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DZIEJE SIĘ...

Harcerska Organizacja "Cichociemni" zorganizowała zbiórkę darów
dla harcerzy, którzy na Ukrainie wspierają potrzebujących w wielu
ukraińskich miastach

Mieszkańcy Ukrainy od czwartku 24.02. żyją w innej
rzeczywistości. Dlatego w tym numerze oprócz bieżącej
działalności III sektora, prezentujemy inicjatywy, które
mają na celu pomoc im w tych ciężkich chwilach.

 Dzięki współpracy Federacji Harcerskiej
"ZARZEWIE" i Ambasady Ukrainy w
Warszawie, chcemy z darami dotrzeć
bezpośrednio do miejscowości położonych
na terenie Ukrainy. Do harcerzy, którzy
zostali na miejscu aby pomagać innym
ludziom i walczyć o swoją Ojczyznę. Nasi
Przyjaciele z Ukrainy bardzo proszą o
PILNĄ POMOC w zaopatrzeniu obozów
przejściowych dla uchodźców na
zachodniej Ukrainie. Bardzo proszą o
śpiwory, koce, karimaty, suchy prowiant,
chemię osobistą. Dary zbierane są w
siedzibie Cichociemnych, przy ul.
Zwycięstwa 3. Nie jest to jedyna forma

pomocy, jaką oferują- Grupa
Specjalistyczna Ratownictwa
Przedmedycznego
"Cichociemni" udziela wsparcia
w tym zakresie osobom, które
przyjechały pociągiem z Lwowa
na Dworzec Główny we
Wrocławiu. Druhny i Druhowie
są w pełnej gotowości -
przygotowywali się do
niesienia pomocy przez lata
służby harcerskiej- teraz
wykorzystują zdobytą wiedzę w
praktyce.



 Oprócz zbiórki OSP zaangażowała się w pomoc jednostkom pożarniczym na Ukrainie:
"W odpowiedzi na apel Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, nasza
jednostka przekazała: rękawice specjalne 14 par, hełmy 7 szt, ubrania bojowe 4 kpl + 4
bluzy, buty gumowe 2 pary, buty skórzane 2 pary, jedną torbę psp r1. Strażacy z naszej
jednostki dostarczyli umundurowanie oraz sprzęt do Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Lubinie, który zostanie przekazany dla strażaków na Ukrainie"- piszą
na swoim profilu FB strażacy. Znajdziecie tam Państwo również listę potrzebnych
artykułów oraz godziny otwarcia punktu zbiórki darów. Zachęcamy do udostępniania
postów w celu powiadomienia o bieżących działaniach jak najszerszego grona ludzi. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Ścinawie również zorganizowała
zbiórkę darów. Od 28.02 do 04.03 można przyjeżdżać do siedziby OSP
i wspomóc osoby potrzebujące w środki higieny osobistej, odzież i
produkty spożywcze.

Stowarzyszenie Białoruski Związek Solidarności jednoczy się z
narodem Ukrainy poprzez udział w manifestacjach solidarności, ale
także poprzez zbieranie informacji nt. potrzeb ludzi chcących
niebawem przekroczyć granicę ukraińską.

Białorusini z Wrocławia poszukują
Białorusinów z Ukrainy, gotowych do
pomocy- poprzez formularz google
dostępny na profilu fb Stowarzyszenia
mogą oni przekazać informacje o
migrantach potrzebujących wsparcia-
np. w wydostaniu się obszaru Ukrainy.
Zorganizowali też zbiórkę pieniędzy,
która ma za zadanie wspomóc
obywateli Ukrainy w przeprowadzce do
Wrocławia. 

Ochotnicza Straż Pożarna z Krzydliny Wielkiej włączyła się  w
zbiórkę sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla ukraińskich strażaków
organizowaną przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej .



