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DZIEJE SIĘ...

Jak sprzątanie to w dobrym towarzystwie- przekonują
przedstawiciele Stowarzyszenia na rzecz mieszkańców wsi Żerków,
którzy włączyli się do corocznej akcji "Sprzątanie świata", w której
uczestniczyli również nowi mieszkańcy świetlicy.

Czas pędzi jak szalony- w natłoku domowych obowiązków
społecznicy próbują wygospodarować czas na działania w
ramach swoich organizacji- a jest co robić! Wiosenne
porządki czas zacząć :)

 

Oprócz czystego
Żerkowa mie-
szkańcy zyskują
nowe przyjaźnie-
celem tej inicja-
tywy jest nie tylko
sprzątanie wsi, ale
także integracja i
dobra zabawa-
sołtys Żerkowa w
ramach podzię-
kowania za pracę
społeczną zorgani-
zował ognisko. 

Przy galopujących cenach żywności jest to tym bardziej wskazane- wie to każdy. Goście z
Ukrainy myślą bardzo podobnie- cenią wartość własnoręcznie wyhodowanych warzyw czy
domowych przetworów z własnych sadów i ogrodów. Dlatego na terenach wiejskich gm.
Brzeg Dolny powstały społeczne ogrody. Nasiona i sadzonki dostarczane są na bieżąco
przez dolnobrzeżan.

Wiosna niezmiennie kojarzy się ze wzmożonymi działaniami
ogrodniczymi- gdy słonko przyjemnie przygrzewa rzesze
działkowiczów oraz właściciele przydomowych ogródków z
nieskrywaną radością rozpoczynają sianie i sadzenie. Nowi
mieszkańcy świetlic wiejskich również mają potrzebę zaopiekowania
się choć małym ogródkiem- efektem tego są oddolne ogrodnicze
inicjatywy.

Pieczenie kiełbasek i rozmowy trwały do późnych godzin wieczornych- w efekcie tych
rozmów powstały różne pomysły wspólnych działań- szczególnie w kontekście współpracy
polsko-ukraińskiej. 



 A wszystko zaczęło się w 2021 roku, gdy stowarzyszenie Propago przystąpiło do
projektu "Sieć wsparcia społecznych inicjatyw dla klimatu” realizowanego przez Fundację
Zielona Akcja z Legnicy. Po 3-dniowym szkoleniu, w którym uczestniczyły 2
przedstawicielki naszej organizacji nastał czas na zastosowanie zdobytej wiedzy w
praktyce i rozpoczęcie realizacji zielonych inicjatyw. Wybór miejsca był oczywisty- teren
przy świetlicy w Radeczu jest ogromny, sołtys i liderki ze Stowarzyszenia  Mieszkańców
Wsi Radecz mieli w planie powiększenie ilości nasadzeń miododajnych i owocowych, a
idea społecznych ogrodów jest im bliska. Grant w wysokości 5400 zł przeznaczony został
m.in. na deski, wkręty, bejcę, ziemię, sadzonki, nasiona i akcesoria ogrodnicze. Po
zabezpieczeniu desek impregnatem, przez 3 dni grupa kilku panów stworzyła pokaźnej
wielkości zielnik edukacyjny, który wcześniej został zaprojektowany przez panią architekt
Małgorzatę Piszczek. Znalazły się w nim zioła (np. ruta, kurdybanek, oregano, tymianek,
cząber, melisa, czosnek niedźwiedzi, lubczyk), warzywa (cebula, por, sałata, seler), owoce
(truskawki, poziomki), jak również jadalne kwiaty jak nasturcje czy chabry. Obok zielnika
powstał szpaler malin i jeżyn. Część sadzonek przynieśli mieszkańcy, którzy również
zaoferowali swoją pomoc przy przyszłej pielęgnacji. Dzieci nie mogą się doczekać
podjadania owoców prosto z krzaczka, jak również warsztatów edukacyjnych, które na
bazie tego miejsca będą organizowane niebawem.

