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DZIEJE SIĘ...

Za nami spotkanie infomacyjne w związku z ogłoszonym  naborem  na
projekty  grantowe w zakresie  Wzmocnienie kapitału społecznego,w tym –
podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i
zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych  pn.
AKTYWNI OBYWATELE KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH

Szkolenie przeznaczone było dla przedstawicieli
organizacji pozarządowych, grup nieformalnych
(w których imieniu wnioskuje osoba fizyczna nie
prowadząca działalności gospodarczej), ośrodków
kultury, parafii, klubów sportowych.  
  Odbyło się się  27.07  w CENTRUM KULTURY
ALTERNATYWNEJ w Środzie Śląskiej-
nowoczesnym i przestronnym budynku.
Najważniejsze jednak były informacje dotyczące
naboru- mimo, że wniosek dotacyjny do
najłatwiejszych nie należy, jednak przy wsparciu
doradczym pracowników LGD KŁO i oczywiście
zapoznaniu się z dokumentacją projektową, w
tym Strategią KŁO, wnioskodawcy mają dużą
szansę na otrzymanie dotacji.
 

 Za nami również kolejne spotkanie w ramach programu Dom Kultury+
Inicjatywy Kulturalne 2020 Narodowego Centrum Kultury. Odbyło się
ono oczywiście w sali Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury, który ogłosił
konkurs na inicjatywy kulturalne.

Uczestnicy mogli się na nim  dowiedzieć
jak wypełnić wniosek dotacyjny oraz
posłuchać o planowanych działaniach
kulturalnych, które zamierzają zrealizować
obecni na spotkaniu. Zainteresowanie
aktywizacji loklanych społeczności poprzez
działania kulturalne jest bardzo duże.
Szczególną uwagę zwraca fakt, że
odbiorcami przyszłych inicjatyw będzie w
większości młodzież i seniorzy. Z diagnozy
będącej efektem spotkań i ankiet wynika,
że są to dwie najbardziej defaworyzowane
grupy społeczne, a więc projekty będą
odpowiedzią na realne zapotrzebowanie
mieszkańców gminy Brzeg Dolny.



W ramach projektu, "Dolnobrzeskie Spotkania Ludowe", które 
 Stowarzyszenie Propago realizuje w partnerstwie z DOK odbyły się dwa
ciekawe spotkania z kulturą-  dzieci odwiedziły pana Mariana
Kowalskiego, który prowadzi Muzeum Ludowe w Marcinowe, natomiast
w DOK gościł Dominik Skorek- pochodzący z Brzegu Dolnego tancerz i
śpiewak  w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca "Mazowsze"

Wizyta u pana Mariana
zawsze kończy się tak
samo- wspólnym graniem i
śpiewaniem- tak też było i
tym razem, jednak przed
wspólnym muzykowaniem
dzieci z zespołu ludowego
miały okazję obejrzeć
niezliczone ilości
eksponatów dotyczące
kultury ludowej, które pan
Marian kolekcjonuje w
swoim Muzeum. Jest to
miejsce inne niż wszystkie-
gablot jest mało, wszystko
na wyciągnięcie ręki- a po
zwiedzaniu był czas na
zabawę. Do dyspozycji
dzieci była łódź wikingów i
plac piknikowy, gdzie mogły
wysłuchać ciekawych
historii, którymi gospodarz
zawsze chętnie się dzieli. 

Dominik to wychowanek pani Iriny Karpenko, która prowadzi zespół taneczny "Rytmy Planety"- to
właśnie tam trafił on w wieku 4 lat i mimo początkowych oporów związanych z wyjściem na scenę,
złapał bakcyla. Po wielu latach treningów i występów na scenach dziecięcych przyszedł czas na
podjęcie decyzji, która miała zaważyć na życiu zawodowym Dominika- rozpoczął przygotowania do
castingu i mimo ogromniej konkurencji wygrał go- teraz możemy go zobaczyć na światowych
scenach tanecznych, gdzie prezentuje najwyższy kunszt kultury ludowej- Zespół Mazowsze to
wizytówka naszego kraju i powód do dumy. Na spotkaniu mogliśmy usłyszeć wiele ciekawych
historii związanych z uczestnictwem w Zespole oraz przygodzie aktorskiej Dominika na planie
filmu "Zimna Wojna



Lokalne organizacje rozpoczęły realizację
projektów w ramach programu Działaj
Lokalnie. Wśród nich jest Harcerska
Organizacja "Cichociemni"-  oraz
Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny
Wielkiej "Kreda".

