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19 .06 w Pyszącej odbyły się zajęcia
kulinarne dla dzieci oraz międzypokoleniowe
warsztaty zielarskie. Świetlica zapełniła się
mieszkańcami w godzinach porannych i do
późnego popołudnia słychać było nieustający
gwar- najpierw młodsi uczestnicy robili pizzę,
następnie dołączyły do nich mamy i babcie,
które pod okiem Ireny Machlowiec tworzyły
własne pachnące mydła oraz kremy. Prelekcja
nt. walorów zdrowotnych pokazała, że
szczególnie seniorki mają sporą wiedzę
zielarską, którą chętnie dzielą się z młodszym
pokoleniem. Tego dnia świetlice wiejską w
Pyszącej odwiedziło prawie 40 osób.

DZIEJE SIĘ...

Grupy świetlicowe z gminy Brzeg Dolny zorganizowało szereg
wydarzeń w oparciu o lokalne zasoby, które oprócz funkcji
integracyjnej promowały aktywność społeczną i pokazywały jak
niewielkim kosztem można stworzyć naprawdę fajną ofertę dla
dzieci i dorosłych

Był to miesiąc inny niż wszystkie- pełen fantastycznych
wydarzeń, słońca i uśmiechu. W sektorze pozarządowym
wrzało jak w ulu- stowarzyszenia i grupy inicjatywne były
bardzo aktywne- aż trudno uwierzyć, że tyle się zadziało. 

25.06 w Naborowie odbyły się warsztaty
rękodzielnicze- uczestnicy mogli spróbować
swych sił w szyciu na maszynie, pleceniu
wianków, szydełowaniu oraz makramie. Do
późnego wieczora praca trwała w najlepsze-
w jej wyniku powstały kolorowe wianki i
kompozycje kwiatowe, torebki śniadaniowe,
puzderka na drobiazgi ze sznurka oraz
makramowe breloczki. Nad wszystkim
czuwała Iwona Judzińska, która od lat
animuje rękodzielniczki z Naborowa- ich
krąg sukcesywnie się powiększa, bo młodsze
pokolenie pod okiem doświadczonych pań
zdobywa coraz to nowe umiejętności, co
pokazały również podczas tego spotkania.



26.06 odbyły się animacje historyczne, które
poprowadził Kmieć Wilkomir i Jaga-
małżeństwo, którego pasją jest rekonstrukcja
wczesnośredniowieczna. Gościnnie zaprosili do
zabawy mieszkańców Radecza- przy świetlicy
wiejskiej odbywał się tego dnia dzień dziecka .
Zarówno mali i duzi chętnie spróbowali swych
sił w rzucie oszczepem. Płeć piękna wybrała
tworzenie unikatowych laleczek oraz robienie
krajek z Jagą, która warsztaty okraszała
opowieściami o tym jak wyglądało życie w
średniowiecznej osadzie. Jak widać zabawa
może iść w parze z edukacją. Animacje na bazie
rekonstrukcji historycznej są  doskonałą
alternatywą podczas różnego rodzaju pikników
i festynów- w naszej gminie  niejednokrotnie
gościły grupy "reko", które starały się zarazić
swoją pasją uczestników spotkań.

27.06 odbyły się warsztaty
integracyjne grup
świetlicowych- 26 osób
pojechało do Ryczyna koło
Oławy, by przyjrzeć się pracy
pszczelarza oraz odkryć
tajemnice średniowiecznego
grodziska, które przez 14 lat
badała pani doktor Monika
Przysiężna-Pizarska, która
uraczyła grupę opowieścią o
dawnych dziejach,
niewyjaśnionych tajemnicach
oraz tego w jaki sposób
archeologowie zestawiają ze
sobą te elementy układanki,
byśmy mogli poznać prawdę
o naszych przodkach. 
 



