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DZIEJE SIĘ...

Niech was nie zmyli te kilka ciepłych dni i pobudka susła w Trzcinicy
Wołowskiej- mamy zimę o czym może świadczyć nieco mniejsza niż
zwykle aktywność organizacji społecznych na naszym terenie. Poniżej
przedstawiamy wybrane inicjatywy, które warto wyróżnić-
szczególnie teraz-  w dobie pandemii. Ale tak jak w naturze, tak też w
pozarządówce- po lutym przychodzi marzec i zarówno przyroda, jak i
ngosy budzą się do życia :) 

Pan Krzysztof ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem LGD Kraina Łęgów Odrzańskich i
oferuje swoją wiedzę, spostrzeżenia i ciekawe historie z życia przyrodnika, fotografa,
społecznika, a przede wszystkim bacznego obserwatora podczas rejsów szkutą "Łęgowa
Dama". Warto już teraz pomyśleć o przyszłych wycieczkach szlakiem Odry i wpisać je jako
jedno z działań edukacyjnych i integracyjnych w waszych projektach. 
Może też  warto zainspirować
się przyrodą opisywaną w tak
malowniczy sposób na blogu lub
nawet podążyć ich śladem i
odkryć te miejsca dla siebie, by
potem pokazać je lokalnej
społeczności. Co roku czekamy
na relacje z projektów opartych
o edukację przyrodniczą na
terenie Krainy Łęgów
Odrzańskich- szczególnie tych,
które wymagają zejścia z
utartego szlaku i pokazanie jej
dzikiego piękna. Oby do wiosny!

Program ochrony susłów moręgowanych w Polsce prowadzi Polskie
Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” z Poznania, a woliera
rozrodcza znajduje się w Centrum Przyrodniczym  im. Przemysława
Czajkowskiego Fundacji Przyrodniczej pro Natura w Trzcinicy
Wołowskiej, które prowadzi Krzysztof Konieczny- znany, lubiany i
poważany przyrodnik, który prowadzi bloga dbajobociany.pl 



Tym razem tematem warsztatów
były  metody angażowania
społeczności lokalnych. 
 Podtrzymanie społecznego żaru w
dobie pandemii jest bardzo
trudnym zadaniem, niemniej jednak
grupie udało  się znaleźć kilka
sposobów, żeby ogień nie wygasł.
Na porządne ognisko przyjdzie pora  
Wyposażeni w wiedzę i pomysły
będą gotowi żeby działać pełną
parą. Oprócz lokalnych liderów w
szkoleniu uczestniczył
przedstawiciel grantodawcy-
Fundacji Edukacja dla Demokracji,
Pan Tadeusz Rudzki, który
pogratulował zapału oraz dobrego
wykorzystania czasu pandemii-
podwyższanie wiedzy i kompetencji
z pewnością zaprocentuje już
niedługo. W maju i czerwcu grupy
czeka wielki sprawdzian-
zorganizowanie spotkań i pikników
na terenach swoich wsi.  

Grupy świetlicowe z gminy Brzeg Dolny jak co miesiąc spotkały się
na zoomie, by szukać rozwiązań, edukować i inspirować się i
planować efektywne działania na rzecz swoich lokalnych
społeczności, wykorzystując oczywiście świetlice i tereny wokół
nich. 



 

13 lutego przedstawiciele
Kręgu Instruktorskiego z hm.
Piotrem Gajewskim na czele, 
 złożyli  kwiaty pod
pomnikiem upamiętniającym
to jakże ważne dla tej
organizacji wydarzenie.
Lokalny badacz historii- Pan
Sławomir Snopek - lokalny
historyk  przedstawił podczas
uroczystości losy
Cichociemnych z pierwszego
zrzutu, którzy po wojnie byli
zmuszeni do życia na obcej
ziemi.   Podczas misji próbnej
(noc z 15/16 lutego 1941 r.) 
 do Polski przerzuceni zostali
rtm. Józef Zabielski „Żbik”
(przed wojną policjant), mjr
pil. Stanisław Krzymowski
„Kostka” oraz kurier
polityczny Czesław
Raczkowski „Orkan” (przed
wojną inżynier mechanik,
działacz SL).

Dla Harcerskiej Organizacji "Cichociemni" luty upłynął pod
znakiem dwóch ważnych wydarzeń:  80-tej rocznicy pierwszego
zrzutu Cichociemnych do okupowanego kraju oraz Dzień Myśli
Braterskiej.

