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 Naborów- zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych – m.in. decoupage na torbach lnianych , 

zakup materiałów warsztatowych i promocyjnych w postaci długopisów. 

Grodzanów- zorganizowanie warsztatów mozaiki oraz serowarstwa, zakup namiotu plenerowego 

oraz materiałów promocyjnych w postaci koszulek polo. 

Pogalewo Małe- zakup 2 namiotów plenerowych, materiały promocyjne zwiększające 

bezpieczeostwo pieszych i rowerzystów: kamizelki, opaski, worki turystyczne, Piknik Gliniany 

podczas którego odbędą się warsztaty malowania na ceramice, pokaz odtwórstwa historycznego 

oraz kącik gliniany dla najmłodszych, gdzie pod okiem instruktora wykonają swoje rzeźby. 

Radecz- odnowienie witaczy powstałych w 2009 roku, zakup gadżetów promocyjnych- toreb, 

kubów, pendrivy i długopisy, Piknik Integracyjny Pieczonego Ziemniaka podczas którego odbędą się 

konkursy rodzinne m.in. na rzeźbę z ziemniaka, potrawę z ziemniaka oraz animacje ludowe. 

Bukowice- zakup gadżetów promocyjnych w postaci pendrivów, smyczy, toreb i koszulek, 

postawienie tablicy informacyjnej oraz ławek na terenie skwerku przy stawie.  

 

 
                                         

Ciąg dalszy zabawy z lasem w roli głównej w Rudnie. 10 sierpnia odbyły się tam warsztaty zdobienia 

toreb. Motywy leśne zawsze są w modzie, a eko-torba we własnym wykonaniu to powód do dumy. 

gdy  za pomocą szablonów i farb do tkanin powstały kolorowe kompozycje, wzory zostały 

wysuszone i torby były gotowe do użytku. W drugiej części spotkania główną rolę odgrywały 

paprocie i dziko rosnące trawy i polne kwiaty- by odbid ich wzór na tkaninie potrzebny był tusz. 

Mimo, że jest to wymagająca większej wprawy technika wszyscy poradzili sobie z tym zadaniem 

znakomicie. Wilk aż zawył z radości na widok tych dzieł- w ramach projektu został pomalowany i 

Rozpoczęło się podpisywanie umów z Gminą Brzeg Dolny w ramach 

wkładu własnego do wygranych projektów biorących udział w 

konkursie ofert „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”.  w 

2019 roku przy wsparciu finansowym gminy Brzeg Dolny. 

Przypominamy, że gmina sfinansowała wkłady własne w wysokości 

2500zł każdy, a lokalne ngosy  uzyskały łącznie 36206zł. Serdecznie 

gratulujemy Stowarzyszeniom: Mieszkaoców wsi Grodzanów, 

Aktywnych Kobiet "Naborowianki", Mieszkaoców wsi Radecz, 

Aktywne Bukowice, Ceglany Zakątek. Tym samym rozpoczęły się 

przygotowania do realizacji projektów-przedstawiamy Paostwu 

zaplanowane na najbliższe miesiące działania promujące- w tym 

pikniki, na które i my z niecierpliwością czekamy. 
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będzie częścią edukacyjnych działao w przyszłości- członkowie stowarzyszenia już planują kolejne 

leśne atrakcje. Będziemy podążad tropem wilka i na bieżąco informowad o aktualnościach z Rudna. 

 

    
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Raz na jakiś czas trafia się perełka wśród zazwyczaj podobnych do siebie festynów, dożynek, 

pikników wiejskich. Mowa o żniwach retro w Krzelowie, gdzie uczestnicy przenieśli się w czasie o 

60 lat. 

Mogliśmy zobaczyd trud pracy przy żniwach, kiedy po polach nie jeździły jeszcze kombajny a 

precyzyjne ruchy, ostra kosa , silne ręce, pomoc rodziny i sąsiadów liczyły się najbardziej w ten 

ważny dla mieszkaoców wsi czas. Przy wysokich temperaturach pot lał się z czoła, ale zauważcie, że 

uśmiech nie schodził z twarzy gospodarzy. Był czas na śpiew, rozmowę, pajdę chleba i rozmyślania. 

