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BIULETYN AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ –
lokalny III sektor w pigułce

DZIEJE SIĘ….

Jak się okazuje nie tylko organizacje pozarządowe  potrafią pozyskiwać środki na ciekawe działania
angażujące lokalne społeczności. Również grupy nieformalne, które świadomie nie chcą
rejestrować swojej działalności w KRS mogą od kilku lat pozyskiwać środki w regionalnych i
ogólnopolskich konkursach.
Grupa z Radecza postawiła na ekologię i wspólnie z mieszkańcami będą budować hotele dla
owadów, które umieszczą  na drzewach w pobliżu świetlicy i na prywatnych posesjach w ramach
projektu „Co w trawie piszczy?”. -Chcemy przybliżyć zarówno dzieciom, jak i dorosłym zagadnienia
związane z naturalnymi metodami ochron roślin i walki ze szkodnikami- wszystko to, by jak
najwięcej zapylaczy zamieszkało w naszej okolicy- mówi  pomysłodawczyni projektu.

Aż 3 projekty z gminy Brzeg Dolny uzyskały
dofinansowanie w ramach IV edycji
programu Dolnośląskie Małe Granty,
którego realizatorem jest Dolnośląska
Federacja Organizacji Pozarządowych.
Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu
Marszałkowskiego. Już niebawem
rozpocznie się ich realizacja.
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W Pogalewie Wielkim sprawy w swoje ręce wzięła młodzież, która chce podczas wakacji lepiej
poznać walory turystyczne Dolnego Śląska i wybiorą się na spływ po rzece oraz wycieczkę w Góry
Stołowe i wyjazd do wrocławskiego parku trampolin Go Jump. Pomysł na projekt powstał podczas
dwóch spotkań z p. Ewą Furą, która pomogła przełożyć nasze pomysły w ramy wniosku
dotacyjnego”- mówi liderka projektu- aktywna osiemnastolatka. Młodzi od Kusego (nazwa grupy
nieformalnej stworzonej na potrzeby projektu) już planują kolejne projekty, które pokażą, że głos
młodzieży też się liczy.
W Starym Dworze czeka nas również wiele atrakcji – drzwi do zabytkowego młyna ponownie
zostaną otwarte dla zwiedzających. Podczas cyklu wystaw zaprezentowane zostaną przedwojenne
przedmioty codziennego użytku: stroje, meble, narzędzia, a także wiele dokumentów, które są
świadectwem naszych przodków przybyłych na te ziemie. W programie wiele interesujących
prelekcji historycznych oraz konkursów z nagrodami- tradycyjnie w postaci sadzonek jodeł.



Właśnie dobiega końca projekt „Wiejski
Uniwersytet Ludowy w Grodzanowie” ,
sfinansowany ze środków Fundacji Orlen- Dar
Serca. Spotkanie podsumowujące odbędzie się
w niedzielę , 09.06.  o 15.00.

Goście będą mieli okazję zobaczyć wyniki prac podczas warsztatów pieczenia, szydełkowania oraz
serowarstwa oraz mozaiki. Przez 8 miesięcy grupa ok. 20 kobiet spotykała się, by podszkolić się w
rękodzielnictwie i kulinariach- powstało wiele przepięknych szydełkowych jajek wielkanocnych i
serwetek, wypiekane były zarówno baby, jak i pieczywo oraz ciasta i ciasteczka. Z mleka prosto od
krowy wyrobione zostały sery takie jak koryciński, oscypek, mozarella czy feta. Wspólnie pracowały
nad mozaiką 3-D, która upiększy wieś. Panie opowiedzą o swojej przygodzie w Uniwersytecie
Ludowym oraz o planowanych inicjatywach na terenie sołectwa. W programie również warsztaty
serowarskie, na których będziemy robić nicie serowe- tzw. korbacze oraz wypiekać ciasta i
ciasteczka.



