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DZIEJE SIĘ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII Powiatowe Forum NGO już za nami. Po raz kolejny przedstawiciele lokalnego III sektora, JST, a także 

radni spotkali się by dyskutować nad wspólnymi planami na przyszłość- wszyscy wiemy, że  współpraca 

międzysektorowa może podnieść jakość usług oferowanych by społecznościom na terenie naszego 

powiatu żyło się lepiej. We wzajemnym informowaniu się o zapotrzebowaniu, planach, zasobach 

pomagają nam takie narzędzia jak mapa aktywności NGO oraz ten biuletyn, jak również nowy portal 

informacyjny szlakodry.pl, który ma usprawnić przepływ informacji i włączyć do wspólnych działań 

lokalnych producentów i rękodzielników. Liczymy na to, że jednym z następstw tego spotkania będą 

realne działania w kierunku powołania Gminnej Rady Pożytku- przy tak widocznym zaangażowaniu 

społeczników jest to bardzo realne. Stowarzyszenie Propago przygotuje niebawem program cyklu spotkań 

międzysektorowych, podczas których wypracujemy wspólne stanowisko na ten temat i opracujemy 

niezbędną dokumentację, by rozpocząć ten proces. 
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24.11.2019r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr2 Godzięcinie odbyły się w 
ramach projektu „ Kreatywna Pani Domu” zajęcia kulinarne z Panią Agnieszką Winiarską. Na 
pierwszych zajęciach uczestniczyło 14 dziewcząt. Zajęcia zaczęłyśmy od sałatki „gyros’ i ciasta 
„rafaello”. Odbywało się wszystko w bardzo miłej atmosferze. Podzieliliśmy się na grupy, których 
wspólnie przygotowywałyśmy posiłek. Dzięki zajęciom nauczyłyśmy się współpracować w grupie, 
zaciskałyśmy więzi, uczyłyśmy się gotowania nowych potraw przy czym dobrze się bawiąc. 
A jak w odczuciu dziewczyn?.. „ Bardzo mi się podobało, cieszę się że mogę uczyć się 
przygotowywania nowych potraw”, „Było bardzo fajnie, bawiłyśmy się super przy czym ucząc się 
nowych rzecz. Te, i wiele innych pozytywnych słów, z ust uczestników pokazują jak dużo dają nam te 
zajęcia. Wszystkim nam bardzo się podobało i jesteśmy wdzięczni że poświęcony nam czas P. 
Agnieszki i za możliwość realizowania i brania udział w projekcie z  niecierpliwością oczekujemy na 
kolejne zajęcia.” Autor :A. Winiarska 
. 



 
                                      Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności 
                                      - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
                                 ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 
                                        na lata 2018 – 2030 oraz ze środków publicznych  
                                                Samorządu Województwa Dolnośląskiego 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieszkańcy Radecza już 
przygotowują się do świąt! 
Stowarzyszenie działające na 
rzecz tej społeczności 27.11 
zorganizowało spotkanie, na 
którym powstała niezliczona ilość 
pierników. Zapach unoszący się 
wokół świetlicy przyciągnął 
zarówno dzieci, jak i dorosłych. 
Bożonarodzeniowe słodkości 
będą teraz cierpliwie oczekiwać 
zamknięte w ozdobnych puszkach 
i słoikach, aby nabrały miękkości. 
Część z nich zapewne nie 
przetrwa do świąt, więc jest 
szansa na powtórne spotkanie w 
rodzinnej atmosferze. 
 

  

Co to był za wieczór! 
Garnierówka była 
wypełniona po brzegi 
rozbawioną do granic 
możliwości publicznością, 
która przyjechała 
świętować 5-lecie kabaretu 
Blade Pojęcie. Na scenie aż 
wrzało- atmosferę 
podgrzewała jak zwykle 
niezawodna Agata, która 
konferansjerkę opanowała 
do perfekcji. Było to 
możliwe dzięki dotacji w 
ramach programu Działaj 
Lokalnie. 
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Z ŻYCIA CAO… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „KŁO- kabaret łączy obywateli” w 100% spełnił swoją funkcję- więcej- połączył ich w zbożnym celu, 
ponieważ na spotkaniu przeprowadzona została zbiórka na rzecz remontu Zespołu Poklasztornego 
Garnierówka. Tak duże zainteresowanie tą formą rozrywki świadczy, że mieszkańcy z naszej okolicy nie 
tylko mają poczucie humoru, ale też wielkie serca- udało się zebrać aż 2040zł na rzecz Garnierówki! 

