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DZIEJE SIĘ...

I Powiatowe Targi NGO- weszliśmy w nieznane wody, bo organizacja
takiej imprezy to dla nas nowość, ale było warto. Mieszkańcy Brzegu
Dolnego i okolic tłumnie odwiedzili Ogrody Pałacowe
Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury, by poznać bliżej organizacje
pozarządowe z powiatu wołowskiego.

We wrześniu nie sposób było się nudzić- napięty grafik,
mnóstwo wydarzeń,  niezliczone okazje do spotkań i
rozmów- to lubimy!

Przygotowania do tego wydarzenia trwały
2 miesiące i rozpoczęliśmy je oczywiście
od uzyskania zgody na korzystanie z
terenu za DOK. Pani dyrektor Danuta
Chłód przyjęła tą wiadomość z dużym
entuzjazmem- Ogrody Pałacowe  mają
tętnić życiem i oddolne inicjatywy
lokalnych organizacji są tam zawsze mile
widziane. To piękne miejsce okazało się
idealne dla 15 organizacji i około 250
odwiedzających. Idealna pogoda pomogła
stworzyć piknikową atmosferę, gdzie
oprócz zabawy można było porozmawiać
z ciekawymi ludźmi i poruszyć tematy
związane z ekologią, rękodzielnictwem,
bezpieczeństwem, zdrowym stylem życia, 
 tradycją, a nawet ze sztuką, ponieważ
kulminacyjnym momentem imprezy była
inscenizacja "Zemsty" Aleksandra Fredry w
wykonaniu młodzieży. Kilkanaście stoisk
NGOsów przeżyło prawdziwe oblężenie-
przy każdym z nich można było wziąć
udział w mikrowarsztatach lub pokazach.
Ich tematyka była bardzo różnorodna: od
szkolenia dot. pierwszej pomocy po
tworzenie krajek-średniowiecznych
paseczków ozdabiających niegdyś odzież. 



Szczególnie dzieci, które tłumnie nas odwiedziły miały zagwarantowanych moc atrakcji-
animacje, bańki, prezentacje oraz konkursy z nagrodami. Na rodziców czekała pyszna
grochówka w wykonaniu niezawodnych i zawsze gotowych harcerzy z Harcerskiej
Organizacji "Cichociemni" oraz domowe ciasta i sękacz. Osoby, które nie mogły być na
targach miały możliwość oglądania relacji live na naszym profilu fb. Było to prawdziwe
święto lokalnego III sektora- mamy nadzieję, że spotkamy się za DOKiem w przyszłym
roku i będziemy się równie dobrze bawić

Harcerska Organizacja "Cichociemni" zorganizowała rajd z okazji
rozpoczęcia sezonu. Wydarzenie to miało na celu nie tylko
integrację środowiska harcerskiego w naszym powiecie, ale także
upamiętnienie bohaterów walczących podczas II WŚ. 

 Dwudniowe spotkanie odbyło się w Radeczu- w ramach współpracy z panem sołtysem
Ignacym Gajdą, który udostępnił świetlicę oraz teren wokół niej dla kilkudziesięciu
zuchów i harcerzy z powiatu wołowskiego. Główną atrakcją piątkowego wieczoru była gra
terenowa oraz śpiewogranie przy ognisku. Po ognisku uczestnicy podzieleni na mieszane
patrole tak aby w każdym patrolu były zuchy, harcerze i harcerze starsi udali się na
nocne biegi na orientację INO podczas których musieli w lasach pomiędzy Radeczem a
Lipnicą odnaleźć 30 punktów kontrolnych. Biegi zakończyły się o 2.00 w nocy.  W drugi
dzień po śniadaniu odbył się uroczysty apel podczas którego został poświęcony i
oficjalnie udostępniony w nowej lokalizacji pomnik upamiętniający Szlak 2. Armii Wojska
Polskiego Sztabu 9. Dywizji Piechoty, który z częścią oddziałów w marszu nad Nysę
Łużycką 5 kwietnia 1945 roku odpoczywał w miejscowości Radecz. W tej Dywizji w 17
pułku piechoty  służyli dwaj mieszkańcy naszej gminy: Pan Alojzy Krzaczkowski i Pan
Edward Paluch.