Zostajemy w temacie ogrodów- modelowo wykonany zielnik przy
świetlicy wiejskiej w Radeczu będzie oczkiem w głowie tej wiejskiej
społeczności- ogrom pracy jaki ok. 10 osób włożyło w jego
wykonanie zaprocentuje już niedługo - miejscem, gdzie zarówno
dzieci jak i dorośli będą mogli oddawać się pasji ogrodniczej i
zbierać jej plony.

Przy świetlicy wiejskiej w Żerkowie zamiast pelargonii i
prymulek w drewnianych skrzynkach został wysiany
koper i zasadzona cebulka. Taka namiastka ogrodu
również daje pocieszenie- bez ingerencji w strukturę
zieleni można w ten sposób sadzić również inne
warzywa- liczymy na inwencję twórczą i pojawienie się
większej ilości użytkowych roślin :) 

W Grodzanowie rodziny z Ukrainy również rozpoczęły
ogrodniczy sezon- zbiórka nasion i sadzonek
zorganizowana na ten cel przez dolnobrzeski sztab
pomocy uchodźcom spotkała się z dużym odzewem
mieszkańców. Już niebawem teren przy świetlicy zyska
społeczny ogród. W lecie nasi goście będą mogli cieszyć
się obfitymi plonami, jednak ogrodnictwo to także
uspokojenie ducha, relaks oraz duma z dobrze
wykonanej pracy- czego niezmiennie życzymy zarówno
polskim, jak i ukraińskim ogrodnikom.



Fundacja Rozwoju Gminy Brzeg Dolny otrzymała 12 stacjonarnych
komputerów, z których skorzystają nowi mieszkańcy świetlic w gm.
Brzeg Dolny. Sprzęt ułatwi naukę zdalną oraz kontakt z
najbliższymi. Zarówno darczyńcy prywatni, jak i firmy stale
wspierają akcję pomocową koordynowaną przez fundację- lista
potrzebnych rzeczy się skraca, coraz więcej uchodźców znajduje
pracę, miejsce zamieszkania. Ok. 120 dzieci chodzi do
dolnobrzeskich szkół- pomimo trudów, podejmują oni wielki
wysiłek by żyć "normalnie" i stać się częścią lokalnych społeczności.

Rada Dialogu która powstała w ramach projektu realizowanego
przez Stowarzyszenie Razem Dla Rozwoju ze środków programu
NOWEFIO, wznawia obrady - w połowie kwietnia młodzi oraz
seniorzy spotkali się by planować działania na bieżący rok. 



"Akademia Artysty - sztuka i edukacja"- podpatrywanie tego
projektu to czysta radość- zarówno dlatego, że widać jak wiele
dobrego robi dla odbiorców, ale też z powodu możliwości
zainspirowania się tym co robi Fundacja MY.

O działalności HO Cichociemni można spokojnie napisać książkę-
działają jak dobrze naoliwiona maszyna, dlatego przez ich ręce
przechodzą ostatnio nie tylko dary dla uchodźców, ale też materiały
budowlane. Żonglowanie tyloma tematami nie jest łatwe, ale jak
widać możliwe- potrzebne jest jednak kilkudziesięcioletnie
doświadczenie w służbie harcerstwu, ogromna wiedza i wielkie
serce. Całe szczęście to wszystko posiada Naczelnik tej organizacji,
który kieruje działaniami Cichociemnych.

 Temat ostatniego spotkania "Sztuka
dialogu - współpraca dzieci i
dorosłych"  to baza każdych zajęć
edukacyjnych. Dbanie o emocje i
prawidłowa komunikacja z dziećmi
ułatwia prowadzenie zajęć, ale też
wzmacnia więzi-  Weronika
Idzikowska, która prowadziła
warsztaty podzieliła się z
edukatorkami nie tylko wiedzą ale
pozytywną energią, a jej ,  otwartość
na ich doświadczenia, spostrzeżenia i
problemy wniosła wartość dodaną do
spotkania.

