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DZIEJE SIĘ...

Najciekawszą inicjatywą w tym miesiącu były niewątpliwie
warsztaty kulinarne dla seniorów, które zorganizowało
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Radecz w ramach projektu
Seniorzy od kuchni realizowanego ze środków NOWEFIO  NIW,
którego operatorem jest Fundacja Wspólnota Pokoleń.

Grudzień to czas spotkań- nie tylko w gronie rodzinnym.
Organizacje pozarządowe również zadbały o to, by lokalne
społeczności i przedstawiciele ngo mieli okazję do
podsumowania roku 2021.

Spora grupa
seniorów, dzieci i
dorosłych spotkała się
w świetlicy wiejskiej ,
by wspólnie wykonać
potrawy , które przy-
rządane są w domach
uczestników projektu
od pokoleń. Przy
wspólnym stole
podczas ich degustacji
odbywały się nieko-
ńczące się rozmowy o
tematyce nie tylko
kulinarnej.  Oprócz
tego które danie jest
najlepsze, kto co
najbardziej lubi czy
kto konkretne dania
chętnie powtórzy w
swojej domowej ku-
chni, rozmowy toczyły
się wokół wspomnień i
dały wiele radości
wszystkim zebranym.



12 grudnia darczyńcy mieli
możliwość dostarczenia
paczek składających się
głównie z produktów
spożywczych do centrum
logistycznego, które
znajdowało się na hali OSiR
Wołów.   W pomoc
zaangażowały się szkoły, firmy
oraz osoby prywatne-
wybierały konkretną rodzinę i
kompletowały paczkę, która
przy wsparciu strażaków trafiła
pod wskazany adres. W ten
sposób 15 najbardziej
potrzebujących rodzin z
powiatu wołowskiego
otrzymały prezent na święta.

By dać możliwość rodzinom i osobom samotnym o niskim statusie
materialnym przeżyć godnie święta strażacy z OSP w Krzydlinie
Wielkiej wzięli udział w akcji "Szlachetna Paczka".

 Charakter międzypokoleniowy tego spotkania przyczynił się do domowej atmosfery i
pokazał siłę rodzinnych więzi. W tym dniu odbyła się również oficjalna prezentacja
kalendarza , w którym znalazły się zdjęcia seniorów z Radecza oraz przepisy na
potrawy, które uczestnicy gotowali podczas warsztatów kulinarnych. Z jego kart
spoglądają na nas twarze pełne wewnętrznego słońca, jak również życiowej mądrości, z
której powinniśmy czerpać. Przy realizacji projektów angażujących seniorów należy
pamiętać o poprzedzeniu go wieloma rozmowami dotyczącymi przebiegu, tematów,
formy. Włączając tą grupę w proces tworzenia zarysu działań ma się pewność, że
będzie się on odznaczał wysoką jakością - dokładnie tak było w tym przypadku. Pomysł
kalendarza i warsztatów kulinarnych połączonych ze spotkaniem integracyjnym wyszedł
właśnie od seniorów, dlatego został zrealizowany wzorowo i jest wzorem dobrych
praktyk dla innych organizacji. Najbardziej zapracowane liderki wiejskie z gminy Brzeg
Dolny- Kasia Sworniowska-Ogrodowicz i Martyna Owczarz chętnie podzielą się
spostrzeżeniami- nic nie stoi na przeszkodzie, aby podobny projekt zrealizować w
innych wsiach powiatu wołowskiego :)



Uczniowie dzięki uprzejmości pana prof.
Pawła Rudawego mieli możliwość
zwiedzania kompleksu edukacyjnego, który
nie jest jeszcze dostępny dla zwiedzających.
W czasie wycieczki odbył się pokaz w
planetarium, pokazano model Księżyca w
formie 3D, dzieci oglądały różnorodne
pawilony obserwacyjne, wzięły udział w
prezentacji stanowiska edukacyjnego
„Optyka” . Na koniec w kopule Księżyca
wpatrywali się w niebo, szukając
gwiazdozbiorów. Czekamy na więcej
projektów realizowanych przez grupy
nieformalne- wiosną ruszą kolejne konkursy,
w których będą mogły aplikować grupy bez
osobowości prawnej.

