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DZIEJE SIĘ...

Tradycyjnie zaglądamy w progi Fundacji MY- tam bez względu na
porę dużo się dzieje, jednak teraz Natalia, Róża i Mariusz mają
naprawdę dużo pracy- prowadzą jednocześnie  kilka projektów.
Mimo dużego tempa, nie ma tu mowy o spadku jakości- wręcz
przeciwnie- każde zajęcia to autorskie pomysły i  ciekawe tematy .

Wakacje w pełni- sektor pozarządowy jak co roku o tej
porze organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży. Jest to nie
tylko czas zabawy, jednak edukacja w wykonaniu
pozytywnie zakręconych przedstawicieli III sektora to sama
przyjemność- dlatego letnie aktywności cieszą się
niesłabnącą popularnością .

Fundacja jest wzorem, do którego powinny aspirować nie tylko lokalne organizacje o
profilu kulturalnym- w swoich działaniach wyznacza ona tak wysokie standardy, że ngosy
z całej Polski mogą śmiało czerpać z jej doświadczenia. Kreatywny i dobrze
zorganizowany zarząd to tylko połowa sukcesu. Ciągły głód poszukiwań nowych dróg
prowadzących do zrozumienia sztuki, świadomego jej odbioru i opowiadania o niej
czytelnym językiem, widoczny jest na każdym spotkaniu organizowanym przez Fundację
MY. Okazji ku temu jest ostatnio bardzo wiele. Zakończyły się spotkania w ramach
projektu "Muzyczne Wakacje"  finansowanego z budżetu Powiatu Wołowskiego.
Odbywały się one w Lubiążu oraz w Wołowie i zabrały dzieci w muzyczną podróż,
zainspirowaną sztuką, otoczeniem, naturą i emocjami.  Za sprawą projektu "Jazzda na
rowerze" dofinansowanym z gminy Wołów- mieszkańcy mieli okazję spędzić lipcowe
poranki właśnie na jednośladzie- integracja i rekreacja podczas wakacji to priorytet-
dlatego też nie mogło ich zabraknąć w ofercie zajęć Fundacji. 
Uczniowie z SP1 spotykają się podczas warsztatów artystycznych w ramach projektu
"Kierunek Sztuka" dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w
ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. W wyniku ich pracy powstały
ceramiczne litery, które niebawem będą częścią przestrzeni miejskiej. W tym samym
czasie inna grupa młodych pracuje nad kształtem ZINa artystycznego. "Zbliżenie na
miasto" w obiektywie młodego człowieka to projekt realizowany w ramach programu
"Równać szanse" 2021 i już niedługo dobiegnie końca, a my będziemy mogli wreszcie
zatopić się w lekturze nowego czasopisma.  
Zapewne druga część wakacji będzie tak samo emocjonująca jak lipiec- dlatego
nieustannie zachęcamy do śledzenia info o bieżących wydarzeniach organizowanych
przez Fundację MY.



Jednak przed zabawą  dzieciaki zadbały o to, by miejsca które odwiedzają podczas letnich
wędrówek były czyste- pierwsze spotkanie projektowe upłynęło pod znakiem porządków.
Grupa dzieci wraz z opiekunami wybrała się do pobliskiego lasu- wyposażeni w rękawice i
worki  oczyścili ze śmieci pokaźną część terenu. Dwa tygodnie później przyszedł czas na
emocje sportowe- zorganizowany został turniej piłki nożnej oraz konkurencje
sprawnościowe. Na terenie wokół świetlicy odbyło się nocowanie w namiotach- długo
wyczekiwane przez wszystkie dzieci. Nad ich bezpieczeństwem czuwali wyznaczeni w tym
celu rodzice- jest to przykład super inicjatywy, która bez większych nakładów finansowych
gwarantuje niezapomniane przeżycia. Nie jest to koniec letnich atrakcji w Żerkowie- 14.08
zaplanowane są warsztaty "Zdrowo i kolorowo"- dzieciaki będą miskować...sezonowe
warzywa i owoce i robić z nich pyszne koktajle. Tydzień później uczestnicy projektu
wyruszą na spotkanie z dinozaurami- czeka ich wycieczka do Juraparku w Krasiejowie. 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Żerków realizuje projekt
"Wakacyjna przygoda" dofinansowany ze środków gminy Brzeg
Dolny pokazując tym samym, że lato na wsi jest pełne
niespodzianek i okazji do wspólnej zabawy. 



