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DZIEJE SIĘ…. 

Aktywne organizacje z powiatu wołowskiego 23.10.2019 po raz kolejny wzięły udział w  Dolnośląskim 
Kongresie Obywatelskim w Krzyżowej- to już V edycja tego bardzo ważnego dla III sektora wydarzenia. 
Stowarzyszenie Propago reprezentowała Krystyna Laszkiewicz, Irena Machlowiec i Monika Kwolik, 
Stowarzyszenie mieszkaoców wsi Radecz – Katarzyna Sworniowska i Martyna Owczarz, Stowarzyszenie 
Kreda – Wioletta Krakowska i Izabela Bek-Kaczkowska, Stowarzyszenie Warzęgowianie – Eugeniusz Opyd, 
Stowarzyszenie na rzecz mieszkaoców wsi Żekrów – Marian Kołodziejczyk. 

Perspektywy współpracy organizacji pozarządowych z samorządami były głównymi tematami tej edycji 
kongresu obywatelskiego, Spotkanie, określane jako  największe wydarzenie sektora obywatelskiego na 
Dolnym Śląsku zgromadziło wiele środowisk. Znaleźli się wśród nich przedstawiciele stowarzyszeo, fundacji, 
lokalnych grup działania, klubów sportowych, spółdzielni socjalnych, ochotniczych straży pożarnych, a także 
kół gospodyo wiejskich, rad działalności pożytku publicznego, samorządów lokalnych oraz sołtysów i 
obywateli- wśród nich my- społecznicy z powiatu wołowskiego .Podczas spotkania, które było okazją do 
uczczenia jubileuszy 15-lecia Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i 30-lecia Fundacji 
"Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego", odbyło się aż 11 paneli dyskusyjnych i debata plenarna pod 
hasłem "Wyzwania dla kolejnych pokoleo". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Silny samorząd to silna 
Polska. Jednak 
pamiętajmy o tym, że siła 
samorządu w dużej mierze 
wynika z aktywności 
mieszkaoców i 
reprezentujących ich 
organizacji 
samorządowych – mówił 
podczas spotkania 
marszałek Cezary 
Przybylski.  
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15.10 Burmistrz Brzegu Dolnego ogłosił termin konsultacji projektu programu współpracy Gminy Brzeg 
Dolny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośd pożytku publicznego w 
2020 roku- mogliśmy go konsultowad do kooca października na formularzach dostępnych na stronie 
http://bip.brzegdolny.pl/ .  29.10.2019 odbyło się spotkanie konsultacyjne, które było doskonałą okazją do 
wypowiedzenia się na temat finalnego kształtu tego ważnego dokumentu.  
Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Pan Piotr Smelkowski otworzył i poprowadził 
spotkanie, które było jedną z form konsultacji, obok możliwości pisemnego wyrażenia uwag do projektu 
Programu. Przedstawiciele organizacji mieli możliwośd wcześniejszego zapoznania się z projektem tego 
dokumentu, który został im przesłany pocztą tradycyjną oraz umieszczony na stronie gminy i w Biuletynie 
Informacji Publicznej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 11 organizacji z terenu Gminy Brzeg Dolny 
oraz 4 Radnych Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym. W otwartej dyskusji przedstawiciele trzeciego sektora 
wskazywali pomysły na dalszy rozwój współpracy. Wyniki konsultacji przestawione będą na komisjach Rady 
Miejskiej. 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bip.brzegdolny.pl/?fbclid=IwAR1IMdpDVTWs_FUA3CZMS4fbJsTjyiIT_5Mhkx4n0TxBv8UFqJ8MJC0-Cm8
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W dniach 27-26.10.2019 gościliśmy przedstawicieli z trzech gmin: Ostróda, Miłomłyn i Łukta z województwa 
warmiosko-mazurskiego.  Wszystko to za sprawą jednego  z  trzech świetlicowych projektów, które 
realizowaliśmy w latach 2015-2018 .  Projekt „ MY w świetlicy”  stał się inspiracją dla Centrum Wspierania 
Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich z Ostródy, a tym samym odwiedzin naszego regionu.  
W związku z tym, że członkini naszego stowarzyszenia- Ewa Fura  jest jednocześnie prezeską  prężnie 
działającej wiejskiej organizacji i opiekunem najbardziej stylowej świetlicy w gminie- grupę 30 osób 
zaprosiliśmy do Grodzanowa. Tam przez sobotę i niedzielę odbywał się cykl szkoleo pokazujący dobre 
praktyki na naszym terenie- mam nadzieję, że działalnośd naszych wiejskich organizacji będzie inspiracją do 
dalszej pracy na terenach wiejskich w krainie jezior. Weekend był bardzo intensywny, ponieważ oprócz 
części merytorycznej goście zwiedzali urokliwe miejsca w naszej okolicy. Goście zgodnie stwierdzili, że 
świetlica wiejska w Grodzanowie to modelowy przykład na wykorzystanie lokalnego potencjału – byli pod 
wrażeniem rękodzieła, które tworzą mieszkanki oraz talentu organizacyjnego pani prezes. Podczas wizyty 