Długoletnia współpraca "Cicho-
ciemnych" z Bankiem Żywności
owocuje coroczną Świąteczną Zbiórką
Żywności prowadzoną w marketach
spożywczych na terenie powiatu. 26-27
listopada do wózków można było
wkładać zakupione wcześniej produkty
spożywcze, które około 2 tygodnie
później trafiły do potrzebujących. 
Harcerze nie zapomnieli również o
seniorach- zawitali do Domu Opieki w
Wołowie i przekazali upominki oraz
kartki świąteczne zrobione przez dzieci. 

Harcerska Organizacja "Cichociemni" również włączyła się w
przedświąteczną pomoc potrzebującym. Paczki żywnościowe
przygotowane przez harcerzy trafiły do 20 ubogich rodzin z
powiatu wołowskiego.

Wizyta w Obserwatorium Astronomicznym w Białkowie była
ostatnim działaniem w ramach realizowanego od października
projektu "Ale Kosmos!"- inicjatorami przedsięwzięcia była grupa
nieformalna złożona z rodziców trzecioklasistów z ZSP nr 2 w
Brzegu Dolnym.



W spotkaniu uczestniczyło ponad dwudziestu przedstawicieli i przedstawicielek
stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych oraz ochotniczych straży pożarnych o bardzo
różnorodnym i szerokim zakresie działania.
Wydarzenie było okazją do podsumowania mijającego roku, pochwalenia się sukcesami i
planami na przyszły rok. Takie spotkania pokazują, że w III sektorze istnieje wyraźna
potrzeba wiadomości z pierwszej ręki na temat aktualnych inicjatyw i możliwości
włączenia się w działania lokalne. Dlatego na Facebooku  została utworzona grupa
publiczna, która ma służyć lepszej komunikacji między lokalnymi ngosami . Zapraszamy
do dołączania się i publikowania na grupie: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE POWIATU
WOŁOWSKIEGO- usprawni to kontakt i liczymy na to,  że zaowocuje wspólnymi
inicjatywami. Spotkanie odbyło się w Izbie Pamięci prowadzonej przez Harcerską
Organizację Wychowawczo-Patriotyczną "Cichociemni" .

15 grudnia odbyło się drugie i ostatnie w tym roku spotkanie
sieciujące organizacji pozarządowych z powiatu wołowskiego.
Świąteczna atmosfera, wigilijne potrawy i miłe przyjęcie ze strony
gospodarzy sprzyjało rozmowom i planowaniu wspólnych działań.

Mamy nadzieję, że
na stałe wpiszą się
one w kalendarz
działań poza-
rządowych i w
nowym roku
zagościmy u innych
ngosów. Wiosną,
gdy sytuacja
epidemiczna
pozwoli na kontakty
bezpośrednie w
wię-kszym gronie
znowu spotkamy
się by planować,
ustalać i wzmacniać
III sektor. 

 Projekt "Wyzwalamy społeczną energię" sfinansowany ze środków Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Realizator: Stowarzyszenie Propago

https://www.facebook.com/Harcerska-Organizacja-Wychowawczo-Patriotyczna-Cichociemni-225175354190096/?__cft__[0]=AZVitOO4iv1LF41ZbLwL5e7LMfMQghzorYjQX5P1Vzvb96cWiUiMzHfk1BXryIsphtHwkCbbk3nC9mvvJgDwSPE5t5ka-EhSRrAebHVkWBdGqovc5mtz7WEgzPF-ErBvls2ehl2SArbvraHSVHVnYkVpsOSH5rhYyAZWMa7DCQtt3tRXYhq1VKcNVh4raRBQoA4&__tn__=kK-R


Zbiór artykułów cenionych, lokalnych edukatorów,
twórców, animatorów: Magdaleny Kreis, Weroniki
Idzikowskiej, Poli Rożek, Natalii,Róży i Krzysztofa
Gołubowskich pokazuje rożne aspekty sztuki:
różnorodność, recykling, słuchanie, wybór,
lokalność, dialog. Autorzy dzielą się z czytelnikiem
swoimi spostrzeżeniami, wskazują źródła
inspiracji, wracają do wspomnień, ważnych
wydarzeń i osób, by lepiej zobrazować zjawiska,
które opisują. Każdy z artykułów wieńczy perełka-
autorska karta pracy do wykorzystania we
własnym środowisku: w szkole, w domu, w
świetlicy wiejskiej, na wycieczce, w gronie
znajomych lub niekoniecznie ;) Można je
potraktować jako ciekawe narzędzie edukacyjne
lub formę zabawy- w obu przypadkach efektem
będzie pobudzenie kreatywności. 