23.07 HO Cichociemni przeprowadzili pierwsze warsztaty kulinarne połączone z ćwiczeniami
praktycznymi dotyczącymi pionierki obozowej. Odbyły się na terenie za biblioteką miejską w Wołowie-
uczestnicy przygotowali zupę grochową - przygotowana na ognisku zapewnie smakowała wybornie;) W
drugiej części warsztatów członkowie stowarzyszeniai pokazali kilka trików, które pozwolą rozłożyć małe
obozowisko z rzeczy, które znajdują się w standardowym wyposażeniu każdego harcerza- np. rozłożono
namioty z peleryn przeciwdeszczowych, które dadzą schronienie przed wiatrem i deszczem. Przy okazji
rozmów przy ognisku Naczelnik - Piotr Gajewski opowiedział o wcześniejszych akcjach harcerzy, a także
przybliżył idee, które przyświecają organizacjom harcerskim.  Inicjatywa spotkała się z dużym odzewem
wśród dzieci- podobno już nie mogą doczekać się kolejnych warsztatów podczas których
przygotowywać będą inne sycące posiłki. Drugie spotkanie odbyło się 30.07 na terenie basenu OSIR-
liczba uczestników spotkania to ponad 40 dzieci. 



Stowarzyszenie "Kreda"
postawiło również na
aktywność na świeżym
powietrzu i 25.07
zorganizowało rajd rowerowy
w ramach projektu "Rodzinne
rajdy rowerowe szlakiem
Odry i Krainy Łęgów
Odrzańskich". Uczestnicy
wyruszyli ze swej rodzinnej
wsi, odwiedzili Klasztor
Cysterski w Lubiążu i miejsce
Trzech Krzyży. Po kilku
godzinach powrócili do
Krzydliny Wielkiej.  

"Akademia Wołowskiego Artysty" to projekt
realizowany przez Fundację MY w ramach zadania
publicznego z Gminy Wołów. W lipcu autorzy
projektu przygotowali dla mieszkańców specjalne
szablony do wykonania u siebie w domach.

15 lipca w Bibliotece Miejskiej
rozdano zestawy składające
się z białej koszulki,
wykrojnika, folii i materiałów
pomocniczych. Było również 
 przygotowane stanowisko
do wykonania koszulki na
miejscu pod okiem Natalii
Gołubowskiej z Otwartego
Zakładu Artystycznego.
Efekty wspólnych prac
można podziwiać na funpage
Fundacji- widać na nich
fantastyczne, samodzielnie
wykonane dzieła, które
promują Wołów w ciekawy i
niekonwencjonalny sposób.   

"Dni Wołowa" z powodu epidemii zostały odwołane, jednak Fundacja zaprosiła do świętowania poprzez
działania projektowe, co spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem i poparciem ze strony
mieszkańców.Inicjatywa godna naśladowania- brawo za pomysł i ogrom pracy w przygotowanie pięknych
szablonów.



Z art. 19a - skróconej oferty zadania
publicznego gminy Brzeg Dolny skorzystały
dwie organizacje- HO Cichociemni oraz
Stowarzyszenie Mieszkańców wsi Radecz.
Pierwsza z nich właśnie rozpoczęła realizację
swoich działań projektowych.

Dolnobrzescy harcerze przygotowali dla
dzieci i młodzieży cykl ciekawych zajęć
opartych o survival -  w ruch idą saperki
oraz inny sprzęt pionierski i najmłodsi
próbują swych sił w rozkładaniu namiotu,
budowaniu i zabezpieczaniu paleniska lub
orientacji w terenie. Te praktyczne
umiejętności pozwolą im na lepsze
poznanie otaczającej nas przyrody -
niestety coraz więcej ludzi wchodząc do
lasu czuje się nieswojo, dlatego projekty
oswajające z trudnymi sytuacjami, które
mogą się zdarzyć np. na grzybobraniu, gdy
stracimy z oczu współtowarzyszy, mogą
pomóc zachować zimną krew i podjąć
odpowiednie kroki.



Z wielkim żalem członkowie HO
"Cichociemni" pożegnali w tym miesiącu
dwie niezwykle ważne dla nich osoby.
Pierwsza z nich to mieszkaniec Brzegu
Dolnego, druga osoba to osoba, która była
wielkim wsparciem dla dolnobrzeskich
harcerzy- służyła radą oraz była skarbnicą
wiedzy dotyczącą 316 Cichociemnych. 

15 lipca wraz z rodziną i przyjaciółmi harcerze pożegnali Pana Edwarda Palucha - Żołnierza
17 Pułku Piechoty II Armii Wojska Polskiego, Kombatanta z Gminy Brzeg Dolny. Uroczystości
Pogrzebowej, która odbyła się w Godzięcinie asystował Poczet Sztandarowy Organizacji. 

24 lipca w Skolimowie Cichociemni pożegnali Panią Annę Kuszner-Rowińską. Wielką
Przyjaciółkę HO "Cichociemni" . Pomysłodawczyni i założycielkę Fundacji im. Cichociemnych
Spadochroniarzy Armii Krajowej. 



