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DZIEJE SIĘ… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Rudnie dzieje się cudnie.. A to dzięki 

warsztatom mikołajkowym 

dofinansowanym ze środków 

Samorządu Województwa 

Dolnośląskiego. Dzieci wraz z 

rodzicami robili pierniki i krasnale pod 

czujnym okiem pani Izy Buszkiewicz. A 

po ciężkiej pracy każde dziecko 

otrzymało słodkie paczki od pani 

Mikołajki. � Przyłączamy się do 

podziękowań dla Grażyny Kopocinskiej 

za przygotowanie ciasta na pierniki, 

Piotrowi Mazurowi za upieczenie pizzy 

dla dzieci, pani Marysi za pomoc i 

przygotowanie stroików, Pawłowi 

Żakowi za choinkę i drewnianego 

bałwana.  

 

Świetlica w Rudnie 
tętni życiem nie tylko 
dzięki pani sołtys, która 
pisze i realizuje 
projekty, ale tez dzięki 
mieszkańcom, którzy 
po prostu lubią razem 
spędzać czas i chętnie 
pomagają przy 
organizacji rozmaitych 
spotkań. Obok drugie 
spotkanie w ramach 
projektu- panie uwiły 
na nich przepięknie 
wianki. 
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Podróż dzieci z Pogalewa Wielkiego dobiega końca- zakończyły swoją wycieczkę u naszych 

południowych sąsiadów czyli w Czechach. A tam czekały na nich lokalne przysmaki i solidna 

porcja przydatnych informacji- kto wie czy nie zechcą się wybrać tam jeszcze raz- tym razem z 

rodziną. Będą mogli wcielić się w przewodników i przekazać wiedzę, którą przekazały im panie 

ze Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Pogalewo Wielkie. Efekt finalny, którym są 

przeprowadzone zajęcia z dziećmi jest poprzedzony również i w tym przypadku długimi 

przygotowaniami. Wysoki poziom merytoryczny oraz doskonała organizacja to skutek 

długoletniego doświadczenia w pracy z dziećmi pani Aleksandry bez której nie udałoby się 

osiągnąć wysokiego poziomu warsztatów oraz zapału i pomysłowości pani Moniki, która 

potrafi znaleźć wspólny język z każdym dzieckiem, co również pomaga jej w pracy w bibliotece. 

Nic dziwnego, że prowadzona przez nie „Pracownia Wyobraźni”, w której dzieciaki poszerzają 

swe horyzonty czytelnicze została nagrodzona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 

tytułem „Projektu Modelowego”- w poprzednim roku również w ramach programu Działaj 

Lokalnie została ona powołana do życia i wyposażona. Od tego czasu jej drzwi są stale otwarte 

dla chętnych dzieci. Gratulujemy! 
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Projekt pt: „Kreatywna Pani domu” dofinansowany w ramach programu Dolnośląskie Małe 

Granty z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, realizowany w 

Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Godzięcinie właśnie się zakończył. Wiodącym 

obszarem działań projektu było przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 

Wykluczenie dziewczyn z społeczeństwa może mieć drastyczne skutki, dlatego też powstała 

grupa ludzi, która chce temu zapobiec i dosłownie zmienić ich życie na lepsze.  Zrealizowano 

3 bloki warsztatowe: kulinarny, nauki szycia oraz robótek ręcznych- stworzyliśmy przepiękne 

prace: z warsztatów robótek ręcznych powstały kominy, z warsztatów krawieckich folkowe 

fartuszki oraz torby. Warsztaty kulinarne to dopiero strzał w dziesiątkę - ciasta, babeczki, 

zupy…    naprawdę dziewczęta wykazały się pomysłowością i  zaradnością można rzec że 

odkryły w sobie podłoża talentu. Myślę, że zajęcia przyczyniły się do zwiększenia wiedzy  

dotyczącej czynności związanych z prowadzeniem domu: gotowanie, szycie, robótki ręczne, a 

także   zdobyły doświadczenie związane z zachowaniem w miejscach publicznych. Najbardziej 

zauważalnym efektem projekt było zwiększanie poczucia własnej wartości z udziału w 

projekcie  oraz więcej wiary we własne możliwości, uśmiech na twarzy i ta radość z wykonania 

prac projektowych.  

Z tego miejsca chciałybyśmy podziękować wszystkim którzy przyczynili się do realizacji 

projektu; Sklep Pasmanteria, Sklep „PACO”, Sklep VELENA, a w szczególności Restauracja 

„Wilcza8”, gdzie zostałyśmy miło przyjęte i zjadłyśmy smaczny posiłek, oraz pracownikom 

naszej Placówki. Dziękujemy!!! 