 Autorzy zachęcają do eksplorowania nieutartych ścieżek i szukania nieszablonowych
rozwiązań. By pewniej odkrywać różne zakątki sztuki warto od czasu do czasu udać się
na wirtualny spacer po muzeum i przejrzeć prace artystów krajowych, którzy w
różnorodny sposób przekładają emocje na język sztuki. Drogowskazy gdzie szukać-
również w publikacji. Pozycja obowiązkowa- na razie dodajemy do zakładek, niedługo
ukaże się w formie papierowej.
https://issuu.com/fundacjamy/docs/akademia_artysty_sztuka_i_edukacja

Fundacja MY- bezapelacyjnie najbardziej kreatywny kwartet w
okolicy. Zaskakują, odkrywają, edukują, tworzą i nie zatrzymują się
ani na chwilę. Publikacja, której stworzenie było jednym z działań
projektu "Akademia artysty- sztuka i edukacja" potwierdza wysoki
poziom każdego z ich działań.

Stowarzyszenie Historii Wołowa z wizytą u   Stowarzyszenia
Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej, które prowadzi Izbę Pamięci w
Brzegu Dolnym
Mało jest okazji, by pasjonaci historii z powiatu wołowskiego mogliby się spotkać i
podzielić się odkryciami, wiedzą, ciekawostkami i doświadczeniem. Tym bardziej cieszy
każda inicjatywa mająca na celu sieciowanie tej grupy. Izba Pamięci to szczególne
miejsce dla Dolnobrzeżan.  Zgromadzone są tu  wszelkie ślady dawnego życia
mieszkańców ziemi dolnobrzeskiej przybyłych tu po wojnie z różnych stron świata,
muzeum upamiętnia wszystkie miejsca ich pochodzenia i daje możliwość poznania
historii naszych przodków. Losy mieszkańców Brzegu Dolnego i Wołowa są
niezmiennie splecione. Liczymy na ciekawe inicjatywy obu stowarzyszeń, które będą je
upamiętniały.

https://www.facebook.com/madzia.kreis?__cft__[0]=AZVWoBR1oIDlQ8bVZyhvnNwWAxP91ovMIohCjsghErvYR5MTROAf-CbD6bVd3TK5F7sKDkB4id3T030MAhNpElqZ7eEdJpvDu8en9litY9FskLn5VNT6i4qodNjwBH-LKyU&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/widzikowska?__cft__[0]=AZVWoBR1oIDlQ8bVZyhvnNwWAxP91ovMIohCjsghErvYR5MTROAf-CbD6bVd3TK5F7sKDkB4id3T030MAhNpElqZ7eEdJpvDu8en9litY9FskLn5VNT6i4qodNjwBH-LKyU&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/przekazdefinicja?__cft__[0]=AZVWoBR1oIDlQ8bVZyhvnNwWAxP91ovMIohCjsghErvYR5MTROAf-CbD6bVd3TK5F7sKDkB4id3T030MAhNpElqZ7eEdJpvDu8en9litY9FskLn5VNT6i4qodNjwBH-LKyU&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002271533709&__cft__[0]=AZVWoBR1oIDlQ8bVZyhvnNwWAxP91ovMIohCjsghErvYR5MTROAf-CbD6bVd3TK5F7sKDkB4id3T030MAhNpElqZ7eEdJpvDu8en9litY9FskLn5VNT6i4qodNjwBH-LKyU&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100051620294870&__cft__[0]=AZVWoBR1oIDlQ8bVZyhvnNwWAxP91ovMIohCjsghErvYR5MTROAf-CbD6bVd3TK5F7sKDkB4id3T030MAhNpElqZ7eEdJpvDu8en9litY9FskLn5VNT6i4qodNjwBH-LKyU&__tn__=-]K-R


W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień.
To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę,
której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez
kraje, kontynenty i obiega świat. Zapłonął też w Brzegu Dolnym,
Wołowie i Wojciechowie.

Takim darem skauci z całej
Europy, a wśród nich harcerki i
harcerze z Harcerskiej
Organizacji "Cichociemni"
podzielili się z włodarzami 3
gmin, w których funkcjonują ich  
gromady zuchowe i harcerskie.
Niosąc lampiony ze Światłem,
dzielą się radosną nowiną i
krzewią największe uniwersalne
wartości braterstwa i pokoju.
To czyni ze Światła 
 poświadczenie wzajemnego
zrozumienia i symbol
pojednania między narodami.
W ponad 30-letniej historii
Betlejemskiego Światła Pokoju,
w zmieniających się warunkach
politycznych, nigdy nie zdarzyło
się by Światło nie wyruszyło z
Betlejem w swoją drogę.