Z ŻYCIA CAO...

Kolejny miesiąc za nami- upłynął bardzo szybko.  Mimo, że stale więcej
spotkań odbywa się online to  przedstawiciele ngo odwiedzają nas coraz
częściej- niedługo wakacje podczas których w swoich społecznościach
chcą oni przeprowadzić cykliczne spotkania. 

W związku z
ogłoszonym przez
Dolnobrzeski Ośrodek
Kultury konkursem na
Inicjatywy Kulturalne, w
ostatnich dniach lipca
odwiedziło nas dużo
grup w celu
skonsultowania swoich
projektów. Wśród nich
są osoby, dla których
jest to pierwsze tego
typu doświadczenie-
mimo pewnej
niepewności są
zdecydowane na
przeprowadzenie
inicjatyw, które nie tylko
są ciekawe ale
niewątpliwie pokazują
jak wiele różnego
rodzaju zainteresowań
mają mieszkańcy gminy.
. 

Chcą podzielić się swoją pasją i poprzez przeprowadzenie wydarzeń, warsztatów, wystaw,
a tym samym  uzupełnić ofertę kulturalną DOK, który bardzo wspiera tego typu aktywność.
Trzymamy kciuki za 7 wygranych projektów



"Skąd się biorą dobre pomysły? " to 12-godzinny cykl warsztatowy, w którym
uczestniczyła Kasia z Propago. Szkolenie prowadzone było przez Fundację Warsztat
Innowacji Społecznych. Przygotowywało do prowadzenia procesów kreatywnych w
grupie. “Dobre pomysły” to bezpłatne, Interaktywne szkolenie on-line o tym, jak wspierać
kreatywność zespołową oraz jak zwiększać efektywność spotkań grupowych
dedykowanych generowaniu pomysłów na rozwiązanie wyzwań, z którymi zmaga się
organizacja – kluczowe kompetencje w czasach zmian, zawirowań i ogólnej niepewności.
Damy znać, gdy ruszą kolejne edycje- naprawdę polecamy!

KONKURSY, DOTACJE, SZKOLENIA 

Lato w pełni- proponujemy kilka ciekawych konkursów- pomyślcie o
aktywności dzieci i młodzieży, by również po wakacjach umożliwić jej branie
udziału w zajęciach sportowych.

Wystartował Program Sportowe Wakacje z Fundacją
LOTTO. Wnioski o dofinansowanie kosztów obozów
sportowych odbywających się w terminie od 1
marca do 31 grudnia 2020 roku mogą składać
organizacje pozarządowe powołane do realizacji w
ramach swej podstawowej działalności statutowej
zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury
fizycznej.



W ramach programu można uzyskać dofinansowanie kosztów obozów sportowych
odbywających się w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku.
Każdy obóz powinien mieć charakter sportowy, trwać co najmniej 10 dni, realizować w
każdym dniu co najmniej 2 godziny zajęć sportowych, mieć charakter wyjazdowy
(obejmować noclegi dla uczestników) i odbywać się wyłącznie na terenie Polski, być
zgodny z wytycznymi w związku z sytuacją epidemiologiczną, być zgodny z
obowiązującymi przepisami prawa. Organizacja obozu musi mieć charakter
niekomercyjny (Organizator nie może osiągnąć dochodu). Dofinansowanie może
obejmować jedynie wydatki na uczestników obozu w takich kategoriach jak:
– transport,
– wyżywienie,
– zakwaterowanie,
– ubezpieczenie.
Wnioskodawca nie może otrzymać dofinansowania jeśli już otrzymał lubotrzyma na
jego organizacje dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu.
Termin składania wniosków do 31.10.2020 lub wcześniejszego wyczerpania alokacji.
Więcej informacji na stronie https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje

Program Kumulacja Aktywności Fundacji LOTTO współfinansowany jest przez
Ministerstwo Sportu jest skierowany do osób fizycznych. Sfinansowane zmogą
być zajęcia sportowe skierowane do młodzieży w wieku 11-15 lat, o różnych
predyspozycjach fizycznych i umiejętnościach sportowych, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży dotychczas mało aktywnej sportowo. Autorskie
scenariusze należy złożyć w generatorze wniosków. 



Chcesz od ARiMR zdobyć nagrody? Zmobilizuj
swój piłkarski klub sportowy! - konkurs dla dzieci
i młodzieży przedłużony do 17 sierpniaAgencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
przygotowała konkurs skierowany do piłkarskich
klubów sportowych z terenów wiejskich. 