Chylimy czoła przed organizatorem tego pięknego wydarzenia- Stowarzyszenie Jezierzyca wykonało 

naprawdę porządną robotę. Przy tej okazji zwracamy uwagę na całe zaplecze wiejskich imprez- 

panie, które wypiekają ciasta, panów, którzy rozkładają i składają namioty, ławki, stoły oraz 

organizatora, który wszystko spina, wszystkiego dogląda,  a przez to ciąży na nim odpowiedzialnośd 

powodzenia lub niepowodzenia przedsięwzięcia. Bardzo to doceniamy i dziękujemy za cudowne 

chwile na wiejskich imprezach, które są jedyne w swoim rodzaju! Więcej zdjęd na mostnaodrze.pl. 
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Festiwal Produktu Lokalnego w Krzydlinie Wielkiej organizowany od 7 lat przez Stowarzyszenie 

Kreda to profesjonalnie zorganizowane wydarzenie, które od lat trzyma wysoki poziom i 

pozytywnie nas zaskakuje.  

W powiecie wołowskim to jedyna impreza, gdzie można spotkad tak wielu lokalnych 

rękodzielników, którzy nie tylko oferują swoje wyroby, ale dzielą się niezliczoną ilością ciekawych 

historii, które obrazują jak powstają piękne ozdoby, torby, rzeźby, a także nalewki czy miody. To 

serce włożone w wyprodukowanie każdej z tych rzeczy przyciąga jak magnes naprawdę dużą ilośd 

gości, którzy oprócz zakupów liczą na dobrą zabawę i miło spędzony czas. Dotacja z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pozwoliła na zapewnienie wielu atrakcji zarówno 

dla dzieci jak i dorosłych. Pani Wiola Krakowska, która jest pomysłodawczynią i organizatorką tego 

przedsięwzięcia nie spoczywa na laurach i już planuje kolejne inicjatywy promujące nasz region.  
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W powiecie wołowskim od kilku miesięcy Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja realizuje projekt 

dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, w którym seniorzy mają 

okazję realnie wpłynąd na otoczenie i podczas kilku spotkao wypracowad plan na upiększenie 

okolicy i nasadzenia roślin miododajnych.  

By zrealizowad swoje założenia najpierw opracowali mini-wniosek dotacyjny, który po pozytywnej 

ocenie zagwarantuje każdej grupie niezbędne zakupy (rośliny, elementy małej architektury) w 

kwocie 1300zł. Seniorki z Grodzanowa i Naborowa, które zdecydowały się wziąd udział w tej 

inicjatywie posiadają długoletnie doświadczenie w ogrodnictwie- same mogą pochwalid się 

przepięknymi kwiatowymi zakątkami w swoich ogrodach. Wiedzę tą wykorzystają w 

komponowaniu zieleni przy świetlicach- wybór odpowiednich roślin nie stanowi dla nich większego 

problemu. Nasadzenia planowane są w okresie jesiennym. Życzymy powodzenia i z niecierpliwością 

czekamy na efekty. 

 

 

 

 



 

                                      Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności 
                                       - Centrum Rozwoju Społeczeostwa Obywatelskiego 
                              ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 
                                                                na lata 2018 – 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 sierpnia w CAO – Stacja Brzeg Dolny odbyły się konsultacje „Programu współpracy Samorządu 

Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalnośd pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2020 rok. Uczestnicy 

spotkania mieli okazję do przekazania  swoich uwag i propozycji do ww. dokumentu. 

 

W drugiej części spotkania omówione zostały następujące wzory dokumentów: 

–oferta na realizację zadania publicznego składana w ramach otwartego konkursu ofert na 

realizację zadao publicznych, 

–oferta na realizację zadania publicznego składana w trybie pozakonkursowym (art. 19a ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). 

Prelekcję poprowadził Pan Andrzej Stachowiak, doradca w Regionalnym Punkcie Doradczym dla 

organizacji pozarządowych we Wrocławiu, który krok po kroku przedstawił każdy punkt wniosków 

dotacyjnych. 

W spotkaniu wzięło udział 12 organizacji pozarządowych z gmin: Brzeg Dolny, Wołów, Wisznia 

Mała, Ścinawa oraz przedstawiciele Wydziału Rozwoju Społeczeostwa Obywatelskiego , Działu 

Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD – pani Iwona Łyp i pan Paweł Antoniewicz  

oraz pełnomocnicy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi z Gminy Brzeg Dolny i Wiosko- 

pan Piotr Smelkowski i pani Marta Ardeli. 
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WYWIAD  
  

 
 

Kasia Dorosz: Od roku jesteś prezeską Jezierzycy- wręcz modelowej wiejskiej organizacji, która 

przez 10 lat zrealizowała wiele projektów i przyczynia się promowania regionu. W  jakim 

kierunku idą teraz wasze działania? 