10 grudnia odbyło się szkolenie dotyczące
księgowości w ngo. Poprowadził je Marcin
Babiuch. Przypomniał zebranym członkom
zarządu lokalnych organizacji o obowiązkach
spoczywających na nich w najbliższym czasie-
również jeśli chodzi o zgłoszenie do Centralnego
Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Z ŻYCIA CAO...

Nadszedł koniec roku a z nim 3-letnia realizacja  największego
projektu Propago, który przyniósł stabilizację, rozwój, podniesienie
kwalifikacji kadry oraz wyposażenie Centrum Aktywności
Obywatelskiej. Dał możliwość zorganizowania zarówno dużych
imprez plenerowych (Targi NGO), spotkań (Forum NGO), jak i
szkoleń tematycznych. 

Monika- nasza księgowa ukończyła 3-stopniowy kurs
księgowy, zakończony certyfikatem Ministra
Finansów, uprawniającym do piastowania stanowiska
Głównej Księgowej. Takie skarby tylko w Team
Propago! 

W tym miesiącu odbyły się aż 3 szkolenia dla
kadry Propago dotyczące projektów
międzynarodowych. Jedno w formie
stacjonarnej a dwa na zoomie. Dwa projekty-
jeden autorstwa Kasi a drugi Asi są stale w
przygotowaniu. Rozpoczęliśmy rozmowy z
zagranicznymi partnerami z Turcji i Słowenii-
będą to jedne z krajów, które odwiedzimy razem
z lokalnymi rękodzielnikami. Więcej info wkrótce.

Doradztwo w grudniu
w sportowym stylu.
Zapraszamy częściej :)

Spotkanie sieciujące Dolno-śląskiej
Sieci Inkubatorów NGO-
dziękujemy za możliwość wymiany
informacji i wspólnej pracy nad
strategią sieci.



Dyżury doradcze odbywają się w CAO-
Stacja Brzeg Dolny, przy ul. Towarowej 3 w
Brzegu Dolnym. Zapraszamy w każdy
poniedziałek 9.00-14.00
wtorek 8.00 - 9.00
środę 14.00 - 15.30
Dla każdej organizacji lub grupy znajdziemy
lek na wszelkie bolączki lub zastosujemy
działania prewencyjne :)
 

Przypominamy, że w ramach projektu "Pozarządowy Ostry
Dyżur",  realizowanego  z dotacji Programu Aktywni Obywatele -
Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG przez Fundację
Merkury, prowadzimy doradztwo dla ngos i grup nieformalnych.

 Główne działania przewidziane w projekcie to
doradztwo merytoryczne i księgowe, spotkania
"pozarządówek", warsztaty wyjazdowe i
stacjonarne oraz edukacja obywatelska. 
Dyżury doradcze w ramach niniejszego projektu
prowadzimy w czwartek i piątek w godz. 9.00-
14.00

Od  1 lipca 2021 do 31 grudnia 2022 prowadzimy projekt
"Wyzwalamy społeczną energię" ze środków NOWEFIO 2021-
2030. 

Projekt sfinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

NOWEFIO na lata 2021-2030

Do końca grudnia realizujemy
najważniejszy z punktu widzenia
rozwoju naszej organizacji projekt.
Misja i rozwój instytucjonalny NGO ze
środków Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich.

 Dzięki niemu między innymi możemy dzielić się z
Wami informacjami z życia III sektora na łamach
niniejszego biuletynu, organizować spotkania i
podwyższać kompetencje pracowników Propago. Projekt sfinansowany ze środków

Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich
na lata 2018-2030



Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego
Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym
Priorytet 4.: Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich

W ramach konkursów organizacje mogą uzyskać wsparcie na:
PROO 1a: realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie
instytucjonalne. Alokacja na 2022 r. wynosi 6 900 000 zł. 
PROO 1b: zadania służące zwiększeniu aktywności organizacji obywatelskich w
zakresie realizacji przez nie projektów międzynarodowych oraz sięganiu przez te
organizacje po środki w ramach programów wdrażanych przez instytucje zagraniczne.
Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w
2022 r. wynosi 800 000 zł. Alokacja na 2022 to 800 000 zł 
PROO 2a: działania obejmujące kompleksowe przygotowanie Wnioskodawcy do
utworzenia kapitału żelaznego. Alokacja na 2022r. wynosi 1 000 000 zł.
PROO 3: wsparcie inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu oraz realizacji
działań statutowych przez organizacje strażnicze i lokalne media obywatelskie,
działające na rzecz tworzenia przestrzeni dla pluralistycznej debaty wokół istotnych
spraw publicznych, monitorowania działań instytucji publicznych i prywatnych w
duchu troski o dobro wspólne, w szczególności tam, gdzie podejmowane są decyzje
lub stanowione jest prawo. Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla
organizacji w ramach konkursu w 2022 r. wynosi 1 000 000 zł. 