Dzięki dofinansowaniu z
Programu Równać
Szanse młodzi rozwijają
swoje pasje-  odbywają
się spotkania dotyczące
grafiki komputerowej,
wykorzystują poznany
podczas warsztatów
szkoleniowych program i
zgłębiają jego
możliwości- prace nad
ZINem nabierają tempa-
służą temu częste
spotkania w grupach
roboczych. 
Druga grupa dopiero
rozpoczyna swoją
przygodę w ramach
projektu dofinanso-
wanego ze środków
Programu Bardzo Młoda
Kultura- za nimi
spotkania pełne
inspirujących historii
dotyczących lokalnego
środowiska artysty-
cznego,  warsztaty z
kolażu oraz poszukiwania
i rejestrowania dźwięków
miasta. Dwie grupy- dwa
inne spojrzenia na świat i
podwójna dawka energii,
którą młodzi uwiecznią
na kartach dwóch
niezależnych publikacji.

Przenosimy się do Wołowa- za sprawą Fundacji MY młodzież ma
okazję wcielić się w dziennikarzy i na swój sposób komentować
rzeczywistość- narzędzia, wiedzę i inspiracje otrzymują w ramach
projektów  Ruch Miejski - ZIN Artystyczny oraz Zbliżenie na Miasto. 

https://www.facebook.com/Ruch-Miejski-101114372215989/?__cft__[0]=AZV-4f_pZZEljm84-0C9ucBNkkVmP35udppCBGdKaztvg5CuL6pNSXsGsMRWj51Uj7n14Fj6u_y7egk-NK0LHvkBlrrt9Fi0TCtk_dE2UtT460XXBmkLENQCP7NChUM3vSWTnHJuv9RjKllkOgbqsImCS2JP_lNFvEtJtj2x7VTqRw&__tn__=kK-R


29 czerwca w Żerkowie odbyło się spotkanie sołtysów z gminy
Brzeg Dolny, podczas którego Stowarzyszenie Propago
zaprezentowało swoje działania nakierowanie na obszary wiejskie
w ramach projektu "Liderzy obszarów wiejskich otwierają drzwi
świetlic". Tym samym zakończyliśmy przygodę z pięcioma grupami
świetlicowymi, która trwała od października 2020 i przez większą
część czasu toczyła się w warunkach pandemicznych- mimo to
projekt uważamy za bardzo udany- głównie za sprawą
uczestników- z pasją, błyskiem w oku i energią. Dziękujemy!!

Wśród uczestników znaleźli się
przedstawiciele Dolnobrzeskiego
Oddziału PTTK, Związku Emerytów,
Stowarzyszenia Brzeg Dobry,
Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi
Żerków i organizacji sportowych.
Stowarzyszenia na rzecz mieszkańców
wsi Radecz oraz Propago. Ta silna
reprezentacja oznacza słyszalny głos,
który mamy nadzieję przełoży się na
wypracowanie standardów współpracy
na linii gmina- organizacje
pozarządowe oraz wiele wspólnych
inicjatyw, służących mieszkańcom. W
każdej dziedzinie życia liczy się dialog-
tak samo w pozarządówce
rozpoczynamy od niego wszelkie
działania- liczymy, że w przyszłości III
sektor będzie traktowany jako
równorzędny partner do rozmów.

W sali kawiarnianej Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury odbyły się 2
spotkania dotyczącej tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Brzeg
Dolny- w grupie roboczej znalazło się wiele prężnie działających
organizacji pozarządowych, które reprezentując III sektor mogły
przedstawić swoje stanowisko dotyczące potencjału sfery
społecznej, jak również problemów, które napotykają w swoich
działaniach

 



W trakcie rozmów prowadzonych z  panią wicemarszałek Małgorzatą  Gosiewską i
członkami FH "Zarzewie" doszło do wskazania problemów związanych z brakiem
konsolidacji środowiska harcerskiego- wypracowanie wspólnych rozwiązań, współpraca i
krzewienie wartości opartych o ducha harcerstwa staje się coraz trudniejsza. By głos
mniejszych organizacji również był słyszalny powołana została Federacja. Dlatego
głównym tematem spotkania były planowane działania Federacji- łącznie ze stworzeniem
systemu szkolenia instruktorów harcerskich, nad którym właśnie pracują członkowie
"Zarzewia". Spotkanie w gabinecie pani wicemarszałek przebiegło w dobrej atmosferze.
Zarówno Piotr Gajewski, jak i naczelnicy pozostałych dwóch organizacji liczą na
współpracę z Kancelarią Rady Ministrów oraz Kancelarią Prezydenta opartą o dialog i
partnerstwo- idea harcerstwa powinna być należycie pielęgnowana, co wymaga
połączonych sił środowiska harcerskiego oraz rządu-  przełoży się to na większą ilość
inicjatyw dotyczących pielęgnowania tożsamości narodowej i patriotyzmu.