 

Irena Machlowiec: Tak, to jest dobre pytanie, myślę, że właśnie takie pytanie musimy sobie zadad 

jako organizacja. Objęłam funkcję prezesa bez przygotowania i nie chodzi tu o jakieś odpowiednie 

wykształcenie w tym kierunku, ale o znajomośd tematu, bo chod moje życie było w pewien sposób 

już od dawna związane z organizacjami pozarządowymi  ( Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół 

Dzieci Niewidomych i Słabowidzących z Warszawy oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji również 

z Warszawy), to nigdy nie zajmowałam się strategią, czy też stroną finansową organizacji, byłam 

osobą tam zatrudnioną. Teraz, kiedy stanęłam na czele  Jezierzycy, właściwie z rozbiegu napisałam 

kilka projektów, z których na razie jeden został przeprowadzony.Musiał upłynąd ten czas, żeym 

zdała sobie sprawę, że przyszła pora podsumowao i decyzji. Teraz właśnie stoimy przed wyborem 

dalszej drogi. Tym trudniejsze jest to zadanie, że każdy z członków naszej organizacji ma  trochę 

inne wyobrażenia, a są też tacy, co nie mają specjalnych oczekiwao. Trzymaj kciuki za nasze przyszłe 

decyzje. 

 

KD: Przez 15 lat mieszkałaś we Francji.  Czy francuski trzeci sektor boryka się z takimi samymi 

problemami jak polski: działania uzależnione od dotacji, słabo rozwinięty wolontariat na rzecz 

lokalnych społeczności i zawiłości prawne dotyczące funkcjonowanie organizacji? 

 

IM: Nie znam wszystkich zawiłości funkcjonowania organizacji we Francji, ale z obserwacji wiem, że 

tam organizacje są bardziej sprofilowane, czyli sportowe, teatralne, ale też są zdrowotne(np. 

zrzeszające pielęgniarki przyjeżdżające do domów) czy też pomocowe i wiele innych. Większośd 

organizacji ma prawo i uważam, że jest to bardzo „zdrowa” zasada, zarobid pieniądze na swoje 

działania organizując festyn, więc imprezy takie jak np. pchli targ, święto wioski itp, są 

 

III sektor tworzą wspaniali ludzie, którzy są dla nas 

wielką inspiracją. Jako stowarzyszenie parasolowe i 

wspierające kilkadziesiąt lokalnych organizacji możemy 

śmiało stwierdzid, że w większości przypadków ich 

potencjał nie jest jeszcze do kooca odkryty i czeka nas 

niejedna niespodzianka z ich strony. Wchodzimy do ich 

ngosów „od kuchni” i pytamy o różne aspekty związane 

z pracą społeczną. Dziś przepytujemy Irenę 

Machlowiec – prezeskę Jezierzycy. 
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organizowane przez organizacje, które sprzedając miejsca handlowe, sprzedając napoje w tym 

piwo(płacą mniejszy podatek niż komercyjni sprzedawcy) oraz jedzenie zarabia na np. dekoracje 

teatralne, nowe krzesła na salę itp.  Małe organizacje raczej nie piszą projektów i nie są zależne od 

dotacji. Zwracają się często o wsparcie do instytucji samorządowych, ale jest to raczej rodzaj prośby 

niż projektu. Prawnie jest to również dużo prostsze, ale myślę, że wynika to z tego o czym mówiłam 

– sprofilowania, nie ma organizacji o tak szerokich wachlarzach działao.  

