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DZIEJE SIĘ...

OSP w Krzydlinie Małej bez względu na porę roku działają na
wysokich obrotach. Ich niespożyte pokłady energii obserwować
mogliśmy również w lipcu- za sprawą projektu "Integracja Lokalnej
Społeczności poprzez poznawanie walorów Krainy Łęgów
Odrzańskich" strażacy zorganizowali rajd rowerowy i spływ
kajakowy.

Wakacje w pełni- wysokie temperatury nie pomagają w
aktywności na zewnątrz. Jednak te organizacje, które
realizują projekty dla dzieci właśnie teraz mają pełne ręce
roboty. 

Pasieka Zuzia w Domaszkowie to miejsce do
którego zawitała grupa  młodych ludzi i ich
opiekunów z miejscowości - Krzydlina Mała,
Krzydlina Wielka, Uskorz, Wołów, Rudno, Brzeg
Dolny. W pasiece czekali na nich wspaniali ludzie
z niesamowitą pasją i wiedzą o pszczołach.
Uczestnicy wycieczki  słuchali niezwykłych
opowieści o życiu pszczół, o tym jak wygląda ich
praca, czym jest pożytek, oraz jak wygląda
pszczela rodzina. Dowiedzieli się również
dlaczego świat bez pszczół przestanie istnieć. 

24 lipca, w piękny, słoneczny dzień,
przedstawiciele Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej oraz mieszkańcy gm. Wołów
udali się do miejscowości Sądowel, gdzie
rozpoczął się spływ kajakowy rzeką
Baryczą. 12-kilometrowa trasa po
spokojnych wodach pozwoliła na relaks
oraz podziwianie unikalnych walorów
przyrodniczych. Na mecie - w
miejscowości Osetno OSP zorganizowało
dla wszystkich uczestników ognisko
integracyjne. Turystyka wodna powinna
zdecydowanie być tematem większej
ilości projektów- liczymy na ciekawe
inicjatywy lokalnych organizacji- sukces
gwarantowany.



Kto zna strażaków z Krzydliny Małej ten wie, że powiedzenie
"mówisz-masz" odnosi się do ich stylu działania. W stosunkowo
krótkim czasie potrafią zorganizować pełen atrakcji dzień
integracyjny i zaprosić do współdziałania oddział chętnych
wolontariuszy, którzy dzielą się swoją wiedzą, pasją i pomysłami, by
uczestnicy wydarzeń doświadczyli niezapomnianych wrażeń.

 Przykładem takich działań jest event
Integracyjny  międzynarodowa z
dziećmi z Ukrainy, które w ramach
wycieczki zorganizowanej przez
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci-Oddział
Mazowiecki przebywali w Krzydlinie
Małej. Uczestniczyły w nim dzieci z
Ukrainy, przedstawiciele Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej, najmłodsi
mieszkańcy wsi oraz strażacy, którzy
wraz z młodzieżą wcielili się w rolę
animatorów. Zabawa była przednia,
uśmiechnięte buzie były najlepszym
prezentem dla organizatorów.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Łęgów
Odrzańskich zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych,
grup nieformalnych, liderów lokalnych, mieszkańców,
przedstawicieli instytucji oraz przedsiębiorców do czynnego
zaangażowania się w prace nad dokumentem mającym realny
wpływ na ukierunkowanie strumienia środków unijnych w latach
2023-2027. Skład Zespołu będzie liczyć maksymalnie 15

osób, wśród których będzie co najmniej po
jednej osobie z każdego sektora, co najmniej
jedna osoba reprezentująca środowiska
senioralne i co najmniej jedna osoba poniżej 25
roku życia. Prace Zespołu będą odbywać się nie
częściej niż 2 razy w miesiącu, w siedzibie biura
LGD w Ścinawie lub z wykorzystaniem
internetowych środków komunikacji.Podpisane
zgłoszenie można przysyłać na formularzu
mailem, na adres: biuro@lgdodra.pl lub
dostarczyć osobiście do biura LGD KŁO do dnia
19.08.2022 r. do godz. 15.00.