 Pierwszy z nich pn. 'Korzyści z natury' realizowany jest ze środków Działaj Lokalnie
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Projekt bazuje na poznawaniu natury i
obcowaniu z nią na różne sposoby. 29.07 mieszkańcy Radecza i okolic odwiedzili Łęgową
Zagrodę w Krzelowie,  gdzie uczyli się rozpoznawać zioła, wykonali naturalne mydełka
oraz  czerpali papier. Oprócz praktycznych umiejętności uczestnicy usłyszeli wiele
ciekawostek dotyczących roślin leczniczych, których prawdziwą skarbnicą są podania i
przysłowia ludowe. Irena Machlowiec- prowadząca warsztaty zna ich bardzo dużo,
chętnie się nimi dzieli i zachęca do poszukiwań ziół w kulturze polskiej na własną rękę.

Radeczańskie stowarzyszenie również organizuje czas letni
najmłodszym mieszkańcom swojej wsi- 2 projekty toczące się
równolegle gwarantują bogatą ofertę i mnóstwo ciekawych
tematów. Ich wspólnym mianownikiem jest dbanie o naturę.

 Młodzieżowa Rada Powiatu Wołowskiego czas wakacyjny  spędza
bardzo pracowicie- poniżej przedstawiamy ich najważniejsze
inicjatywy w bieżącym miesiącu. Są one przykładami na to, że
współpraca się opłaca :)

Niebawem na
warsztatach zielarskich
wykonają nasadzenia ziół
do skrzyneczek, które
każdy z uczestników
zabierze ze sobą do
domu. Część z ziół
wykorzystana zostanie
na utworzenie ziołowego
zakątka przy świetlicy
wiejskiej. W ramach
drugiego projektu pn.
'Lato 2021 w Radeczu'
sierpień i wrzesień
upłyną pod znakiem
wycieczek oraz
warsztatów: pantomimy,
florystycznych oraz
plastycznych.

W lipcowe popołudnia dziedziniec Zamku Piastowskiego w Wołowie zapełniał się
amatorami królewskiej gry- szachów. Całe szczęście czasy, w których mogli oddawać
się tej rozrywce tylko królowie już dawno minęły.



 

24 lipca odbył się długo wyczekiwany Powiatowy Dzień Młodzieży- na gości czekało
mnóstwo atrakcji- główną z nich była inscenizacja Zemsty A. Fredry, w wykonaniu
uczestników projektu w ramach programu Równać Szanse, który realizowany jest przez
Stowarzyszenie Razem dla Rozwoju. Honorowymi gośćmi oprócz przedstawicieli
lokalnych władz byli członkowie Rady Młodzieży z Ząbkowic Śląskich, którzy przyjechali
do Wołowa w ramach dobrych praktyk - czyli wymiany doświadczeń z rówieśnikami z
naszego terenu, którzy reprezentowali powiat wołowski. Poziom organizacji tej imprezy
zasługuje na wyróżnienie- szczególnie, że większość młodych organizatorów nie miała
doświadczenia w tej dziedzinie. Na funpage'u FB Rady można obejrzeć relację z tego
wydarzenia, które zapewne na stałe wpisze się w kalendarz imprez.

 Jej propagowaniem w naszym powiecie
zajmuje się młodzież, która zaprosiła
mieszkańców powiatu do wspólnej partyjki.
Wszystko za sprawą kooperacji ze
Stowarzyszeniem Jezierzyca, które otrzymało
dotację w ramach otwartego konkursu ofert
Starostwa Powiatowego w Wołowie i zaprosiło
Radę do współpracy w organizacji działań.
Warsztaty z których dużo wynieśli zarówno
mniej jak i bardziej doświadczeni szachiści
prowadził Paweł Czarny.

 Akcja Letnia organizowana przez Harcerską Organizację
Cichociemni po raz kolejny zakończyła się sukcesem. Jak co roku
kilkudziesięciu harcerzy, zuchów oraz kadra instruktorska
spędziła aktywnie czas w Stanicy Harcerskiej Hufca ZHP Wschowa
w Lginiu.



 

Na miejscu przeprowadzona została Gra Terenowa "KROKODYL XXVIII", podczas której
uczestnicy doskonalili swoje umiejętności z zakresu pionierki, orientacji w terenie, jak
również integrowała się podczas śpiewogrania czy spływów kajakowych Szlakiem
Konwaliowym. Działania zostały dofinansowane przez Gminę Brzeg Dolny w ramach
uproszczonej oferty zad. publicznego(19a).