Foto : Pani Aparatka

https://www.facebook.com/widzikowska?__cft__[0]=AZXeVBOUoqiw1TRhV8ABuPyE-MJ5L_z--ZcYbzgGvP1CxL6_XToqxwzOpscertsMe9N8I4ERwXhltDNv_1WwMff__pITrpVJhUI9dQ9GA5j_0KepCpWm7SgELHaY7M_tid_W6TbOm0eK_2nHB9b9yH0E&__tn__=-]K-R


W dniu gdy jedna grupa odbierała transport
darów z USA, druga zajmowała się
dostarczeniem do harcówki materiałów
budowlanych. Worek po worku cementu,
paczka po paczce płytek ceramicznych
harcerki i harcerze wnieśli ładunek o wadze
2500kg. W ramach projektu "Łęgowa
Harcówka" rozpoczął się generalny remont
pomieszczeń będących własnością
Organizacji. Wszystkie roboty budowlane
wykonują niestrudzeni wolontariusze, którzy
zbijają stare tynki, wynoszą meble,
porządkują przestrzeń harcówki. 

Piąty transport zorganizowany przez
organizację dotarł do celu- żołnierzy z
Charkowa, którzy otrzymali sprzęt
medyczny i żywność. Niebawem z
Brzegu Dolnego wyruszy kolejna
porcja darów- szczególnie że
harcówka sukcesywnie zapełnia się
setkami konserw i kartonami z lekami,
opatrunkami i akcesoriami
medycznymi. Swoją cegiełkę dołożyli
do tego skauci z USA, którzy
transportem lotniczym z Nowego
Jorku dostarczyli przesyłkę o wadze
1540kg, znajdującą się na 5 paletach.
Informacja, że HO Cichociemni jest
godna zaufania i efektywna, dociera
do różnych zakątków Polski- coraz
więcej firm decyduje się na ich pomoc
we wsparciu walczącej Ukrainy. 

Zadanie pn. "Łęgowa
Harcówka"
realizowane jest w
ramach projektu
grantowego pn.
„Aktywni Obywatele
Krainy Łęgów
Odrzańskich” współ-
finansowanego ze
środków Unii
Europejskiej w ramach
działania 19. Wsparcie
dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy
LEADER Programu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-
2020. Instytucja
zarządzająca PROW
2014-2020 Minister
Rolnictwa i Rozwoju
Wsi.



Z ŻYCIA CAO...

W tym miesiącu wspieraliśmy grupy nieformalne w przygotowaniach
do konkursu na inicjatywę lokalną, do której nabór wniosków
upłynął 22 kwietnia. 
Pierwsza edycja inicjatywy wymaga większego nakładu pracy- również od strony grup. By
im ułatwić jej przeprowadzenie zorganizowaliśmy kolejne spotkanie informacyjne. Pod
okiem Pana Damian Deca i Pana Piotra Smelkowskiego przeanalizowaliśmy między
innymi kryteria oceniania oraz sam wniosek o realizację zadań publicznych w ramach
inicjatywy lokalnej. Masa pozytywnej energii, mnóstwo ciekawych pomysłów Nie zabrakło
pytań, na które nasi eksperci chętnie odpowiadali.

Team Propago rozpoczyna również przygotowania do II Pikniku
NGO- postanowiliśmy zmienić nazwę po pierwszej edycji tej
imprezy- rodzinny klimat, ciekawe warsztaty, animacje, występy
kojarzą nam się właśnie z piknikiem, a w tym roku na
uczestników czeka jeszcze więcej atrakcji. Szczegółami
będziemy dzielić się z wami sukcesywnie. Na razie możemy
podać datę- 20.08.2022 oraz profil wydarzenia- wolontariat i
młodzież. Połączenie to od lat kojarzy się on z najbardziej
aktywną organizacją w powiecie wołowskim- HO Cichociemni-
będą oni współorganizatorem tegorocznego pikniku i mają
wiele pomysłów na wprowadzenie militarnego sznytu w tym
dniu.  