Kluby sportowe z powiatu wołowskiego tradycyjnie podczas wakacji
organizują obozy sportowe, gdzie dzieci i młodzież aktywnie
spędzają czas w gronie rówieśniczym. Niezliczona ilość atrakcji i
idealna pogoda sprawiają, że humory dopisują.
UKS Wińsko prowadzący od 2015r. Akademię zrzeszającą małych miłośników piłki
nożnej z gm. Wińsko w lipcu zorganizowało warsztaty ogólnorozwojowe- nie zabrakło
torów przeszkód, kąpieli, zabaw na piasku- wszystko to czekało na uczestników na
miejscu- przy wykorzystaniu sportowej i turystycznej infrastruktury- np. sali sportowej,
boiska i kąpieliska udało się przeprowadzić różnorodne zajęcia- kluczową rolę odgrywa tu
pasja trenera- p. Tomka, który potrafi przekonać do sportu każdego:)

W Żerkowie nie ma nudy- dzieci aktywnie spędzają czas, a pomaga
im w tym Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Żerków, które
pozyskało dofinansowanie w ramach art. 19a i organizuje
tematyczne warsztaty, które wspomagają kreatywność i zacieśniają
więzi koleżeńskie.
Projekt Lato pełne wrażeń- Żerków 2022" finansowany z budżetu gminy Brzeg Dolny to
przykład tego jak proste czynności mogą angażować lokalną społeczność- wspólne
wykonanie wielkoformatowej gry w warcaby oraz kółko i krzyżyk  to modelowy przykład
upcyklingu- dawanie drugiego życia rzeczom. Uczestnicy świetnie radzili sobie w
majsterkowaniu, a przedstawicielki stowarzyszenia po raz kolejny wyśmienicie
sprawdziły się w rolach animatorek. Na drugim spotkaniu każdy mógł spróbować swoich
sił w samodzielnie wykonanych grach, jak również pobawić się np. chustą Klanza
zakupioną w ramach projektu. Na ochłodę - zdrowe koktajle z sezonowych owoców.
Liderki dbają o prawidłowe nawyki żywieniowe dzieci z Żerkowa i już teraz zapraszają na
kolejne wakacyjne warsztaty. Szczegóły niebawem na FB: Żerków Mieszkańcy.
 



Akcja letnia jak co roku współfinansowana jest z gm. Brzeg Dolny.  W tym roku Wielka
Gra Terenowa "KROKODYL XXIX" odbyła się między 11 a 24 lipca i uczestniczyło w niej
ponad 100 dzieci. Zuchy spędziły na obozie tydzień, natomiast harcerze prawie 2
tygodnie. W związku z poszerzeniem bazy kajakowej- w tym roku uczestnicy mieli do
dyspozycji aż 10 kajaków- okazji do ich wykorzystania było mnóstwo- jak zawsze pogoda
na obozie dopisała i harcerze chętnie korzystali z możliwości pływania na kajakach. 
 Kadra instruktorska przyjechała do Lginia z głowami pełnymi pomysłów, różnorodne
warsztaty urozmaicały czas, ale też uczyły kompetencji miękkich. Kolejne pokolenia
zuchów i harcerzy przeżyły niezapomnianą przygodę, nawiązało nowe znajomości,
odkryło w sobie mocne strony i chęć przebywania blisko natury.

Harcerze również na wyjeździe. Stanica harcerska w Lginiu po raz
kolejny gościła dzieci i młodzież zrzeszoną w HO "Cichociemni". 
 Spływy kajakowe, gry terenowe, rajdy piesze, spanie pod
gwiazdami...Atrakcje można wyliczać w nieskończoność

Fundacja Eventsilesia realizuje projekt "Rowerem przez łęgi" w
ramach programu "Aktywni obywatele KŁO"- wycieczki, spotkania,
rozmowy pomagają w odkrywaniu przyrodniczych skarbów, jak
również integrują mieszkańców okolicznych wsi.



 3 lipca na nowo zakupionych rowerach grupa kilkunastu osób odwiedziła atrakcje
kulturowe i krajobrazowe obszaru Krainy Łęgów Odrzańskich. Wydarzenie miało na
celu przetestowanie pętelki łączącej atrakcje wschodniej części Wzgórz z trasą
Rowerowego, Prawobrzeżnego Szlaku Odry.  Przebiegła ona od Wińska-Smogorzówek-
Nieszkowice-Trzcinica Wołowska-Głębowice-Białków-Grzeszyn- do Wińska- łącznie 27
km. Po drodze uczestnicy zatrzymali się na chwilę w  Garnierówce-  odremontowanym,
praktycznie z ruin, Pokarmelitańskim Zespołe Kościelno- Klasztornym w Głębowicach,
Stanowisku reintrodukcji Susła Moręgowanego między Głębowicami, a Brzózką oraz
Obserwatorium Astronomiczne w Białkowie z zabytkowym koronografem. Polecamy za
przykładem Eventsilesii wsiąść na swój jednoślad i skorzystać właśnie z tej trasy, która
polecana jest również dla mniej wprawionych w rowerowych bojach turystów. 

