej, 
takich jak: Górska Odznaka Turystyczna PTTK, Odznaka Turystyki Pieszej, Odznaka 
Krajoznawcza, Odznaka Siedmiomilowe Buty, Odznaka Turysta Dolnego Śląska, 
Odznaka Turysta Przyrodnik. 

Więcej informacji:  
http://www.luban.pttk.pl/ 
https://pl-pl.facebook.com/pttkluban.pogorzeizerskie  
 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy w Lubaniu 
Organizacja zajmuje się poprawą warunków socjalno-bytowych emerytów, rencistów  
i inwalidów oraz ich udziałem w życiu społecznym. Organizuje życie kulturalne i artystyczne 
tej części społeczeństwa. Reprezentuje także ich interesy wobec organów władzy, 
administracji publicznej i samorządowej oraz popularyzuje ich problemy wśród 
społeczeństwa.  
Odbiorcy działań: 

http://www.ptsmluban.vipserv.org/
https://pl-pl.facebook.com/PTSMLuban/
http://www.luban.pttk.pl/
https://pl-pl.facebook.com/pttkluban.pogorzeizerskie
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• Seniorzy, osoby niepełnosprawne. 

Oferta:  

• Starania o poprawę sytuacji socjalno-bytowej i pomoc zdrowotną dla emerytów, 
rencistów i inwalidów. 

• Bieżące wsparcie dla członków Związku. 

• Organizowanie corocznego spotkania z okazji Światowego Dnia Inwalidy. 
Współorganizatorem jest Urząd Miasta Lubań. 

• Organizowanie Dnia Seniora. 

• Organizowanie wczasów letnich nad morzem dla członków Związku, wycieczek  
i innych form wypoczynku. 

• Pomoc przy formalnościach związanych z otrzymaniem zniżki na PKP dla emerytów, 
rencistów i inwalidów. 

• Współdziałanie z organizacjami o pokrewnych celach. 
 
SKOB Lubań 
Celem działania organizacji jest pomoc dla osób potrzebujących: bezrobotnych  

i niepełnosprawnych. Stowarzyszenie organizuje zbiórki żywności. Z tej ilości zrobiono  

i rozdano potrzebującym paczki żywnościowe, głównie dla szkół, parafii, bezrobotnych, 

niepełnosprawnych. W ramach programu UE – PEAD organizacja przywiozła do Lubania  

i rozdała najbiedniejszym ponad 365 ton żywności. Przed laty SKOB wydawał przez rok dla 

potrzebujących (ok. 100 osób) posiłki. 

Odbiorcy działań: 

• Wszystkie potrzebujące osoby. 
Oferta:  

• Organizowanie zbiórek żywności w powiecie lubańskim w 4 miastach – Lubań, 
Olszyna, Leśna i Świeradów - w 18 marketach w akcjach uczestniczy ponad 200 
wolontariuszy, głównie z lubańskich szkół oraz z Olszyny, Pisarzowic, Leśnej, 
Świeradowa i Zaręby. W akcjach uczestniczą też osoby bezrobotne  
i niepełnosprawne. 

• Spotykanie się w celu wymiany informacji o możliwości podjęcia pracy. 

• Monitorowanie działalności samorządów (społeczna kontrola). 
 
Stowarzyszenie SOMOSIERRA 
Celem działania organizacji jest pogłębianie wiedzy historycznej nt. walk o niepodległość 

Polaków we wszystkich kampaniach napoleońskich z lat 1796 – 1815. Organizacja zajmuje się 

upowszechnianiem, zwłaszcza wśród młodzieży, trwałych wartości patriotycznych szarży pod 

Somosierrą, a także propagowaniem tej szarży na tle naszej ponad tysiącletniej historii 

Polski.  

Odbiorcy działań: 
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• Wszystkie zainteresowane osoby. 
Oferta:  

• Udział w imprezach patriotycznych w kraju i za granicą, np. 21 września 2008 r.  
w Hiszpanii pod Somosierrą odtworzenie szarży w 200. rocznicę tej szarży.  

 
Stowarzyszenie SIÓDME NIEBO 
Stowarzyszenie zajmujące się rozwojem działalności kulturalnej w regionie, integracją 
środowiska twórców lokalnych (m.in. malarze, rzeźbiarze, poeci, pisarze, rękodzielnicy)  
i wzajemną wymianą doświadczeń, upowszechnianiem działań artystycznych wśród 
mieszkańców regionu, pielęgnowaniem i upowszechnianie tradycji i kultury ludowej, ze 
szczególnym uwzględnieniem sztuki kulinarnej i obrzędów regionu oraz inspirowaniem 
lokalnych i regionalnych władz do podejmowania działań na rzecz rozwoju regionu. 
Odbiorcy działań: 

• Wszystkie zainteresowane osoby. 
Oferta:  

• Organizacja wydarzeń kulturalnych, stałych spotkań twórców.  