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego stale
działa- kolejne spotkanie online za nami. Jego głównym
tematem była akcja "Tworzymy bazę pomocową
dolnośląskich ngo dla Ukrainy", której inicjatorem jest
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych.
Pod adresem https://bit.ly/3857leF możecie wpisywać
zasoby swoich organizacji- ułatwicie w ten sposób
przepływ informacji, co bezpośrednio przełoży się na
efektywną pomoc obywatelom Ukrainy.



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.

 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 w godz.
8.00-18.00 i piątek w godz. 8.00-15.00.
Zachęcamy do śledzenia bieżących informacji projektowych na łamach biuletynu,
na naszym fun page'u  
https://www.facebook.com/stowarzyszenie.propago
oraz na stronie internetowej www.propago.org.pl.

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



Pomoc finansowa powinna być przeznaczona na realizację celów statutowych Koła
Gospodyń Wiejskich, związanych w szczególności z:
1. Prowadzeniem działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w
środowiskach wiejskich.
2. Prowadzeniem działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich.
3. Wsparciem rozwoju przedsiębiorczości kobiet.
4. Inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy
kobiet na wsi.
5. Upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i
racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych.
6. Reprezentowaniem interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów
administracji publicznej.
7. Rozwijaniem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.
Kwoty pomocy finansowej wynoszą aktualnie:
– 5 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących do 30 członków,
– 6 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących od 31 do 75 członków,
– 7 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących ponad 75 członków.
Wnioski są przyjmowane w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa od 1 kwietnia do 30 września lub wcześniejszego wyczerpania
środków finansowych.
Więcej informacji : https://www.gov.pl/web/kobiety-gospodarne-i-wyjatkowe/od-1-
kwietnia-rusza-nabor-wnioskow-o-pomoc-finansowa-dla-kol-gospodyn-wiejskich

KONKURSY, DOTACJE, SZKOLENIA 

1 kwietnia br. ruszył nabór wniosków o
przyznanie pomocy finansowej z budżetu
państwa na realizację celów statutowych Kół
Gospodyń Wiejskich (KGW). Tegoroczny budżet
przeznaczony na wsparcie działalności
statutowej KGW wynosi 70 milionów złotych.
Nabór wniosków organizuje Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu dla
klubów sportowych pn. „Sportowa Natura”.
Konkurs umożliwia pozyskanie grantu w
wysokości 10.000 zł na realizację projektu
promującego Lasy Państwowe poprzez
popularyzację ruchu na świeżym powietrzu w
otoczeniu przyrody

https://www.gov.pl/web/arimr


 7 kwietnia  rozpoczął  się nabór wniosków w
ramach tegorocznej edycji Rządowego Programu
Klub przewidującego wsparcie dla
młodzieżowych klubów sportowych. Operatorem
Krajowym programu jest Krajowe Zrzeszenie LZS.
Program jest finansowany przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej (FRKF) .

W ramach Programu Klub można uzyskać dofinansowanie w dwóch wariantach:
 – 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych;
 – 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.
Przyznane granty można przeznaczyć na wynagrodzenie szkoleniowców, organizację
obozów sportowych czy też zakup sprzętu sportowego.
Kluby, które otrzymają dofinansowanie mogą realizować zadania w terminie od 1
stycznia do 30 listopada 2022.
Wymagany wkład własny to minimum 5% całości kosztów zadania.
Najważniejsze zasady dotyczące tegorocznej edycji programu zostały zamieszczone na
stronie internetowej Operatora Krajowego – Krajowego Zrzeszenia LZS. Termin składania
wniosków upływa 6 czerwca 2022 r.
Źródło: Krajowe Zrzeszenie LZS, www.rzadowyprogramklub.pl