Celem głównym Rządowego Programu NOWEFIO jest zwiększenie zaangażowania
obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji
społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz
wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce. Dzięki staraniom
wicepremiera Piotra Glińskiego, Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku
Publicznego, budżet programu został zwiększonym o 1/3 i od 2021 roku wyniesie 80 mln
zł rocznie co pozwoliło na dofinansowanie w tramach edycji 2021 ponad 600 ofert!
Oferty o dofinansowanie można złożyć w ramach następujących Priorytetów:

Zapraszamy do udziału w konkursach w ramach Priorytetów 1a, 1b, 2a oraz 3
Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO, Edycja 2022.

Generator znajduje się na stronie generator.niw.gov.pl
Więcej info: https://niw.gov.pl/rusza-nabor-wnioskow-w-konkursach-na-rok-2022-rzadowego-programu-
proo/

KONKURSY, DOTACJE, SZKOLENIA 
 PROO i NOWEFIO przedłużone do
10 stycznia. To bardzo dobra
informacja- szczególnie że
wnioski wymagają szczegółowego
dopracowania.



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.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez
pokrycie części kosztów realizacji zadań takich, jak:
1) działania popularyzujące żywe i zanikające zjawiska kultury ludowej, takie jak wystawy,
konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty, również on-line;
2) inicjatywy edukacyjno-animacyjne wspomagające lokalne społeczności w działaniach
twórczych, w działaniach na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycji
regionalnych oraz w działaniach inspirowanych lokalnym dziedzictwem kulturowym i/lub
nawiązujących do niego, takie jak warsztaty, kursy, również on-line;
3) organizacja szkoleń, konferencji, w tym dokumentacja unikalnych zjawisk kultury
ludowej oraz tworzenie archiwów/zapisów cyfrowych folkloru, również on-line;
4) renowacja i zakup strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów
regionalnych kultywujących i popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie folkloru:
muzyki, tańca, śpiewu i obrzędowości.
Dofinansowanie zadania może wynosić do 95% budżetu zadania.
Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł.
Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 150 000 zł.
 Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta Systemie
Obsługi Programów(SOP), dostępnym pod adresem: https://sop.nck.pl.
W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie jednego naboru wniosków w
terminie do 18 stycznia 2021.
Regulamin i wniosek wzorcowy na https://www.nck.pl/dotacje-i-
stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/etnopolska/do-pobrania

Biuro Programu „Niepodległa” otwiera
nabór wniosków na dofinansowanie
wydarzeń w 2022 roku, które nawiązują do
setnej rocznicy odzyskania niepodległości i
odbudowy polskiej państwowości, w
których istotną rolę odgrywa pamięć
regionalna związana z różnymi drogami
poszczególnych dzielnic kraju
prowadzącymi do niepodległości.



Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w
oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność,
solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka. Budżet Rządowego Programu
Dotacyjnego „Niepodległa” w 2022 roku wynosi 3,5 mln zł.
W programie dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych można
wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. do 100 tys. złotych brutto. Poziom
dofinansowania ze środków Programu Wieloletniego „Niepodległa” nie może
przekroczyć 85% całości budżetu zadania.
Beneficjenci mają miesiąc na przygotowanie i złożenie wniosków – do 14 stycznia 2022
roku do godziny 15.59.
Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania: od 15 marca 2022 r. do 20 listopada
2022 r..
Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl.

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór
wniosków do programu dotacyjnego Ojczysty
– dodaj do ulubionych. Edycja 2022. Program
realizowany jest od 2012 roku i jest
elementem kampanii społeczno-edukacyjnej
„Ojczysty – dodaj do ulubionych”.

samorządowe instytucje kultury
organizacje pozarządowe;
koła gospodyń wiejskich
kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego z
zastrzeżeniem, że na dzień składania wniosku działalność nie może być zawieszona.