 
Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Olszyny 
Celem stowarzyszenia jest szeroki rozwój Miasta i Gminy Olszyna m.in. poprzez wspieranie  
i kreowanie inicjatyw społecznych, dążących do budowy społeczeństwa obywatelskiego, 
opierającego się na zasadach tolerancji, demokracji, praworządności i sprawiedliwości. 
Integracja społeczeństwa na rzecz rozwoju środowiska oraz pobudzanie wrażliwości 
społecznej. Wspomaganie szkoły podstawowej w dziale kształcenia i wychowania młodego 
pokolenia. Kreowanie i propagowanie wizerunku polskiej wsi pod względem kulturowym, 
tradycji ludowych w celu zachowania dziedzictwa kulturowego. Promowanie rozwoju 
turystyki i rekreacji. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju wsi, 
polegającego na integracji ładu środowiskowego, gospodarczego, społecznego  
i przestrzennego. 
Odbiorcy działań: 

• Wszystkie zainteresowane osoby. 
Oferta:  

• Organizacja wydarzeń edukacyjnych. 
Więcej informacji: 
https://pl-pl.facebook.com/StowarzyszenieWspierajaceRozwojOlszyny/  
 
Stowarzyszenie WYLOGUJ SIĘ 
Celem stowarzyszenia, utworzonego w 2016 r., jest prowadzenie działalności w zakresie 
wspierania zainteresowań młodzieży, udzielanie im pomocy, promocja kultury prowadzonej 
przez młodzież, organizowanie inicjatyw charytatywnych jak również promocja miasta  

https://pl-pl.facebook.com/StowarzyszenieWspierajaceRozwojOlszyny/
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i regionu poprzez pokazywanie sensu pomagania innym i wspierania ich w trudnych 
sytuacjach. 
Odbiorcy działań: 

• Wszystkie zainteresowane osoby, w szczególności młodzież i dzieci. 
Oferta: 

• Organizacja w Lubaniu Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

• Lokalna koordynacja i organizacja akcji Szlachetna Paczka. 

• Organizacja oferty spędzania czasu wolnego przez młodzież, np. kurs języka 
migowego. 

Więcej informacji: 
https://pl-pl.facebook.com/pg/wylogujsie.luban/about/?ref=page_internal  
 
TPD Oddział Miejski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubaniu 
Towarzystwo udziela rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem,  
w wychowaniu, kształceniu, leczeniu i terapii dzieci, inicjuje społeczne ruchy rodziców i osób 
wspierających rodzinę. Organizuje także kolonie i półkolonie, prowadzi placówki 
rehabilitacyjne: Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów 
osób niepełnosprawnych. Dodatkowo realizuje projekty i turnusy rehabilitacyjne oraz 
współpracuje z organami władzy publicznej w zakresie opieki nad dzieckiem, samorządami 
oraz innymi organizacjami pozarządowi. Organizacja prowadzi edukację i inne działania  
w zakresie profilaktyki uzależnień, szczególnie alkoholizmu i narkomanii. 
Odbiorcy działań: 

• Dzieci, młodzież, osoby niepełnosprawne. 
Oferta:  

• Organizowanie kolonii i półkolonii. 

• Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) w Lubaniu. 

• Opieka nad osobami niepełnosprawnymi. 

• Organizowanie imprez sportowych i integracyjnych. 

• Organizowanie projektów przy współudziale innych partnerów. 

• Prowadzenie grup wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. 
Więcej informacji: 
http://wtzluban.pl/  
https://pl-pl.facebook.com/Warsztaty-Terapii-Zaj%C4%99ciowej-w-Lubaniu-przy-TPD-
601549670031691/  
 
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy OWD w Lubaniu 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, prowadzony w Lubaniu przez Ośrodek Wsparcia Dziennego, 
prowadzi działalność edukacyjną, kulturalną, twórczą, zdrowotną i krajoznawczo- turystyczną 
dla osób starszych. Zajmuje się aktywizacją psychospołeczną studenta-seniora, a co za tym 
idzie ogólne poprawianie jakości życia tych osób poprzez szeroki wachlarz przedsięwzięć 

https://pl-pl.facebook.com/pg/wylogujsie.luban/about/?ref=page_internal
http://wtzluban.pl/
https://pl-pl.facebook.com/Warsztaty-Terapii-Zaj%C4%99ciowej-w-Lubaniu-przy-TPD-601549670031691/
https://pl-pl.facebook.com/Warsztaty-Terapii-Zaj%C4%99ciowej-w-Lubaniu-przy-TPD-601549670031691/
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edukacyjnych i poznawczych w różnych formach. Dąży do utrzymania indywidualnego 
dobrostanu psychofizycznego seniora oraz osiągnięcie należytej i godnej pozycji człowieka 
starszego w społeczeństwie. Promuje zdrowy i aktywny tryb życia, upowszechnia wiedzy  
z różnych dziedzin. Stwarza ludziom do spotkań ludziom o podobnych zainteresowaniach  
i aspiracjach. 
Odbiorcy działań: 

• Seniorzy. 
Oferta: 

• Stałe zajęcia edukacyjne, kulturalne, twórcze, sportowe i turystyczne dla osób 
starczych. 