Grudzień obfituje w ciekawe wydarzenia w CAO- u nas jeszcze nie czas na podsumowania, bo 
zaplanowaliśmy aż 2 szkolenia i 1 spotkanie sieciujące dla lokalnych NGO. Dla nas- pracowników CAO- 
Stacja Brzeg Dolny to najbardziej intensywny miesiąc w całym roku. Dzięki dotacji z Narodowego 
Instytutu Wolności jesteśmy na etapie doposażenia Sali szkoleniowej, biura oraz kuchni. To wszystko po 
to, by w kolejnych latach przeprowadzać szkolenia i spotkania na wyższym poziomie. Zdajemy sobie 
sprawę z tego, że CAO to nie tylko miejsce, ale też ludzie- szkoleniowcy, pracownicy i Wy- 
przedstawiciele lokalnych NGO, dla których działamy. Dlatego zapraszamy was serdecznie zarówno na 
grudniowe, jak i przyszłe wydarzenia, o których będziemy tradycyjnie informować na łamach niniejszego 
biuletynu i funpage na FB. Zachęcamy również do zajrzenia na naszą stronę- tam nowe narzędzie- Mapa 
Aktywności NGO. 
 

28 listopada odbyło się kolejne spotkanie z 
promocją- tym razem zgłębialiśmy tajniki 
platformy wordpress. Jest to wspaniałe 
narzędzie promocji naszych działań, jednak by 
rozpocząć przygodę z Wordpressem niezbędna 
jest podstawowa wiedza, w którą zostaliśmy 
wyposażeni. Mimo, że każdy z nas miał z nim 
do czynienia poprzez wprowadzanie tekstów 
na stronach promocyjnych sołectw, 
stowarzyszeń, to okazało się że nasza wiedza 
na temat procesów jakie temu towarzyszą i 
zależności pomiędzy poszczególnymi 
elementami jest znikoma. Od zera 
stworzyliśmy nasze strony testowe, co wcale 
nie jest takie łatwe. W drugiej części zajęliśmy 
się sposobami na pozycjonowanie stron, co 
przekłada się bezpośrednio na ilość osób, którą 
możemy zainteresować naszymi treściami. Na 
wyniki nie trzeba było długo czekać, bo 
uczestnicy już stosują zdobytą wiedzę podczas 
promowania swoich działań i efektem jest 
większe zainteresowanie ze strony zarówno 
lokalnej społeczności, jak i użytkowników 
mediów społecznościowych. Brawo Wy! 
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TEGO NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ… 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdy lubi przygotowania świąteczne- jest to 
sposób na spędzenie czasu w miłym gronie, 
jak i kultywowanie tradycji- korzystamy z 
wiedzy, doświadczenia, przeżyć starszego 
pokolenia,  by stworzyć prawdziwie 
magiczny nastrój. Taki cel na ostatni miesiąc 
w roku ma Stowarzyszenie W Rudnie jest 
cudnie- dzięki dofinansowaniu Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego w ramach art. 
19a mogą zadbać o świąteczną atmosferę w 
swojej wsi. 07.12 dzieci nie tylko będą 
tworzyć oryginalne kartki świąteczne, ale 
także wysłuchają historii o Św. Mikołaja w 
tradycji ludowej- mało kto dziś wie, że 
pasterze wierzyli, że ochroni ich stada przed 
wilkami. Na szczęście wilka z Rudna to nie 

dotyczy ���� 

 

Przed nami uroczyste zakończenie projektu- 
w mikołajki odbędzie się  świąteczny obiad, 
który  przygotują dziewczęta z Ośrodka 
Wychowawczego w Godzięcinie. Zadbają 
również o dekoracje- stoły oraz sala zostanie 
przyozdobiona motywami świątecznymi. 
Jest to wspaniała inicjatywa pań 
wychowawczyń, które podczas 2 miesięcy 
trwania projektu poświęciły swój wolny 
czas, by podzielić się swoim 
doświadczeniem jako panie domu. 
Zakończenie projektu to również czas w 
którym uczestniczki zaprezentują swoje 
prace, które tworzyły na warsztatach 
krawieckich i robótek ręcznych. Relacja foto 
już niebawem na łamach biuletynu. 
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KONKURSY, DOTACJE, SZKOLENIA… 
 

 
Oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów: 
 
  2  Priorytet :Aktywne społeczeństwo; 
  3 Priorytet :Aktywni obywatele; 
  4 Priorytet :Silne organizacje pozarządowe 
 
Składane oferty mają realizować cel główny programu FIO, jakim jest zwiększenie 
zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja 
programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz 
innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych. 
Najważniejsze informacje na temat konkursu: 

 jedna organizacja może złożyć jedną ofertę; 

 termin składania ofert upływa 23 grudnia 2019 r. o 12.00, 

 projekty mogą być realizowane od 1 stycznia do 30 listopada 2020 r., 

 maksymalna kwota dotacji – maksymalnie do 120 000,00 zł, 

 wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane. 