22 lutego jak co roku harcerze z całego świata obchodzą swoje święto- w dniu  urodzin
Generała Roberta Badena, Druhny i Druhowie składają sobie życzenia oraz spotykają się,
by móc świętować kolejny rok wspaniałej harcerskiej przygody. Dolnobrzescy
Cichociemni również spędzili ten dzień w gronie harcerskiej braci. Jednym z tematów
spotkania była organizacja letniego obozu, na który wszyscy bardzo czekają.



Rolą Latarnika jest inspirowanie, uczenie i pomoc w korzystaniu z narzędzi cyfrowych, ale
przede wszystkim przekonywanie nieprzekonanych do korzystania z Sieci. Trenerzy
pracują „metodą latarniczą”,  której główną cechą jest: indywidualizacja procesu
nauczania, włączenie  tematyki cyfrowej do głównego nurtu czynności życiowych,
lokalność i bliskość działań edukacyjnych oraz opieka Latarnika Polski Cyfrowej.
W lutym Asia odwiedziła Bibliotekę "Tama" w Brzegu Dolnym oraz Gminny Ośrodek
Kultury w Wińsku. W grafiku szkoleń na kolejne miesiące znajdują się inne lokalne
placówki kulturalne i edukacyjne, których personel dowie się jak efektywnie działać w
rzeczywistości hybrydowej. Gorąco zachęcamy do bycia częścią tego przedsięwzięcia-
zachęcamy lokalne ngosy, nieformalne grupy sąsiedzkie, senioralne do wzięcia udziału w
tych bogatych tematycznie szkoleniach- z chęcią udostępnimy na ten cel naszą salkę
szkoleniową. Więcej informacji pod nr tel. 664995778 , piszcie na adres: :
info@bramykultury.pl

Trwają szkolenia w ramach programu "Latarnicy w akcji",
realizowanego przez Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"- na
naszym terenie prowadzi je Asia Krasowska- jako jedna z 80 osób z
całej Polski edukuje z zakresu kompetencji cyfrowych, jak również
inspiruje do działań w sieci. Wśród uczestników spotkań są
pracownicy ośrodków kultury, bibliotek, członkowie stowarzyszeń
oraz grupy nieformalne.



1 lutego Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" z Legnicy rozpoczęła
projekt "Sieć wsparcia społecznych inicjatyw dla klimatu" - jest on
realizowany w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz
Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG i potrwa aż półtora roku. 
Projekt  ma na celu zachęcenie i mobilizowanie społeczności lokalnych do podjęcia
aktywności na rzecz ochrony klimatu.  Ma on wskazać na skutki zmian klimatu i
konieczne działania, które mogą podejmować s przy współpracy z np. z samorządami czy
organizacjami. Działania zaplanowane w ramach projektu:
1.Szkoła liderów klimatu –3 dniowy kurs szkoleniowy dla liderów, organizacji, grup
nieformalnych gotowych do realizacji inicjatyw w swoich miejscowościach. Kurs ma na
celu przekazanie wiedzy dotyczącej działań adaptacyjnych do zmian klimatu,
przygotowanie do realizacji inicjatyw i współpracy z samorządem. Liderzy uzyskają
wiedzę jak mobilizować mieszkańców wokół zielono – niebieskich inicjatyw, jak realizować
pomysły na inicjatywy, zobaczą przykłady i rozwiązania łagodzenia skutków zmian
klimatu.
2. Liderzy zorganizują przy naszej pomocy 7 debat dla mieszkańców w swoich
miejscowościach. Debaty mają na celu uświadomienie problemu skutków zmian klimatu
dla miejscowości, uruchomienie dyskusji społecznej na temat możliwości podejmowania
inicjatyw przez mieszkańców przy współpracy z samorządem i zarządcami spółdzielni.

3. Warsztaty zielono-niebieskiej infrastruktury dla urzędników, organizacji, wspólnot
lokalnych, rad osiedli, podmiotów komunalnych w każdym mieście/gminie, w której będą
realizowane zielono-niebieskie inicjatywy. Warsztaty mają podnieść wiedzę w zakresie
wpływu zmian klimatu na jakość życia oraz wskazać możliwości przeciwdziałania poprzez
wykorzystanie potencjału zielono-niebieskiej  infrastruktury w miastach.

