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DZIEJE SIĘ...

Współpraca międzysektorowa zawsze skutkuje podwyższeniem jakość
usług, lepszym dopasowaniem oferty do potrzeb odbiorców i ciekawszymi
pomysłami na działania dla lokalnych społeczności.  Dlatego też
stowarzyszenie Propago próbuje stworzyć przestrzeń, by taka współpraca
mogła zaistnieć- służą temu spotkania w których uczestniczą
przedstawiciele III sektora, JST i biznesu.

Biblioteka "Tama" również ma
za zadanie sieciować różne
środowiska i pomagać w
konstruowaniu działań
edukacyjnych z
wykorzystaniem potencjału
tego miejsca. A potencjał jest
naprawdę ogromny i warto już
teraz rozpocząć efektywną
pracę, by móc korzystać z
szerokiej oferty biblioteki, gdy
minie pandemia. W tym celu
przedstawicielki naszego
stowarzyszenia, pracownicy
Tamy oraz Pani naczelnik
Wydziału Oświaty, Kultury i
Sportu UM Brzeg Dolny
spotkali się, by omówić dalszą
współpracę czego efektem są 3
projekty edukacyjne w ramach
programów Ministra Kultury,
które złożyło Propago. Ich
wspólnym mianownikiem jest
zaangażowanie w działania
czytelnicze i kulturalne grup
społecznych, które mają do
nich utrudniony dostęp. Wkład
własny w każdym projekcie w
ramach partnerstwa zapewni
gmina brzeg Dolny.



W listopadzie zakończył się projekt "Razem możemy więcej" , który
realizowało Stowarzyszenie "Razem Dla Rozwoju". Modelowo
przeprowadzone działania i talent liderski Michała
Moczydłowskiego- koordynatora tego projektu zaprocentował
wielkim sukcesem- nie tylko powstaniem samej Rady, ale
uwrażliwienia lokalnych społeczności na sprawy związane z
samorządnością. Młodzi każdego dnia udowadniają, że głos na nich
oddany to głos za lepszym jutrem. 
Podczas sesji 19.11.2020 powołane zostały cztery komisje. Zgodnie z głosowaniem 
 Radnych powstały: 
- Komisja do Spraw Kultury - będzie odpowiedzialna za rozwój szeroko rozumianej
kultury wśród młodzieży.
- Komisja do Spraw Sportu- zadba o aktywizacje młodzieży na terenie powiatu. 
-Komisja do Spraw E-Rozwoju-  jej celem będzie wprowadzanie nowoczesnych
technologi ułatwiających życie mieszkańców
Komisja do Praw Ucznia- zadba o uczniów, będzie miała za zadanie chronić ich praw, a
także pomagać w trudnościach szkolnych. 
Powstanie ww. Komisji w przyszłości usprawni podejmowanie decyzji i zwiększy
efektywność działania całej Rady.

Dodaj trochę treści

Młodzi Radni  nie tylko
dyskutują nad  sposobami na
zmiany na lepsze, ale też
angażują się w przeróżne akcje
mające na celu pozytywne
zmiany w ustawodawstwie
dotyczące młodzieży.
Rozpoczęli również
opiniowanie dokumentów
prawa lokalnego, co pokazuje,
że zdanie Rady się liczy i jest
potrzebne.
Mimo, że czas podsumowań
działań w III sektorze jeszcze
przed nami, to my już teraz
wskazujemy właśnie ten
projekt jako najlepszy i
najbardziej potrzebny w
mijającym 2020 roku.