Celem konkursu jest promocja Lasów Państwowych poprzez popularyzację ruchu na
świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody. Wnioski o granty mogą składać kluby
sportowe. Najwyżej oceniane są wnioski o jak najszerszym zasięgu promocyjnym. Ma
ona dotyczyć Lasów Państwowych i odbywać się poprzez popularyzację ruchu na
świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody.
Katalog działań promocyjnych ma charakter otwarty.
Przykładowa tematyka:
– promocja obcowania z naturą,
– aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu w otoczeniu lasów,
– edukacja leśna i przyrodnicza,
– korzystanie z produktów lasu.. 
Wniosek powinien zostać złożony w terminie co najmniej 30 dni przed planowaną datą
realizacji. Wnioski są rozpatrywane systematycznie, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
Dotacja w tym konkursie wynosi 10 tys. zł., nie jest wymagany wkład własny.
Informacje o wynikach konkursu pojawią się na stronie internetowej organizatora.
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach konkursu. Termin składania
wniosków: 30 września 2022.
Więcej informacji: https://www.cilp.lasy.gov.pl/konkurs-dla-klubow-sportowych

https://rzadowyprogramklub.pl/zasady/
http://www.rzadowyprogramklub.pl/
https://granty.pl/kalendarz/sportowa-natura/


Program Czuwamy! Pamiętamy! pielęgnuje pamięć o
przodkach i dostarcza cennych lekcji historii. W
ramach programu można składać wnioski na
odnowienie Miejsc Pamięci. W ciągu czterech
dotychczasowych edycji wsparcie uzyskało aż 99
projektów dotyczących rewitalizacji miejsc
pochówku lokalnych bohaterów.

W piątej edycji programu wysokość możliwych do uzyskania grantów została zwiększona
do 10 tys. zł. Tak jak w poprzednich edycjach, o dofinansowanie rewitalizacji Miejsc
Pamięci mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej
Polski, instytucje kultury, gminy, szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich, czy parafie.
Fundacja w tym roku przeznaczy 300 tys. złotych na wsparcie lokalnych projektów. W
ciągu czterech edycji na program przeznaczono łącznie blisko 600 tys. zł. Już po raz drugi
program został objęty Patronatem Honorowym przez Instytut Pamięci Narodowej. 

Zależy nam na tym, by młode pokolenia zachowały pamięć o przodkach i lokalnych
bohaterach. Chcemy wspierać społeczności w ich lokalnym patriotyzmie oraz szacunku
do historii. Wierzymy, że dzięki zaangażowaniu naszych beneficjentów pamięć o
dawnych bohaterach nie zaginie. – mówi Małgorzata Rogowska, koordynatorka
programu. 
Projekty w programie Czuwamy! Pamiętamy! muszą być zrealizowane w okresie od 22
sierpnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku. 
Ogłoszenie wyników nastąpi do 12 sierpnia 2022 roku.
WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ POPRZEZ SYSTEM ON-LINE dotępny na stronie
https://darowiznyfundacja.orlen.pl/#/login
Termin składania wniosków upływa 16 maja 2022 roku o godzinie 23.59. 

Program ,,Cześć Dziewczyny!” Ukraina 2022 I Edycja
wspiera inicjatywy społeczne, które służą poprawie
sytuacji ukraińskich kobiet i dzieci. Wnioski o granty
mogą składać organizacje pozarządowe, stowarzyszenia,
fundacje, spółdzielnie, instytucje kultury,
przedsiębiorstwa społeczne oraz jednostki samorządu
terytorialnego.

Organizatorem programu jest Kulczyk Foundation.
Program Grantowy  powstał jako odpowiedź na potrzeby milionów kobiet i dzieci, które
uciekły ze swojego kraju w związku z bestialskim atakiem Rosji na Ukrainę.
Cel: budowa rzeczywistości, w której znów zagoszczą pokój, ład i bezpieczeństwo.
Grupa docelowa: kobiety i dzieci pochodzenia ukraińskiego.



