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 Gospodyniami spotkania były Kasia i Martyna
ze Stowarzyszenia na rzecz mieszkańców wsi
Radecz, które przygotowały ognisko oraz
miejsce do odbycia warsztatów "pod
chmurką". W powietrzu unosiła się lekka
mżawka, ale to nie przeszkadzało na
przeanalizowanie pomysłów na inicjatywy i
zastanowienie się nad najbardziej efektywnymi
rozwiązaniami organizacyjnymi- każda z pięciu
grup uczestniczących w projekcie chce trafić z
ofertą do jak największej grupy mieszkańców.

W maju i czerwcu zadzieje się za ich sprawą
naprawdę wiele- 10 wydarzeń na terenach
wiejskich gminy Brzeg Dolny w ciągu 8 tygodni
to okazja, z której wręcz trzeba skorzystać.
Liczymy, że wiedza teoretyczna zdobyta
podczas bloku szkoleniowego przyda się
zarówno teraz, jak i w przyszłości- przed nami
kilka miesięcy sprzyjającej aury i wiele okazji do
wspólnych spotkań na terenach wokół świetlic.
  
 
 
  
   

DZIEJE SIĘ...

Nieśmiało zaglądamy w kalendarze i rozpoczynamy
planowanie działań- szanse na organizację warsztatów,
pikników i spotkań w trybie stacjonarnym coraz większe.
Mimo pogody w kratkę każdy liczy na słoneczne majowe i
czerwcowe dni, by w większym gronie móc uczestniczyć w
lokalnych inicjatywach. 

19 kwietnia w Radeczu odbyło się szkolenie na temat planowania
przedsięwzięć lokalnych. Pierwsze spotkanie na żywo w ramach
projektu, który rozpoczął się pół roku temu było dla uczestników
bardzo miłą odskocznią od trwającego od roku zamknięcia w
domach.

Projekt "Liderzy obszarów wiejskich otwierają drzwi świetlic"jest finansowany w ramach
Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw
obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności,
realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji
 



Wiosennych porządków w Radeczu ciąg dalszy...
Zdjęcia pokazują, że sprzątanie może być przyjemne :) Szczególnie,
gdy po dobrze wykonanej robocie można odpocząć przy ognisku i
zjeść kiełbaskę w doborowym towarzystwie! Brawo!!!

A oto relacja z
"czynu społecznego"
w Pyszącej. Święto
Pracy mieszkańcy
uczcili wspólnie
podczas prac
ziemnych na terenie
wokół świetlicy.
Oprócz ogrodniczej
wiedzy i doświa-
dczenia potrzebny
był ciężki sprzęt,
który znacząco przy-
spieszył prace. 



Komendanci i instruktorzy z  14 niezależnych
organizacji harcerskich z całej Polski
skupiających w swoich środowiskach ponad
1200 harcerek, harcerzy i zuchów spotkali się
w formie hybrydowej, by rozpocząć rozmowy
mające na celu nawiązanie szeroko pojętej
wzajemnej współpracy i wzmacniania
wspólnych harcerskich wartości. W praktyce
znaczy to, że związek, który niebawem
powstanie będzie miał większe możliwości
zarówno pod względem pozyskania dotacji,
jak i prowadzenia działań w szerszym
zakresie, włączając w je brać harcerską z
całego kraju. Sieciowanie wśród tego typu
organizacji nie jest rzeczą powszechną,
dlatego mocno kibicujemy tej inicjatywie.
Wiemy jak ważne jest wsparcie innych
organizacji, którym przyświeca ten sam cel i
ile dobrego może wyniknąć z tej współpracy.

I Złaz Komendantów i instruktorów harcerskich odbył się z udziałem
Piotra Gajewskiego, który reprezentował Harcerską Organizację
"Cichociemni" na tym bardzo ważnym spotkaniu.

Powiat wołowski opublikował listę projektów, które otrzymały
dofinansowanie w ramach konkursu ofert z zakresu kultury i
kultury fizycznej. Mimo małej alokacji znalazły się na niej naprawdę
ciekawe inicjatywy.

Stowarzyszenie Jezierzyca otrzymało 2000zł na przeprowadzenie cyklu działań
propagujących szachy wśród mieszkańców powiatu. Poprosiliśmy Irenę Machlowiec,
prezes stowarzyszenia o kilka słów o projekcie: "Szachy dla każdego. Pod tym hasłem
wspólnie z Młodzieżą Radą Powiatu zorganizujemy w czasie wakacji otwarte warsztaty
szachowe. Zapraszamy na nie wszystkich bez względu na wiek i umiejętności. Chcemy by
nasz projekt przyczynił się do większego spopularyzowania tej królewskiej gry. Uczestnicy
będą mieli okazje nazywając nowe znajomości i wzmocnić relacje międzypokoleniowe.
Szczegóły już wkrótce." Na przykładzie tych działań dobrze widać, że nie zawsze trzeba
dużych nakładów finansowych, by zrobić coś fajnego dla społeczności lokalnych-
szczególnie jak zaangażujemy w ich organizację wolontariuszy, którzy również na naszym
terenie mają ogromne serce i zapał, by pomagać innym. 3mamy kciuki!



