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DZIEJE SIĘ...

Ostatni miesiąc w roku upłynął nam wszystkim pod
znakiem świąt. Zarówno w domach, jak i siedzibach
organizacji pozarządowych spotykaliśmy się w gronie
najbliższych, by być razem i cieszyć się swoją obecnością. 
Po prostu :) 

Wołowska Grupa Badawczo-Historyczna podsumowała rok 2022
podczas spotkania świątecznego w Nowej Formie- miejscu
przyjaznemu wszelkim inicjatywom społecznym.

Tematów do omówienia było sporo, bo Grupa działa bardzo prężnie i bywały miesiące w
których jej przedstawiciele uczestniczyli w kilku wydarzeniach i jednocześnie zajmowali
się pracą badawczą. Poszukiwania niemieckich depozytów, lokalizowanie mogił
poległych na terenie gm. Wołów, a także akcje poszukiwawcze na terenie Stobna to tylko
część działań, które przeprowadzili w kończącym się roku.  Do najciekawszych wydarzeń
zorganizowanych przez nich dla mieszkańców i miłośników lokalnej historii można
zaliczyć prelekcje z pisarzami takimi jak Joanna Lamparska oraz Bogusław Wróbel. To
prawdziwi tropiciele tajemnic- już niedługo zaprezentują  wyniki badań na terenie
Kościoła pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca w Wołowie związane z kryptą Jana II
Szalonego. Pasja, która łączy te kilka osób sprawiła, że mieszkańcy gminy coraz żywiej
interesują się regionalną historią i włączają się czynnie w jej odkrywanie. 
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Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Radecz 4 grudnia zorganizowało
spotkanie mikołajkowe dla najmłodszych- jest to coroczna tradycja
radeckiej społeczności. Mikołaj przyniósł dzieciom mnóstwo
prezentów, które jego pomocnicy zostawili wcześniej w wiejskim
sklepie :)

Na spotkaniu nie
zabrakło kolęd
wyśpiewanych
gromkimi głosami
rodzin obecnych na
spotkaniu oraz
zabaw
integracyjnych, które
wzmacnia-ją więzi
międzypokoleniowe i
dają dużo radości
zarówno  dzieciom,
jak i dorosłym.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności
- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO
na lata 2021 - 2030

 

W grudniu zakończył się nabór do największego programu
dotacyjnego dla organizacji pozarządowej - NOWEFIO edycja 2023.
Na stronie Narodowego Instytutu Wolności- operatora konkursu
możemy zapoznać się z wynikami oceny formalnej. Wśród 2153
poprawnych pod względem formalnych ofert, znalazło się aż 6 z
powiatu wołowskiego.

Stowarzyszenie Wołowska Grupa Badawczo-Historyczna z projektem "Skarby
naszego regionu", który opiera się na edukacji regionalnej dla różnych grup
wiekowych
Fundacja na rzecz Ziemi Wołowskiej i projekt "Silny i skuteczny Senior Obywatel"

Stowarzyszenie Propago z projektem "Organizacje Obywatelskie w Krainie Łęgów
Odrzańskich", nastawionym na wsparcie III sektora i wprowadzenie Inicjatywy
Lokalnej w 3 gminach KŁO
Stowarzyszenie BRZEG ZDOLNY i projekt "Młodzież i seniorzy: mają głos" oparty na
wypracowaniu standardów pracy rad senioralnych i młodzieżowych
Fundacja Oddolny Brzeg z projektem "Klub sąsiedzkiej mocy".

Gminę Wołów reprezentuje :

Gminę Brzeg Dolny reprezentuje:

Wyniki naboru poznamy w marcu 2024.



Finałowe wystąpienie
poprzedzone było
warsztatami na których 
 mali aktorzy  przy
wsparciu p. Krysi
Śmigielskiej-  animatorki i
pisarki, napisali tekst,
wykonali dekoracje,
stworzyli muzyczny
podkład z wykorzysta-
niem przygotowanych
przez siebie instrume-
ntów. 

17 grudnia w rudniańskiej świetlicy odbył się spektakl pt. "Drzewo",
który powstał w ramach projektu "Eko-naturalni" realizowanego
przez Stowarzyszenie W Rudnie jest cudnie.