Fundacja Zielona Akcja z Legnicy wraz ze
Stowarzyszeniem Propago  rozpoczyna realizację
projektu „ . Seniorzy z potencjałem na start -
aktywizacja obywatelska seniorów w  gminach
regionu wołowskiego” w ramach zadania publicznego

z Rządowego Programu na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych ASOS.
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Działania realizowane będą na terenie 4 gmin bezpośrednio sąsiadujących ze sobą t.j

gminy Wołów, Brzeg Dolny, Wińsko( powiat wołowski) Prochowice (powiat legnicki).

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej i obywatelskiej wśród 120

seniorów gminy oraz kształtowanie pozytywnego postrzegania osób starszych wśród

społeczności gmin Wołów, Brzeg, Dolny, Wińsko, Prochowice od maja do grudnia 2019

r. Już organizacja spotkań otwierających projekt dla 40 seniorów, organizacja Szkoły

Aktywnego Seniora podnoszącej kompetencje obywatelskie i liderskie 18 seniorów,

prowadzenie kawiarenek lokalnych w 9 miejscowościach, organizacja konkursu

"Inicjatywy z potencjałem 60+".Realizacja 9 inicjatyw w przestrzeni wsi i miejscowości,

organizacja warsztatów dla Rad Seniorów oraz zainteresowanych powołaniem Gminnej

Rady, organizacja konferencji wraz z debatą "Jak wykorzystać potencjał seniorów ?".

Pierwsze spotkanie informacyjne odbędzie się w Świetlicy wiejskiej w  Rudnie (gm.

Wołów), 07.06 (piątek) o godz. 16.30, drugie 10 czerwca (poniedziałek) o g. 11.00 w

Świetlicy wiejskiej w Grodzanowie (gm. Brzeg Dolny).

SZKOLENIA, SPOTKANIA , WARSZTATY…

O dotacje do 5 tys. zł starać się będą mogły młode organizacje pozarządowe, grupy
samopomocowe i nieformalne. Zaangażowanie obywateli, szczególnie w małych społecznościach
lokalnych jest ograniczone przez dostęp do zasobów materialnych i wiedzy. Stąd idea pomocy w
realizacji własnych inicjatyw lokalnych, które stanowić będą impuls do dalszych, szerszych działań
oraz staną się fundamentem obywatelskości w środowiskach lokalnych. Jest to drugi nabór w
ramach programu- pierwszy w 2018 r. cieszył się ogromnym zainteresowaniem grup i ngo z naszego
terenu- aż 6 spośród nich otrzymało dofinansowanie do projektów. Udział w spotkaniu jest
premiowany we wniosku dotacyjnym, więc tym bardziej warto w nim uczestniczyć.

05 czerwca (środa) o g. 15.30 w Centrum
Aktywności Obywatelskiej – Stacja Brzeg Dolny
odbędzie się spotkanie informujące o tym, jak
pozyskać mikrodotację w ramach programu
#Społecznie Odpowiedzialni  realizowanego przez
Fundację Katolicka Inicjatywa Berit. Uczestnicy
będą mogli się dowiedzieć jak wypełnić wniosek
oraz jak wzmocnić siebie w roli lokalnego lidera.
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Prosimy o wysyłanie zgłoszeń na szkolenia w CAO drogą emailową :
strefa.ngo.brzegdolny@gmail.com . Ilość miejsc ograniczona.

KONKURSY, DOTACJE, PROGRAMY…

Połowa duetu animacyjnego „Jacek i Agatka” czyli Jacek
Kubiński- człowiek z głową pełną pomysłów i twórca
zabawek drewnianych odwiedzi CAO, by zdradzić
uczestnikom tajniki prowadzenia gier i zabaw
rodzinnych. Warsztaty odbędą się 14.06 (piątek) o
godz. 16.00. Zapraszamy wolontariuszy, członków ngo i
grup, którzy chcą pomóc w przeprowadzeniu animacji
podczas festynów i pikników- lato to czas, w którym
taka wiedza na pewno się przyda- warto zasięgnąć
informacji od doświadczonego animatora i zapamiętać
kilka pomysłów, które zaangażują do zabawy zarówno
dzieci jak i dorosłych.