Spotkanie było częścią projektu pn.
“Muzykujące Rodziny Krainy Łęgów
Odrzańskich” i było realizowane w ramach
projektu grantowego “Aktywni obywatele
Kraina Łęgów Odrzańskich”. W ramach
zadania powstał wielopokoleniowy zespół
muzykujących rodzin, który skupił
miłośników o wielu różnych talentach do
grania i śpiewania.  Po muzycznej uczcie
uczestnicy integrowali się przy ognisku  

Do Garnierówki oprócz rowerzystów zawitali ostatnio również
muzycy- a dokładniej muzykujące rodziny.  Wspólnie spędzony czas
był pełny pozytywnych emocji, które sprzyjały odkrywaniu
ukrytych talentów.

https://www.facebook.com/garnierowka/?__cft__[0]=AZVHRXuXyrWa9lBCd2dPlx4C3h2BDB_7PQnGqDfBs4beRUEqZECiyeyFJ-DyOmPLhdrE4E_GMHfO5gmXeNjGYxTv6z9ABm4AVoRqH36DgZhfY1raMV8cT9dU06AEs2cl7Jpag1O51VjDYTY9B1FbryhcJscDLRsBYEBuO-dP9wSyXw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/KrainaLegowOdrzanskich/?__cft__[0]=AZXmlW-_M-EFlOqUiR234ebrI5r_llmtYdOEYleWMKYAxidsrJPYL9pXVBqA5CwjRCAsiSRmJ9Y1FfyvXRmH8_XnJAeGJbvuVY_KWJ_WkGLccVl4RTilcMSwAI30fUoWL0s5l5cbuPSUFRBlpHKgt1KN00NN6K2R-oWqCvu3TPJeMwfWHp-3I1ncrsUSo8Uj_WY&__tn__=kK-R


Pozostajemy w Rudnie- nie tylko dlatego że jest tam cudnie :) , ale
też dlatego, że niebawem rozpoczyna się cykl warsztatowy w
ramach projektu " Eko-Naturalni Jak zrozumieć i żyć w przyjaźni z
naturą", realizowanego przez stowarzyszenie z tej wsi. Pytamy
prezeskę o plany na najbliższe miesiące.
Monika Kwolik: "Stowarzyszenie jest w trakcie podpisywania umowy, więc powoli
ruszamy z naszymi działaniami. W sierpniu odwiedzimy Pasiekę Zuzia w Domaszkowie
oraz Centrum Edukacji Ekologicznej w Trzcinicy Wołowskiej. Wiedza na temat pszczół
oraz leśnych zwierząt przyda nam się do projektowania ogrodu, gdzie np. mile widziany
będzie jeż lub sikorka czy pleszka, jak również wszelkiego rodzaju zapylacze. Uczestnicy
projektu zrozumieją i będą aktywnie wdrażać postawy indywidualnej odpowiedzialności
za środowisko. Dzięki udziałowi w terenowych wyprawach połączonych z warsztatami,
staną się świadomymi ambasadorami przyrody i ekologi powiatu wołowskiego. Wraz z
rozpoczęciem roku szkolnego rozpoczniemy cykl spotkań stacjonarnych. Wszelkie
informacje umieszczać będziemy na blogu projektowym, który właśnie tworzymy".