 

Grupa nieformalna  

Marzena Bobkiewcz 

Katarzyna Derejczyk- Ajnchenlaub 

Agnieszka Winiarska  

 

 

Lider grupy nieformalnej 

 Marzena Bobkiewicz  
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W świetlicy w Naborowie już teraz można podziwiać magię świąt w najlepszym wydaniu. 

Właśnie zakończył się projekt Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych Naborowianki, podczas 

którego tworzyły bożonarodzeniowe ozdoby pod okiem specjalistki – Iwonki Judzińskiej, której 

pomysłowość nie zna granic. Zdjęcia nie oddają całego blasku tych cacuszek- naprawdę było 

na co popatrzeć- od misternych, szydełkowych serwetek poprzez stroiki, bombki na choince 

zespawanej z prętów kończąc. Wszystko jak zwykle najwyższej jakości, każdy zakątek świetlicy 

udekorowany ze smakiem i dbałością o szczegół.  Dzięki dofinansowaniu ze środków Zarządu 

Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach bardzo popularnej na naszym terenie 

Odnowy Wsi Dolnośląskiej udało im się zakupić materiały warsztatowe niezbędne do 

wykonania tych małych dzieł sztuki. Oczywiście taki efekt był możliwy do uzyskania również 

dzięki wspaniałym uczestniczkom, które mają już długoletnią praktykę w kwestii 

rękodzielnictwa, a przy tym są cierpliwe i podchodzą do tego z sercem. Brawo Wy!! 

 

 

 

13 grudnia odbyło się wręczenie nagród w konkursie na "Inicjatywę Partnerstwa Krainy 
Łęgów Odrzańskich” – wyróżnione zostały również organizacje pozarządowe z naszego 
terenu, które realizowały w zeszłym roku ciekawe i bardzo potrzebne projekty- „Akacjowy 
Zakątek” prowadzony przez dziewczyny z Radecza, „warsztaty o tematyce leśnej w ramach 
projektu „Wilk, las i natura wokół nas” . Podziękowania za udział otrzymał „Stylowy park w 
Grodzanowie”, któremu seniorki przywróciły blask. Gratulujemy! 
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Z ŻYCIA CAO… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5 grudnia odbyło się szkolenie 

„Co każdy społecznik wiedzieć 

powinien?”- prowadził je 

niezastąpiony Waldek Weihs, 

który przedstawił grupie 

przedstawicieli lokalnych ngo 

garść niezbędnych informacji z 

zakresu funkcjonowania ngo. 

Biorąc pod uwagę dużą 

frekwencję i sporo pytań 

dotyczących zarówno nowej 

oferty, jak i zagadnień 

związanych ze sportem, 

możemy śmiało stwierdzić, że 

szkolenia systematyzujące 

wiedzę są bardzo potrzebne i 

warto co kilka miesięcy je 

organizować, bo przepisy ciągle 

się zmieniają, a społecznicy 

chcą być oczywiście na bieżąco, 

by prowadzić swoje organizacje 

w sposób profesjonalny i 

efektywny. 
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TEGO NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

14 grudnia odbyło się szkolenie księgowe, 
w którym uczestniczyło 20 przedstawicieli 
lokalnych organizacji- zarówno 
sportowych, jak i wiejskich, turystycznych i 
kulturalnych. Marcin Babiuch wskazał 
obszary na które szczególnie należy uważać 
jeśli chodzi o prowadzenie księgowości w 
ngo- w kuluarach dowiedzieliśmy się od 
niego, że poziom wiedzy uczestników jest 
naprawdę wysoki. Pomimo wszystko 
zaplanowaliśmy szkolenie księgowe 
również w następnym roku- tym bardziej, 
że działacie tak aktywnie, że czasami 
prowadzicie wiele projektów na raz. W 
kolejnych latach zapewne też tak będzie.  
 

Na koniec roku zostawiliśmy chyba najważniejszą rzecz- sieciowanie i rozmowy o 

międzysektorowej współpracy. W ciągu roku bardzo intensywnie się szkoliliśmy- było to 

potrzebne, bo wyposażyło nas w niezbędną wiedzę. Teraz mamy okazję sprawdzić ją w 

praktyce i wypracować narzędzia, które pomogą nam działać efektywniej. Nam czyli 

ngosom, ale też przedstawicielom JST i Radnym, którzy mają również wiele pomysłów 

dotyczących wspólnych działań. Zapraszamy w środę do CAO – spotkanie moderować 

będzie Agata Bulicz, którą mieliście okazję poznać na VIII Powiatowym Forum, które 

również prowadziła. 
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KONKURSY, DOTACJE, SZKOLENIA… 

 

 

  

 

 

 

 

Wyjazdy mogą służyć niżej wymienionym celom: 

1. osobista konsultacja wniosku projektowego przed jego złożeniem; wzmocnienie 

współpracy z nowo poznaną organizacją partnerską bądź też z organizacją/instytucją, z którą 

wnioskodawca wcześniej współpracował; 

2. wizyta mająca na celu podtrzymanie i/ lub rozwój efektów zrealizowanego wcześniej w 

ramach programu RITA projektu lub ewaluację tego projektu; 

3. uczestnictwo w ważnym wydarzeniu (konferencja, seminarium itp.), które jest częścią 

większego przedsięwzięcia i którego rezultatem będzie wzmocnienie organizacji bądź jakaś 

inna wartość dla szerszego grona odbiorców. Tematyka wydarzeń powinna być spójna z 

ogólnymi celami programu RITA. 