 

Fajnie, że grupa dalej ma chęć do działania i
nie czeka aż sytuacja epidemiczna się
ustabilizuje- bo szybko to nie nastąpi.
Wykorzystanie tego czasu na planowanie
jest bardzo dobrym rozwiązaniem, a
wprowadzenie  gier i luźne rozmowy trochę
odczarowują "onlajna" , który wielu już
wychodzi bokiem. Na twarzach uczestników
widać uśmiech, z oczu bije energia, więc
możemy być spokojni o przyszłość działań
projektowych. Tym bardziej, że sami są ich
organizatorami, więc wróżymy sukces i jak
zwykle w przypadku młodzieży
nieszablonowe rozwiązania, których brakuje
zarówno w przestrzeni miejskiej, jak i innych
sferach życia.

Grupa "Jeśteśmy tu i teraz" czyli młodzi i kreatywni z Wołowa,
którzy uczestniczą w projekcie "Młodzi mistrzowie aranżacji
przestrzeni lokalnej" w ramach programu Równać Szanse
rozpoczęli przygotowania do wycieczki rowerowej. Spotkania na
zoomie niedługo się skończą i będzie czas na interakcję "na żywo",
której młodzieży brakuje najbardziej.

Kolejna grupa młodych i kolejny projekt w ramach programu
Równać Szanse zakończyła etap szkoleniowy i zabiera się do
tworzenia ZINa- jak widać Wołów młodzieżą stoi, a co najważniejsze
aktywną młodzieżą. 
Natalia z Fundacji MY i jej podopieczni z projektu "Zbliżenie na miasto" nie zwalniają
tempa. Kwiecień upłynął im bardzo pracowicie- warsztaty fotograficzne w  mniejszych
grupach, potem warsztaty   "Mój punkt widzenia – historia w słowach"  online oraz
ostanie warsztaty "Projektowanie graficzne i estetyka - ZIN miejski" również online.
Potężna dawka wiedzy, ale również wielkie źródło inspiracji- prowadzący spotkania to
prawdziwi pasjonaci, którzy łączą pracę społeczną z pracą zawodową. Doświadczeniem
dzielą się teraz z młodymi mieszkańcami Wołowa, którzy- mamy nadzieję- również w
przyszłości będą działać na rzecz społeczności lokalnych i staną się współtwórcami stale
prężnie działającej sceny kulturalnej Wołowa. Tworzenie narracji o mieście w nietypowy
sposób,  tworzenie  strony publikacji oraz  rozwój świadomości fotograficznej to ostatnia
część pakietu wiedzy- w maju przyjdzie czas na zastosowanie jej w praktyce.



Podczas konferencji oprócz  zakresu
wsparcia w ramach projektu,
przedstawienia kadry Inkubatorów
NGO oraz prezentacji działań
organizacji, które je prowadzą,
prowadzący zapoznali uczestników z
Programem Aktywni Obywatele –
Fundusz Regionalny i jego konkursem
grantowym. Była to kolejna okazja do
pokazania, że sieciowanie ma sens!

Projekt "Pozarządowy Ostry Dyżur"
realizowany jest z dotacji Programu
Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy,
finansowanego z Funduszy EOG

27 kwietnia odbyła się konferencja inaugurująca projekt
"Pozarządowy Ostry Dyżur", którego realizatorem jest Fundacja
Merkury. Stowarzyszenie Propago jako jedna z 10 organizacji
prowadzi w jego ramach doradztwo i tutoring dla ngosów z terenu
powiatu wołowskiego.



Każde odwiedziny są dla nas ważne, szczególnie miło nam jest słyszeć, że organizacje
mają na swoim koncie sukcesy fundraisingowe- otrzymana dotacja w konkursie
ogólnopolskim to porządna dawka emocji również dla nas. Niestety mimo wysiłków
naszych, jak i waszych coraz trudniej o zabezpieczenie finansowe na dłuższy czas.
Piszecie naprawdę dobre wnioski dotacyjne, ale w konkursach centralnych jak na razie
zarówno my, jak i wy mamy mało szczęścia. Dlatego tak ważne jest szukanie różnych
źródeł i projektowanie działań w mniejszym zakresie, bo czasami mniej znaczy więcej i
przy małych nakładach finansowych powstają naprawdę fajne inicjatywy. Niezmiennie
życzymy wszystkim wam szczęścia- szczególnie jeśli chodzi o źródła finansowania w
konkursach krajowych. 
 