Kamil Micewicz: "Na ten moment działamy w ramach
ogólnopolskiej akcji Państwowej Straży Pożarnej polegającej na
zbiórce sprzętu ratowniczo-gaśniczego i środków ochrony
indywidualnej strażaków ukraińskich. PSP działa w porozumieniu
ze strażą pożarną Ukrainy na podstawie zapotrzebowania na
sprzęt dostarczonego przez stronę Ukraińską. Przekazaliśmy
między innymi agregat prądotwórczy, armaturę wodną,
mundury, hełmy, rękawice, buty, kominiarki, a także torbę
medyczną i deskę ortopedyczną."

Fundacja Rozwoju Gminy Brzeg Dolny rozpoczyna oficjalną zbiórkę
pieniędzy, która jest wyrazem solidarności z Ukrainą a jednocześnie
zapewni konkretną pomoc obywatelom Ukrainy, którzy znajdą
schronienie na terenie naszej gminy.

Zebrane środki zostaną przeznaczone na
żywność, artykuły higieniczne i podstawową
pomoc materialną dla uchodźców. Każda
złotówka to gest wsparcia i solidarności z
naszymi sąsiadami. Darowizny można wpłacać
na konto Fundacji Rozwoju Gminy Brzeg Dolny:
55 9583 1022 0100 1339 2001 0001 z
dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy”.

Komenda
Powiatowa
PSP w
Wołowie dzię-
kuje wszy-
stkim jedno-
stkom OSP
Powiatu
Wołowskiego
za błyska-
wiczną akcję,
strażakom KP
PSP Wołów za
zaangażowa-
nie i skute-
czność. 
 Pomoc jedzie
dla strażaków
z Ukrainy.

https://www.facebook.com/Komenda-Powiatowa-PSP-w-Wo%C5%82owie-1519425805016740/?__cft__[0]=AZUaa-IOI1HKtiaSH2EtOBVXP2wdeiIp_plVmXIax_wN5_41qxPojSaA2ji19bCmpiE5qv1xvauq4qDwwMHGHQBmdxIbKTcZg63NBjrLfVW0qghzMRT7L4aDWNxtQW3KO-A5W5tYRURICMFLllb4u1CY&__tn__=-UC%2CP-R


Jak zwykle na dzieci czekały autorskie zajęcia, podczas których  poznały one profesjonalny
alfabet muzyki, zagrały w grę - muzyczne losowanie, kodując na kartach kolorowe rytmy i
znaki nutowe. Za materiały dydaktyczne wykorzystane na zajęciach służyły  kolorowe
tabliczki, karty pracy i kredki, które były potrzebne do stworzenia opowieści muzycznej,
wygranej przez kolorowe dzwonki.
" Poznaliśmy świat kolorowych dźwięków różnymi zmysłami, zagraliśmy wspólnie
symfonię w podziale na instrumenty i głos, pobudziliśmy wyobraźnię słuchając
delikatnych dźwięków dzwonków z zamkniętymi oczami"- czytamy na FB projektu, który
oprócz ciekawych tekstów obfituje w fantastyczne zdjęcia autorstwa Beaty Gawlik - "Pani
Aparatka". 

Mimo, że każdy z nas żyje wydarzeniami za naszą wschodnią
granicą, lokalne życie społeczne toczy się dalej- pomimo wszystko
spotykamy się i szkolimy.
Fundacja MY realizuje w dalszym ciągu swój projekt "Akademia
Artysty- Sztuka i Edukacja. Przez ostatni tydzień lutego Róża
Gołubowska odkrywała z wołowskimi przedszkolakami tajniki
muzycznych dźwięków odnoszących się do różnych sfer życia.

Grupa młodych uczestników  projektu pn "Uczymy by ratować" ,
realizowanego przez OSP w Krzydlinie Małej w ramach Programu
Równać Szanse, została pełnoprawnymi strażakami składając
uroczyste ślubowanie! Zostali również odznaczeni brązowymi
odznakami "Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza"za wkład w rozwój
drużyny. Po części oficjalnej bawiliś się na dyskotece
zorganizowanej w ramach programu "Równać szanse". Uroczystość
odbyła się w świetlicy wiejskiej.

 Projekt
finansowany przez
Narodowy Instytut
Wolności ze
środków Programu
Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich
NOWEFIO na lata
2021-2030.