 Harcówka w Brzegu Dolnym już wkrótce na powrót stanie się
miejscem spotkań nie tylko harcerskiej braci, ale także
wszystkich tych, których fascynuje historia Cichociemnych oraz
innych bohaterów II WŚ- również tych, którzy pochodzą z tych
terenów. Remont tak dużej powierzchni to nie jest prosta
sprawa- tym bardziej zadziwia szybkość z jaką kolejne etapy
prac są realizowane. Wszystko za sprawą dofinansowania ze
środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach programu
PROO

     Niesprawna kanalizacja uniemożliwiła funkcjonowanie harcówki, a sfinansowanie
jej wymiany nie jest wcale rzeczą prostą- rzadko zdarza się, że organizacje mogą
pozyskać dotacje tylko i wyłącznie na remont- zazwyczaj mogą jedynie doposażyć
się w drobny sprzęt, a główną częścią projektu są działania miękkie. Priorytet 5.
Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich jest jedynym źródłem, które pozwala
pokrycie kosztów niespodziewanej awarii. Skorzystała z niego Harcerska
Organizacja "Cichociemni", której członkowie począwszy od października ciężko
pracują, by otworzyć drzwi harcówki, gdy pandemia odpuści. Zakres prac jest o
wiele szerszy niż zakłada projekt- wydzielone są już 2 wc. "Większa oczywiście dla
dziewczyn- wiadomo"- mówi Naczelnik Piotr Gajewski i dodaje "Funkcjonalna i z
charakterem- taka niebawem będzie nasza harcówka". 
     W 2021 roku planowane są dalsze prace- po części sfinansuje je dotacja
pozyskana w ramach Programu LEADER- konkurs 1/2020/G Przedsięwzięcie P IV
Aktywne, wykształcone i zintegrowane społeczeństwo obywatelskie, który prowadzi
LGD "Kraina Łęgów Odrzańskich". Jak widać Cichociemni dobrze wykorzystują czas,
w którym nie prowadzą zbiórek ani innych działań patriotycznych  w tradycyjnej
formie. Mimo, że jest to organizacja opierająca się o tradycję, swoje 37-letnie
doświadczenie wykorzystuje do dalszego rozwoju. Krąg instruktorski nie zwalnia
tempa ani na chwilę...



W Radeczu wiata czeka na gości i uczestników warsztatów
plenerowych. Mieszkańcy w ramach wolontariatu złożyli ją z
gotowych elementów. Ponadto osadzone są stoły i ławy, które
wykonali sami.

Pozostajemy w temacie harcerzy- jak co roku koordynują i
przeprowadzają akcję „Świąteczna Zbiórka Żywności”. W dniach
28-29.11 w ramach współpracy z Bankiem Żywności w sklepach
sieci LIDL w Brzegu Dolnym i Wołowie zostały ustawione koszyki,
byśmy mogli wspomóc artykułami spożywczymi najbardziej
potrzebujących.

Ze względów bezpieczeństwa w zbiórce nie uczestniczą wolontariusze- zobowiązani są
jedynie do odbierania i magazynowania żywności, następnie przekazania jej do osób,
które żyją skromnie i dary pocieszą ich w ten świąteczny czas. "W tym roku priorytetem
są osoby starsze, przewlekle chore  i samotne, dla których szczególnie teraz nastał
bardzo trudny czas. Jesteśmy w trakcie robienia paczek, które niebawem otrzymają
potrzebujący".

 O plany na jej wykorzystanie pytamy prezeskę Stowarzyszenia na rzecz mieszkańców
wsi Radecz, Martyny Owczarz: "W związku z tym, że wiata usytuowana blisko ogniska
będzie wykorzystywana przy okazji pikników, akcji typu "Sprzątanie świata" oraz imprez
integracyjnych- w tym podczas "Święta pieczonego ziemniaka". Za parę lat, gdy
jarzębiny i kaliny, które niedawno tu zasadziliśmy będą duże i piękne, miejsce to
będzie naprawdę wyjątkowe. Dlatego będziemy wspólnie dbać o wiatę oraz teren
wokół niej, by służyła nam jak najdłużej."  My wierzymy, że tak będzie- szczególnie, że
współpraca na linii stowarzyszenie- sołtys działa bez zarzutu. Każdemu przecież leży
na sercu dobro mieszkańców, którzy oprócz świetlicy już niedługo będą mogli spotkać
się przy ognisku i zasiąść wygodnie pod zadaszeniem wiaty.