Stowarzyszenie Mieszkaoców Wsi Radecz 26.10.2019 zakooczyło swój projekt w ramach Programu „ 
Odnowa Wsi Dolnośląskiej” .  Uczestnicy mieli okazję porozmawiad wspólnie przy ognisku, pobawid się z 
animatorkami oraz spróbowad pysznych potraw z ziemniaka. W menu znalazły się: ziemniaki z ogniska, 
placki ziemniaczane, frytki oraz konkursowe: pączki ziemniaczane Karoliny, sałatka ziemniaczana Zosi i 
sałatka żydowska stowarzyszenia. Wszyscy bardzo dobrze się bawili, a konkursowe potrawy zostały 
nagrodzone.  
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odbyliśmy ciekawe rozmowy na temat funkcjonowania lokalnych ngo oraz roli organizacji parasolowych, 
która je wspiera. Okazało się, że największym problemem z którym się boryka III sektor w warmiosko-
mazurskim to nie fundusze na działalnośd ale brak zainteresowania działaniami społecznymi ze strony 
mieszkaoców wsi. Zgodnie stwierdziliśmy, że czas w którym wieś organizowała wydarzenia tylko dla swoich 
mieszkaoców się skooczył- obecnie konieczna jest szerzej zakrojona promocja, która skutkuje obecnością na 
warsztatach, spotkaniach, festynach, szkoleniach mieszkaoców okolicznych miast. Ta wizyta pokazała, że 
mamy się czym pochwalid jeśli chodzi o tereny wiejskie i warto dalej je wspierad, by oferta ich działao 
edukacyjnych , kulturalnych, społecznych trafiała do jak najszerszego grona odbiorców. 
Goście odwiedzili następujące miejsca: 
-Pszczelarska Zagroda Edukacyjna paostwa Kamaszuków w Godzięcinie 
-Świetlica wiejska w Godzięcinie – wystąpienie Pani Sołtys – Doroty Jaśniowskiej, Radnego Mirosława 
Dawidowicza oraz Martyny Owczarz- prezeski Stowarzyszenia mieszkaoców wsi Radecz 
-Zespół Pałacowo-Parkowy w Brzegu Dolnym 
-Klasztor Cystersów w Lubiążu 
Prelekcje w świetlicy wiejskiej w Grodzanowie: 
Andrzej Borowiak KGW „Jodłóweczki”, Wioletta Krakowska „Stowarzyszenie Kreda”, Irena Machlowiec 
„Stowarzyszenie Jezierzyca”, Katarzyna Dorosz i Krystyna Laszkiewicz  „Stowarzyszenie Propago”, Irena 
Szopa „Fundacja Zielona Akcja”, Ewa  Fura „Stowarzyszenie mieszkaoców wsi Grodzanów”, Ireneusz Fura – 
sołtys Grodzanowa 
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Z ŻYCIA CAO… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. 10.2019 w CAO Brzeg Dolny gościli członkowie aktywnych organizacji z Dolnego Śląska, które prowadzą 
Inkubatory NGO na swoim terenie. Tematem rozmów było planowanie współpracy w oparciu o 
standaryzację oferty inkubatorów w woj. Dolnośląskim. Jest to ściśle związane z możliwością finansowania 
tych działao, dlatego wspólnie zastanawialiśmy się nad jego źródłami i ogólną koncepcją wniosków 
dotacyjnych, które pozwoliłyby nie tylko na prowadzenie szkoleo i spotkao, ale także wzmocniły kadrę 
merytoryczną Inkubatorów poprzez zorganizowanie dedykowanych specjalnie dla nich specjalistycznych 
kursów, które podniosłyby ich kompetencje oraz wiedzę z zakresu funkcjonowania ngo.  
Uczestnicy: 
Maria Mika – Prezes Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych 
Waldemar Weihs – prezes Fundacji Merkury 
Sławomir Wieteska – Fundacja Jagniątków 
Bożena Wójcicka – Fundacja Dobrych Działao 
Kazimierz Szepiela, Grzegorz Tymoszyk – Fundacja Umbrella 
Krystyna Laszkiewicz, Ewa Fura – Stowarzyszenie Propago 