3. Zielono-niebieskie inicjatywy jako modelowe przykłady adaptacji do zmian klimatu. Ten
element projektu ma pokazać jak można łagodzić skutki przegrzewania się
miast/miejscowości poprzez lokalne działania i włączenie mieszkańców. Ma również
tworzyć więzi współpracy mieszkańców i samorządu. Mogą to być np. modelowe ogrody
deszczowe, zielone ściany, strefy retencyjne, zielone powierzchnie zakładane na
terenach użytkowanych przez mieszkańców np. osiedlowe, wspólnotowe, przyszkolne.
które zostaną wsparte poprzez zakup materiałów na ich wdrożenie.

4. Zielono – niebieska Sieć wsparcia dla klimatu. 
Będzie to platforma współpracy liderów, organizacji, społeczników, 
miejsce inspiracji, dzielenia się wiedzą, dobrymi praktykami adaptacji 
do zmian klimatu realizowanych lokalnie. W ramach projektu powstanie 
także Poradnik „Jak wdrażać zielono – niebieskie inicjatywy dla klimatu w skali lokalnej”.
Osoba odpowiedzialna: Sylwia Szatan, s.szatan@zielonaakcja.pl tel. 602 698 772



Konsultujemy naprawdę dużo wniosków- co nas ogromnie cieszy- tym bardziej, że
cofając się o rok wstecz nie przypominamy sobie tylu odwiedzin w tym celu:)  Po roku
czasu spędzonych w izolacji, wraz ze słońcem pojawia się nadzieja na lepsze jutro a co za
tym idzie mnóstwo pomysłów, które pomagamy wsadzić w ramy projektów. Również my
od początku roku wystartowaliśmy w kilku konkursach i bardzo liczymy na realizację choć
części działań. Większość z was chce pomóc najbardziej poszkodowanej przez covid-19
grupie społecznej czyli młodzieży. Danie przestrzeni do realizacji  pomysłów to teraz
rzecz priorytetowa- dofinansowanie na pewno urozmaici te działania, ale póki co warto
rozważyć udostępnienie młodym świetlicy czy  terenu wokół niej. 

W trakcie rejestracji są 2 nowe stowarzyszenia z gminy Brzeg Dolny, które skorzystały z
naszego wsparcia przy tworzeniu dokumentacji - zarówno statutu, uchwał, jak i
wypełniania druków do KRS. 
Jak widać aktywność społeczna w dobie pandemii ma się całkiem nieźle. Dziękujemy za
zaufanie i niezmiennie polecamy się jeśli chodzi o doradztwo, animacje, planowanie
działań. 

Z ŻYCIA CAO...

Po pozytywnie rozpatrzonych sprawozdaniach z projektów za 2020
rok możemy rozpocząć planowanie działań na ten rok. Mimo
pandemii zarówno Propago, jak i inne ngosy decydują się na
aplikowanie w konkursach angażujących różne grupy społeczne. 



Obszary:
I.        Aktywność społeczna, która obejmuje działania mające na celu zwiększenie udziału
osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie seniorów
mniej samodzielnych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu
osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zainteresowania i
zaangażowania osób starszych  w obszarze rynku pracy. 
 
II.        Partycypacja społeczna, która przyczynia się do wzmocnienia samoorganizacji
środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje
dotyczące warunków życia obywateli.
 
III.       Włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności
posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez
osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych 
 sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób
starszych.
 
IV.       Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji
międzypokoleniowych, kształtowanie empatycznych postaw wobec osób starszych oraz
upowszechnianie pozytywnego wizerunku osób starszych, a także zwiększanie
bezpieczeństwa seniorów.
 
Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych w terminie: od dnia 1
maja 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się
Oferenci wynosi od 25.000 zł do 250.000 zł. Wkład własny finansowy i/lub osobowy - min.
10%.
Termin składania ofert: od 4 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r. do godz. 16.00
 Należy złożyć ofertę wyłącznie w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert,
który jest dostępny na stronie internetowejhttps://das.mrips.gov.pl/.
.Dodatkowe informacje znajdują się na stronach internetowych: Ministerstwa Rodziny i
Polityki Społecznej oraz www.senior.gov.pl

KONKURSY, DOTACJE, SZKOLENIA 

Organizatorem konkursu jest Minister
Rodziny i Polityki Społecznej. Głównym
celem Programu jest zwiększenie
uczestnictwa osób starszych we
wszystkich dziedzinach życia
społecznego poprzez wspieranie
aktywności organizacji pozarządowych
działających na rzecz seniorów.



Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasił
otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych dotyczących prowadzenia działań
aktywizujących dolnośląskich seniorów w 2021 r.

W ramach konkursu zlecone będą zadania polegające na
1)prowadzenie działań zapewniających wsparcia psychologa, w tym telefonu zaufania dla
seniorów ,jako formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, a także wsparcia w
czasie ogłoszonej pandemii;
2)udostępnieniu usług asystenckich tj. wsparcie seniorów w wykonywaniu podstawowych
czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego
np. wsparcie w przemieszczaniu się dom .in. lekarza, punktów usługowych i innych
miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego;
3)wzmacniania różnych form aktywności seniorów, w tym również aktywności i
kompetencji w formie działań zdalnych, wsparcia w sytuacjach kryzysowych mających na
celu przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym seniorów;  
4)prowadzenia międzypokoleniowych działań integracyjnych dla dzieci  i  młodzieży z
seniorami
Maksymalna kwota dotacji może wynieść 30 000zł. Nie przewiduje się wkładu
finansowego. Wysokość środków publicznych przeznaczonych  na konkurs  250 tys.  zł 
Termin realizacji zadania objętego konkursem    od 07.04.2021 do 31.12.2021r
Oferty należy składać do 18.03.2021r. 
Link do generatora eNGO https://dolnoslaskie.engo.org.pl/konkursy-trwajace
Do oferty należy dołączyć obligatoryjnie prezentację w formie elektronicznej
przedstawiającą wizualizację realizacji zadania. Prezentacja ma za zadanie
przedstawienie informacji o planowanych działaniach w ramach realizacji zadania
publicznego.
W związku  wymogiem dołączenia do oferty  prezentacji wizualizacji zadania publicznego  
pkt X. Warunki składania ofert ppkt. 4, prezentacja powinna zawierać: 
1. cel zadania oraz krótką informację  na temat działań, które zostaną podjęte;
2. zakładane wskaźniki/efekty zadania publicznego oraz planowany poziom ich
osiągnięcia;
3. wnioskowaną kwotę dotacji zadania publicznego.
  
Wizualizacja oferty powinna być spójna z ze złożoną ofertą.
 źródło: 
https://umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Organizacje_pozarzadowe/zal__1ak_u
chw-3408-VI-21.pdf



.
Dofinansowywane działania
1.  organizacja kursów, szkoleń,  spotkań,  warsztatów,  plenerów,  wystaw  (wraz
z   katalogami),  konkursów, przeglądów,  festiwali, koncertów,  widowisk  muzycznych, 
 happeningów,  spektakli teatralnych,  realizacja  działań  edukacyjno-animacyjnych 
wspomagających  lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania
interdyscyplinarne, również on-line.  Realizacji  zadań określonych powyżej może
towarzyszyć realizacja nagrań  audio/video, rejestracja spektakli, wydanie publikacji,
audiodeskrypcja,  przygotowanie  filmów,  przygotowanie  aplikacji  mobilnej. Działania te
nie mogą być realizowane jako odrębne zadanie ani stanowić głównego/dominującego
elementu zadania. 
2. organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań
praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze, również on-line;
3. organizacja  rekonstrukcji  historycznych, uroczystości  upamiętniających  postacie,
wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym, również on-line;
Termin realizacji projektów - od 19 kwietnia do 29 października 2021 r.
Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację  wynosi 10 mln zł
Dotacje przyznawane są w kwocie od 5 do 150 tys. zł
Wymagany jest wkład finansowy w wysokości min. 15%
 
Termin zgłoszeń do 15.03.2021 r. godz: 23:59
https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-
interwencje/aktualnosci/nabor-wnioskow-2021

Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Kultury
Zakłada on wsparcie projektów upowszechniających
dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w
życiu społecznym.Celem programu jest  podnoszenie
kompetencji społeczeństwa w  tworzeniu warunków do
rozwijania aktywności twórczej i przygotowaniu
obywateli do aktywnego udziału w różnych formach życia
społecznego.