Projekt 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

30 czerwca przedstawiciele HO "Cichociemni" (Brzeg Dolny),
Bractwa Harcerskiej Bandery (Płock) oraz Harcerskiego Korpusu
Kadetów (Lublin) tworzących wraz z innymi 12 organizacjami 
 FEDERACJĘ HARCERSKĄ "ZARZEWIE" wzięli udział w spotkaniu
mającym miejsce w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej, które dotyczyło
kierunków działań i przyszłości związanej z harcerstwem w Polsce. 

Po spotkaniu
reprezentacja
"Zarzewia"
udała się na
cmentarz na
Powązkach, by
złożyć hołd
poległym
bohaterom
Rzeczpospolitej
Polskiej.



 Cel ten osiągniemy dzięki zastosowaniu innowacyjnej formy włączania młodzieży i
seniorów w procesy decyzyjne. Narzędziem pozwalającym na trwałe osiągniecie założeń
będzie Rada Dialogu. Rada zwiększy zaangażowanie i kompetencje reprezentatywnych
grup, młodzieży i seniorów. W związku z powyższym udział w projekcie weźmie 15 osób
w wieku do 19 r życia i 15 osobowa grupa powyżej 60 roku życia w życie publiczne
powiatu wołowskiego w ciągu 3 najbliższych lat. Projekt zakłada przeprowadzenie
szerokich działań edukacyjnych. Realizowane będą warsztaty podnoszące kompetencje
zarówno nowo powstałej Rady Dialogu jak i przedstawicieli Młodzieżowej Rady Powiatu
Wołowskiego oraz Powiatowej Rady Seniorów ze szczególnym uwzględnię nowo
wybranych radnych. Rada Dialogu będzie także organizowała Debaty Międzypokoleniowe
, których celem będzie wzajemne poznanie zadnia przedstawicieli różnych pokoleń w
tematach kluczowych dla społeczeństwa. Dziękujemy za wsparcie przy tworzeniu
projektu Powiatowi Wołowskiemu, Fundacji na rzecz Ziemi Wołowskie, Powiatowej Radzie
Seniorów w Wołowie, Młodzieżowej Radzie Powiatu Wołowskiego. 

Michał Moczydłowski, Stowarzyszenie Razem dla
Rozwoju:
Nasze stowarzyszenie pozyskało  grant w wysokości 256tyś, zł
na realizacje projektu. Celem głównym projektu "Czas na dialog
" jest wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu
publicznym.

Ogłoszono wyniki najbardziej oczekiwanego konkursu w
pozarządówce- mowa tu oczywiście o NOWEFIO2021, do którego
aplikuje ok.2,5 tys. ngosów z całej Polski.  Wśród nich organizacje z
naszego terenu. W tym roku aż 4 z nich otrzymało dofinansowanie.
Pytamy sprawców zamieszania o związane z tym plany :)

Róża Gołubowska, Fundacja MY:
„Akademia Artysty – sztuka i edukacja” to projekt artystyczno -
edukacyjny wykorzystujący muzykę i sztukę jako główne
narzędzie do edukacji i rozwoju dzieci oraz dorosłych
zamieszkujących małe ośrodki miejskie i wiejskie. Składa się z
3 elementów, które się wzajemnie uzupełniają. 

„Akademia Młodego Artysty” to cykl autorskich warsztatów artystycznych i muzycznych
realizowanych w placówkach przedszkolnych, zakończony podsumowującą wystawą prac
uczestników. „Akademia Dojrzałego Artysty” to cykl szkoleń tematycznych adresowanych
do nauczycieli, edukatorów, animatorów. Akademii Artysty towarzyszyć będzie również
publikacja końcowa dla osób pracujących z dziećmi, wydana w formie papierowej i
elektronicznej. Znajdą się w niej autorskie scenariusze, teksty edukacyjne, karty pracy
oraz słownik Akademii Artysty.