Spytaliśmy hm. Piotra Gajewskiego- naczelnika HO "Cichociemni" o to, czy w jego
kalendarzu na 2023 rok są już zakreślone konkretne daty : "Cały 2023 rok będziemy
świętować 40-lecie powstania Dolnobrzeskich Cichociemnych. W 2023 roku wiemy już o
następujących imprezach: Styczeń
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Zuchy i harcerze z wołowskich i dolnobrzeskich gromad i drużyn
Harcerskiej Organizacji "Cichociemni" uczestniczyli w spotkaniach
wigilijnych, mających na celu integrację, a także planowanie
uczestnictwa w  nadchodzących wydarzeniach.

-Orszak Trzech Króli - Brzeg Dolny, Wojciechów
-Koncert Noworoczny - Brzeg Dolny
-Szkolenie dla członków Gminnej Rady Pożytku
Publicznego - Brzeg Dolny
-Szkolenie z pierwszej pomocy - ZK Wołów
-Uroczysta Zbiórka z okazji 102 Urodzin
Cichociemnego Majora Aleksandra Tarnawskiego 
-Biwak Gromad Zuchowych -Brzeg Dolny
-"Zrzut 316" Biwak Drużyn Harcerskich - Brzeg Dolny
-80. Rocznica "Marszu Śmierci" - uroczystość w LO w
Brzegu Dolnym
-"Marsz Śmierci" - uroczystość przy Obelisku koło
Zakładów Chemicznych PCC Rokita oraz symboliczny
przemarsz
-31. Finał WOŚP - Brzeg Dolny, Wrocław, Wojciechów
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Luty
-Zimowy Złaz Instruktorów Harcerskich - Góra św. Anny
-Zimowy biwak dla harcerzy z Federacji Harcerskiej "ZARZEWIE" - Góra św. Anny
-Obchody 82.Rocznicy Pierwszego Zrzutu Cichociemnych do  Polski - Dębowiec
-Dzień Myśli Braterskiej
Marzec
-Szkolenie z pierwszej pomocy dla harcerzy z Drużyn Starszo Harcerskich z HO
Cichociemni 
-Msza Święta w intencji Cichociemnego Majora Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora" i
jego Żołnierzy - Bełżyce
-EXTREME RUN - II Bieg z przeszkodami Pamięci Cichociemnych Żołnierzy AK - Wołów
-Zawody Strzeleckie o Puchar Naczelnika HO "Cichociemni"
- Ogólnopolska Gra Terenowa - Operacja Lotnicza "ANORGANA" - Brzeg Dolny
Kwiecień
-Biwak Gromad Zuchowych -Wołów
-"Zrzut 316" - Biwak Drużyn Harcerskich - Wołów
-Szkolenie dla przybocznych i drużynowych z Federacji Harcerskiej "Zarzewie" - Legnica
-Harcerski Rajd św. Jerzego - Karkonosze
-Bushctaft - Leśni Ludzie - spanie w lesie - Lasy Państwowe w Polsce 
-Manewry Ratownicze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP - Krzydlina Mała
Maj
-Uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
-Uroczystości z okazji Dnia Zwycięstwa - Brzeg Dolny, Radecz, Wołów, Wojciechów
-3. Rajd Porucznika Alojzego Krzaczkowskiego i Pamięci Kombatantów - Brzeg Dolny
-Zjazd Cichociemnych i Ich Rodzin, wizyta w JW GROM - Warszawa
-Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 
-IX Wołowski Bieg Flagi Narodowej 
-Manewry Ratownicze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP - Legnickie Pole
Czerwiec 
-Gra Terenowa dla harcerzy z Federacji Harcerskiej "ZARZEWIE" - Kraków
-Dni Brzegu Dolnego
-Harcerski Spływ Kajakowy "Szlakiem Odry" 
-6. Międzynarodowy Przegląd Piosenki Harcerskiej i Turystycznej - Nałęczów
-Piknik Osiedla Klecina - Wrocław
Lipiec
-Bushctaft - Leśni Ludzie - spanie w lesie - Lasy Państwowe w Polsce 
- Wielka Gra Terenowa "KROKODYL XXX" - obóz harcerski pod namiotami 
- 29. Poland Rock Festiwal 
Sierpień
-Obchody 79. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego 
-Obóz Survivalowy - Bory Tucholskie 
- VII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny "Belle Voci" - Brzeg Dolny
- III Powiatowy Piknik Organizacji Pozarządowych Powiatu Wołowskiego



OSP w Krzydlinie Małej to pierwsza liga jeśli chodzi o działalność w III
sektorze. Przez ostatnie lata strażacy zdobyli bardzo duże
doświadczenie projektowe, zrealizowali mnóstwo inicjatyw, ale bez
względu na sukcesy najważniejsze jest dla nich niesienie pomocy
oraz przekazywanie tej wiedzy młodszemu pokoleniu- 
 przedstawicielom Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz
mieszkańcom gm. Wołów.