Na uroczystości
obecni byli
mieszkańcy Rade-
cza wraz z
sołtysem, 
 przedstawiciele
Stowarzyszenia
Mieszkańców Wsi
Radecz, wicebur-
mistrz Brzegu
Dolnego pan Artur
Michałek oraz
Dyrektor Dolno-
brzeskiego
Ośrodka Kultury
pani Danuta
Chłód. 

Pomnik poświęcił ks. Marian Rapacz proboszcz Parafii Podwyższenia
Krzyża Świętego w Rościsławicach..



"Akademia Artysty- sztuka i edukacja" w wołowskich
przedszkolach- ruszyły zajęcia edukacyjne realizowane przez
Fundację MY. "Artystyczny potret- fotografia" to temat, który
Natalia Gołubowska przybliżyła małym uczestnikom podczas
spotkań ze sztuką.

Wraz z przyjściem jesieni zakończyły się dwa projekty zapewniające
wypoczynek letni dzieci i młodzieży. Coraz bardziej popularne
"dziewiętnastki" w trybie bezkonkursowym realizowały ze środków
gminy Brzeg Dolny Stowarzyszenie na rzecz mieszkańcow wsi
Radecz oraz Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "Naborowianki".

W Radeczu uczestnicy warsztatów  podjęli wyzwanie zamknięcia małego skrawka natury
w słoiku. Poradzili sobie z tym zadaniem bardzo dobrze- międzypokoleniowe spotkanie
pokazało, że mieszkańcy mają duże wiadomości z zakresu ogrodnictwa i florystyki i praca
z roślinami sprawia im dużą radość, odpręża i jest okazją do rozmów i dzielenia się
dobrymi radami. Katarzyna Sworniowsk-Ogrodowicz- prowadząca warsztaty „Bardzo się
cieszę, że mogłam podzielić się moją pasją z uczestnikami warsztatów. Zresztą zarówno
ogrodnictwo, kompozycje kwiatowe, jak i rośliny doniczkowe to- jak się okazuje- nie tylko
moje hobby. Dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe obecne na warsztatach wykazały się na
spotkaniu dużą wiedzą. Cieszy mnie, że w naszej wsi rozwijane są rodzinne pasje, które
pozwalają na wspólne spędzenie czasu i dobrą zabawę” Efektem wspólnej pracy było
kilkanaście słojów wypełnionych warstwami podłoża, roślinami oraz elementami
dekoracyjnymi.  Stowarzyszenie Mieszkańców wsi Radecz już teraz planuje kolejne
spotkania, gdzie rośliny będą odgrywać główną rolę.  

Wprowadzeniem do tego tematu były rozmowy o tym co robi
artysta. Przedszkolaki zmierzyły się z wyzwaniem rysunkowym
zainspirowanym portretem Pawła Jońcy z książki "Nie ma się co
obrażać - nowa polska ilustracja" - stworzyły kreskowane 
elementy, które kreatywnie wykorzystały robiąc artystyczne portrety. Dużą atrakcją
okazało się drukowanie zdjęć na miejscu! W pięciu placówkach na potrzeby działań
projektowych przedszkolnych powstały małe, fotograficzne studia, by zagwarantować
dobrą jakość zdjęć. W jednym tygodniu udział w zajęciach wzięło 114 przedszkolaków-
czapki z głów!!!



 

 W Naborowie 27.09 zakończył się projekt "Natura i konie" Korzystając ze słonecznej
pogody w ostatnią wrześniową niedzielę Stowarzyszenie zorganizowało wycieczkę do
Schroniska "Tara" w Piskorzynie. Jej uczestnicy mogli zobaczyć tam zwierzęta, które
dostały od pani Scarlett drugie życie.  Są one wolne, cały dzień pasą się na pobliskich
pastwiskach, mają opiekę weterynaryjną, pachnące siano oraz opiekę wolontariuszy.
Mieli oni okazję podziwiać ok. 150 koni, które na zawołanie właścicielki schroniska
przybiegły na posiłek. "Niesamowite uczucie- najpierw słychać było ich tętent, następnie
poruszające się drzewa, a na koniec gdy wybiegły ze ściany lasu, radośnie rżąc, miałem
wrażenie, że przeniosłem się na Dziki Zachód"- mówi jeden z opiekunów dzieci, którzy
też wzięli udział w wycieczce. Grupa nie pojechała tam z pustymi rękami- przekazano
karmę dla psów i kotów oraz owies , owoce i warzywa dla koni.Dzień później dzieci