 

KD: Chciałabym poruszyd temat promocji w III sektorze-  zarówno związanej z działaniami 

konkretnej organizacji, jak i szeroko pojętej promocji walorów turystycznych regionu. Jest to 

ważny aspekt działalności- Jezierzyca realizowała go poprzez uczestnictwo na wielu lokalnych 

imprezach, na których oprócz częstowania pierogami krzelowskimi , zachwalała też inne walory 

nie tylko kulinarne doliny Jezierzycy i łęgów odrzaoskich. Jako że prowadzisz gospodarstwo 

agroturystyczne „Łęgowa Zagroda”, w którym oprócz przyjmowania gości oferujesz warsztaty 

naturalnych kosmetyków, zielarskie pewnie zastanawiałaś się nad tym jak trafid z tą informacją 

do szerszego grona. Może masz jakiś pomysł na to jak zwiększyd rozpoznawalnośd stosunkowo 

małych, wiejskich organizacji jak „Jezierzyca” oraz działao, które prowadzi? Czy jest to w ogóle 

jest to potrzebne? 

 

IM: W tym pytaniu poruszasz dwie kwestie, z jednej strony promowanie naszej miejscowości, 

regionu geograficznego czy też innego obszaru w celu zachęcenia turystów do przybycia właśnie do 

nas, a tym samym przyczynienia się do rozwoju tych właśnie miejsc, a z drugiej promocji, 

zwiększenia rozpoznawalności organizacji. 

Ja byłabym za tym, żeby to nasze osiągnięcia były promowane i rozpoznawalne, a nie nazwa 

stowarzyszenia. Często są organizowane koncerty, wydarzenia kulturalne, które przyciągają tłumy, a 

właściwie niewielu zna nazwę organizatora, no tu wyjątkiem jest Fundacja Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy. Myślę, że Kraina Łęgów  Odrzaoskich mogłaby byd takim parasolem, a 

jednocześnie promotorem, dla działao mniejszych organizacji, które robią coś ciekawego na swoim 

terenie. Fajnie było by stworzyd markę lokalną, która broniłaby się i sprzedawała sama, ale na razie 

są to tylko marzenia. Nasze Pierogi Krzelowskie są już znane i uznane w naszej najbliższej okolicy, 

teraz trzeba „podbijad” następne tereny. 

 

KD: Wasz ostatni projekt „Od ziarenka do bochenka” realizowany ze środków gminy Wiosko i 

Powiatowych i bardzo ciekawa impreza „Retro Żniwa”, która odbyła się 3 sierpnia to 

niespotykane podejście do tematu dziedzictwa lokalnego. Skąd pomysł i czy planujesz wpisanie 

jej na stałe do kalendarza? 

 

IM: Pomysł zrodził się ze zwykłych rozmów „w kuluarach”, jedna z koleżanek powiedziała, że wiele 

by dała, żeby jeszcze raz móc przeżyd takie żniwa, ja również lubię takie historyczne zabawy i tak 

właśnie „od ziarenka  do bochenka” jak w tytule projektu udało nam się nie bez trudności taką 
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rekonstrukcję żniw zorganizowad. Oczywiście jak to zwykle bywa już w trakcie pojawiają się różne 

nieprzewidziane sytuacje.  Tak i my przekonaliśmy, że taka impreza może wspaniale przyczynid się 

do promowania zarówno naszej Gminy jak i Powiatu, jednak adresowana powinna byd raczej do 

mieszkaoców większych miejscowości. Teraz mieszkaocy wsi chcą zapomnied, że mieszkają na wsi, 

chcą żyd „po miastowemu”. Może powtórzymy to wydarzenie, ale trochę inaczej. Zobaczymy. 

 

KD: Jesteś ciepłą, pogodną osobą, która wsłuchuje się w potrzeby innych, a przy tym liderką i 

prezeską, która musi podejmowad odpowiedzialne decyzje, bo odpowiada za prawidłowe 

funkcjonowanie organizacji. Czy bycie prezeską wiąże się czasami z sytuacjami stresogennymi? 

Masz jakiś sposób na „bezproblemowe” zarządzanie organizacją czy może w ogóle go nie 

szukasz, bo takowy nie istnieje? 