Wrzesień
-Obchody 83. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej -
Brzeg Dolny, Wołów, Wojciechów 
-Dożynki Gminy Brzeg Dolny
-Dożynki Gminy Wołów
-Harcerska Pielgrzymka do Bazyliki Matki Bożej Kębelskiej
w Wąwolnicy 
-III Zlot Federacji Harcerskiej "ZARZEWIE" - Brzeg Dolny
-Powiatowy Rodzinny Piknik Rowerowo-Historyczny
-5. Rajd Pamięci Stanisława Zięby "TYGRYSA" - Wojciechów
Październik
-Jesienny Rajd Harcerski - Rudawy Janowickie
-83. Rocznica Masowego Mordu w Szczuczkach na
Lubelszczyźnie 
-Nocna Gra Terenowa "Śladami Cichociemnych" -
Dębowiec
-10. Rajd Majora Cichociemnego Hieronima
Dekutowskiego ps. "Zapora" - Bełżyce 
-Bieg w Naturze Nadleśnictwa Wołów - Tarchalice 
Listopad
-Obchody z okazji Święta Niepodległości - Brzeg Dolny,
Wołów, Wojciechów
-Jubileusz 40-lecia powstania Dolnobrzeskich
Cichociemnych - Gala Jubileuszowa 
Grudzień
-XI Manewry Ratownicze - Brzeg Dolny 
-Betlejemskie Światełko Pokoju - Austria
-Spotkanie Organizacji Pozarządowych Powiatu
Wołowskiego - Brzeg Dolny
-"Zrzut 316" - Biwak Drużyn Harcerskich - Brzeg Dolny
-Wigilia Harcerska
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Do tych imprez należy doliczyć jeszcze cotygodniowe zbiórki naszych Gromad
Zuchowych, Drużyn Harcerskich i Starszo Harcerskich, Kręgu Instruktorskiego oraz
Grupy Ratownictwa Specjalistycznego "CICHOCIEMNI". W jednym tygodniu takich
spotkań jest 10".



Świąteczna atmosfera za
sprawą gospodarzy- hm. Piotra
Gajewskiego oraz harcerzy z HO
"Cichociemni" , w której progach
gościliśmy, a także przecudowni
goście- liderzy organizacji
pozarządowych z powiatu
wołowskiego- to wszystko
sprawiło, że ten czas był
wyjątkowy. Dla nas-
organizatorów spotkanie takie
jak to potwierdza, że III sektor w
powiecie wołowskim działa
ponad podziałami. Możemy na
sobie polegać i budować
wspólną ofertę działań. 

9.12.2022 odbyło się ostatnie spotkanie sieciujące w ramach
projektu "Wyzwalamy Społeczną Energię", realizowanego przez
Stowarzyszenie Propago
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Wspólnie spędzony
czas podczas
spotkania wigilijnego,
które odbyło się 18
grudnia w remizie
strażackiej był
również formą
podziękowania dla
młodzieży za to, że
swoją postawą i
działaniami
wolontariackimi
przez cały rok
pokazywali, że
wypełniają na szóstkę
zobowiązania
wynikające z bycia
częścią MDP z
Krzydliny Małej. 
Brawa należą się również druhom i druhnom z OSP, którzy po raz kolejny spisali się na
medal i pokazali w jaki sposób przenieść magię świąt do remizy strażackiej :) 
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Świąteczny czas wymaga pewnych przygotowań- przystrajamy
swoje domy w wianki, robimy własnoręcznie ozdoby choinkowe. By
pokazać jakie techniki rękodzielnicze można zastosować przy tej
czynności, szczególnie na terenach wiejskich organizowane są
warsztaty.
W świetlicy wiejskiej
w Naborowie dzieci
miały okazję
wykonać ozdoby
techniką makramy,
która doskonale
sprawdza się w
czasie świąt- za
pomocą sznurka i
włóczki można
wykonać bardzo 
efektowne prace, a jeśli nauka splotów nie pójdzie w las, można ją zastosować przy okazji
innej tematyki. Warsztaty zorganizowała Rada Sołecka, a przeprowadziła je Iwona
Judzińska ze Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych "Naborowianki".