Łączna maksymalna wartość grantów, które mogą być przyznane w ramach Programu to
1.400.000 zł.  Minimalna kwota, o którą może ubiegać się
Wnioskodawca/Wnioskodawczyni w ramach Programu to 50.000 zł , a maksymalna
100.000 zł. Koszty administracyjne projektu mogą stanowić maks. 10% wnioskowanej
kwoty grantu, jednak nie więcej niż 5.000 zł.
Projekty zgłoszone w ramach Programu będą oceniane z perspektywy realizacji
poniższych celów Funduszu i Programu:
a. Wsparcie relacji rodzinnych.
b. Wsparcie psychologiczne.
c. Wsparcie adaptacji społecznej w nowej rzeczywistości.
d. Tworzenie nowych miejsc pracy.
e. Aktywizacja kobiet i osób starszych.
f. Wsparcie kanałów pomocy humanitarnej.
g. Wsparcie edukacji i inicjatyw naukowych.
h. Wsparcie inicjatyw kulturalnych, szczególnie w wymiarze lokalnym.
i. Aktywizacja biznesowa relacji polsko–ukraińskich.
j. Trwałość proponowanej infrastruktury społecznej.
Termin składania wniosków upływa 15 maja. Regulamin na stronie 
https://kulczykfoundation.org.pl/uploads/media/default/0001/07/f3a68fcf3e36c081be95
1de0a16e61854f566849.pdf

ZIELONA ŁAWECZKA to ogólnopolski,
prospołeczny projekt grantowy adresowany
do mieszkańców otwartych osiedli
(zarządzanych przez spółdzielnie i
wspólnoty) w miastach powyżej 10 tys.
mieszkańców.

bez obiektów mikroretencji – maksymalnie 1500 zł;
wraz z obiektami mikroretencji – maksymalnie 2000 zł;

Projekt ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone zakątki,
miniogrody z ławeczką i dla chętnych obiektem mikroretencji. Pozwoli to ożywić miejsca
wokół bloków, stworzyć przestrzeń do odpoczynku i spotkań, a jednocześnie
powstrzymać utratę wody. Angażując mieszkańców chcemy pokazać jak wiele można
zdziałać wspólnymi siłami – wystarczą tylko chęci i dobry pomysł.
Maksymalna wartość grantu rzeczowo-pieniężnego wynosi 2520 zł. W skład grantu
wchodzi: dofinansowanie na zakup ławki parkowej – wartość 520 zł oraz materiału
roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji miniogrodów:

Maksymalna kwota dofinansowania, o którą może wnioskować zespół to 2000 zł.
Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania kwoty mniejszej niż wnioskowana.
Wysokość kwoty zostanie ustalona na podstawie liczby punktów przyznanych przez
sędziów. Do 1 czerwca należy zarejestrować swój zespół i przesłać projekt .Regulamin na
stronie https://zielonalaweczka.pl/regulamin/



Projekty adresowane do społeczności lokalnych, których celem jest identyfikacja,
dokumentacja i/lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego oraz jego wartości, a
także sprzyjanie społecznemu zaangażowaniu w ochronę i opiekę nad dziedzictwem, w
tym nad zabytkami:
1. Działania przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa
kulturowego (materialnego i niematerialnego), prowadzące do rozpoznania, utrwalenia
oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i jego wartości.
2. Działania zmierzające do wzmacniania praktyk społeczno-kulturowych, tradycji, w tym
tradycji rękodzielniczych i związanych z przekazami ustnymi, upowszechniania
umiejętności, w tym umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami
budowlanymi, umożliwiające zachowanie zabytków i ich wartości.
3. Działania edukacyjne oraz popularyzujące dziedzictwo kulturowe (materialne i
niematerialne) i wiedzę na jego temat lub na temat jego wartości, prowadzące do
zwiększenia świadomości społecznej wartości dziedzictwa i wzmacniania społecznej woli
zachowania dziedzictwa i korzystania z jego wartości.
4. Działania edukacyjne mające na celu zwiększenie poziomu wiedzy na temat procedury
zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa poszukiwania zabytków i promocji
dobrych praktyk w zakresie poszukiwania zabytków przy użyciu urządzeń
elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania.
5. Prace porządkowe i zabezpieczające przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
lub włączonych do gminnej lub wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz w ich otoczeniu,
prowadzące do zabezpieczenia, utrwalenia, uczytelnienia oraz zachowania substancji i
wartości zabytku. Wysokość wsparcia to 5.000 – 80.000 zł, nie jest wymagany wkład
własny. Termin składania wniosków: 13 maja 2022. Źródło:
https://nid.pl/2022/04/13/ruszyl-nabor-do-programu-wspolnie-dla-dziedzictwa-w-2022-
roku/