Grupa "Jesteśmy tu i teraz", w której skład wchodzą młodzi
mieszkańcy powiatu wołowskiego mogliby śmiało stworzyć
profesjonalną ekipę remontową. 

Zgodnie z obietnicą i założeniami projektu
"Młodzi Mistrzowie Aranżacji Przestrzeni
Lokalnej" realizowanego przez
Stowarzyszenie Bramy Inicjatyw
Kulturalnych w ramach programu Równać
Szanse, upiększa przestrzeń Wołowa-
obecnie pracuje nad muralem, który już
niedługo będziemy mogli podziwiać na
jednej ze ścian Pizzerii Papi. Po dobrze
wykonanej pracy uczestnikom należy się
nagroda w postaci wakacyjnej wycieczki,
którą samodzielnie zaplanują, następnie
zorganizują. Po prostu szkoła życia :)



Krystyna Laszkiewicz- prezeska
Propago reprezentowała nas na
spotkaniu sieciującym dolnośląskie
inkubatory ngo. Odbyło się ono w
Centrum na Przedmieściu, we
Wrocławiu.  Głównym tematem
spotkania był kwestie związane z
doradztwem prowadzonym przez nas
w ramach  "Pozarządowego Ostrego
Dyżuru" - projektu, którego
realizatorem jest Fundacja Merkury, a
w którym wraz z innymi dolnośląskimi
organizacjami doradczymi mamy
przyjemność uczestniczyć.
 

Z ŻYCIA CAO...

Centrum Aktywności Obywatelskiej działa bez przerwy. Również
w czasie wakacji zapraszamy was od poniedziałku do piątku. 

Z usług Moniki Kwolik w ramach doradztwa
księgowego korzysta coraz więcej
organizacji- bardzo słuszny kierunek :) 

Kasia Dorosz zajmująca się głównie
pomocą w pisaniu wniosków aplikacyjnych
również ma co robić :)

Spotkanie ewaluacyjne organizacji
realizujących projekty w ramach programu
Fundusz Pomocowy 2020 i 2021 było
okazją do wymiany doświadczeń i
pochwalenia się efektami działań :)



Przygotowanie oraz prowadzenie zajęć, kursów lub warsztatów, o charakterze
edukacyjnym lub rehabilitacyjnym, skierowanych do beneficjentów Projektu.
 Zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, potrzebnych do zrealizowania Projektu.
 Organizacja wydarzeń kulturalnych (maks. 4.500 zł brutto).
 Usługa księgowa związana z realizacją projektu (maks. 500 zł brutto).
 Koordynacja Projektu (maks. 500 zł brutto).
 Ewentualne porady specjalistyczne.

Organizatorem programu jest Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K.
Steczkowskiego.
Cele:
 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu poprzez realizację
inicjatyw w obszarze społecznym i technologicznym, mających na celu poszerzanie
wiedzy i rozwijanie umiejętności u osób w wieku 60+.
 2.Poprawa sprawności ruchowej i kondycji fizycznej poprzez grupową rehabilitację lub
fizjoterapię dla osób 60+.
 3. Rozwój zainteresowań kulturalnych: wydarzenia kulturalne skierowane do osób 60+
Projekt powinien być realizowany cyklicznie (nie chodzi o jednorazowe działanie). Dotację
przeznaczyć można na:

Dofinansowanie w ramach naboru otrzymuje 30 najlepszych projektów.
Termin składania wniosków: 5 sierpnia 2021
Źródło / Więcej informacji: https://www.fundacja.bgk.pl/program/generacja-6-0/

KONKURSY, DOTACJE, SZKOLENIA 

Celem konkursu jest przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu i technologicznemu poprzez realizację
inicjatyw w obszarze społecznym i technologicznym
skierowanych do osób w wieku 60+. Dotację mogą
otrzymać projekty realizowane na terenie gmin do
25.000 mieszkańców

„Polski Inkubator Rzemiosła” jest programem
obejmującym okres od 2021 do 2030 r.
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursach w
ramach Programu są wyłącznie organizacje
rzemieślnicze. 