Krystyna Laszkiewicz, Stowarzyszenie Propago:
Zadanie polega na kompleksowym wsparciu organizacji
pozarządowych i aktywności społecznej na terenie pow.
wołowskiego w terminie od 01.07.2021 do 31.12.2022
poprzez: doradztwo merytoryczne i księgowe, spotkania
"pozarządówek", warsztaty wyjazdowe i stacjonarne oraz
edukację obywatelską - inicjatywa lokalna w gm. Brzeg
Dolny.

Irena Machlowiec, Stowarzyszenie Jezierzyca: Projekt
polega na wzmocnieniu kapitału społecznego poprzez
zaktywizowanie i podniesienie wiedzy dzieci i młodzieży z terenu
pow. wołowskiego w zakresie ochrony środowiska, ekologii i
zmian klimatycznych, z wykorzystaniem rozwiązań
innowacyjnych ,w okresie od 01-07-2021 do 31-12-2021.

W ramach projektu odbędzie się cykl działań pozwalających odbiorcom dostrzec
zależności i procesy w mikroskali, które wpływają na ogólny stan środowiska na naszej
planecie: warsztaty dla dzieci i młodzieży, warsztaty dla członków organizacji działających
przy świetlicach wiejskich oraz gry terenowe. Realizacja warsztatów z odnawialnych
źródeł energii i ochrony środowiska oraz edukacji przyrodniczej będzie się odbywać w
różnych miejscowościach naszego Powiatu i za każdym razem będzie to inna ok 10
osobowa grupa. Tematy podejmowane podczas warsztatów:
-woda podstawą życia - określanie klas czystości i zanieczyszczeń, wykrywanie
pierwiastków występujących w glebie: siarka, żelazo, azot, wapń ołów,
- gleba dobrem niezastąpionym - badania chemiczne i makroskopowe gleby,
- mydło  i jego własności , detergenty przyjazne środowisku,
-pomóżmy ekologom ratować ziemię- efekt cieplarniany, odnawialne źródła energii.

Dzięki podjętym działaniom chcemy zwiększyć kompetencje 100 członków z 50 ngo w
zakresie działań na rzecz aktywizowania i rozwoju społeczności lokalnych oraz
podwyższyć wiedzę społeczności lokalnej nt. narzędzi partycypacji obywatelskiej -
włączymy się we wdrażanie bardzo ważnego instrumentu partycypacji społecznej jakim
jest inicjatywa społeczna- poprzez zorganizowanie moderowanych spotkań z
mieszkańcami gminy Brzeg Dolny i wypracowanie dokumentów z tych spotkań.Zależy
nam na wzroście znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym, dlatego chcemy
zainicjować szeroką debatę społeczną dotyczącą potrzeb lokalnego III sektora ,
możliwości ich zaangażowania we wspólne rozwiązywanie problemów społecznych.
Zostanie zorganizowanych 10 pikników promujących lokalne ngo i aktywność społeczną i
wolontariat.



Za nami pierwsze szkolenie w tym roku-
tradycyjnie podczas okresu sprawozdawczego
Marcin Babiuch odwiedza nasze skromne progi,
by wyjaśnić zawiłości związane ze sprawozdaniem
i CIT-8. Przez niektórych temat księgowości
omijany jest szerokim łukiem, ale uczestnicy
naszych szkoleń wiedzą, że nie ma się czego bać-
kompetentny trener rozwiąże każdy problem- tak
też było  16 czerwca  w CAO. Dziękujemy
wszystkim za udział. Kolejne szkolenia we
wrześniu- już teraz zapraszamy na blok
poświęcony promocji w NGO.
 

Z ŻYCIA CAO...

Także u nas czerwiec obfitował w spotkania, szkolenia,
doradztwo i planowanie...

W ramach "Pozarządowego Ostrego
Dyżuru" głównie w poniedziałki
prowadzimy doradztwo dla NGO-
głównym ich tematem jest oczywiście
pomoc w pisaniu wniosków aplikacyjnych.

W CAO odbywają się też comiesięczne
spotkania z panem Piotrem Smelkowskim-
pełnomocnikiem ds. ngo z ramienia gminy
Brzeg Dolny. Rozmawialiśmy głównie o
inicjatywie lokalnej- jednym z narzędzi
partycypacji obywatelskiej, które jest
obecnie wprowadzane w naszej gminie.