Konkurs "Wspólnie dla dziedzictwa"  jest
przeznaczony dla stowarzyszeń oraz fundacji.
Jego celem jest tworzenie warunków do
zrównoważonej ochrony dziedzictwa
kulturowego i wykorzystania jego wartości dla
rozwoju społecznego obecnych i przyszłych
pokoleń Polaków. 

iuro Programu „Niepodległa” ogłasza
nabór wniosków do Rządowego
Programu Dotacyjnego „Koalicje dla
Niepodległej” 2022 (Priorytet 2,
Schemat 2A Wieloletniego Programu
Rządowego „Niepodległa”).
Budżet programu wynosi 1 mln zł.



projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w
szczególności upamiętniające postacie i wydarzenia ważne dla historii lokalnej –
warsztaty, gry terenowe, spacery i rajdy tematyczne, konkursy, gry miejskie, projekty
interdyscyplinarne;
lekcje i spotkania tematyczne, wykłady, panele dyskusyjne
wystawy (wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i
historycznych, murale, prace porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach i
miejscach o znaczeniu historycznym, archiwa społeczne;
rekonstrukcje wydarzeń historycznych.
działania on-line: wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzenia i
spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych.

Celem strategicznym programu jest włączenie mieszkańców Polski w działania związane
ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i
odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z
różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.
Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w
oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność,
solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka. 
Rodzaje kwalifikujących się zadań:

1.

2.
3.

4.
5.

Termin realizacji projektów: od 01 lipca 2022 r. do 20 listopada 2022 r. 
Termin składania wniosków: do 16 maja 2022 roku do godziny 15.59. Zgłoszeń można
dokonywać przez system Witkac.
źródło: https://niepodlegla.gov.pl/grants/nabor-w-programie-dotacyjnym-koalicje-dla-
niepodleglej-2022/

Program ma na celu wyrównywanie
szans edukacyjnych dzieci z
ograniczonym dostępem do
nowoczesnych form edukacji, z gmin
liczących nie więcej niż 25 tys.
mieszkańców.

przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku 2-9 lat,
zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu związanego z realizacją Projektu,
doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli/edukatorów w ramach tematyki
realizowanego Projektu, koszt nie może przekraczać kwoty 4 000,00 zł brutto,
usługę księgową- max. 500,00 zł brutto i koordynację -max. 1000,00 zł brutto.

Dofinansowanie może być przeznaczone w szczególności na :

I ścieżka dotyczy dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej lub szkolnej, kierowana
jest do dzieci w wieku 3-9 lat,
II ścieżka obejmuje dzieci nieuczestniczące w żadnej formie edukacji przedszkolnej,
kierowana jest do dzieci w wieku 2-5 lat,
Fundacja wybierze maksymalnie 30 projektów z dofinansowaniem do 15 tys. zł.
źródło: https://www.fundacja.bgk.pl/program/na-dobry-poczatek/

https://witkac.pl/#contest/view?id=21235


TEGO NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ...
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CZWARTEK: 11.00 –18.00
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