Dzień Owada za nami- wydarzenie edukacyjne zorganizowane w
Rudnie przez Fundację EduSilesia- gratka dla małych i dużych
miłośników przyrody i solidna dawka wiedzy.
Za sprawą pana dr Adama Malkiewicza, uczestnicy mogli poprawnie zidentyfikować
owady. By mieć możliwość zdiagnozowania ich jak najwięcej grupa udała się na
śródleśną polanę, która obfitowała w różnorodne gatunki kwiatów- przysmak motyli. Po
złapaniu do siatki, a następnie umieszczeniu w specjalnych pojemnikach można było z
bliska przyjrzeć się ciekawym wzorom, ubarwieniu, kształtom. Oczywiście obecni na
spotkaniu poszukiwacze przyrodniczych przygód byli zainteresowani również innymi jej
aspektami- nie obyło się bez pytań o okoliczne kałuże albo kamienie, co potwierdza tylko
dużą dociekliwość- cechę niezwykle pożądaną na tego typu praktycznych warsztatach w
terenie. 



Za nami 4 spotkanie sieciujące zorganizowane przez Stowarzyszenie
Propago. Tym razem spotkaliśmy się w Radeczu- omawialiśmy
bieżące działania organizacji, pomysły na projekty oraz możliwości
ich finansowania. Sieciowanie daje nam możliwość podjęcia
wspólnych inicjatyw- wykorzystując lokalne zasoby polepszamy ich
jakość.  

W lecie głównymi odbiorcami działań
lokalnych ngosów są dzieci-
rozmawialiśmy o tym jak sprawić, by
chętnie uczestniczyli w zajęciach,
wydarzeniach, piknikach, jak dotrzeć
do nich z informacją oraz w jaki
sposób zaangażować tą grupę
wiekową w organizację-np. właśnie w
poinformowanie swoich rówieśników
o wydarzeniu,  przygotowanie terenu
piknikowego lub playlisty na
dyskotekę. Niebawem zakończenie
wakacji- każde z ngosów obecnych na 

spotkaniu planuje uczcić to w swoim własnym stylu- np. poprzez hawajskie party, piknik
ngo lub kino pod chmurką. Zapowiada się wiele atrakcji- by ich nie przegapić polecamy
śledzić profil fb organizacji pozarządowych z powiatu wołowskiego.

29 lipca w Radeczu odbyły się warsztaty plastyczne pt.: "Pocztówka
z wakacji", sfinansowane w ramach uproszczonej oferty zadania
publicznego z gminy Brzeg Dolny. 

Podczas spotkania dzieci stworzyły
projekty pocztówek ze swojej
miejscowości, które w późniejszym
etapie wzbogacone będą o autorskie
zdjęcia wybranych lokalizacji, ale także
ważnych z punktu widzenia autora
ludzi, zwierząt czy rzeczy- prowadzące
zwróciły uwagę na dowolność
tematów- wszak każdy z uczestników
postrzega Radecz nieco inaczej.
Zeskanowane zdjęcia i części
rysunkowe dzieci połączą w programie
graficznym- niebawem  kolejne
pocztówkowe spotkanie.



JGra obfitowała w eksperymenty
chemiczne i fizyczne, zagadki logiczne,
pozwalała sprawdzić swoją orientację w
terenie, ale przede wszystkim pracę w
zespole- komunikacja była w tym dniu
kluczową kompetencją, którą rozwijali
uczestnicy. Na każdym etapie gry dzieci
były wspierane przez organizatorów i
rodziców, jednak grupy perfekcyjnie
poradziły sobie z zadaniami i wyróżniały
się poziomem samodzielności, logicznego
myślenia i wiedzy z zakresu przyrody,
matematyki, chemii. Wydarzenie jest
kolejnym przykładem edukacji poprzez
zabawę w wykonaniu Klubu- brawo!

Koło Gospodyń Wiejskich z Piskorzyny w  lipcu zorganizowało cykl
spotkań edukacyjnych przybliżających świat owadów. Działania
ekologiczne w ramach projektu "Owadzie osiedle pod..." ze środków
programu Działaj Lokalnie, mają również na celu stworzenie
tytułowych owadzich osiedli.

 31 lipca na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego i Rynku w Brzegu
Dolnym odbyła się Wakacyjna Gra Terenowa dla dzieci ze szkół
podstawowych. Jej organizatorem był Klub Dolnobrzeskich
Naukowców- grupa nieformalna, która otrzymała dofinansowanie
na projekt w ramach Programu Dolnośląskie Małe Granty.