Głównym celem programu jest wsparcie dla organizacji samorządu gospodarczego
rzemiosła, które wpłynie pozytywnie na rozwój ich kapitału ludzkiego i społecznego oraz
potencjału instytucjonalnego. Środki finansowe z programu pomogą zrealizować cele
statutowe organizacji rzemieślniczych oraz wpłyną pozytywnie na rozwój ich
przedsiębiorczości i kształcenia dualnego.

https://granty.pl/kalendarz/generacja-6-0-2/
https://www.fundacja.bgk.pl/program/generacja-6-0/


 Dotacje w ramach Konkursu są środkami przeznaczonymi na realizację zadanie  nr  1  – 
Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych.  
W ramach zadania przewidziano ścieżki: 
1) Ścieżka Rozwój potencjału infrastrukturalnego organizacji rzemieślniczych  
2) Ścieżka  Rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła oraz budowanie  partnerstw 
lokalnych
W ramach Ścieżki 1) przewiduje się finansowanie zasobów technicznych na potrzeby
działalności statutowej organizacji rzemiosła związanej z administrowaniem
przygotowania zawodowego w  rzemiośle, realizowanego na zasadach dualnego
systemu kształcenia, nadzorem nad jego  przebiegiem oraz realizacją egzaminów
zawodowych i szkolenia zawodowego osób dorosłych.  
Przewidywane jest udzielenie dotacji na doposażenie organizacji rzemieślniczych w
sprzęt techniczny (sprzęt IT); 
Maksymalna kwota dotacji w Ścieżce 1 wynosi 20.000 z
W ramach ścieżki 2) przewidziane jest wsparcie dla organizacji partnerstw lokalnych z
udziałem organizacji rzemieślniczych oraz  kampanii fundraisingowych organizacji
rzemieślniczych. 
Zadanie to jest istotne z racji potrzeby zwiększenia zaangażowania środowisk
rzemieślniczych we współpracę z podmiotami zewnętrznymi, m.in. związaną z
doradztwem zawodowym.  
 
Przewidywane jest udzielenie dotacji na: 
-tworzenie stron internetowych organizacji rzemieślniczych; 
-materiały promocyjne na działania promocyjne, informacyjne oraz edukacyjne na rzecz 
kształcenia dualnego. 
-szkolenia dla przedstawicieli organizacji rzemieślniczych  oraz kadry pracowników 
organizacji rzemieślniczych w zakresie kompetencji marketingowych, w tym pozyskiwania
funduszy zewnętrznych; 
-podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr pracowników organizacji rzemieślniczych, z 
uwzględnieniem doradztwa zawodowego
-analizy społeczno-gospodarcze na potrzeby działalności statutowej samorządu 
gospodarczego rzemiosła, w tym związanych z przygotowywaniem wykwalifikowanych 
kadr w rzemiośle; 
-doradztwo gospodarcze na potrzeby działalności statutowej samorządu gospodarczego 
rzemiosła; 
-budowę oraz funkcjonowanie partnerstw lokalnych z udziałem organizacji 
rzemieślniczych. 
Maksymalna kwota dotacji w Ścieżce 2 wynosi 20.000 zł
Możliwe jest ubieganie się o realizację zadań w dwóch ścieżkach jednocześnie.
Oferty  w ramach  Konkursu można składać wyłącznie za pomocą Systemu Obsługi
Dotacji dostępnego pod adresem: https://generator.niw.gov.pl. 
 Termin naboru ofert zostanie wskazany w ogłoszeniu o konkursie.



Ścieżka 1a: Wsparcie działalności programowej istniejących międzynarodowych
domów spotkań,
Ścieżka 1b: Wsparcie rozwoju instytucjonalnego istniejących międzynarodowych
domów spotkań.

Ścieżka 2a: Wsparcie działalności programowej nowopowstających
międzynarodowych domów spotkań,
Ścieżka 2b: Wsparcie rozwoju instytucjonalnego nowopowstających
międzynarodowych domów spotkań.

Głównym celem Programu jest promowanie nawiązywania kontaktów między
społeczeństwami w UE i poza nią, promowanie solidarności i zrozumienia
międzykulturowego, upowszechnianie dziedzictwa narodowego Polaków i historii Polski.
Przedmiotem konkursu jest umożliwienie stworzenia sieci MDS, dysponującej wysokiej
jakości ofertą programową, spójną z celami polityki edukacyjnej i zagranicznej państwa
polskiego, podążającą za współczesnymi wyzwaniami społecznymi oraz rynku pracy i
edukacji.
Oferty o dofinansowanie można złożyć w ramach następujących Priorytetów:
 
Priorytet 1 Wsparcie istniejących międzynarodowych domów spotkań

Priorytet 2 Wsparcie nowych międzynarodowych domów spotkań

Możliwe jest ubieganie się o realizację zadań wskazanych w jednym Priorytecie w ramach
jednej lub równocześnie dwóch ścieżek. Kwota dotacji uzależniona jest od tego, w jakich
ścieżkach będzie realizowane zadanie.