24.10.2019 odbyło się pierwsze 
spotkanie z cyklu „Promocja w 
NGO”- uczestnicy dowiedzieli się 
na nim jak zrobid atrakcyjny 
wizualnie i czytelny plakat, ulotkę 
a następnie sami zabrali się do 
pracy ;) Okazało się, że to nic 
trudnego- wystarczy korzystad z 
darmowych aplikacji i pamiętad o 
tym, żeby zawsze upewnid się czy 
grafika, którą chcemy umieścid 
na naszym materiale 
promocyjnym pochodzi z 
legalnego źródła.  Szkolenie 
prowadziło dwóch studentów 
informatyki, którzy z anielską 
cierpliwością tłumaczyli wszystkie 
szczegóły dotyczące praktycznej 
strony promocji w ngo. Nie 
możemy się doczekad kolejnego 
spotkania 07.11. 
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27.10.2019 Irena Szopa- prezeska 

Fundacji Zielona Akcja poprowadziła 

bardzo ciekawe szkolenie „Wieś jako 

miejsce inicjatyw ekonomii społecznej 

wykorzystujących lokalne zasoby”. Tym 

razem nie odbyło się w CAO- taki temat 

zobowiązuje do zorganizowania 

spotkania w modelowej świetlicy- tak się 

też stało. W szkoleniu uczestniczyli 

mieszkaocy obszarów wiejskich, którzy 

działają w stowarzyszeniach realizujące 

swe działania w świetlicy i terenach 

wokół niej.  Temat jest na tyle szeroki, że 

zajęliśmy się tylko aspektami mającymi 

zastosowanie na naszym terenie- 

spróbowaliśmy zidentyfikowad zasoby na 

bazie których można w przyszłości 

stworzyd konkurencyjną ofertę 

turystyczną, edukacyjną, kulturalną. 
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KONKURSY, SZKOLENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy na szkolenie dotyczące 
projektów grantowych zakładających 
"Wzmocnienie kapitału społecznego, w 
tym przez podnoszenie wiedzy 
społeczności lokalnej w zakresie 
ochrony środowiska i zmian 
klimatycznych, także z wykorzystaniem 
rozwiązao innowacyjnych" w ramach 
przedsięwzięcia MARKA "KRAINY 
ŁĘGÓW ODRZAOSKICH".  
TERMIN: 5.11 2019 -> GODZ.12:00 
MIEJSCE: PKP BRZEG DOLNY -> 
Centrum Aktywności Obywatelskiej – 
Stacja Brzeg Dolny (Stowarzyszenie 
PROPAGO) 
DLA KOGO: mieszkaocy, ngo i inni 
beneficjenci nie prowadzący 
działalności gospodarczej 
NA CO: - wzmacnianie i rozwój 
rękodzieła i rękodzielników na obszarze 
KŁO, - kreowanie i wzmacnianie MARKI 
KŁO, - wspieranie istniejących lub 
nowo powstałych zagród 
edukacyjnych/ekomuzeów, aby mogły 
rozwijad swoją ofertę edukacyjną, - 
szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne w 
zakresie MARKI KŁO. 
 