Celem programu jest zachęcanie młodzieży do aktywności fizycznej poprzez dawanie
możliwości unikalnej szansy na trening pod okiem utytułowanych sportowców –
olimpijczyków, mistrzów świata, Europy, Polski. Uczniowie mają możliwość pracy
bezpośrednio z tymi, którzy osiągnęli sukces, mogą spróbować siły w różnorodnych
dyscyplinach i przekonać się, że sport może być świetną zabawą, a nie tak jak myślą
ciężarem i przyczyną dodatkowego stresu. W ramach programu zorganizowane są
bezpłatne zajęcia sportowe dla grup na terenie całego kraju. Prowadzący wybierani są w
konkursie, a prowadzone przez nich zajęcia są różnorodne, realizowane na podstawie
autorskiego scenariusza przedstawionego w składanym do programu wniosku.
Wysokość dofinansowania na wynagrodzenie dla prowadzącego to 24tys.zł.

Termin składania wniosków upływa 3 sierpnia 2020 r. o godzinie 23:59:59.
Regulamin i więcej informacji na stronie
 https://www.fundacjalotto.pl/kumulacjaaktywnosci/

Zadanie konkursowe polega na nakręceniu krótkiego filmu od 2 do 7 minut, obrazującego
działalność klubu sportowego – takie jak pokazowy  mecz, trening, sparing, strzały do
bramki, najlepsze akcje piłkarskie. Dodatkowo film powinien zawierać informacje o związku
danego klubu i jego członków z obszarem wiejskim, jak również informacje o wsparciu
udzielonym przez ARiMR rodzinie członków klubu. 
Prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym z załącznikami należy przesłać do
17 sierpnia na adres konkurs@arimr.gov.pl. Do wygrania cenne nagrody w postaci toreb
medycznych z wyposażeniem oraz przydatne klubom sportowym nagrody niespodzianki.

Koła gospodyń wiejskich (KGW), które złożyły
wniosek o wpis do rejestru u Pełnomocnika do
Spraw Kół Gospodyń Wiejskich w Powiatowym
Biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa mogą uzyskać dotacje w wysokości od
3.000 do 5.000 złotych. Termin składania wniosków
do 30 września lub do końca wyczerpania środków.



Dofinansowanie może zostać przeznaczone na realizację celów wskazanych w ustawie o
kołach gospodyń wiejskich, tj.:
– działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
– działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
– rozwój przedsiębiorczości kobiet;
– inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
– upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod
prowadzenia gospodarstw domowych;
– reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji
publicznej;
– rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.
Więcej na stronie https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-
wiejskich/dokumenty-niezbedne-do-przyznania-pomocy.html

Celem  Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji
pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich2020”
jest  wsparcie  organizacji pozarządowych, które
znalazły się w trudnej sytuacji wynikającej z  
 pandemii   COVID-19,  a  także  dofinansowanie 
 inicjatyw  obywatelskich  podejmowanych przez
organizacje na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania
skutkom kryzysuspowodowanego pandemią. Program
wspiera działania realizowane w latach 2020-
2021.Fundatorem  Programu  jest  Polsko-
Amerykańska Fundacja Wolności

Do składania wniosków o dofinansowanie zapraszamy organizacje pozarządowe
zarejestrowane nie później niż 31.12.2017 roku, mogące wykazać się doświadczeniem w
realizacji przynajmniej trzech projektów (na łączną kwotę min. 60 000 zł) w jednym z obszarów
tematycznych zgodnych z misją Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, tj.:
• wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podnoszenie jakości oświaty;
• rozwój potencjału społeczności lokalnych i sektora organizacji pozarządowych;
• przekazywanie polskich doświadczeń na Wschód.
Wnioskowane wsparcie może dotyczyć tylko działań z zakresu tematycznego, w którym
organizacja wykazuje doświadczenie. Możliwie jest też uzyskanie wsparcia o charakterze
instytucjonalnym (do 5 000 zł). Maksymalna kwota dotacji to 40 000 zł. Koszty administrowania 
projektem nie mogą stanowić więcej niż 15% wnioskowanej dotacji. Wkład 
własny nie jest wymagany. Termin składania wniosków upływa 11 sierpnia 2020, o godz. 12:00.
Wnioski należy składać wyłącznie online poprzez generator. Szczegółowe zasady konkursu są
dostępne w Regulaminie Konkursu na stronie https://fed.org.pl/wp-
content/uploads/2020/07/Regulamin_D.pdf



TEGO NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ...

Aktywne wakacje dla dużych i małych- zajęcia edukacyjne, kulturalne,
sportowe. 

PO DRODZE UCZESTNICYPO DRODZE UCZESTNICYPO DRODZE UCZESTNICY
ODWIEDZĄ PASIEKĘ ZUZIAODWIEDZĄ PASIEKĘ ZUZIAODWIEDZĄ PASIEKĘ ZUZIA

W DOMASZKOWIEW DOMASZKOWIEW DOMASZKOWIE   





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 KAŻDĄ SOBOTĘ W GODZ.10.00-15.00