W tym samym dniu odbyło się jedno z wieeelu
spotkań roboczych w ramach realizowanego
przez nas od 2019 roku PROO- tym razem
rozmawiałyśmy o organizacji I Powiatowych
Targów NGO- wielkie przedsięwzięcie, ale
również bardzo potrzebne, dlatego działamy, by
o III sektorze było naprawdę głośno!!!



od 5 do 10 tys. zł
od 10 do 20 tys. zł
od 20 do 40 tys. zł

materiały, narzędzia i usługi potrzebne do realizacji Projektu i bezpośrednio
wykorzystywane w działaniach projektowych;
podróże, transport uczestników Projektu, przewóz materiałów;
promocję Projektu;
koszty administracyjne bezpośrednio związane z Projektem, w tym druk materiałów,
wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia działań, artykuły biurowe, wysyłka
materiałów;
wynagrodzenia dla specjalistów, bez których realizacja Projektu nie jest możliwa.

Celem Programu jest wspieranie działalności oświatowej i kulturalnej oraz budowanie
kapitału społecznego na lokalnym poziomie. Program prowadzony jest z myślą o tych,
którzy mają pomysł i energię, żeby pielęgnować lokalne tradycje i historię. 
Złożyć wniosek mogą organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), jednostki
samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, szkoły publiczne, przedszkola
publiczne, a także związki wyznaniowe i ich organizacje.
Dofinansowanie mają szansę otrzymać tylko projekty dotyczące lokalnej kultury, tradycji i
historii. Możliwe działania- wydarzenia kulturalne, spektakle i wystawy, literatura i
publicystyka, produkcje filmowe, nauka, edukacja i oświata, upamiętnianie wydarzeń i
miejsc historycznych oraz renowacja miejsc pamięci.
Projekty zgłaszać można w 3 kategoriach dofinansowania, w zależności od tego, jaka
kwota jest potrzebna na ich realizację:

Całkowita Pula dofinansowań wynosi 1 000 000 zł.
Typ wydatków z otrzymanego grantu

Warunkiem wzięcia udziału w programie jest dokonanie rejestracji oraz prawidłowe
wypełnienie i przesłanie wniosku za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie,
w terminie do 31.07.2021 r.Od czasu otrzymania grantu, wnioskodawca będzie mieć 12
miesięcy na realizację swojego projektu.
Przed złożeniem wniosku proszę zapoznać się z regulaminem programu oraz stroną
internetową programu www.rozgrzewamypolskieserca.pl

KONKURSY, DOTACJE, SZKOLENIA 

Granty w tym programie wynoszą od 5 000 do 40 000 zł.
Dofinansowane projekty powinny wzmacniać integrację
lokalnej społeczności poprzez działania z zakresu kultury,
kultywowanie tradycji lub pamięci historycznej. 

https://rozgrzewamypolskieserca.pl/Regulamin_Programu_Rozgrzewamy_Polskie_Serca.pdf
https://rozgrzewamypolskieserca.pl/


Dotacje można przeznaczyć na organizację  zajęć sportowych, obejmujących co najmniej
48 spotkań szkoleniowych z młodzieżą w wieku 11-15 lat.
 Zajęcia sportowe realizowane na podstawie autorskich scenariuszy:
 – muszą być kierowane do młodzieży w wieku 11-15 lat, o różnych predyspozycjach
fizycznych i umiejętnościach sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży
dotychczas mało aktywnej sportowo;
 – muszą być nieodpłatne dla uczestników;
 – nie mogą być realizowane w ramach lekcji WF ani innych programów (np. SKS);
 – mają za zadanie podnosić sprawność fizyczną młodzieży i zawierać elementy ćwiczeń
gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń
kształtujących prawidłowy rozwój kręgosłupa; 
 – mogą opierać się na ćwiczeniach z różnych sportów i aktywności fizycznych, powinny
być urozmaicone i atrakcyjne, zarówno dla dziewcząt, jak i chłopców;
 – rekrutacja do zajęć powinna obejmować młodzież dotychczas mało aktywną fizycznie,
która nie uczęszcza na zorganizowane inne zajęcia sportowe Zgłoszenia mogą przesyłać
osoby posiadające doświadczenie i uprawnienia do prowadzenia zajęć sportowych z
dziećmi, a w szczególności trenerzy lub byli zawodnicy różnych dyscyplin sportu, którzy
uzyskali osiągnięcia na poziomie co najmniej medalisty mistrzostw kraju.
– zgłaszający powinien aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach;
 – zajęcia sportowe powinny być realizowane i równomiernie, średnio dwa razy w
tygodniu, z tego co najmniej 24 spotkania w I etapie realizacji;
 – pojedyncze zajęcia sportowe powinny trwać nie krócej niż 90 minut;
 – liczebność grupy w momencie rozpoczęcia cyklu zajęć powinna być nie mniejsza niż
20 osób;
 – zajęcia mają też za zadanie przekazać takie wartości jak: fair play, współpraca,
poświęcenie
Termin składania wniosków to 21.07.2021r.
Więcej:
http://www.fundacjalotto.pl/kumulacjaaktywnosci/