Mimo to zgłosiło sie 5 zespołów, które wysłały swoje filmy z wystąpieniami. Jury je
obejrzało i przyznało aż 4 nagrody główne (dwa pierwsze miejsca ex aequo) oraz
jedno wyróżnienie. W ramach podziękowania każdy z uczestników przeglądu otrzymał
upominek w postaci plecaka, bidonu, komina, dużej czekolady i pamiątkowego pina.
Każdy zespół otrzymał unikalną statuetkę wykonaną przez lokalną artystkę, która ze
szkła wyczarowuje cuda. Przedstawiają różę- jest to nawiązanie do trzech róż na fladze
Brzegu Dolnego. Upominki wysłane zostały 30.11 i powędrowały do Bielska Białej-
Zespołu Pieśni i Tańca "Beskid", Goleszowa- Zespołu Pieśni i Tańca Goleszów,  do
Dobroszyc -zespołu Różyczki, Wiszni Małej- zespołu "Szymanowskie Skowroneczki"
.Liczymy, że w następnym roku uda się przeprowadzić drugą edycję tego przeglądu w
wersji tradycyjnej, bo dla każdego wykonawcy najważniejsze jest publiczność, która
wspiera, dopinguje i nagradza gromkimi brawami.

Zakończył się projekt "Dolnobrzeskie Spotkania Ludowe"
realizowany ze środków FIO przez Stowarzyszenie Propago. W
listopadzie odbył się I Przegląd Dziecięcych Zespołów Ludowych-
forma online była sporym utrudnieniem,



Uroczyste zakończenie
projektu odbyło się
29.11 w DOK- ze
względu na obostrzenia
przybrało jedynie
wręczenia upominków
dla Zespołu i kilku słów
ze strony koordynatora
projektu- Krystyny
Laszkiewicz oraz Pani
Dyrektor DOK- Danuty
Chłód. Wyświetlona
została  prezentacja z
dokumentacją
fotograficzną projektu
oraz występy zespołów
uczestniczących w
przeglądzie. Padło wiele
ciepłych słów zarówno
w kierunku dziewcząt i
chłopców z zespołu, jak i
rodziców, którzy bardzo
wspierają swoje
pociechy.

 Każdy występ to pieczołowite przygotowanie stroju, na który trzeba bardzo uważać i
fryzur a nawet makijażu w przypadku nieco starszych dziewcząt. Koordynatorka projektu
podziękowała zarówno pani Dyrektor Danucie Chłód, jak i trenerom i pracownikom DOK,
którzy przyczynili się do przeprowadzenia wszystkich działań. Ze swojej strony liczymy na
dalszą współpracę przy kolejnych inicjatywach kulturalnych.



Próbowałyśmy policzyć techniki zdobienia, jakimi dziewczyny pracowały przez kilka
ostatnich lat- wyszło ponad 10. Jak spotkamy się z nimi w kolejne święta technik zapewne
przybędzie- zarówno jako instruktorki ale też lokalne liderki wciąż szukają nowych form
rękodzielniczych, by mieszkanki Grodzanowa i Naborowa również je poznały i stale
rozwijały swój warsztat. Zarówno ozdoby bożonarodzeniowe, jak i wielkanocne czy
dekoracje domu zawsze wykonywały z największą pieczołowitością - są to rzeczy
przemyślane. Zresztą produkt finałowy jak np. bombka jest zawsze omawiany w
szerszym gronie: dziewczyny chętnie słuchają spostrzeżeń seniorek, które np. w
szydełkowaniu nie mają sobie równych. Na spotkaniu opowiedziały o przygodzie z
pracami manualnymi i zaprezentowały kilkadziesiąt ozdób na różne okoliczności, które
wykonały na przestrzeni kilku lat w ramach warsztatów rękodzielniczych w obu
świetlicach. Pokazały ozdoby pracochłonne, jak i te ekspresowe, które można zrobić w
15-20 min.  Nie obyło sie też bez ozdabiania pierników. Dziewczyny używają lukru, który
ręcznie ucierają 15 minut w makutrze- dlatego efekt zawsze jest wspaniały.

 30.11.2020 odbyło się ostatnie spotkanie z lokalnym twórcą- tym
razem w formie online Ewa Fura i Iwona Judzińska zdradzały tajniki
dekorowania: od stołu aż po choinkę- wszystko w świątecznym
klimacie.