Wspólnymi siłami w Piskorzynie i Narokowie
wykonane zostaną ich aż  cztery. Zawierać będą
zakupione oraz stworzone przez mieszkańców z
przyciętych palet domki dla owadów, w których
niedługo zadomowią się mali mieszkańcy.  W tych
miejscach zostaną również ułożone tzw. stosiki z
kamieni, korzeni, by stworzyć miejsca rozwoju i
zimowania dla owadow. Odbędą się warsztaty w
których dzieci i dorośli będą mogli sami na torbie
wybielić swojego owada. Przy każdym osiedlu
przez mieszkańców zostaną nasadzone rośliny
"miododajne". Pierwsze spotkania oko w oko z
owadami już za małymi obserwatorami z
Piskorzyny. Podczas nocnych "łowów" z
przyrodnikiem Krzysztofem Koniecznym udało im
się zaobserwować całkiem sporo okazów.



Mimo większej świadomości
odpowiedzialności za prawidłowe
prowadzenie ngo, stale nie
jesteśmy pewni czy nasze
kompetencje są wystarczające by
np. dobrze zarządzać zmianą, czy
jesteśmy dobrze przygotowani na
to co nieoczekiwane- wiele rzeczy
robimy "na czuja"- warto wtedy
skorzystać z tutoringu, który
również oferujemy. 

25 lipca prezeska Propago uczestniczyła
w spotkaniu sieciującym Dolnośląskiej
Sieci Inkubatorów NGO. Tym razem
gospodarzem spotkania było
Stowarzyszenie Interclub Femina ze
Zgorzelca, które od kilkunastu lat prężnie
działa w rejonie przygranicznym..
Tematem warsztatów były metody pracy
z przedstawicielami ngo  w ramach 
 doradztwa, rozpoznawanie typów
charakteru, pobudzenie empatii i
zrozumienia problemów z jakimi muszą
się zmierzyć. Następne spotkanie
zaplanowane jest w sierpniu, w siedzibie
LGD "Kraina Wzgórz Trzebnickich".

Choć sezon urlopowy w pełni, liderzy organizacji pozarządowych
znaleźli czas na rozmowę z doradczyniami. Coraz częściej ich
głównym tematem jest długofalowe planowanie, a nie skupianie
się na tym co tu i teraz. 

Z ŻYCIA CAO...

W tym miesiącu realizowaliśmy również
doradztwo mobilne w siedzibie
Stowarzyszenia Jezierzyca, a zarazem
Łęgowej Zagrodzie, gdzie Irena
Machlowiec- prezeska, liderka,
artystyczna dusza prowadzi swoje zajęcia
rękodzielnicze.

Wsparcie w różnych procesach prowadzących do rozwoju organizacji ułatwi osiągnięcie
zamierzonych celów. W tym miesiącu skorzystało z tej możliwości Stowarzyszenie
Historii Wołowa.



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



Dotacje można przeznaczyć na:
a) działania służące wzmocnieniu dziennikarstwa śledczego na poziomie lokalnym i
ponadlokalnym, w tym np. opracowanie założeń i wdrożenie stabilnego
ponadredakcyjnego mechanizmu finansowania dziennikarstwa śledczego; tworzenie i
funkcjonowanie międzyredakcyjnych zespołów śledczych zajmujących się wybranymi
wspólnie tematami; uruchomienie programu mentoringowego dla młodych
dziennikarzy/dziennikarek prowadzonego przez doświadczone osoby specjalizujące się
w dziennikarstwie śledczym;
b) działania służące nawiązywaniu i wzmacnianiu relacji (sieciowaniu) oraz wymianie
doświadczeń między dziennikarzami, wydawcami i redakcjami, w tym np. wspólne
inicjatywy międzyredakcyjne dotyczące zarówno treści dostarczanych odbiorcom, jak i
rozwiązań usprawniających funkcjonowanie redakcji; współdzielenie zasobów i narzędzi;
c) działania edukacyjno-rozwojowe skierowane do środowiskadziennikarskiego w tym np.  
uruchomienie programu stażowego dla młodych dziennikarzy i dziennikarek mediów
lokalnych i obywatelskich w innych redakcjach (w tym na poziomie centralnym); program
szkoleniowo-rozwojowy dla młodych dziennikarzy i dziennikarek lokalnych i
obywatelskich; szkolenia i doradztwo indywidualne w obszarze cyfryzacji mediów i
wykorzystania nowych technologii, czy prawnych aspektów dziennikarstwa,
d) działania rzecznicze zmierzające do przyjęcia lub modyfikacji prawa lub
ogólnokrajowych polityk publicznych dotyczących funkcjonowania
mediów;
e) działania strażnicze i interwencyjne: monitorowanie działań i decyzji instytucji
publicznych, które mają wpływ na działalność mediów,
f) inne działania skierowane do szerszego grona mediów lokalnych i/lub obywatelskich,
które wspierają pełnienie przez nie wspomnianych wyżej funkcji, kluczowych z
perspektywy współczesnej demokracji i ochrony porządku demokratycznego
termin składania wniosków: od 14 lipca 2022 r. (od godziny 12.00 w południe)
do 5 września 2022 r. (do godziny 12.00 w południe)
Termin ogłoszenia wyników: do 31 października 2022
Realizacja projektu, a więc i okres wykorzystania dotacji, może się zacząć
najwcześniej 1 listopada 2022 r. i musi się zakończyć najpóźniej do 30 kwietnia
2024. Budżet programu to 750 000 EUR. źródło: https://aktywniobywatele.org.pl