 
Regulamin konkursu : https://www.niw.gov.pl/wp-content/uploads/2019/11/Regulamin-
FIO-2020-P2-4-1.pdf 

 
 

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz 

instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego 

do udziału w konkursie FIO 2020 w Priorytetach 2-4. W 

ramach konkursu dofinansowanych zostanie około 300 

ofert. 

Zachęcamy do uczestnictwa w webinarium NIW 
poświęconemu P FIO. Odbędzie się ono w środę 4 
grudnia o 17.00. W jego trakcie przedstawione 
zostaną najważniejsze postanowienia regulaminu, 
kryteria oceny, a także zwrócimy uwagę na zmiany 
wynikające z nowego formularza ofert. 
Rejestracja :  https://niwcrso.clickmeeting.pl/fio-
2020-webinarium-informacyjne/register 
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Celem konkursu jest wybór Partnerów Lokalnych deklarujących realizację Programu na 
terenie min. jednego powiatu. 

Konkurs kierowany jest do: 

 organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w 
szczególności stowarzyszeń (w tym stowarzyszeń zwykłych), związkó stowarzyszeń, 
fundacji oraz jednostek terenowych organizacji pozarządowych posiadających 
osobowość prawną; 

 osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o 
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku 
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności 
sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 
pożytku publicznego; 

 spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych 
będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 
2010r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263), które nie działają w celu osiągnięcia 
zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie 
przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i 
pracowników; 

 spółdzielni socjalnych. 

Konkurs ma inną formułę niż zazwyczaj obowiązująca. Nie oczekujemy od Wnioskodawców 
autorskich propozycji działań, definiowania grup odbiorców, szacowania kosztorysu. 
Elementy te są określone i zapisane w Programie Korpusu Solidarności oraz Regulaminie 

NIW Rozpoczyna nabór wniosków w 
Konkursie Partnerstwo dla 
Wolontariatu – Edycja Lokalna 2020 
w ramach Korpusu Solidarności – 
Programu Wspierania i Rozwoju 
Wolontariatu Długoterminowego na 
lata 2018-2030.  
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Konkursu. W złożonych ofertach oceniane będzie doświadczenie Wnioskodawców, potencjał 
do realizacji zadań określonych w Programie oraz propozycje ich przygotowania i organizacji. 

Wnioskodawca może się ubiegać o dofinansowanie w wysokości 52 000 złotych, a w ramach 
realizacji projektu nie ma konieczności wykazania wkładu własnego. Dotacja zostanie 
przyznana na realizację działań od stycznia 2020 do grudnia 2020 roku.  W ramach dotacji 
wybrany Partner zorganizuje aktywności zdefiniowane we wniosku konkursowym i 
adresowane do grup odbiorców określonych w Programie, w tym wolontariuszy, 
koordynatorów, organizatorów wolontariatu oraz otoczenia wolontariatu. 

 – 

Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi 

Dotacji. 

Nabór wniosków trwa od 28.11.2019 do 19.12.2019 do godziny 16:00. 

 
 

 

 

Kto może złożyć wniosek ?    

1. Organizacje pozarządowe 

posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową ponad 1 rok. 

2. Uczelnie wyższe. 

3. Biblioteki. 

4. Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe a także inne placówki oświatowo-naukowe. 

  

Na co można uzyskać wsparcie ?    

1. Projekty dotyczące edukacji matematycznej (np. konkursy, specjalne lekcje matematyki). 

2. Projekty rozwojowe okołomatematyczne. 

(np. gry, łamigłówki czy lekcje historii przedstawiające ciekawe osoby i ich odkrycia w 

dziedzinie matematyki).   

Program przewiduje dofinansowanie projektów 
dotyczących edukacji matematycznej oraz 
okołomatematycznych projektów rozwojowych. 
Wnioski o dofinansowanie mogą składać 
organizacje pozarządowe posiadające osobowość 
prawną i prowadzące działalność statutową 
ponad 1 rok, uczelnie wyższe, biblioteki, szkoły 
podstawowe i ponadpodstawowe a także inne 
placówki oświatowo-naukowe. 
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Opis:    

Organizatorem programu jest Fundacja mBanku. 

Projekty muszą przyczyniać się do podniesienia poziomu edukacji i jakości życia 

społeczeństwa poprzez działania, które są spójne z wizerunkiem i polityką mBanku. 

Do kosztów kwalifikowalnych zaliczamy m.in.: 

– koszty zarządzania projektem i administracyjne, w tym wynagrodzenie koordynatora 

projektu, księgowość, zakup niezbędnych materiałów biurowych (np. papier do drukarki). 