próbowały swych sił na
grzbietach końskich-
najpierw jednak dowie-
działy się jak prawidłowo
pielęgnować konie. A
wszystko to w stadninie
w Głosce- wyjazd był
ostatnim działaniem w
ramach projektu, jednak
już teraz mieszkańcy
zgłaszają chęć wzięcia
udziału w podobnych
zajęciach, więc
niewykluczone że w
następnym roku Stowa-
rzyszenie będzie apliko-
wać o środki do źródeł
zew., by powtórzyć
projekt i zaprosić jeszcze
więcej dzieci do
bliższego poznania koni.



 

Za nami 2 szkolenia w ramach projektu "Pozarządowy Ostry Dyżur".
Członkinie Propago przybliżyły uczestnikom tematykę związaną z
grantami dla edukacji oraz ochroną danych osobowych w NGO.
Pierwsze z nich odbyło się 7 września i było adresowane do organizacji i grup
nieformalnych o profilu edukacyjnym, które działają przy dolnobrzeskich szkołach.
Wraz z początkiem każdego roku szkolnego temat ten powraca do rozmów-
wiadomości przekazane na spotkaniu pozwalały stworzyć harmonogram działań,
zastanowić się nad ich w odniesieniu do tematów konkursów i porozmawiać o
wspólnych inicjatywach, które maja szansę trafić do szerszego grona odbiorców. 

Pozyskiwanie środków
zewnętrznych na
"miękkie" projekty jest
sposobem na
urozmaicenie lekcji w
ramach podstawy
programowej, zorgani-
zowanie ciekawych
zajęć pozalekcyjnych,
jak również doposa-
żenie w drobne
pomoce dydaktyczne.
Dlatego sięgają po nie
zarówno szkoły i
ngosy- zaprezentowa-
no  ogólnopolskie, 

dobrze znane programy, jak i te lokalne- skierowane do ngos i grup inicjatywnych - jak
np. Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw. Przykłady dobrych praktyk pokazują, że siła
tkwi w prostocie- projekty które otrzymują dofinansowanie opierają się na lokalnych
zasobach, codziennym życiu i obserwacjach otoczenia. 

22 września odbyło się szkolenie, którego temat jest bardzo ważny z uwagi na
obowiązki, jakie ciążą na organizacjach z tytułu przetwarzania danych osobowych- np.
uczestników szkoleń lub beneficjentów innych działań, które oferują ngosy. Należy
pamiętać o tym, że:
 1. zbieramy taką ilość danych, jaka jest niezbędna do realizacji określonego celu;
2. zobowiązujemy sie do przetwarzania danych osobowych zgodnych ze stanem
faktycznym:prawdziwych i merytorycznie poprawnych
3. przetwarzanie danych powinno odbywać się tak długo,jak jest to niezbędne do
realizacji celu, w którym zostały zebrane
4.dane powinny być przetwarzane wyłącznie do celów,do których zostały zebrane
5. powinniśmy wdrożyć odpowiednie zabezpieczenia i ich przestrzegać

https://www.facebook.com/maleinicjatywy/?__cft__[0]=AZX8JwSq00QQkm7ZlJqa_aiKTx6pkuQY2eE1zGOJ8Y9dgavwLgtMeHsTNAbB8FhZwNriFsZedYwUOD_1p-IoQeC9yQsM9QSQpeVZWG0UB9SkzlGL7UU0O902mML0ifu4OHUnJ-BWrNFhHWJFW7hYIQ6nAznT12nWWZFHeSZVUu2iNatrUIfzYUztuDtCEMmokak&__tn__=kK-R


 Światowy Dzień Rzek  w tym roku świętowaliśmy również nad Odrą-
do akcji organizowanej przez kolektyw Siostry Rzeki włączyło się 
 Stowarzyszenie LGD Kraina Łęgów Odrzańskich, Fundacja Lubiąż
oraz  Fundacja Ekologiczna “Zielona Akcja” .