Program umożliwia sfinansowanie wynagrodzenia osoby
prowadzącej zajęcia sportowe dla młodzieży w wieku od 11
do 15 lat. Zajęcia powinny być innowacyjne i atrakcyjne dla
osób, które są mało aktywne fizyczne i unikają zajęć
wychowania fizycznego. Powinny również zawierać
elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. 
.

Fundacja PZU z Kulturą” to konkurs dotacyjny przeznaczony
dla organizacji pozarządowych prowadzących działania na
rzecz zwiększenia dostępu do kultury dla młodych osób w
miejscowościach nie przekraczających 30 tys. mieszkańców

http://www.fundacjalotto.pl/kumulacjaaktywnosci/


Celem Konkursu jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i
młodzieży szkolnej (ze szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników,
branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych
przysposabiających do pracy lub szkół policealnych) z obszarów wiejskich i małych
miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), w szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz
zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, na poziomie lokalnym lub
ogólnopolskim. Fundator wspiera organizację interesujących i rozwijających wyjazdów
połączonych z wizytami w instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie, itp. i
towarzyszące im cykliczne warsztaty edukacyjne.
Maksymalna wysokość dotacji wynosi 15 000 zł, przy dostępnym budżecie w wysokości
500 000 zł. Wymagany, minimalny wkład własny wnioskodawcy w dotowany projekt to 10
% wartości dotacji. Termin składania wniosków upływa 31.07.2021.
W ramach Konkursu dofinansowane mogą być projekty trwające do 6 miesięcy, w
terminie od 01.10.2021 r. do 01.04.2022 r.
Regulamin konkursu na stronie
https://fundacja.pzu.pl/_fileserver/item/1514372

Działania można realizować w następujących obszarach: 
 - upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji;
 - działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
 - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu;
 - podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego;
 - zachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki;
 - poprawa stanu środowiska naturalnego oraz ochrona zwierząt;
 - podnoszenie świadomości na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju.
 Wśród uprawnionych wydatków bezpośrednio związanych z realizacją projektów znajdują
się m.in.: materiały, narzędzia i usługi, transport uczestników, materiałów, promocja, koszty
administracyjne, wynagrodzenie dla specjalistów. Wnioski mogą składać organizacje
pozarządowe i instytucje samorządowe (szkoły, przedszkola, biblioteki czy instytucje
kultury).
W ramach programu zostaną przyznane dofinansowania o wysokości 5000, 10 000, 15
000 i 20 000 zł. Termin realizacji projektów: od 29 października 2021 r. do 30 czerwca
2022 r. generator na stronie: https://darowiznyfundacja.orlen.pl/#/login
 Termin składania wniosków: 29 lipca 2021
https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/Moje-miejsce-na-ziemi.aspx

Granty dla społeczności lokalnych na realizację działań
w obszarze edukacji, sportu, włączania społecznego,
bezpieczeństwa, ochrony środowiska, dziedzictwa
historycznego oraz kultury i sztuki. Projekty
realizowane w ramach programu powinny przyczyniać
się do pozytywnych zmian w społecznościach lokalnych
oraz angażować mieszkańców do wspólnego działania.

https://darowiznyfundacja.orlen.pl/#/login
https://granty.pl/kalendarz/moje-miejsce-na-ziemi-2/
https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/Moje-miejsce-na-ziemi.aspx


TEGO NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ...





GODZINY OTWARCIA CAO
 
 
 

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

 
 
 
 
 