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.
2.
3.
4.
5.

Dofinansowanie zadania może wynosić do 90% budżetu zadania.
Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł.
Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 75 000 zł.
Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta Systemie
Obsługi Programów(SOP), dostępnym pod adresem: https://sop.nck.pl.
Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 28 lutego do 31
października 2022 roku. Nabór wniosków trwa do 10 stycznia 2022 roku. 

https://witkac.pl/#/contest/view?id=19417


UWAGA...
NIE PRZEGAP TERMINÓW W STYCZNIU

PIT-4R – roczna zbiorcza deklaracja o odprowadzonych do urzędu skarbowego zaliczkach na
podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-8AR – roczna zbiorcza deklarację o odprowadzonych do urzędu skarbowego zaliczkach na
zryczałtowany podatek od osób fizycznych
PIT-11 – roczna deklaracja dla każdej zatrudnionej osoby zawierającą informacje o podatku
dochodowym od osób fizycznych.

 
 

Złożenie deklaracji i odprowadzenie podatku od nieruchomości do urzędu gminy
Organizacja, która posiada nieruchomość lub wynajmuje lokal od gminy (urzędu), składa do urzędu
gminy deklarację na podatek od nieruchomości do 31 stycznia . Organizacje, które posiadają status
pożytku publicznego (lub inne organizacje, które urząd zwolnił z podatku) składają deklarację zerową,
jeśli lokal służy im do prowadzenia działalności statutowej. 

Roczne rozliczenie podatku „od pracowników”
Każda organizacja pozarządowa, która zatrudnia osoby na umowy o dzieło, na zlecenie lub umowy o
pracę musi do 31 stycznia rozliczyć – na formularzu PIT4R – rozliczenie wszystkich zaliczek, które –
jako pracodawca - były płacone w ciągu roku w związku z tymi umowami. Termin złożenia deklaracji
PIT (PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11) elektronicznie do urzędu skarbowego mija 31 stycznia 2022 r. Po
zakończeniu roku NGO sporządza deklaracje PIT zawierające informacje o odprowadzonych do
urzędu skarbowego zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych:

Do końca lutego organizacja pozarządowa musi wysłać – na formularzu PIT 11 – pracownikom, z
którymi zawierała umowy, informację o dochodach i odprowadzonym podatku (podatku dochodowym
od osób fizycznych).

Sprawozdania z realizacji zadań publicznych z dotacji ze środków publicznych do 30 stycznia
2022  o ile terminem zakończenia realizacji zadania był 31 grudnia 2021 r.
Organizacja, która realizowała w 2021 r. zadanie ze środków publicznych (miała dotację np. urzędu
gminy itp.) składa sprawozdanie w terminie określonym w umowie i wg wzoru określonego w
rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

Podjęcie decyzji o rodzaju prowadzonej księgowości
Jeśli organizacja pozarządowa zdecyduje się na prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i
kosztów w 2022 roku, musi powiadomić o tej decyzji swój rząd skarbowy do 31 stycznia 2022 r.
Organizacje pozarządowe mogą zdecydować się na prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów
i kosztów (UEPIK), która dedykowana jest małym organizacjom, spełniającym określone warunki. Nie
mogą oneprowadzić działalności gospodarczej, ani mieć statusu organizacji pożytku, a ich przychody
nie mogą przekroczyć 100 tys. zł.

Organizacja  zgłasza się do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych 
Organizacje pozarządowe wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 31.10. 2021 r. mają na to
czas  tylko do 31 stycznia 2022. Zgłoszenia dokonujemy wyłącznie przez stronę crbr.podatki.gov.pl
(https://crbr.podatki.gov.plotwiera się w nowej karcie), podpisując je profilem zaufanym ePUAP lub
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W skrócie – beneficjenta rzeczywistego będziemy szukać w
organie stanowiącym naszej organizacji. (np. w stowarzyszeniach będzie to zarząd),

https://poradnik.ngo.pl/co-to-jest-uproszczona-ewidencja-przychodow-i-kosztow#section-2
https://crbr.podatki.gov.pl/


TEGO NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ...



GODZINY OTWARCIA CAO
 
 
 

WCHODZIMY DO BIURA W MASECZCE
.

PONIEDZIAŁEK : 9.00-14.00
WTOREK : 8.00 – 19.00
ŚRODA : 9.00 – 19.00

CZWARTEK: 09.00 –19.00
PIĄTEK 09.00 – 14.00

 
 
 
 
 