 

IM: Właśnie się przekonałam, że niezależnie, co będziesz robid, to zawsze znajdą się ludzie, którzy 

będą krytykowad i co najciekawsze, że krytyka różnych ludzi czasem się wzajemnie wyklucza, więc 

aby pozostad przy zdrowych zmysłach należy przesiewad uwagi krytyczne i wybierad tylko te, które 

coś wnoszą. Zaś jeśli chodzi o „bezproblemowe”, ale to tylko teoretycznie,  zarządzanie,  wydaje mi 

się to możliwe tylko w przypadku kompletnej dyktatury, bo inaczej ile ludzi tyle zdao, a stąd już 

niedaleko do konfliktu. Ponadto znów wracamy do problemu z jasnym określeniem tego po co 

działamy, bo jeżeli to będzie wiadome, to organizacja będzie skupiad ludzi właśnie tym 

zainteresowanych. Uważam, że organizacje np. sportowe mają łatwiej, bo mają nadrzędny cel, 

który ich łączy. Oczywiście nie są wolni od konfliktów, ale zawsze można powiedzied ludziom, że 

przecież nie ważne jest czyje na wierzchu, czy kto mocniejszy, tylko chodzi o to, żeby wygrad mecz, 

czy jakiś turniej i tym podobne. Generalnie chodzi o jasnośd zasad.  

 

KONKURSY, DOTACJE, PROGRAMY, SZKOLENIA 

 

Równad szanse – Regionalny Konkurs Grantowy 

 

 
 

Program oferuje wsparcie dla projektów rozwijających kompetencje 
społeczne młodych ludzi mieszkających na wsiach oraz w małych 
miejscowościach. Wnioski o dofinansowanie mogą składad podmioty ze 
wsi i miast do 20.000 mieszkaoców – organizacje pozarządowe, domy 
kultury, biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych deklarujące założenie 
i rejestrację (do kooca realizacji projektu) lokalnej organizacji 
pozarządowej, która będzie kontynuowała działania podjęte w ramach 
projektu. 
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Wysokośd wsparcia: 

Dotacja maks. 8.500 zł., do 80%. 

Wkład własny: 

nie jest wymagany, ale preferowane są projekty posiadające wkład własny w wysokości min. 20%. 

Możliwy wkład własny w formie rzeczowej (pracy, udostępnienia lokalu, środków transportu itp.). 

Czas trwania projektu: 

min. 6 miesięcy, 1.01 – 30.06 roku następującego po roku, w którym ogłoszono konkurs. 

Kto może złożyd wniosek ? 

Podmioty ze wsi i miast do 20.000 mieszkaoców: 

– stowarzyszenia lub fundacje, zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez 

Starostów; 

– miejskie i gminne domy kultury; 

– powiatowe, miejskie i gminne biblioteki; 

– nieformalne grupy dorosłych deklarujące założenie i rejestrację (do kooca realizacji projektu) 

lokalnej organizacji pozarządowej, która będzie kontynuowała działania podjęte w ramach 

projektu. 

Wnioskodawcami nie mogą byd: 

– podmioty mające siedzibę w miejscowościach powyżej 20.000 mieszkaoców (nawet jeśli ich 

projekty zakładają działania na terenach wiejskich i w małych miastach do 20.000 mieszkaoców); 

– szkoły. 

Na co można uzyskad wsparcie ? 

Projekty realizowane na terenie miejscowości do 20.000 mieszkaoców zakładające rozwój 

następujących umiejętności u młodych ludzi: 

– wykorzystania tego, co może im sprzyjad – chodzi o nowe, inne niż dotąd, spojrzenie na swoje 

środowisko: w ciekawej formie, przez pryzmat jego walorów  i ograniczeo. Równolegle chodzi też o 

sprawdzenie samego siebie, czyli tego, jakie są mocne i słabe strony konkretnego młodego 

człowieka; 

– zjednywania sobie innych – chodzi o to, by młody człowiek w projekcie miał szanse sprawdzenia 

się w nowych relacjach z ludźmi i instytucjami, a także nauczenia się, jak współpracowad w grupie – 

m.in. jak znajdowad wspólne cele  z korzyścią dla wszystkich. 

Projekty muszą zakładad działania młodzieży, tak aby stała się aktywnym twórcą, uczestnikiem i 

bezpośrednim realizatorem projektu. 

Ponadto powinny: 

– tworzyd spójną ofertę cyklicznych działao prowadzonych samodzielnie przez młodych ludzi przez 

okres co najmniej 6 miesięcy; 

– umożliwiad młodzieży realizację swoich pasji i zainteresowao, a także inspirowad do 

podejmowania nowych wyzwao; 

– umożliwiad młodzieży współpracę i pozyskiwanie lokalnych partnerów (współpraca z 

organizacjami pozarządowymi, jst, rodzicami, lokalnym biznesem, szkołami); 
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– ograniczad do niezbędnego minimum elementy szkoleniowe i warsztatowe, które powinny byd 

jedynie elementem wprowadzającym do dalszych działao projektowych. 