W klasztorze Cystersów oraz parku,
który do niego przylega odbyły się
warsztaty dla dzieci i dorosłych,
premiera “Pieśni dla Odry”
opracowanej przez Zosię Szyrajew,
happening Sióstr Rzek pod hasłem
“Dajmy przestrzeń rzekom, ludziom
- bezpieczeństwo”.  

Podczas
happeningu została
zaprezentowana
nowa kolekcja
spódnic,
zaprojektowana
przez Cecylię Malik i
Marunę - Gosię
Grodzką, a wyszyta
przez artystki z
kolektywu Siostry
Rzeki. Imprezę
zakończył koncert
Michała Zygmunta.

Stowarzyszenie Jezierzyca zaprezentowało rękodzieło, które
powstało podczas  warsztatów ceramicznych i malowania na
jedwabiu. Ich przeprowadzenie było możliwe dzięki pozyskanym
dotacjom w ramach programu Działaj Lokalnie- LGD KŁO oraz
Inicjatywy promujące odnowę wsi dolnośląskiej- Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.



 

27 września w sali kawiarnianej DOK odbyło się spotkanie
informacyjne dotyczącej inicjatywy lokalnej- narzędzia
partycypacji obywatelskiej pozwalającego na realizację oddolnych
działań przy wsparciu gminy.

Spotkanie poprowadziła Pani Julia Tarkowska z Urzędu Miejskiego w Świerzawie, przy
wsparciu Piotra Smelkowskiego- pełnomocnika ds. ngo, który zainicjował proces
wdrażania inicjatywy w naszej gminie. Omówione zostały szczegółowo podstawy
prawne oraz kryteria oceniania wniosków w ramach inicjatywy lokalnej. Zostały również
zaprezentowane wykonane w 2021 roku zadania publiczne oraz omówione problemy,
jakie zaistniały podczas ich realizacji. Obecni na sali z duzym zaangażowaniem
dyskutowali nad wdrożeniem inicjatywy oraz chętnie dzielili się swoimi pomysłami i
uwagami. Uczestnicy omówili również pierwsze pomysły na inicjatywę lokalną, które
chcieliby zrealizować w gminie. Najwięcej zastrzeżeń wśród obecnych wzbudził termin
składania wniosków jaki został ustalony w Gminie Brzeg Dolny. W wyniku wymiany
doświadczeń oraz dyskusji miedzy uczestnikami zaproponowano zmianę tych
terminów. Ustalono również termin kolejnego spotkania na grudzień, na które
serdecznie zapraszamy. Spotkanie było częścią projektu "Wyzwalamy społeczną
energię" realizowanego przez Stowarzyszenie Propago.



6 września Kasia i Asia z Propago
uczestniczyły w szkoleniu nt. Programu
Erasmus+. Daje on możliwości wyjazdów
zagranicznych nie tylko dla młodzieży, ale też
osób dorosłych- np. przedstawicieli III
sektora.  Mogą oni skorzystać z kursów
językowych lub innych branżowych. Program
umożliwia również wyjazdy w ramach
"dobrych praktyk" i poznanie mechanizmów
związanych z partycypacją obywatelską.
 

Z ŻYCIA CAO...

Pracujemy nad podwyższaniem swoich kompetencji oraz cyklem
spotkań sieciujących  III sektor-  w tym corocznego Powiatowego
Forum NGO, który organizować będziemy już po raz 10. 