15.06 (sobota) o godz. 11.00 w CAO rozpocznie się
szkolenie „Sprawozdanie finansowe w NGO-
zatwierdzenie i przekazanie do Urzędu Skarbowego w
formie elektronicznej”. Ngos są zobowiązane do
przekazania go w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia.
Do 30.06 członkowie stowarzyszenia przeprowadzić
muszą walne zebranie na którym zatwierdzić powinni
sprawozdanie finansowe. Dla tych z organizacji, które
jeszcze tego nie zrobiły Marcin Babiuch, który od lat
rozlicza je, szkoli i wspiera, pomoże usystematyzować
wszystkie informacje oraz przeprowadzi przez proces
wysyłania sprawozdania do US.

Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU

mailto:brzegdolny@gmail.com


Projekt „ Centrum Aktywności Obywatelskiej- Stacja Brzeg Dolny” współfinansowano
ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Głównym celem programu jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej
osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzież i dorośli) oraz wsparcie ich rodzin poprzez innowacyjne
zorganizowane formy opieki i aktywizacji nad niepełnosprawnymi na obszarach wiejskich i w
małych miastach do 30 tys. mieszkańców.

Wysokość wsparcia: maks. 90%, do 50.000 zł.
Wkład własny: min. 10% (wkład finansowy).
Czas trwania projektu: 6 miesięcy, od 01.08.2019 do 31.01.2020.
Składanie wniosków w  generatorze
Na co można uzyskać wsparcie ?
Innowacyjne projekty aktywizacji społecznej kierowane do osób niepełnosprawnych i ich rodzin
realizowane na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców. W ramach projektów
należy uwzględnić zaangażowanie środowiska lokalnego (np. organizacja akcji podsumowującej projekt)
oraz opracowanie systemowych form pomocy dla rodzin osób niepełnosprawnych.
Termin składania wniosków: 13 maja – 14 czerwca 2019. Więcej na www.fundacjapzu.pl

Fundacja PZU z kulturą
W ramach programu można uzyskać wsparcie na organizację wyjazdów połączonych z wizytami w
instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie itp. i towarzyszące im cykliczne warsztaty
edukacyjne. Celem programu jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży
szkolnej z obszarów wiejskich i małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), w szczególności do tzw.
kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego
Wysokość wsparcia: maks. 90%, do 15.000 zł.
Wkład własny: min. 10%.

Czas trwania projektu: od 1.10.2019 do 31.03.2020.

Termin składania wniosków:
1-30 sierpnia 2019

Celem konkursu jest wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych
oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą,
charytatywną i społeczną oraz zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni

TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM

Fundacja Santander Bank

www.fundacjapzu.pl
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publicznej, w lokalnym środowisku.
Wnioski o dofinansowanie mogą składać instytucje i organizacje społeczne nie działające dla osiągnięcia
zysku i posiadające osobowość prawną (fundacje, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domy kultury, parafie
itp.).

Wysokość wsparcia: 100%, 5.000 – 10.000 zł
Wkład własny: 0%.
Czas trwania
projektu: maks. 12 miesięcy.

Na co można uzyskać wsparcie ?
Najciekawsze inicjatywy społeczne dotyczące następujących obszarów wsparcia:

– zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, czystości,
funkcjonalności,
– ochrony zabytków, pielęgnowania i tworzenia miejsc pamięci,
– ochrony i poszerzania wiedzy o środowisku naturalnym,
– promocji i upamiętnienia postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko i
których dorobek jest żywy w lokalnej świadomości albo wart przywrócenia pamięci,
– budowania wspólnot międzypokoleniowych,
– pogłębiania więzi lokalnych,
– współpracy między organizacjami,
– poprawy jakości życia.
Termin składania wniosków:
24 maja – 1 lipca 2019
Źródło / Więcej informacji:
https://fundacja.santander.pl/2016/10/24/tu-mieszkam-tu-zmieniam/

Koła gospodyń wiejskich (KGW), które złożyły wniosek o wpis do rejestru u Pełnomocnika do
Spraw Kół Gospodyń Wiejskich w Powiatowym Biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa mogą uzyskać dotacje w wysokości od 3.000 do 5.000 złotych. Warunkiem niezbędnym
do uzyskania dofinansowania jest założenie rachunku KGW w wybranym banku oraz ewentualne
rozliczenie dotacji przyznanej w poprzednim roku.