Oprócz dotacji organizatorzy programu przewidzieli wsparcie w postaci: 

– szkoleo i doradztwa dla koordynatorów projektów; 

– wizyt konsultacyjno – monitoringowych w miejscu realizacji działao; 

– materiałów promocyjnych (banerów, winderów oraz koszulek i plecaków dla uczestników). 

Opis: 

Organizatorem programu jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. 

Cel programu: wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. 

Grupa docelowa: młodzi ludzie w wieku 13-19lat z miejscowości, w których mieszka nie więcej niż 

20.000 osób. 

Cel Regionalnego Konkursu Grantowego: wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje 

społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. 

Zalecana liczebnośd grupy projektowej: 10-12 osób. 

Jeden wnioskodawca może złożyd maksymalnie jeden wniosek w ramach naboru. 

Termin składania wniosków: 

7 października 2019 

Źródło / Więcej informacji: 

https://rownacszanse.pl/2019/RKG_rusza_konkurs 

 

 

 

Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych 

 

 

 

  
 

Do 10 września 2019 roku Ochotnicze Straże Pożarne 

mogą wnioskowad o fundusze m.in. na propagowanie 

zasad udzielania pierwszej pomocy czy organizowanie 

przedsięwzięd oświatowo-kulturalnych i sportowych. 

Taka możliwośd pojawiła się po raz pierwszy dzięki 

nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W 

tym roku do podziału przeznaczono łączną kwotę 82 

mln zł. Wnioski o udzielenie dotacji OSP mogą składad 

do właściwego terytorialnie komendanta 

powiatowego/ miejskiego PSP. 

 

https://granty.pl/kalendarz/rownac-szanse-regionalny-konkurs-grantowy/
https://rownacszanse.pl/2019/RKG_rusza_konkurs
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Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie 

publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku 

Poprzez nowelizację ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1518), która 

weszła w życie w dniu 14 sierpnia 2019 roku, zostaną dofinansowane następujące działania OSP: 

 organizowanie przedsięwzięd służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających 

na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;  

 organizowanie przedsięwzięd oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i 

umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;  

 upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami 

społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;  

 propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski 

żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. 

Ww. dotacje będą udzielane na podstawie przepisu art. 33a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 

ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), a w zakresie w nich 

nieuregulowanym, z zachowaniem szczegółowego trybu postępowania. 

Stronami umowy o przyznanie dotacji będą: 

 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowany przez Komendanta 

Głównego Paostwowej Straży Pożarnej, działającego z upoważnienia Ministra, oraz  

 dana jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.  

Zawarcie umowy musi byd poprzedzone złożeniem wniosku w trybie art. 33a ust. 3 i 4 ustawy o 

ochronie przeciwpożarowej. 

 

Więcej informacji w tym przykładowy wniosek dotację dla OSP na stronie: 

https://www.gov.pl/web/mswia/tryb-i-zasady-udzielania-dotacji-dla-jednostek-ochotniczych-

strazy-pozarnych-na-zadanie-publiczne-dofinansowanie-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych-

w-2019-roku 

 

 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/mswia/tryb-i-zasady-udzielania-dotacji-dla-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych-na-zadanie-publiczne-dofinansowanie-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych-w-2019-roku
https://www.gov.pl/web/mswia/tryb-i-zasady-udzielania-dotacji-dla-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych-na-zadanie-publiczne-dofinansowanie-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych-w-2019-roku
https://www.gov.pl/web/mswia/tryb-i-zasady-udzielania-dotacji-dla-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych-na-zadanie-publiczne-dofinansowanie-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych-w-2019-roku
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Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadao publicznych w formie wsparcia pn. Świąteczne 

wsparcie dla kombatantów 

 

 
 

Zadania konkursowe powinny obejmowad m.in.: 

1/ organizację spotkao świątecznych dla kombatantów z udziałem młodzieży szkolnej, w 

szczególności uczniów klas mundurowych oraz członków organizacji pozarządowych, a także  

udziałem środowisk polonijnych 

2/ zapewnienie transportu dla kombatantów- żołnierzy walczących w II wojnie światowej oraz 

żołnierzy polskiego powojennego  podziemia niepodległościowego na spotkania świąteczne oraz 

uroczystości rocznicowe, a także w związku z ich codziennymi potrzebami: przejazdy do przychodni, 

szpitali, sklepów itp. 