Foto: Pani Aparatka

https://www.facebook.com/MediaStudioWolow/?__cft__[0]=AZWo5_6FuksPajxyyjo8s4ZhtDD1l7oe93S5G--5sG9tYG_YM_HaaXzrxI-rdaIhbSUQzqwj8mGTxT1s3_PJbJf2AArpLVCCWlml26vJNdJVNiqfEaBFJdkV-87Oh9XbGkIA9LSLFaR-4S4_3_cUNmvhV34Nop61HUucQ8nDgbnIKjLBr7pg5cAZy1o8jZDxkFE&__tn__=kK-R


Relacje ze
spotkań będą
katalogowane tak,
aby w przyszłości
stworzyć jedną
całość. Na jednym
ze spotkań 
 przedstawiciele
Stowarzyszenia
rozmawiali z
Panem Romanem
mieszkańcem
Wołowa. 

Część członków Stowarzyszenia Historii Wołowa właśnie zaczyna
nowy cykl wywiadów z mieszkańcami gminy i powiatu w tematyce
historii naszych ziemi. Akcja ma na celu przybliżyć historię dawnych
mieszkańców oraz tych którzy osiedlili się na ziemiach naszej gminy
po 1945 roku. 
 

Inicjatywa spotkała się z dużym poparciem mieszkańców i sugestiami, by wydać
zebrany materiał w formie pamiętników- również przychylamy się do tych głosów-
byłoby to bezcenne źródło wiedzy o naszej historii. 
Jeżeli są Państwo zainteresowani podzieleniem się  swoimi prywatnymi relacjami, a
także historią swoich rodziców i dziadków Stowarzyszenie Historii Wołowa zaprasza
do kontaktu.



Dolnobrzeskie organizacje, których wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone przez
komisję konkursową, mają zagwarantowany wkład własny finansowy ze środków Gminy
Brzeg Dolny do każdego z projektów, który w tym roku wynosi aż 4 tys. zł. Daje to razem
aż 12 tys. zł na działania, które realizowane będą w terminie 01.06-31.10.2022.

Ewa Pękalska, Stowarzyszenie „Tęczowa Dolina” Mieszkańców Wsi Pysząca
Udział w w programie Odnowy Wsi Dolnośląskiej to szansa na podniesienie jakości i
atrakcyjności życia w tak małej wiosce jak Pysząca. Możemy też realizować pomysły
bardziej rozbudowane finansowo i takie, po których zostają bardziej trwałe rezultaty.
Takim rezultatem jest wiata nad ogniskiem w naszym sołectwie, postawiona właśnie w
ramach programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej w 2017 roku, która pozwala korzystać z
tego miejsca nawet przy złej pogodzie.

Mirosław Dawidowicz, Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Godzięcin „Wspólna
Sprawa”
Uczestnictwo w Odnowie Wsi Dolnośląskiej umożliwia m.in. zdobycie środków na rozwój
i promocję naszej miejscowości. Daje możliwość uczestnictwa w szkoleniach,
konferencjach i konkursach. Nasze stowarzyszenie już kilka razy uczestniczyło i zdobyło
środki z tego programu. 

Zakończył się coroczny nabór wniosków w ramach konkursu
„Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”, który organizowany
jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Dolnobrzeskie stowarzyszenia wiejskie wiele razy korzystały z
możliwości dofinansowania inicjatyw na rzecz lokalnych
społeczności- w tym roku o 8 tys. zł zawalczą 4 z nich.

Z perspektywy czasu widać jak intensywnie
rozwija się życie społeczne na wsi- dzieje się
tak za sprawą liderów- przedstawicieli i
sympatyków organizacji wiejskich, którzy
dbają o to, by pozyskiwać środki finansowe
na warsztaty, pikniki, wycieczki, spotkania.
Odnowa Wsi Dolnośląskiej dodatkowo daje
możliwość sfinansowania witaczy, wiat oraz
materiałów promocyjnych, które odgrywają
dużą rolę w identyfikacji wizualnej
poszczególnych wsi. 