 16 grudnia w Świetlicy Wiejskiej w Pyszącej
odbyły się kolejne zajęcia z cyklu "Odnowy
Wsi Dolnobrzeskiej". Tym razem uczestnicy
wykonali domki zapachowe i kontynuowali
swoją  przygodę z papier mache - tym
razem malowali swoje prace.To nie
wszystko co w grudniu przygotowało dla
mieszkańców  stowarzyszenie "Tęczowa
Dolina" oraz współpracujący z nim sołtys.
Wiodącym tematem  spotkań były
oczywiście święta. Było pysznie za sprawą
pierników i kolorowo za sprawą bombek i
ozdób zrobionych różnymi technikami.

Kwintesencją świąt jest
Jarmark Bożonarodzeniowy
organizowany co roku w
murach Zespołu Pocysterskiego
w Lubiążu. LGD "Kraina Łęgów
Odrzańskich" zaprosiła na
niego kilkudziesięciu
rękodzielników i producentów,
którzy podzielili się swoją pasją.



Kilkadziesiąt organizacji, które objęliśmy wsparciem doradczym, szkoleniowym,
animacyjnym i widoczne efekty w postaci wygranych projektów, przeprowadzonych
wspaniałych inicjatyw oraz profesjonalizacji lokalnego III sektora. Większa świadomość
obowiązków, które ciążą na organizacjach spowodowała, że przez te 2 lata pomogliśmy
zakończyć działalność kilku ngo- co wbrew pozorom również zaliczamy do pozytywów.
Na drugiej szali kilka nowych organizacji, które zawiązało się w tym czasie- również z
naszą pomocą. Trwający już rok konflikt zbrojny na Ukrainie spowodował, że część
organizacji musiała nieco przeorganizować swoją pracę i skoncentrować się na pomocy
potrzebującym. III sektor okazał się bardziej efektywny, niż wszyscy przypuszczali i
wynikiem tego były tysiące akcji pomocowych w całym kraju. Na naszym terenie również
było ich niemało. Pomimo to nie zapomnieliście również o przedstawicielach swoich
społeczności i poświęcaliście swój czas na zorganizowanie im czasu wolnego.Cieszymy
się, że od 14 lat możemy wam towarzyszyć zarówno w radosnych i budujących, jak i
ciężkich i czasem zniechęcających chwilach.

Zakończyliśmy projekt "Wyzwalamy społeczną energię"- kolejne
cenne doświadczenie i 2 lata intensywnej pracy. 

Z ŻYCIA CAO...

Z okazji nadchodzącego 2023 roku życzymy Wam zdrowia, siły, by mierzyć się z
przeciwnościami losu i dobrych ludzi na swojej drodze, którzy pomogą wam w
zarówno w zaplanowanych, jak  i niespodziewanych działaniach społecznych. 

W związku z okresem zimowym i zmniejszonym zapotrzebowaniem na konsultacje
stacjonarne od jesteśmy do waszej dyspozycji w poniedziałki i czwartki. Pamiętajcie, że
telefonicznie i mailowo możecie zgłaszać się do nas z pytaniami przez cały tydzień. 
Przypominamy również, że Centrum Aktywności Obywatelskiej to miejsce w którym
możecie zorganizować spotkanie lub warsztaty- wystarczy umówić się na konkretny
termin i przekazać nam informacje związane z zapotrzebowaniem sprzętowym i ilością
uczestników. 
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KONKURSY, DOTACJE, SZKOLENIA 
W ramach konkursu „odLOTTOwe ferie” Fundacja
LOTTO im. Haliny Konopackiej wspiera realizację
zimowych obozów stacjonarnych dla dzieci i
młodzieży w wieku 6-14 lat poprzez udzielanie
darowizn pieniężnych w wysokości do 25 000 zł na
pokrycie kosztów realizacji zajęć podczas ferii
zimowych

Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny. Obóz może być realizowany
wyłącznie na terenie kraju w terminach zgodnych z terminami ferii zimowych
ogłoszonych przez MEiN na 2023 rok w każdym województwie. Każdy obóz powinien:
 a, trwać od 5 (pięć) do 10 (dziesięć) dni, a przerwa weekendowa (sobota-niedziela) może,
ale nie musi być zaliczana do czasu trwania obozu;
 b. dzienny czas zajęć nie może być krótszy niż 4 (cztery) godziny zegarowe;
 c. mieć charakter stacjonarny;
 d. zapewniać zajęcia sportowe, kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne;
 e. plan zajęć musi obejmować cały czas pobytu uczestników na obozie, nie uwzględnia
się tzw. „czasu wolnego”;
 f. każdego dnia obozu Organizator jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom
przynajmniej jednego ciepłego posiłku.
Kadra prowadząca zajęcia na obozie musi składać się wyłącznie z osób posiadających
uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
Udział środków własnych Organizatora lub środków pochodzących z innych źródeł
finansowania wynosi co najmniej 5% (pięć procent) łącznych kosztów obozu.
Do kosztów ze środków własnych Organizator może zaliczyć opłaty za prąd oraz
ogrzewanie, o ile zajęcia odbywają się w stałej siedzibie Organizatora.
Stawka Dofinansowania do obozu przypadająca na jednego uczestnika nie może
przekroczyć kwoty 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) brutto za dzień, jednak nie więcej
niż 500 zł (słownie: pięćset złotych) brutto za cały okres obozu, z przeznaczeniem
wyłącznie na: wyżywienie, wynajem obiektów sportowych, wynagrodzenie kadry, bilety na
atrakcje, materiały niezbędne do prowadzenia zajęć (w tym drobny sprzęt sportowy, gry
planszowe, materiały plastyczne), materiały promocyjne, nagrody w konkursach,
transport w ramach dojazdu do obiektów/miejsc niebędących stałym miejscem
odbywania się zajęć, ubezpieczenie NNW uczestników i kadry oraz ubezpieczenie OC
kadry.
Dofinansowanie może dotyczyć nie więcej niż 50 (pięćdziesiąt) uczestników obozu.
W celu złożenia wniosku do konkursu należy wybrać w generatorze program
„odLOTTOwe ferie”.Wnioski złożone do innego programu nie będą rozpatrywane w
konkursie „odLOTTOwe ferie”.

źródło: https://www.fundacjalotto.pl/odlottowe-ferie/

https://www.facebook.com/NettoPolska/?__cft__[0]=AZU4lKF0LLLlow5S1T4yw-VtBamaphybFdTWaF0AtEKporabFL1S7nHHqK2eiKduMtxtq8AmFRNNB1ImAPOfd5kcx93jyhXrcF1r5tQbiqQwJw68XPwzpZEAqllqkbGzLMRbJ5Iwur2kbvN0H6CXHQhB0IMHPk8P2Y3Np4G7zneTSA&__tn__=kK-R


Celem konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie projektów w zakresie turystyki
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Odbiorcami zadań są
mieszkańcy województwa dolnośląskiego. Miejscem realizacji zadań będzie
województwo dolnośląskie. Termin składania ofert to 31.01.2023, alokacja ok. 560 tys. zł
ZADANIE I   #MOJEDOLNOŚLĄSKIE
Zadania, których celem jest definiowanie dolnośląskości poprzez poznanie, odkrywanie i
eksplorowanie najbliższego otoczenia, jego dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i
kulturowego. Działania, które przyczynią się do określania ważnych dla lokalnej
społeczności, pogłębią wiedzę uczestników o atrakcjach turystycznych w ich najbliższym
otoczeniu, wpłyną na integrację i poczucie dumy mieszkańców.

Program o budżecie 10 mln zł, służy wspieraniu działań w obszarze edukacji regionalnej
oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji, inspirować się nią,
jak również ukazywać ją we współczesnych kontekstach.
Program EtnoPolska umożliwia również wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie
i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych
prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy
własnego regionu.
EtnoPolska oparta jest na założeniach polityki zrównoważonego rozwoju i odpowiada na
wyraźnie mniejszą możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności
zamieszkujących obszary oddalone od dużych ośrodków miejskich, dlatego przewiduje
preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50
tysięcy mieszkańców.
Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 1 marca do 17
października 2023 roku.
Nabór wniosków trwa do 16 stycznia 2023 roku. 
Sposób aplikowania: złożenie wniosku do programu wymaga utworzenia konta i
zalogowania się w systemie obsługi programów dotacyjnych NCK
źródło: https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/etnopolska

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie w ramach programu Narodowego
Centrum Kultury EtnoPolska 2023. Program zakłada
dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość
kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie
lokalnym i regionalnym.
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Zarząd Województwa Dolnośląskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu
turystyki w 2023r.