Dotacje dla Kół Gospodyń
Wiejskich
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Koła gospodyń wiejskich (KGW), które złożyły wniosek o wpis do rejestru u Pełnomocnika do Spraw Kół
Gospodyń Wiejskich w Powiatowym Biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wnioski o dofinansowanie mogą składać KGW działające:
– na wsi,
– w miastach do 5.000 mieszkańców,
– w miastach o większej liczbie ludności na obszarach istniejących w nich sołectw.

Termin składania wniosków:
od 7 maja 2019 do wyczerpania środków
Źródło / Więcej informacji:
http://www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-dla-kol-gospodyn-wiejskich-w-2019-
r.html?fbclid=IwAR1FoMcGwlLvGqYuRHeLP2LxxzF8fpxoXynN8–FmMDpIrOOMVcaCYPZLP4

„Na dobry początek”

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego

Program przewiduje dofinansowanie nowatorskich projektów stymulujących rozwój dzieci w wieku
od 3 do 9 lat uczestniczących w edukacji przedszkolnej lub szkolnej. W ramach programu można
również uzyskać dotacje na projekty mające na celu wspieranie rozwoju i ułatwienie dostępu do
edukacji dzieci w wieku 2-5 lat nieuczestniczących w żadnej formie edukacji przedszkolnej. Wnioski
o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), biblioteki
publiczne oraz domy kultury.

Wysokość wsparcia: maks. 15.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%
Czas trwania projektu: 4-6 miesięcy, styczeń – czerwiec roku następującego
po ogłoszeniu naboru wniosków.

Termin składania wniosków:
14 lipca 2019
Źródło / Więcej informacji:
https://www.fundacja.bgk.pl/program/na-dobry-poczatek/

http://www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl
www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-dla-kol-gospodyn-wiejskich-w-2019-
www.fundacja.bgk.pl/program/na-dobry-poczatek/
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PROO: Priorytet 5 – Wsparcie doraźne

Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na
wsparciu organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które znalazły się w sytuacji mogącej istotnie
ograniczać realizację ich celów statutowych i działalności programowej. Konkurs przewiduje
również wsparcie dla organizacji, które z powodu braku środków finansowych nie mogą
uczestniczyć w ważnych wydarzeniach życia publicznego o charakterze ponadlokalnym.

Wysokość wsparcia: maks. 10.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%

Zadania mogą być realizowane do 31 grudnia 2019 r.,

nabór ciągły wniosków do wyczerpania środków

Składanie wniosków w generatorze przez System Obsługi Dotacji

Organizator konkursu :Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030
PROO!

Organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

• pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku
wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na
skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych (np. awarii sprzętu,
zniszczeń obiektów, innych zdarzeń losowych)–„POMOC DORAŹNA”

• pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia
publicznego charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym,
istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w
której działa dana organizacja –„ŻYCIE PUBLICZNE”

Więcej szczegółów:

https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo-2/dokumenty/

Regulamin konkursu wraz z załącznikami,
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Dyżury:
WTOREK 09:00 – 14:00
ŚRODA 09:00 – 18:00

Doradztwo dla organizacji pozarządowych i
grup inicjatywnych w zakresie:

 Pozyskiwania funduszy na działania,
 sprawozdawczości,
 elementów księgowości,
 zakładania i likwidacji stowarzyszeń i fundacji,
 sposobów aktywizacji lokalnych społeczności

Kontakt:
Stowarzyszenie Integracji Społecznej
PROPAGO
Tel. 788-033-324
Email:
strefa.ngo.brzegdolny@gmail.com
www.propago.org.pl

mailto:brzegdolny@gmail.com