Więcej informacji: 
http://luban.pl/owd  
https://pl-pl.facebook.com/O%C5%9Brodek-Wsparcia-Dziennego-w-Lubaniu-
773787472665128/  
 
ZHP Hufiec Lubań 
ZHP to organizacja dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim ruch społeczny kształtujący 

postawy i charaktery. ZHP wspiera wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi 

wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, 

sprawiedliwość, wolność i pokój. Wartości te, zapisane w Obietnicy i Prawie Zucha oraz  

Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim można odnaleźć w tworzonej przez dziesiątki lat kulturze 

organizacji. Wychowanie w ZHP, mające prawie 100-letnią historię, opiera się na normach 

kulturowych i etycznych wartościach chrześcijańskich, kształtuje postawę szacunku wobec 

każdego człowieka.  

Odbiorcy działań: 

• Wszystkie zainteresowane osoby. 

Oferta:  

• Wychowanie dzieci i młodzieży, które jest realizowane głównie w podstawowych 
jednostkach organizacyjnych – gromadach zuchowych, drużynach harcerskich, 
starszoharcerskich i wędrowniczych skupiających od 20 do 30 osób. Jednostki te 
samodzielnie realizują zadania wychowawcze, wspierane przez wspólnotę jaką 
tworzy hufiec harcerski (obejmujący działaniem powiat).  

• Organizowanie w trakcie roku: biwaków, rajdów, szkoleń, Harcerskiej Akcji Zimowej  
i Letniej, obozów wypoczynkowych nad morzem. 

• Cykliczne przygotowywanie: Betlejemskiego Światła Pokoju, Dnia Myśli Braterskiej, 
Wieczornic tematycznych z okazji 11 listopada. 

• Prowadzenie akcji pomocowych, gromadzenie środków dla dzieci na wypoczynek 
letni, zbiórki żywności. 

Więcej informacji: 

http://luban.pl/owd
https://pl-pl.facebook.com/O%C5%9Brodek-Wsparcia-Dziennego-w-Lubaniu-773787472665128/
https://pl-pl.facebook.com/O%C5%9Brodek-Wsparcia-Dziennego-w-Lubaniu-773787472665128/
http://media.zhp.pl/article/obietnica_zucha/
http://media.zhp.pl/article/przyrzeczenie_harcerskie/
http://media.zhp.pl/article/prawo_harcerskie/
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http://www.luban.zhp.pl/ 
https://pl-pl.facebook.com/ZhpLuban/ 
 
(Opracowanie opisów organizacji na podst. publikacji „Pozarządowy Lubań” – wydawca: 
Stowarzyszenie P-ZFST „Pogranicze”, Lubań, 2014 oraz stron i informacji internetowych 
poszczególnych organizacji / grup.) 
 
 
 
 
 
II. SŁOWEM OTWARTY WTOREK – 19.06.2018 / Lubań 
Organizator: Dolnośląska Grupa Literacka „Nurt w Lubaniu” 
 

 
 
 
 
III. XXIV MIĘDZYNARODOWY ABSTYNENCKI FESTIWAL MUZYCZNY I ZLOT RODZIN 
ABSTYNENCKICH – KARŁOWICE 2018 (18-22.07.2018) 
Organizator: LSA „Odnowa” w Lubaniu 
 
 
 
 
 

http://www.luban.zhp.pl/
https://pl-pl.facebook.com/ZhpLuban/
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IV. Festiwal XXX lat Teatru Klinika Lalek - Stacja Wolimierz 2018 (20-22.07.2018) 
Organizator: Stacja Wolimierz / Fundacja na rzecz Wspierania Kultur Alternatywnych I 
Ekologicznych 
Więcej informacji: 
https://pl-pl.facebook.com/events/1563627247057852/  
 

https://pl-pl.facebook.com/events/1563627247057852/
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V. Wystawa „Bodo Ebhardt i jego zamki” – CZERWIEC – PAŹDZIERNIK 2018 
Organizator: Stowarzyszenie „Zamek Czocha” 
Więcej informacji:  
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https://www.facebook.com/stowarzyszeniezamekczocha  
 
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/stowarzyszeniezamekczocha
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         Koordynator projektu 
Biuletyn czerwiec 2018 opracowany przez       Elżbieta Maćkowska 
DPD w Lubinie prowadzony przez 

Stowarzyszenie Civis Europae 
Biuro: ul. Sienkiewicza 5, 59-300 Lubin 

Opracowanie: Barbara Skórzewska, Agnieszka Borys 

DPD w Lubaniu prowadzony przez 
Stowarzyszenie P-ZFST "Pogranicze" 
Biuro: 
Opracowanie: Magdalena Guła 
 

 

 