Koszty te nie mogą przekroczyć 20% wnioskowanej kwoty; 

– wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia lub opracowujących materiały 

edukacyjne; 

– zakup pomocy naukowych, artykułów plastycznych i innych materiałów niezbędnych do 

zajęć, nagrody w konkursach, koszt wydruku materiałów; 

– trwałe elementy wyposażenia oraz sprzęt elektroniczny o wartości nieprzekraczającej 20% 

wnioskowanej kwoty i tylko jeśli są merytorycznie uzasadnione. 

Każdy projekt może zostać dofinansowany maks. 3 razy. 

Wnioski rozpatrywane są przez cały rok, raz w miesiącu. 

Fundacja nie dofinansowuje projektów trwających w momencie złożenia wniosku.   

Termin składania wniosków:   

19 grudnia 2019   

Źródło / Więcej informacji:    

https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/   

Kontakt:    

https://www.mbank.pl/mfundacja/kontakt/ 

 

 
 

 

 

Uwaga organizacje z Gminy Brzeg Dolny 

  

Burmistrz Brzegu Dolnego w dniu 29-11-2019 ogłosił 
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji  zadania  
publicznego w 2020 roku w zakresie upowszechniania 
kultury fizycznej  i sportu   
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Nazwa zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Brzeg Dolny w 
2020 roku 
Cel konkursu: Podnoszenie poziomu aktywności  fizycznej mieszkańców gminy Brzeg Dolny w 
szczególności wśród dzieci i młodzieży  
 

Oraz na stronie: 
https://www.brzegdolny.engo.org.pl/konkursy/18 
Adresaci konkursu: Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( tj.Dz.U. z dnia 
2019.poz.668 .j.t z późn.. zm.)  
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2020 wynosi: 500 000 zł 
Maksymalna kwota dotacji: 200 tyś  
Zadania realizowane będą od 02-01-2020 do 20-12-2020 
Wymagany jest wkład własny finansowy w wysokości minimum 20% wnioskowanej dotacji. 
Limit kosztów administracyjnych 10% wnioskowanej dotacji. 
Zakup sprzętu niezbędnego do poprawnej realizacji zadania 15 % wnioskowanej dotacji. 
Oferty należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem 
https://www.brzegdolny.engo.org.pl/panel    do dnia 20-12-2019 do godz. 15:00 
 
Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i 
złożyć do dnia 23-12-2019 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym 

 

Zakresy zadań przewidzianych do realizacji w ww. obszarze wsparcia dotyczą:   
1) organizacji cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, 
2) prowadzenia cyklicznych szkoleń i zajęć z zakresu sportu i kultury fizycznej dla dzieci i 
młodzieży oraz udziału we współzawodnictwie sportowym o randze regionalnej i 
ponadregionalnej oraz międzynarodowej, 
3) organizacji ogólnodostępnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w 
okresie wolnym od nauki szkolnej, 
4) promowania sportu i rekreacji ruchowej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych 
poprzez organizację zajęć i działań sportowych oraz wspieranie rozwoju bazy sportowej i 
sportowo-rekreacyjnej. 
Warunki realizacji zadania opisane są szczegółowo w ogłoszeniu konkursowym                         ( 
www.bip.brzegdolny.pl)    

W napisaniu oferty na nowym 
wzorze z pewnością pomoże cykl 
publikacji ze strony ngo.pl 

 



 
                                      Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności 
                                      - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
                                 ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 
                                        na lata 2018 – 2030 oraz ze środków publicznych  
                                                Samorządu Województwa Dolnośląskiego 
 
 

  

Podajemy linki do publikacji 

Piszę do Ciebie, Organizacjo... ! Jak zmierzyć się z nowymi wzorami. 

Cz. 1 Czyli, jak zmierzyć się z nowymi wzorami przy realizacji zadań publicznych 

https://publicystyka.ngo.pl/pisze-do-ciebie-organizacjo-czyli-jak-zmierzyc-sie-z-nowymi-wzorami-przy-
realizacji-zadan-publicznych 

 Cz. 2: Rezultaty  

https://publicystyka.ngo.pl/pisze-do-ciebie-organizacjo-jak-zmierzyc-sie-z-nowymi-wzorami-cz-2-rezultaty 

 Cz. 3  Budżet projektu  

https://publicystyka.ngo.pl/pisze-do-ciebie-organizacjo-jak-zmierzyc-sie-z-nowymi-wzorami-cz-3-budzet-
projektu 

 cz. 4.  Sprawozdanie – poznaj jak najwcześniej!   

https://publicystyka.ngo.pl/pisze-do-ciebie-organizacjo-jak-zmierzyc-sie-z-nowymi-wzorami-cz-4-
sprawozdanie-poznaj-jak-najwczesniej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