  
Projekty mają odpowiadać na pytania: co jest moje, co jest mi bliskie, co mnie otacza? Co
dziś tworzy Dolny Śląsk?
Forma zadań:
1. Zadania interdyscyplinarne, edukacyjne, animacyjne i inne, które podejmą temat
tożsamości lokalnej i regionalnej z wykorzystaniem zasobów turystycznych regionu 
2. Wydarzenia turystyczne o charakterze lokalnym: wszelkiego rodzaju konkursy,
przeglądy, rajdy, spływy, wędrówki, warsztaty, spacery tematyczne itp.
ZADANIE II -UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI I PROMOWANIE WALORÓW
TURYSTYCZNYCH REGIONU
Zadania, które w oryginalny i innowacyjny sposób będą promować turystykę na Dolnym
Śląsku, szczególnie wśród Dolnoślązaków, w tym zachęcające do odkrywania i
odwiedzania mniej znanych obszarów i walorów regionu.,  popularyzujące turystykę
tematyczną, np.: turystykę filmową, astroturystykę, turystykę rowerową, turystykę
aktywną, w tym w szczególności wodną, turystykę slow, turystykę kulturalną, turystykę
kulinarną itp. wykorzystujące zasoby tras tematycznych
Forma zadań:
1. Projekty interdyscyplinarne, edukacyjne i/lub animacyjne 
2. Zadania promujące i rozwijające turystykę wodną
3. Wydarzenia turystyczne organizowanie w oparciu o zasoby dolnośląskich
turystycznych szlaków tematycznych, warsztaty, działania edukacyjne, pokazy,spotkania,
publikacje online przekazujące praktyczną wiedzę z zakresu wybranego rodzaju turystyki,
możliwego do realizowania na Dolnym Śląsku.
4. Kampanie społeczne, działania edukacyjne, warsztaty, szkolenia,
spotkania,konferencje, wystąpienia, w tym wystąpienia na festiwalach podróżniczych* i
ZADANIE III ROZWÓJ BRANŻY TURYSTYCZNEJ
Zadania, które przyczynią się do profesjonalizacji pracowników branży turystycznej i
podnoszenia jakości usług turystycznych. .
Forma zadań:
1. Szkolenia i warsztaty podnoszące kompetencje pracowników branży turystycznej,
które przyczynią się do podniesienia jakości usług turystycznych 
2. Przedsięwzięcia promocyjne oparte na współpracy kilku podmiotów branży
turystycznej działających w jednym obszarze geograficznym lub tematycznym: tworzenie
i tłumaczenie wspólnych materiałów promocyjnych, stron internetowych itp.
ZADANIE IV SZLAKI TURYSTYCZNE
Zadania w zakresie wyznaczania nowych i renowacji istniejących szlaków turystycznych i
tematycznych. Forma zadań:
1. Odnowienie oznaczeń szlaków i malowanie nowych, wymiana i montaż tabliczek,
drogowskazów, montowanie map poglądowych itp. w celu poprawy bezpieczeństwa
na szlakach turystycznych.
2. Wyznaczania nowych tras turystycznych" pieszych, rowerowych, konnych, kajakowych
 Źródło : https://bip.dolnyslask.pl/a,128004,otwarty-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-
turystyki-w-2023-roku.html

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności
- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO
na lata 2021 - 2030

 



TEGO NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ...

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności
- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO
na lata 2021 - 2030

 



Dyżury doradcze odbywają się w CAO-
Stacja Brzeg Dolny, przy ul. Towarowej 3 w
Brzegu Dolnym. Zapraszamy w każdy
poniedziałek 8.00-15.00

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.
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GODZINY OTWARCIA
 CAO

PONIEDZIAŁEK : 8.00-15.00
 

CZWARTEK: 11.00 –18.00
 