Dzięki przyznanym dotacjom udało się nam m.in. założyć stronę www, wydać materiały
promocyjne, w tym kilka tablic informacyjnych, zakupić parasole oraz namiot szybkiego
montażu. Środki pomogły nam również wzbogacić nasz już tradycyjny festyn pszczelarski
o występy artystyczne czy materiały promocyjne tj. długopisy, magnesy itp. Należy dodać,
że uzyskanie tylu dotacji było możliwe dzięki wsparciu Gminy Brzeg Dolny, która
zapewnia nam tzw. wkład własny wynoszący niejednokrotnie ponad 30% całego
przedsięwzięcia.

Martyna Owczarz, Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Radecz
Promocja idei odnowy wsi dolnośląskiej to dla nas bardzo ważny czas w roku. Ze
środków Urzędu Marszałkowskiego w ubiegłych latach udało nam się wykonać nowe
witacze, wiatę przy miejscu na ognisko oraz wiele gadżetów promocyjnych miejscowości
Radecz. Corocznie udaje nam się zorganizować również ciekawe warsztaty oraz
spotkanie integracyjne, które na stałe wpisało się w kalendarz naszej miejscowości -
wrześniowy Piknik pieczonego ziemniaka. W tegorocznej edycji ze środków Urzędu
Marszałkowskiego oraz Gminy Brzeg Dolny planujemy zakupić i zamontować wiatę na
zaniedbanym skwerze miejscowości. Będzie to pierwszy etap rewitalizacji tego miejsca.
Odbędzie się również coroczny Piknik pieczonego ziemniaka oraz rzecz nowa w naszej
miejscowości - kino plenerowe. Planujemy też wiele warsztatów rękodzielniczo-
artystycznych. Zapraszamy do udziału wszystkich mieszkańców gminy Brzeg Dolny.

Marian Kołodziejczyk, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Żerków
Stowarzyszenie realizowało projekty w ramach konkursów promujących ideę Odnowy
Wsi Dolnośląskiej w roku 2013 oraz 2018. Każdorazowo korzystaliśmy z wkładu
finansowego z gminy Brzeg Dolny, a łączna pula środków pozwoliła nam na zakup
materiałów promocyjnych oraz zorganizowanie warsztatów tematycznych oraz pikniku
„Święto pieczonego ziemniaka”. W tegorocznym konkursie aplikowaliśmy o środki na
materiały potrzebne do zbudowania wiaty przy świetlicy wiejskiej, która służyć będzie nie
tylko jako miejsce spotkań, ale także warsztatów- z uwagi na pandemię bezpieczniej je
przeprowadzić „pod chmurką”. Mamy zamiar spotykać się w weekendy w grupie ok. 6
mieszkańców i budować ją w ramach czynu społecznego. Całkowity koszt materiałów
wyliczony jest na ok. 8 tys. zł. Cieszy nas, że wiejskie organizacje tak często korzystają z
„Odnowy Wsi Dolnośląskiej”, bo zakres działań, który w jej ramach można zrealizować
jest naprawdę szeroki: od witaczy i wiat czy innych elementów małej architektury po
warsztaty i pikniki dla mieszkańców.



Razem z paniami z PTTK
konstruowałyśmy wniosek,
który ma za zadanie
aktywizację turystyczną
dolnośląskich seniorów.  
 Projekt został złożony,
czekamy na wyniki. Brawo
za cierpliwość a także
ogrom pracy włożonej w
przygotowanie wniosku.

Z ŻYCIA CAO...

Luty obfitował w ciekawe spotkania- zarówno te przy okazji
doradztwa, jak i podczas szkolenia "NGO w pigułce". Tematy, które
najczęściej pojawiały się w naszych pozarządowych rozmowach to
Odnowa Wsi Dolnośląskiej oraz działania senioralne: w ramach
oferty zad. publicznego UMWD oraz Programu Aktywni+. 

Nasz ulubiony sołtys- Pan Marian Kołodziejczyk skorzystał z doradztwa merytorycznego
dotyczącego pisania wniosku do programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej. 