KONKURSY, DOTACJE, SZKOLENIA 

Fundacja Stocznia w konsorcjum z Fundacją im. Stefana
Batorego i Fundacją Akademia Organizacji
Obywatelskich zapraszają do składania wniosków w
konkursie Media dla demokracji organizowanym w
ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz
Krajowy. Konkurs jest finansowany z Norweskiego
Mechanizmu Finansowego 2014-2021.



6 lipca 2022 roku startuje nabór do
Ogólnopolskiego Konkursu Ofert
2022 (OKO 2022) w ramach programu
„Pro defensione, pro historia -
wspieramy oddolne inicjatywy
historyczne, patriotyczne i
proobronne dla Polski - II edycja na
lata 2022-23” .

Konkurs jest skierowany do grup nieformalnych (min. 3 osoby, w tym jedna – lider musi
być osobą pełnoletnią).
Macie pomysł na piknik, festyn, wycieczkę tematyczną, kurs, szkolenie czy turniej
strzelecki, żywą lekcję historii lub inną aktywność historyczną, patriotyczną czy
proobronną a brakuje Wam środków? Złóżcie swoją ofertę projektową w OKO 2022 w
terminie od 6 lipca do 6 sierpnia 2022 r. poprzez formularz google
bit.ly/pdph2_OKO2022
a Wasz projekt może otrzymać wsparcie o wartości do 4500 zł.
Realizacja Waszych projektów musi się mieścić w terminie od 28 sierpnia do 30 listopada
2022 r.
Wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie na naszej stronie https://pdph.pl/ i profilu
facebook https://www.facebook.com/pdph2018
Organizatorem OKO 2022 w ramach PDPH 2022-23 jest Pomorskie Stowarzyszenie
Aktywności Terenowej PSAT facebook.com/PSAT2015

Projekt może dotyczyć:
a) budowy elementów infrastruktury sportowej lub kulturalnej takich jak, np. siłownia
plenerowa, ścieżka sportowo-edukacyjnej, sportowy placu zabaw, ścianka wspinaczkowa,
park linowy, boisko do lekkoatletyki, np. bieżnia, podstawowe boiska do gier
zespołowych, boisko do gry w szachy, strzelnica, namiot/hala sportowa, zadaszenie
boiska/kortu/widowni, kontener z szatniami/węzłem sanitarnym/magazynem sprzętu
sportowego, pomost do cumowania żaglówek, kajaków, tor łuczniczy, tor wrotkarski, tor
rolkowy, skate-park, ścieżka rowerowa, wiata rowerowa, amfiteatr, scena zewnętrzna,
kino plenerowe, teatr plenerowy, ścieżka kulturalno- edukacyjna, edukacyjny plac
muzyczny itp.,

W ramach konkursu „SPORTOWO KULTURALNIE
LOKALNIE” Fundacja LOTTO im. Haliny
Konopackiej wspiera realizacje projektów
infrastrukturalnych poprzez udzielanie
darowizn pieniężnych na budowę lub remont
oraz zakup niezbędnego wyposażenia obiektów
sportowych i kulturalnych.