 W ramach projektu "Liderzy obszarów wiejskich otwierają drzwi
świetlic" finansowanego w ramach Programu „Fundusz pomocowy
dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”,
utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności,
realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji, trwają
spotkania animacyjne, podczas których grupy opowiadają o planach
związanych z działalnością świetlic oraz bieżącymi tematami
dotyczącymi ich społeczności.

 Żerków jest bardzo aktywną wsią- liderzy tam mieszkający nie tylko włączają się w
projekty miękkie- jak ten właśnie, ale wspólnie starają się o to, by wieś była piękna i
funkcjonalna. Przykładem takich działań może być wspólne odnowienie bramek, które
sołtys kupił na złomie albo zamontowanie masztu ze świerkowego pnia, który leżał jako
"susz" w pobliskim lesie, a także naszadzenia. Inicjatywą godną pochwały jest również
świętowanie we wsi Dnia Niepodległości- 15 flag jak co roku zawisło wzdłuż głównej
drogi. Żerków wzbogacił się również o 4 tablice korkowe rozmieszczone w najbardziej
uczęszczanych miejscach, by każdy mieszkaniec był zawsze dobrze poinformowany o
wydarzeniach, awariach, zebraniach. 



 Radecz i Pysząca to wsie, które sporo łączy- na spotkaniach animacyjnych
rozmawiałyśmy o działaniach dla dzieci- w obu wsiach jest ich spora grupa. Szczególnie w
sezonie letnimi obie dziewczyny będą starały się wraz z innymi mieszkańcami urozmaicić
im ten czas. Oczywiście kluczowy jest tu budynek świetlicy i teren wokół niego. Oba
miejsca są doskonale przygotowane do tego, by przeprowadzać różnego rodzaju
warsztaty i zabawy sprawnościowe na powietrzu. 

Kolejnym tematem, który
się powtarzał w
rozmowach to godzenie
pracy zawodowej z pracą
społeczną- szczególnie,
gdy pracuje się poza
miejscem zamieszkania-
np. we Wrocławiu. Jest to
niezwykle trudne, dlatego
wielki ukłon w stronę
zapracowanych społeczni-
ków, którzy mimo
zmęczenia znajdują siły i
czas, by pomagać swoim
lokalnym społecznościom.

Z ŻYCIA CAO...

Nie zwalniamy tempa- wręcz odwrotnie- im bliżej końca roku,
tym aktywność ngos większa. Tematy, które poruszane były na
spotkaniach z wami to przede wszystkim sprawozdania końcowe.
Służyłyśmy jak zwykle pomocą. 

już 07.12.2020 i 98.12.2020 w godz. 17.00-19.00 uczestnicy projektu spotykają się na
pierwszym szkoleniu: Rola świetlicy w środowisku lokalnym. Zakres tematyczny: 
cz.1
Świetlica wiejska - wczoraj, dziś i jutro. Potrzeby, oczekiwania i możliwości w społeczności
lokalnej
cz.2.
Nasza świetlica - jak jest, a  jak chcemy żeby było? Jaką rolę może pełnić nasza świetlica?
Wstęp do planowania. Przykłady dobrych praktyk.



 Tradycyjnie jak co miesiąc uczestniczyłyśmy
w szkoleniach i konferencjach online, które
są dla nas kopalnią wiedzy, ale też
inspiracją. Organizacje w całej Polsce
szukają nieszablonowych rozwiązań, by
móc realizować swoje cele statutowe w
warunkach pandemii- również my uczymy
się tego począwszy od wiosny. 