3/ przygotowanie i przekazanie paczek świątecznych zawierających artykuły pierwszej potrzeby dla 

kombatantów- żołnierzy walczących w II wojnie światowej oraz żołnierzy polskiego powojennego  

podziemia niepodległościowego 

4/ otoczenie opiekom grobów żołnierzy walczących w II wojnie światowej oraz żołnierzy polskiego 

powojennego  podziemia niepodległościowego przez młodzież szkolną oraz członków organizacji 

pozarządowych 

 

Wkład własny finansowy – min. 10% planowanej kwoty dotacji 

Wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy) – min. 10% planowanej kwoty dotacji 

Termin realizacji:  28 października- 31 grudnia 

Alokacja- do 1 500 000zł 

 

Pełna treśd ogłoszenia konkursowego na stronie: 

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-112019wddekid 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert 
na realizację zadao publicznych w formie wsparcia pn. 
Świąteczne wsparcie dla kombatantów Rodzaj zadania: 
Działalnośd na rzecz kombatantów i osób represjonowanych 
Termin składania ofert do dnia 16 września 2019 r. 

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-112019wddekid
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Priorytet 5 PROO – nabór ciągły 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs przewiduje również wsparcie dla organizacji, które z powodu braku środków finansowych 
nie mogą uczestniczyd w ważnych wydarzeniach życia publicznego o charakterze ponadlokalnym. 

Wartośd środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji wynosi 1 800 000 zł. 

Wnioski są składane i rozpatrywane poprzez System Obsługi Dotacji. w trybie ciągłym, do 
wyczerpania środków przeznaczonych na konkurs.  

Regulamin, wzór wniosku, wzór karty oceny oraz FAQ dostępne na stronie  

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

 

 

 

Webinaria w ramach Akademii NIW 

 

 

 
 

 

 

Na stronie NIW ukazały się materiały po bardzo ciekawym webinarium „Jak skutecznie 

wypromowad projekt społeczny”. Zachęcamy do obejrzenia relacji video na stronie 

https://www.youtube.com/watch?v=Nn9Af16ePRw 

oraz prezentacji ze szkolenia na stronie 

 https://niw.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/20190730-webinarium-jak-wypromowac-projekt-

spoleczny.pdf  

Akademia NIW to projekt realizowany przez 
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju 
Społeczeostwa Obywatelskiego w celu wsparcia 
sektora pozarządowego w realizacji działao 
społecznych. Jest to cykl webinariów i warsztatów, 
w których pracownicy NIW dzielą się 
doświadczeniem i wiedzą na temat działania w 
NGO. 

Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji celowej na realizację 
zadania polegającego na wsparciu organizacji społeczeostwa 
obywatelskiego, które znalazły się w sytuacji mogącej istotnie 
ograniczad realizację ich celów statutowych i działalności programowej. 

 

https://generator.niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo-2/dokumenty/
https://www.youtube.com/watch?v=Nn9Af16ePRw
https://niw.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/20190730-webinarium-jak-wypromowac-projekt-spoleczny.pdf
https://niw.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/20190730-webinarium-jak-wypromowac-projekt-spoleczny.pdf
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Pozwalamy sobie przytoczyd „ABC promocji, czyli co zrobid, by rozsławid nasz projekt”- ta lista to 

bardzo pomocne narzędzie- my na pewno będziemy z niej korzystad przy wszystkich projektach, 

które będziemy mied przyjemnośd realizowad- przygotowana została również w ramach Akademii 

NIW. 

 

Przed: 

 

Czy podpisaliśmy wszystkie niezbędne umowy? 

Czy mamy wszystkie niezbędne zgody (jeśli takie są potrzebne)? 

Czy przygotowaliśmy atrakcyjny news dla mediów? 

Czy wyznaczyliśmy osobę do kontaktu z mediami w przypadku pytao, zaproszenia do wywiadu? 

Czy skontaktowaliśmy się ze wszystkimi mediami lokalnymi, żeby je zainteresowad tematem? 

Czy przekazaliśmy informację do urzędu gminy/miasta/powiatu/wojewódzkiego/ ośrodka 

kultury? 