https://bit.ly/pdph2_OKO2022?fbclid=IwAR3TMm4793QKHria6dx2IBY0WuVdBnHo3MBAfcPjBCFVFFI_nsR78QdKUK0
https://pdph.pl/?fbclid=IwAR1sf7gNoh9wgliuW-Gi6eipbdO3locuE27mOHJPQZrMCuVbDSyKOgIDt6k
https://www.facebook.com/pdph2018/?__cft__[0]=AZX0fRcfIcSZcOPF-WJydCuIZnbXJFu6q8nsikJLSxbWjvZ8CpJtW1aurpitYWtrIgAxWNndMjAxy5n8dnjZkpMYLKPeZkIW19M6IEaS3w5haiT07TmratVm7-lSnlTgmsA4NYQ4RcCNTndwve_V0VhqPq1gqB4SRFJxuW9S1n8wk-YnlBP8AxF3eObeJOH3Dge0UffZt0TISExFS3Xia8M4&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/PSAT2015/?__cft__[0]=AZX0fRcfIcSZcOPF-WJydCuIZnbXJFu6q8nsikJLSxbWjvZ8CpJtW1aurpitYWtrIgAxWNndMjAxy5n8dnjZkpMYLKPeZkIW19M6IEaS3w5haiT07TmratVm7-lSnlTgmsA4NYQ4RcCNTndwve_V0VhqPq1gqB4SRFJxuW9S1n8wk-YnlBP8AxF3eObeJOH3Dge0UffZt0TISExFS3Xia8M4&__tn__=kK-y-R


b) rewitalizacji/remontu obiektów sportowych bądź kulturalnych takich jak, np. naprawa
dachu, wymiana okien, wymiana podłogi/nałożenie nawierzchni antypoślizgowej,
naprawa/wymiana nawierzchni boiska, naprawa ogrodzenia, remont sali
gimnastycznej/bibliotecznej, np. malowanie, modernizacja oświetlenia, modernizacja
nagłośnienia, modernizacja istniejącego zaplecza szatniowo-sanitarnego, modernizacja
widowni, adaptacja pomieszczeń do celów sportowych lub kulturalnych, modernizacja
sceny, rewitalizacja amfiteatru/kina plenerowego itp.,
c) wymiany/zakupu wyposażenia trwałego infrastruktury sportowej bądź kulturalnej, np.
piłkochwyty, trybuny, ławki, krzesła/fotele dla widzów, sprzęt sportowy, np. drabinki
ścienne, trenażery, bieżnie, bramki, kosze itp., wyposażenia zaplecza sanitarno-
szatniowego, np. umywalki, prysznice, szafki, stojaki na rowery, regały na książki,
audiobooki, stoły i krzesła do zajęć kulturalnych, telebimy, ekrany, ekrany pneumatyczne,
projektor, pianino/fortepian, książkomat, kurtyna itp.,
d) zakupu wyposażenia ruchomego np. piłki, znaczniki, pachołki, książki, audiobooki itp.
pod warunkiem, że wartość tego typu kosztów nie przekroczy 10%  Darowizny.
W czasie trwania konkursu poprzez stronę www.gramywygrywamy.pl każdy może opisać
lokalne potrzeby tj. czego brakuje w jego najbliższej okolicy i jakich inwestycji
infrastrukturalnych w obszarze sportu lub kultury by oczekiwał. Jeżeli zgłoszony w
konkursie projekt będzie odpowiadał na zapotrzebowanie znajdujące się na stronie
www.gramywygrywamy.pl to w trakcie oceny dostanie dodatkowe 10 punktów. Projekty
będą oceniane przez zespół ekspertów, a najlepsze z nich (do 5 w każdym
województwie) będą przedmiotem głosowania graczy LOTTO. Na podstawie listy
rankingowej powstałej w wyniku głosowania, w każdym województwie zostaną wyłonieni
laureaci konkursu, którzy otrzymają darowiznę na realizację zgłoszonych inwestycji
infrastrukturalnych. źródło: https://www.fundacjalotto.pl/sportowo-kulturalnie-lokalnie-
start-nowego-programu/

 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.

Wnioski promujące Lasy Państwowe 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.
Dotacja w wysokości max. 10 tys. zł, nie jest wymagany wkład własny, termin składania
wniosku- 30.09.2022. Źródło: https://www.cilp.lasy.gov.pl/konkurs-dla-klubow-
sportowych

http://www.gramywygrywamy.pl/
http://www.gramywygrywamy.pl/
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CZWARTEK: 11.00 –18.00
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