Celem Programu jest szerzenie i wspieranie idei 
 pedagogiki teatru ze szczególnym uwzględnieniem
działań pedagogiczno-teatralnych, w których grupa
docelowa ma utrudniony dostęp do kultury oraz działań
realizowanych z częściowym udziałem grup
defaworyzowanych–osób z niepełnosprawnościami,
mieszkańców obszarów o najniższymPKB



.
Projekt ubiegający się o dofinansowanie w ramach Programu Lato w teatrze, jak również
w ramach Modułu Lato w teatrze+, musi być zgodny z następującymi kryteriami:
a)uczestnikami są dzieci lub młodzież w ustalonym przez Wnioskodawcę w przedziale
wiekowym. Wnioskodawca określa liczbę uczestników (podczas realizacji projektu
dopuszcza się jej zmianę nie przekraczającą 20% deklarowanej liczby)
,b )Projekt nie jest częścią innego projektu, ale stanowi  autorską, samodzielną
propozycję edukacyjną 
,c)Projekt polega na prowadzeniu warsztatów twórczych podczas  półkolonii lub kolonii.
Praca może odbywać się w grupach (np.grupa aktorska i/lub taneczna, kostiumowo-
scenograficzna, muzyczna, promocyjno-dziennikarska, techniczna itp.). Zasady
formowania się grup i zasady  pracy w grupach ustala  Wnioskodawca ,z zastrzeżeniem,
że  każda grupa pracuje w  trybie ustalonym w §5ust.2.d) Projekt kończy co najmniej
jednokrotna prezentacja efektów pracy uczestników.
e)Dodatkowo w przypadku ubiegania się o udział  w Module Lato w teatrze+ Projekt
przygotowany jest w partnerstwie merytorycznym z instytucją lub organizacją, która do
tej pory nie była beneficjentem Programu  i nie jest
Wnioskodawcą w bieżącym naborze do Programu. 
 Warsztaty,półkolonie i kolonie realizowane w ramach Projektu powinny trwać przez dwa
tygodnie (14dni) z ewentualnym wyłączeniem niedziel i świąt. Każdy z uczestników bierze
udział w 6 godzinach zegarowych zajęć dziennie (włączając  w to przerwy). Wyjątek mogą
stanowić zajęcia w sobotę – czas ich trwania może być krótszy niż 6 godzin zegarowych
oraz mogą przybrać dowolną formę spotkania. Dokładny wymiar i rozkład czasowy oraz
harmonogram pracy z uczestnikami ustala Wnioskodawca. Wnioskodawca zobowiązuje
się do zgłoszenia półkolonii i kolonii do kuratorium oświaty oraz oświadcza, że zapoznał
się z przepisami dotyczącymi organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Projektowi
powinna towarzyszyć opieka pedagogiczna medyczna wymagana prawnie przez przepisy
prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisy wykonawcze, w szczególności
rozporządzenia wykonawcze wydane przez MEN.
Wnioski składamy w generatorze na stronie https://witkac.pl/
Termin składania wniosków: 26 marca 2021 r.

Wartość dofinansowania to maksymalnie 40 tys. zł na jeden projekt.
Więcej informacji w regulaminie na stronie 
http://www.latowteatrze.pl/assets/media/Lato_w_teatrze_2021_dokumenty/REGULAMIN_
Lato_w_teatrze_2021.pdf



 
 

Do 31 marca 2021 wszystkie organizacje pozarządowe składają CIT 8
do Urzędu Skarbowego.
 
Wypełnienie formularza CIT-8 oraz wysłanie go do urzędu skarbowego, w standardowym
(ustawowym) terminie 3 miesięcy po zakończeniu roku (zwykle do 31 marca) jest
obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej (nawet jeśli zdecydowała się na
prowadzenie  uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.
CIT-8 to informacja o tym, jakie organizacja miała przychody i koszty w poprzednim roku
podatkowym, a także czy będzie płaciła podatek dochodowy od osób prawnych. Zakres
działalności większości organizacji sprawia, że zazwyczaj korzystają one ze zwolnienia z
płacenia podatku dochodowego od osób prawnych jednak muszą to wykazać m.in.
właśnie za pomocą formularza CIT-8
W 2021 r. składamy CIT-8, rozliczając się za rok 2020. CIT-8 sporządzamy i wysyłamy w
formie elektronicznej (z elektronicznymi płatnymi podpisami). 
Jest jednak grupa podmiotów, która uzyskała prawo do sporządzenia go w wersji
papierowej z odręcznymi podpisami- możliwość ta dotyczy organizacji, które mają
wszystkie dochody zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych oraz nie
składały za 2020 roku żadnego  PIT  w  związku z zatrudnianiem  lub płaceniem tego
podatku za osoby prywatne.

UWAGA TERMINY!!! 



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

 
 
 