Czy np. skontaktowaliśmy się z proboszczem w celu przekazania informacji w ramach ogłoszeo 

duszpasterskich lub w inny sposób zadbaliśmy o dotarcie informacji do konkretnej grupy 

adresatów naszych działao?  

Czy każdy z nas wie, co ma robid i kiedy? 

Czy wiemy jak działad/komunikowad się/koordynowad w przypadku niespodziewanych wydarzeo 

Czy zadbaliśmy o odpowiednie warunki realizacji projektu? 

Czy mamy listę rzeczy i sprzętu niezbędnych do realizacji projektu? 

Czy sprawdziliśmy sprzęt wykorzystywany np. w trakcie wydarzenia? 

Czy zadbaliśmy o pozyskanie zgód uczestników na przetwarzanie ich danych 

osobowych/wizerunku(np. poprzez formularz rejestracyjny i regulamin wydarzenia)? 

Czy zadbaliśmy o odpowiednie zaplecze w trakcie wydarzenia, na odłożenie prywatnych rzeczy, 

niezbędnych materiałów, drukarkę, szybkie spotkania itd.? 

 

W trakcie: 

Czy pamiętamy o tym, żeby zdjęcia z wydarzenia ukazywały emocje, np. uśmiechniętych, 

zaciekawionych ludzi, były dobrze doświetlone i ostre? 

Czy pamiętamy o tym, żeby pozyskad zgody osób na zdjęciach na rozpowszechnianie 

wizerunku(a w przypadku nieletnich od ich opiekunów)? 

Czy rozdajemy materiały informacyjne/promocyjne? Czy zadbaliśmy o to, żeby nikt nie wyszedł 

„z pustymi rękoma”? 

Czy zaplanowaliśmy spotkania/odprawy kontrolne, które służą weryfikacji czy promocja projektu 

przebiega efektywnie i zgodnie z planem? 
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Czy przewidzieliśmy przestrzeo lub platformę dla uczestników/beneficjentów/wolontariuszy 

żeby na bieżąco przekazywali nam informację zwrotną na temat działao promocyjnych? 

Czy zrobiliśmy wszystko, żeby uczestnicy/interesariusze/beneficjenci/wolontariusze dzielili się 

wrażeniami w mediach społecznościowych? Np. ramka do zdjęd, wyświetlanie linków do naszych 

stron/profili w mediach społecznościowych, hashtag. 

Czy zachęcamy uczestników/obserwatorów do odwiedzenia naszej strony 

internetowej/zapisania się na newsletter (a tym samym wyrażenia zgody na przetwarzanie ich 

danych osobowych)? 

 

Po: 

Czy przesłaliśmy podziękowania dla darczyoców/sponsorów/patronów za przekazane 

darowizny/wsparcie, razem z podsumowaniem naszych działao i ich efektów? 

Czy sprawdziliśmy gdzie pojawiły się informacje o naszym przedsięwzięciu? Czy spytaliśmy 

(wyrywkowo lub za pomocą zbiorczej ankiety) uczestników/beneficjentów/interesariuszy co o nim 

sądzą? 

Czy wiemy, które narzędzia i kanały promocji okazały się najskuteczniejsze przy tym projekcie? 

Czy po zrealizowaniu przedsięwzięcia zaplanowaliśmy czas na jego ocenę i podsumowanie oraz 

wyciągnięcie i spisanie wniosków na przyszłośd –co działa, co było super, a co możemy poprawid w 

przyszłości? 

Czy zadbaliśmy o wywiązanie się z zobowiązao umownych/sponsoringowych/ patronackich? Czy 

przygotowaliśmy raport mówiący o skuteczności naszych działao lub zasięgach, które 

wypracowaliśmy? 

Czy znaleźliśmy czas na świętowanie sukcesu? 

 

 

 

 
 

 

 

 

W związku z przyznaniem dotacji w ramach  
Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 
informujemy, że CAO – Stacja Brzeg Dolny począwszy 
od sierpnia jest czynne 5 dni w tygodniu w 
następujących godzinach: 
Poniedziałek, czwartek, piątek 9.00 - 14.00 
Wtorek, środa                               9.00 - 20.00 
Jak zwykle oferujemy pomoc w rozwiązywaniu 
wszelkich problemów dotyczących związanych z 
funkcjonowaniem w III sektorze. 
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