Kolejne spotkania przed nami- bardzo 
się cieszymy, że możemy kontynuowad 
wspólnie z Paostwem cykl „Promocja w 
NGO”. Przypominamy, że szkolenie 
prowadzi dwóch studentów informatyki 
z anielską cierpliwością- z ich pomocą 
tajniki PRu nam nie straszne. 
Serdecznie zapraszamy 07, 21 i 28.11 
O godzinie 14.30. 
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 KONKURSY… 

Ministerstwo Sportu i Turystyki  ogłosiło  konkursy na 2020 r.:  
 
1)  „Szkolny Klub Sportowy” w ramach programu  rozwijanie sportu poprzez wspieranie przedsięwzięd z 
zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży 
Kwota do rozdysponowania w naborze: 54 525 000 zł. 
 

Program przewiduje dotacje przeznaczone na organizację zajęd sportowych i rekreacyjnych pod opieką 
nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole w wymiarze 2 razy w tygodniu 
dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach dwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. 
Grupa docelowa programu to uczniowie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, bez 
względu na wiek, płed oraz sprawnośd fizyczną. 

 
Wnioski można składad do 18 grudnia 2019 r. 

 
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2687,Nabor-wnioskow-na-
realizacje-w-2020-r-Programu-Szkolny-Klub-Sportowy.html 

 
2) Konkurs na dofinansowanie w 2020 roku organizacji zajęd sportowych dla uczniów ze środków Funduszu 
Zajęd Sportowych dla Uczniów 
Budżet konkursu: 28,86 mln zł  

 
Wnioski można składad do 20 listopada 2019 r. 

 
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2686,Konkurs-na-
dofinansowanie-w-2020-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow-z.html 

Programy  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 

1)  Kultura dostępna 

Dotacja od 5 tyś do 150 tyś 
20 % wkładu własnego  
Rodzaje zadao: 

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2687,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-r-Programu-Szkolny-Klub-Sportowy.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2687,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-r-Programu-Szkolny-Klub-Sportowy.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2686,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2020-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow-z.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2686,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2020-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow-z.html
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1. Dostosowanie merytoryczne oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej, do potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, zawierające komponent działao z 
odbiorcami. 
2. Działania poza stałą siedzibą wnioskodawcy, uwzględniających mobilnośd oferty, w tym przeniesienie 
oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej do miejsc i miejscowości pozbawionych bezpośredniego 
dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury i instytucji kultury. 
3. Organizacja wyjazdów tematycznych mających na celu skorzystanie z oferty kulturalnej i/lub oferty 
edukacji kulturalnej, w tym oferty instytucji kultury (takich jak teatry, muzea, kina, biblioteki, filharmonie, 
miejsca ważne dla kultury narodowej). 
Priorytetem są zadania popularyzujące dziedzictwo o znaczeniu narodowym i poszerzające dostęp do oferty 
kulturalnej, o wysokiej wartości edukacyjnej i artystycznej, integrujące społecznie. 
Termin składania wniosków do 29 listopada 2019 
https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-dostepna2 
 
 

2) Kultura ludowa i tradycyjna 

Dotacja od 12 tyś do 300 tyś 
20% wkładu własnego 
 
Rodzaje zadao: 
1. Dokumentacja, archiwizacja i jak najszersze udostępnianie unikalnych zjawisk z zakresu dziedzictwa 
kultur tradycyjnych. 
2. Przygotowanie ekspertyz, opinii oraz programów ochrony dotyczących zjawisk kultur tradycyjnych, w tym 
prowadzenia ewaluacji, konsultacji społecznych związanych z realizacją postulatów Konwencji UNESCO w 
sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 
3. Publikacje związane z dokumentacją kultur tradycyjnych oraz współczesnych kontekstów ich 
funkcjonowania. 
4. Animacja kulturowa i społeczna prowadzona w oparciu o materialne i niematerialne dziedzictwo 
kulturowe, wspomagająca lokalne społeczności w twórczych działaniach nawiązujących do miejscowych 
tradycji. 
5. Działania edukacyjne, w tym: warsztaty, kursy, szkolenia dotyczące zagadnieo szeroko pojętej kultury 
tradycyjnej. 
 
Termin składania wniosków do 29 listopada 2019 
 
 
https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-ludowa-i-tradycyjna2 
 
 

 

https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-dostepna2
https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-ludowa-i-tradycyjna2
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