Tematy poruszane podczas wrześniowych
dyżurów doradczych to konsultacja
wniosków dotacyjnych, pomoc w
przygotowaniu dokumentacji do walnego
zebrania oraz dobre praktyki związane z
promocją projektów. 
Jednocześnie odbywały się cotygodniowe
spotkania zespołu roboczego. W jednym z
nich uczestniczył gościnnie Piotr Gajewski-
po raz kolejny pomoże nam zorganizować
bardzo ważne z punktu widzenia lokalnego
III sektora wydarzenie- X Powiatowe Forum
NGO. Szczegóły już wkrótce na naszym FB ;)

20 września 2 osoby z Propago brały udział w
spotkaniu sieciującym sieć inkubatorów na
Dolnym Śląsku. Część warsztatowa
poświęcona była pracy nad strategią sieci-
wyznaczaniem celów,  kierunkach działań, a
przede wszystkim naszymi oczekiwaniami
względem sieci- mamy nadzieje, że poprzez
wspólne działania uda nam się wypracować
rozwiązania, którymi kierować się będziemy w
dalszej pracy w III sektorze.



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
NOWEFIO na lata 2018-2030



Partnerem i fundatorem grantów jest bp Polska (BP Europa SE Oddział w Polsce), która
od lat wspiera partnerów społecznych w ich działaniach skierowanych na rozwiązywanie
problemów społeczności lokalnych. Z okazji 30-lecia obecności bp w Polsce, firma
przeznaczy 30 granatów dla małych, lokalnych NGO.
Istotne jest, aby projekty startujące w konkursie inicjowały realne, długoterminowe
działania na rzecz zrównoważonego korzystania z energii i wody oraz zarządzania
recyklingiem, odpowiadające na konkretne wyzwania, z którymi mierzy się lokalna
społeczność. Celem dodatkowym stawianym przez Fundację MiLA, jest aby projekty
realizowane w ramach konkursu miały jak największy zasięg wśród lokalnej społeczności,
wzmacniały świadomość i przyczyniały się do zrównoważonego rozwoju w obszarze
woda, energia recycling.Ważnym aspektem jest też walor edukacyjny promujący
zrównoważone korzystanie z energii i wody oraz recykling.
Wnioski należy składać za pośrednictwem generatora https://omikronkonkursy.pl/.
Link do strony znajduje się w witrynie internetowej konkursu: https://mila.org.pl/konkurs.
Maksymalna liczba projektów przewidziana do oceny wynosi 500. Po osiągnięciu tego
limitu
generator nie będzie przyjmował dalszych wniosków, niezależnie od terminu ich złożenia
Termin składania wniosków upływa 10.10.2021 r

KONKURSY, DOTACJE, SZKOLENIA 

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, zaprasza do
udziału w konkursie: “30 grantów na 30 lat bp w
Polsce – w trosce o przyszłość i zrównoważony
rozwój społeczności lokalnych w obszarze: woda,
energia, recycling.

Celem Konkursu są działania na rzecz
seniorów, w szczególności mające na
celu ich aktywizację do spędzania czasu
wolnego, upamiętniania ich historii,
działania międzypokoleniowe na ich
rzecz, działania zachęcające seniorów
do korzystania z oferty kulturalnej
miasta/gminy, działania zachęcające
seniorów do profilaktyki zdrowotnej.

W ramach wszystkich edycji Konkursu łącznie przyznanych zostanie 68 mikrodotacji,
które podzielone są na następujące kategorie:
1) kategoria I – mikrogranty o jednostkowej wartości 4.000,00 zł brutto;
2) kategoria II - mikrogranty o jednostkowej wartości 10.000,00 zł brutto;
3) kategoria III - mikrogranty o jednostkowej wartości 20.000,00 zł brutto.



Tematyka projektów powinna realizować następujące cele, przy czym projekt realizować
musi co najmniej jeden z poniższych celów:
1) Kompensacyjny (uzupełnia braki w kontaktach społecznych)
2) Psychoterapeutyczny (ułatwia czas przejścia na emeryturę i radzenie sobie z
kryzysami z tym związanymi)
3) Integracyjny
4) Adaptacyjny (przystosowuje do zmian w warunkach życia)
5) Aktywizacyjny (intelektualnie, psychicznie, społecznie i fizycznie)
6) Edukacyjny (kompensowanie braków w wykształceniu, wiedzy, która służy lepszemu
funkcjonowaniu w szybko zmieniającej się rzeczywistości, oferując np. zajęcia z
obsługi komputera, Internetu, urządzeń smart RTV i AGD, szkolenia prawne,
medyczne, dietetyczne i inne oraz rozwijanie pasji seniorów poprzez serię
dedykowanych im zajęć
7) Upamiętniający
Wnioski należy składać przez generator do 05.10.2021r., do którego link podany jest na
stronie Organizatora pod adresem generator.wspolnotapokolen.pl
więcej informacji www.wspolnotapokolen.pl