Pokrycie przyznanych środków nastąpi na zasadzie refundacji poniesionych wydatków, 

udokumentowanych odpowiednimi rachunkami i fakturami oraz przedstawionego razem z 

rozliczeniem kosztów sprawozdania z wyjazdu. 

Składanie wniosków możliwe jest wyłącznie poprzez generator wniosków FED dostępny na 
stronie https://witkac.pl/#/urzad/index/173. 
 
W odróżnieniu od poprzedniego generatora nie ma w nim kont organizacyjnych - dane 
organizacji należy wpisać każdorazowo przy składaniu wniosków. 

Więcej na stronie: 

http://programrita.org/granty-wyjazdowe/ 

Program RITA- Przemiany w regionie : GRANTY 
WYJAZDOWE- termin do 28.02.2020Celem 
ścieżki finansowej jest umożliwienie wyjazdu 
przedstawicieli polskich organizacji 
pozarządowych współpracujących z 
partnerami z krajów, które obejmuje program 
RITA - Przemiany w regionie, tj.: Armenia, 
Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, 
Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, 
Uzbekistan, Tadżykistan.  
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Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i 

świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz 

doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów 

popularyzujących wiedzę o języku. Uprawnione do składania wniosków w programie są: 

1. samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych 

wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w 

rejestrze organizatorów samorządowych);  

2. organizacje pozarządowe;  

3. koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, 

prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zgodnie z art. 

6 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. – Dz.U. z 2018 r., poz. 2212 ze zm.));  

4. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;  

5. podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.  

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 2 marca do 30 

października 2020 roku. 

Nabór wniosków trwa do 15 stycznia 2020 roku. Formularz wniosku wkrótce dostępny 

będzie w systemie EBOI. 

Regulamin Programu na stronie : 

https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/ojczysty-dodaj-do-

ulubionych/aktualnosci/nabor-ojczysty-dodaj-do-ulubionych-2020 

 

 

 

Narodowe Centrum Kultury 16 grudnia ogłosiło nabór 
wniosków do programu dotacyjnego Ojczysty – dodaj 
do ulubionych 2020. Program realizowany jest wraz z 
kampanią społeczno-edukacyjną o tej samej nazwie.  
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Celem programu jest tworzenie warunków dla 
wzmacniania tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i 
regionalnym. W ramach programu dofinansowane będą przedsięwzięcia popularyzujące  
dziedzictwo kulturowe, szczególnie w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy 
mieszkańców. 
 
Program służy rozwijaniu działań  z zakresu edukacji regionalnej i upowszechniania wiedzy na 

temat tradycyjnych wartości obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej społeczności 

oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego. Podejmowane inicjatywy mogą 

bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nią, jak również ukazywać 

je we współczesnych kontekstach. 

 

W ramach programu realizowane są zadania z zakresu twórczości ludowej i amatorskiej 

wielu dziedzin, uwzględniające tradycyjne rękodzieło i rzemiosło, a także unikatowe zjawiska 

folkloru wiejskiego i miejskiego, które w istotny sposób wpływają na wzrost kapitału 

kulturowego, aktywizację i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach o 

utrudnionym dostępie do dóbr kultury. 

 

Program umożliwia również wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja 

strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących 

tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego regionu. Zespoły 

te poprzez sceniczne kreacje pokazują zróżnicowanie tradycyjnych ubiorów odświętnych, 

obrzędowych i codziennych, tym samym przyczyniając się do promowania tradycji 

regionalnych oraz narodowych. Ubiory ludowe powstają we współpracy z lokalnymi 

twórcami i rzemieślnikami, co przyczynia się do bezpośredniego przekazu tradycji 

wytwarzania strojów oraz ich zdobnictwa. 

 
Do 15 stycznia można 
składać wnioski do 
Programu EtnoPolska, który  
jest odpowiedzią na 
potrzeby społeczności 
lokalnych i regionalnych, 
dla których ważne jest 
dziedzictwo kulturowe. 
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Regulamin na stronie https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-

nck/etnopolska/do-pobrania 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