Maksymalna wysokość dotacji, o którą można ubiegać się w ramach Priorytetu 1 lub
Priorytetu 2 wynosi 1,5 mln zł w podziale po 500 000 zł na każdy rok realizacji zadania ,
przy czym dofinansowanie działań w ramach Ścieżki 1b lub 2b, o ile wnioskodawca o to
wnioskuje, nie może być większe niż 50% całości wnioskowanej dotacji

Więcej informacji:
https://niw.gov.pl/nasze-programy/mds/

Dyrektor #NIW-CRSO wydłużył termin naboru wniosków w
Programie Wspierania Rozwoju Międzynarodowych
Domów Spotkań, edycja 2021 do 𝟭𝟲 혀𝗶𝗲𝗿𝗽𝗻𝗶𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗿. 𝗱𝗼
𝗴𝗼𝗱𝘇. 𝟵:𝟬𝟬.
Decyzja w tej sprawie została podjęta ze względu na
zgłoszenia spływające do NIW-CRSO postulujące
wydłużenie terminu naboru.

https://bit.ly/3yfGR1X?fbclid=IwAR2JI5ardB-XYy1pzJGziMYAcTywfUbtl8ZQwaf9cMvtzu0-iWjF4ZA97L4
https://www.facebook.com/hashtag/niw?__eep__=6&__cft__[0]=AZULJMBcOZvHp_TxDuaT3BAqhdXDf0MyROInzo5W9OAq4PzifOl7FUL1b-wQzDkWQSSF9mcsn63FBw76hkV45RkCCnSTrntH71SzXVnHdw2Z_n5ZaAdxNC3BdQOWa026LxqGQKlaZOvLIiPaMcbG6jtp&__tn__=*NK-R


Od 1 lipca weszły w życie przepisy dotyczące elektronizacji Krajowego Rejestru
Sądowego. Zaczęły też obowiązywać nowe formularze wniosków o wpis do KRS.
Formularze dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.
Pełen zestaw aktualnych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
dostępny jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.
szukaj aktualnych formularzy KRS pod adresem:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-wnioskow-o-wpis-do-krajowego-
rejestru-sadowegootwiera się w nowej karcie
Składany elektronicznie wniosek będzie musiał zostać podpisany przez osoby
uprawnione do reprezentacji organizacji (oczywiście zgodnie ze sposobem reprezentacji)
podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
Dla organizacji społecznych nie wprowadzono obowiązku, lecz jedynie możliwość
korzystania z elektronicznej formy komunikacji z sądem rejestrowym. Tym samym
podmioty, które nie mają ochoty czy umiejętności, by z formy tej korzystać, będą nadal
mogły komunikować się z sądami w formie tradycyjnej.
Inaczej jest z organizacjami, które prowadzą działalność gospodarczą i są wpisane także
do rejestru przedsiębiorców. W ich przypadku elektroniczna forma składania wniosków
staje się formą jedyną, zaś złożenie wniosku w formie tradycyjnej nie doprowadzi do
pożądanego efektu.
Składany elektronicznie wniosek będzie musiał zostać podpisany przez osoby
uprawnione do reprezentacji organizacji (oczywiście zgodnie ze sposobem reprezentacji)
podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
Ponadto, by złożyć wniosek elektroniczny, konieczne stanie się utworzenie konta w
nowym, specjalnie utworzonym do tego celu przez Ministerstwo Sprawiedliwości
systemie PRS (Portal Rejestrów Sądowych), dostępnym za pośrednictwem strony
internetowej Ministerstwa (jedynie bowiem wnioski składane za pośrednictwem tego
systemu będą rozpatrywane przez sąd). Nie będzie zatem możliwości np. złożyć wniosku
o rejestrację stowarzyszenia czy fundacji w formie e-mailowej. 
d 1 lipca weszły w życie przepisy dotyczące elektronizacji Krajowego Rejestru Sądowego.
Zaczęły też obowiązywać nowe formularze wniosków o wpis do KRS. Formularze
dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.
Pełen zestaw aktualnych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
dostępny jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.
szukaj aktualnych formularzy KRS pod adresem:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-wnioskow-o-wpis-do-krajowego-
rejestru-sadowego otwiera się w nowej karcie

  

UWAGA !!!

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-wnioskow-o-wpis-do-krajowego-rejestru-sadowego
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-wnioskow-o-wpis-do-krajowego-rejestru-sadowego


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

 
 
 
 
 