Z ŻYCIA CAO...

Lockdown wymusił na nas pracę zdalną przez 2 tygodnie i aby
nadrobić stracony czas kolejne dwa tygodnie kwietnia
starałyśmy się wykorzystać na spotkania z przedstawicielami
ngos-  chcemy być na bieżąco, jeśli chodzi o lokalny III sektor,
więc oprócz konsultowania wniosków i pomocy w planowaniu
przyszłych działań niezmiennie pytałyśmy się o to co u was
słychać :)

My również nad nimi
pracujemy- w kwietniu
uczestniczyliśmy w szkoleniu
dot. partycypacji mieszkanek
i mieszkańców w
kształtowaniu polityk
lokalnych i konsultowałyśmy
draft naszego wniosku do 

 programu Aktywni Obywatele- Fundusz Regionalny z Wojciechem Odzimkiem-
ekspertem w dziedzinie rozwoju lokalnego i regionalnego oraz planowania i zarządzania
strategicznego w JST, NGO i PES.

Jak co miesiąc gościliśmy w CAO pełnomocnika ds. ngo z gminy Brzeg Dolny- pana Piotra
Smelkowskiego. Tematem spotkania były plany organizacji wiejskich na nadchodzące
wakacje- dzieci i młodzież bardzo czekają za ciekawe inicjatywy, w których mogłyby wziąć
udział. Część kosztów tych działań można pokryć z otrzymanej dotacji w ramach art. 19
a- przypominamy, że wnioski dotacyjne dla ngo, które działają na terenie gm. Brzeg
Dolny wypełnia się w generatorze na stronie https://www.brzegdolny.engo.org.pl



W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2021” wspierane będą projekty,
które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą
pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane
działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program
jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych,
które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
W ramach Konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne projekty,
jednak nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające
krócej niż  3 miesiące). Wyjątkiem będzie finansowane działań akcyjnych i
jednorazowych, ale wyłącznie zmniejszających negatywne skutki pandemii. Od
wnioskodawców oczekujemy pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań
podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do
Konkursu projekty mogą być rozwinięciem wcześniej podjętych działań.
Wnioski o dotację w ramach Konkursu mogą składać:
- organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, 
-stowarzyszenia zwykłe,     
-oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
-  grupy nieformalne w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa
-grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj
Lokalnie.
W konkursie mogą brać udział grupy, ngosy z terenu gmin: Miękina, Środa Śląska, Wołów,
Brzeg Dolny, Wińsko, Malczyce, Prochowice, Ścinawa, Rudna, Pęcław, Gmina Wiejska
Głogów, Jemielno, Niechlów.
Harmonogram minimum 3-miesięcznego, max. 6-miesięcznego projektu jest
przewidziany na okres między 01.06.2021 – 31.12.2021r.
Wnioski na max. kwotę 6 tys. należy składać w generatorze dostępnym na stronie
http://system.dzialajlokalnie.pl  Termin składania wniosków to  31.05.2021 r.

Więcej na stronie https://lgdodra.pl/dzialaj-lokalnie/nabory/

KONKURSY, DOTACJE, SZKOLENIA 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów
Odrzańskich”  we współpracy z Akademią Rozwoju
Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w
ramach programu „Działaj Lokalnie”
 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Alokacja w
tym roku to 55 000 zł. 
 

http://system.dzialajlokalnie.pl/


zdrowie i pomoc społeczna - konkurs „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z
Fundacją PZU”, którego celem jest zwiększenie samodzielności, sprawności fizycznej i
psychicznej oraz aktywności społecznej osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzieży i
dorosłych) - nabór wniosków w terminie od 10.05.2021 r. do 09.06.2021 r.,

kultura i historia - konkurs „Fundacja PZU z Kulturą”, który umożliwia dzieciom i
młodzieży dostęp do szeroko pojętej kultury poprzez udział w interesujących
wyjazdach do instytucji kultury oraz warsztatach edukacyjnych - nabór wniosków od
01.07.2021 r. do 31.07.2021 r.,

edukacja - konkurs „Z Fundacją PZU po lekcjach”  ma na celu wsparcie inicjatyw
edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne dzieci i młodzieży - nabór wniosków
od 01.09.2021 r. do 30.09.2021 r.

Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe) mogą
aplikować o wsparcie finansowe na projekty realizowane na terenach wiejskich oraz w
miejscowościach do 30 tys. mieszkańców w jednym z trzech obszarów:

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą online. Harmonogramy konkursów oraz
szczegółowe informacje o warunkach ubiegania się o dotację zawarte są w regulaminach
poszczególnych konkursów na stronie https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje

XVII edycja konkursów dotacyjnych Fundacji PZU –
edycja 2021. Dotacje konkursowe to rodzaj programu
własnego Fundacji PZU, skierowanego do ngosów i
UKSów, których aktywność jest zgodna z obszarami
działalności Fundacji oraz zakresem określonym w
regulaminach poszczególnych konkursów.
.

Celem programu jest wspieranie zadań, stwarzających
grupom młodzieży z Polski i Ukrainy możliwość
wzajemnego poznania się, wspólnego odkrywania
podobieństw i odmienności kulturowych obu krajów, a
także zdobywania wiedzy na temat ich współczesnych
realiów. 

W ramach programu dofinansowywane będą pobyty grup polsko-ukraińskich w Polsce,
podczas których młodzież – poprzez zaangażowanie w realizację wspólnego projektu –
poznawać będzie kulturę swoich sąsiadów, w szczególności zaś kulturę i historię
regionów i miejscowości, z których pochodzą.



 organizacje pozarządowe
oraz samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych
wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz instytucji współprowadzonych
wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).

.Uprawnione do składania wniosków w programie są:

Zadania w ramach programu mogą być realizowane od 1 lipca do 29 października 2021
roku.
Nabór wniosków trwa do 17 maja 2021 roku.

Złożenie wniosku do programu wymaga utworzenia konta i zalogowania się w systemie
obsługi programów dotacyjnych NCK pod adresem: https://sop.nck.pl/site/login
Więcej informacji w regulaminie dostępnym na stronie 
https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/pl-ua-wymiana-
mlodziezy/dokumenty

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację
zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego w roku 2021 

Organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych w obszarze kultury, sztuki oraz
ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, realizowanych w Gminie Wołów i
kierowanych do jej mieszkańców- w tym

Celem konkursu jest rozwój kultury, sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego w Gminie Wołów. 
Rodzaje zadań:

1.

a/ organizacja festiwali, przeglądów, spektakli, konkursów oraz wystaw, koncertów i
warsztatów, konferencji, dyskusji, prelekcji oraz innych wydarzeń w zakresie kultury,
sztuki i tradycji
b/ edukacja kulturowa dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym rozwijanie kompetencji
artystycznych i kulturowych
Wysokość środków przeznaczonych na niniejszy konkurs to 50 tys zł. Wnioski należy
składać do 20.05.2021 r.
Więcej na stronie https://wolow.pl/download/attachment/1201/zarzadzenie-kultura.pdf



innowacyjnych warsztatów, ukazujących wszechobecność matematyki;
konkursów matematycznych;
matematycznych aktywności (np. gier terenowych);
wycieczek i spotkań tematycznych, pokazujących praktyczne zastosowanie
matematyki;
filmików edukacyjnych (np. kręcone telefonem komórkowym);
blogów o tematyce matematycznej;
zajęć matematycznych włączających rodziców.

innowacyjnych warsztatów, prezentacji na temat tego, ze matematyka jest
wszechobecna i praktyczna;
matematycznych działań angażujących uczniów, takich jak gry, quizy, konkursy
matematyczne;
filmików edukacyjnych (także takich kręconych smartfonem);
blogów o tematyce matematycznej.

1. Projekty dla uczniów klas 4-6
Od 2 do 5 tys. dofinansowania na przeprowadzenie na przykład:

2. Projekty dla uczniów klas 7-8
Od 5 do 8 tys. zł. dofinansowania na przeprowadzenie na przykład:

Zespół projektowy musi się składać nie tylko z lidera (osoby pełnoletniej) ale też co
najmniej 3 uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej.
Aplikować mogą organizacje pozarządowe, szkoły podstawowe, grupy nieformalne,
uczelnie wyższe, biblioteki publiczne.
Termin składania wniosków to 10 maja 2021 r. 
Formularz dostępny na stronie 
https://mpotega.pl/wniosek/klasy-4-6/,
 https://mpotega.pl/wniosek/klasy-7-8/

mPotęga to główny program grantowy
Mbanku. Dofinansował już ponad tysiąc
projektów, z których skorzystało ponad 1,1
mln uczniów! Ma na celu odczarowanie
matematyki, by zachęcić dzieci i młodzież
do zgłębiania tej nauki. 

https://www.mbank.pl/mfundacja/mpotega/program/#


TEGO NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ...





GODZINY OTWARCIA CAO
 

PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE UMÓWIENIE
 

WCHODZIMY DO BIURA W MASECZCE
.

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

CZWARTEK: 09.00 –14.00
PIĄTEK 09.00 – 14.00

 
 
 
 
 