Trwa nabór wniosków o granty w ramach
Priorytetu 5 „Wsparcie doraźne” Programu Rozwoju
Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. W
ramach naboru przewidziano dofinansowanie
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które
znalazły się w sytuacji mogącej istotnie ograniczać
realizację ich celów statutowych i działalności
programowej. Organizatorem naboru jest
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego.

Dofinansowanie można uzyskać w ramach trzech ścieżek:
 1. POMOC DORAŹNA - Pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji,
powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń, mogących mieć
istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – .
 2. ŻYCIE PUBLICZNEPokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w
wydarzeniach z życia publicznego, istotnych z punktu widzenia sektora pozarządowego
lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja.
 3. CZŁONKOSTWO- Pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach
zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym istotnych
zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której
działa dana organizacja. Termin składania wniosków: do 30 listopada 2021 lub
wcześniejszego wyczerpania środków w ramach konkursu 
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Program RITA jest przedsięwzięciem  Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), 
realizowanym przez Fundację Edukacja dla
Demokracji (FED). 

Celem programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach
Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim
doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział w kształtowaniu nowych liderów i elit
zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa 
obywatelskiego.  Projekty dotyczyć  mogą następujących sfer:  problemy społeczne,
socjalne;. edukacja i wychowanie;  rozwój przedsiębiorczości;   dziedzictwo kulturowe;
rozwój i wsparcie trzeciego sektora; rozwój i wsparcie samorządu lokalnego; rozwój
niezależnych i nowoczesnych mediów;  rozwój ekologii, dbałość o środowisko,
przeciwdziałanie zmianom klimatu. Projekty mogą mieć charakter zarówno lokalny jak
i/lub systemowy (tj. w makroskali). 
Jeden podmiot może złożyć maksymalnie 2 wnioski w konkursie. 
Maksymalna kwota jednej dotacji wynosi 60 000zł. W każdej edycji konkursu zostanie
rozdysponowana kwota około 670 000zł. 
W każdym wniosku składanym w otwartym konkursie grantowym obowiązkowy jest
udział co najmniej jednego partnera z krajów objętych programem.
Termin składania wniosków upływa 15 października 2021 r., o godz. 12:00.

 Inkubator udziela pomocy eksperckiej i finansowej w formie grantu o wartości 50 tys. zł
osobom indywidualnym, grupom nieformalnym oraz różnym organizacjom i instytucjom
(pozarządowym, prywatnym i publicznym), które mają nowatorski pomysł na to, jak
sprawić, aby osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby starsze o ograniczonej
mobilności lub percepcji mogły w jak największym stopniu samodzielnie funkcjonować w
codziennym życiu (na przykład robić zakupy) i nie były wykluczone z możliwości
korzystania z usług publicznych oraz innych o charakterze powszechnym (na przykład
dostęp do mediów elektronicznych, dóbr kultury czy usług ochrony zdrowia).Generowanie
innowacji społecznych na rzecz dostępnych produktów i usług powinno odbywać się w
sposób partycypacyjny tj., na każdym etapie uwzględniać potrzeby i opinię grup
docelowych poprzez ich zaangażowanie w definiowanie, testowanie i upowszechnianie
wypracowanych rozwiązań.Termin składania wniosków: 12.10.2021 r.
więcej informacji: http://www.inkubatorwielkichjutra.pl/o_projekcie/

Celem projektu jest wsparcie procesu inkubacji 50
innowacyjnych pomysłów z terenu całej Polski
dotyczących rozwiązywania problemów związanych z
brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni
publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób
starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji, z
których min. 20% zostanie przygotowanych do
wdrożenia na szeroką skalę 
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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

 
 
 
 
 