Dla nas najważnieszym tematem w tym miesiącu było wsparcie działań kulturalnych i
edukacyjnych w związku z ogłoszonymi przez Ministra Kultury programami. Mimo, że
Propago kojarzone jest jako organizacja doradcza, to równie ważnym elementem naszej
pracy jest próba sieciowania i łączenia różnych sektorów we wspólnych działaniach.
Dlatego też zaprosiliśmy do rozmowy na ten temat panią  naczelnik Wydziału Oświaty,
Kultury i Sportu z gminy Brzeg Dolny, która dysponuje nie tylko ogromną wiedzą nt.
zasobów edukacyjnych na naszym terenie, ale też ma wiele pomysłów jak podnieść
jakość usług związanych z edukacją pozaformalną, która niezaprzeczalnie łączy się
również z sektorem kultury oraz oczywiście z III sektorem czyli organizacjami
pozarządowymi. To one realizują każdego roku ciekawe a przede wszystkim bardzo
potrzebne przedsięwzięcia edukacyjne, społeczne, kulturalne i to one mają największą
możliwość, by je przeprowadzić w sposób nowatorski.



Program „Szkolny Klub Sportowy” stanowi narzędzie wspierające podejmowanie
aktywności fizycznej,  w  szczególności  wśród  dzieci  i  młodzieży  o  mniejszej 
 sprawności  fizycznej, nieobjętych jej regularnymi formami, np. treningami w klubie
sportowym. Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu w okresie od 1 stycznia
do 15 grudnia 2021 r. systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu
dla każdego uczestnika, w 60-cio minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach
minimum 15-osobowych14. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu
7015 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy.Wnioski o dofinansowanie należy
nadsyłać pocztą do dnia 28 grudnia 2020 r. Budżet konkursu to 54,6 mln zł. 
Więcej na stronie

https://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-w-2021-r-realizacji-
zadan-w-ramach-programu-szkolny-klub-sportowy

KONKURSY, DOTACJE, SZKOLENIA 

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie w 2021 r.
realizacji zadań w ramach Programu Szkolny Klub
Sportowy.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
ogłasza nabór wniosków do kolejnej edycji Rządowego
Programu Klub w 2021 r. –

Jest to innowacyjny model bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów
sportowych. Dofinansowanie może pozyskać podmiot działający przez co najmniej 3 lata
 w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do
dzieci i młodzieży do 18. roku życia. W edycji 2021 Minister Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu przeznaczył na ten cel kwotę w wysokości 40 mln zł.Głównymi
celami programu są: 
upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży;
wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności
fizycznej; 
wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej
sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i
młodzieży;
inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży; 
optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w
zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. 
 



Kwota dofinansowania wynosi:
10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Środki pozyskane w ramach programu,beneficjenci będą mogli przeznaczyć na realizacje
podstawowych elementów wpływających na funkcjonowanie klubu sportowego:
wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, zakup sprzętu
sportowego i/lub organizację obozów sportowych.

Wniosek musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie
elektronicznym AMODIT, dostępnym pod adresem: https://wnioski.msit.gov.pl. Na etapie
naboru, wypełniony formularz wniosku należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną.

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 15.03.2021 r.
Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie nastąpi nie później niż do dnia 14.05.2021 r.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił
konkurs na dofinansowanie w 2021 roku zadań z zakresu
Programu Sport dla Wszystkich

Zadania realizowane w ramach konkursu
1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych
;2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;
3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w
ramach rządowego programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą";
4. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych  przez
fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.
Budżet konkursu 24 mln zł.
Składanie ofert do 31.12.2020 

Więcej na stronie
https://www.gov.pl/web/sport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2021-roku-zadan-z-
zakresu-programu-sport-dla-wszystkich?fbclid=IwAR0hWS-A0E-
ZeNJcvWDDP3vt8N5I29bAWxY-SKygXtq-1FPoXdVyDK7AFrs



TEGO NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ...



GODZINY OTWARCIA CAO

PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE UMÓWIENIE

WCHODZIMY DO BIURA W MASECZCE
.

WTOREK : 9.00 – 19.00
ŚRODA : 9.00 – 19.00

CZWARTEK: 09.00 –14.00
PIĄTEK 09.00 – 14.00

DORADZTWO MERYTORYCZNE I KSIĘGOWE DLA
NGOS Z GMINY BRZEG DOLNY PROWADZONE JEST

W KAŻDY  WTOREK  W GODZ.12:00-17.00