Za nami szkolenie "NGO w pigułce",
które zgromadziło aż 16 uczestników!
Prowadzone było w sposób aktywny-
bez nudnych prezentacji, za to z
mnóstwem przykładów z życia
wziętych. W efekcie w trakcie szkolenia
prowadzone były burzliwe rozmowy,
padło wiele cennych pytań, uwag,
spostrzeżeń. Dziękujemy za liczne
przybycie!

Dzień po szkoleniu dziewczyny z Jeleniej Góry skorzystały z doradztwa na temat
zakładania fundacji, której głównym celem ma być prowadzenie terapii zajęciowej dla
osób niepełnosprawnych psychicznie. 



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



pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w
wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny
wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych –
POMOC DORAŹNA,
pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia
publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także
międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego
lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,
pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających
organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym
kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach
i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych
zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w
której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.

Uwzględniając obecną sytuację międzynarodową, a także oddolne zaangażowanie
organizacji pozarządowych, gotowych nieść pomoc Ukrainie oraz obywatelom tego
państwa przybywającym do Polski, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego
Piotr Gliński zdecydował o uruchomieniu konkursu w Rządowym Programie Rozwoju
Organizacji Obywatelskich Priorytet 5.Mogą wziąć w nim udział organizacje
poszukujące środków m.in. na pokrycie wydatków związanych z koordynacją
wolontariuszy pomagających uchodźcom czy też koordynującym pomoc naszym
wschodnim sąsiadom.
W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

1.

2.

3.

 
Nabór wniosków w ramach Konkursu ma charakter ciągły, tzn. wnioski można składać
od dnia 28 lutego 2022 r. od godz. 14:00 do dnia 30 listopada 2022 r. do godz. 14:00
lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu. Dotacja
przyznana w ramach Konkursu musi zostać wykorzystana nie później niż do dnia 31
grudnia 2022 r.
źródło: https://niw.gov.pl/proo-5-uruchamiamy-nabory-wnioskow/

KONKURSY, DOTACJE, SZKOLENIA 

Narodowy Instytut Wolności - Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
niespodziewane ogłosiło nabór w ramach
priorytetu 5. PROO. Środki przeznaczone są
przede wszystkim dla organizacji
wspierających obywateli Ukrainy.

https://www.facebook.com/ProfesorGlinski


Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza
ogłosiła ogólnopolski konkurs grantowy
„Rozgrzewamy Polskie Serca”. Celem programu
jest wspieranie inicjatyw związanych z Rokiem
Ignacego Łukasiewicza. Program prowadzony jest
z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, by
upamiętnić postać wielkiego, polskiego
wynalazcy. Alokacja to 1 milion zł, a termin
składania wniosków mija 31.03.2022 r. 

Granty zostaną przyznane wybranym Projektom, które upamiętniają postać Ignacego
Łukasiewicza; mają określony cel i konkretną grupę odbiorców, zaplanowane działania,
rezultaty oraz realne koszty realizacji; realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
Podejmowane inicjatywy mają upamiętniać sylwetkę Ignacego Łukasiewicza poprzez
wydarzenia, inicjatywy oraz akcje związane z aktywną integracją społeczną i powinny
mieścić się w jednej z następujących dziedzin:
a) kultura jako dziedzictwo narodowe, w tym spektakle i wydarzenia teatralne muzyczne
i filmowe,
b) pozostała działalność kulturalna w kraju i za granicą,
c) opieka nad pomnikami i miejscami pamięci oraz ochrona zabytków, w tym w
szczególności przemysłu gazowniczego i muzeów,
d) pomoc Polonii i Polakom za granicą,
e) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
f) kultura fizyczna i sport, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej, jako narzędzia
wychowawczego dzieci i młodzieży,
g) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja i oświata ze szczególnym uwzględnieniem
projektów historyczno-patriotycznych oraz dotyczących kształtowania postaw
obywatelskich.
Źródło: https://rozgrzewamypolskieserca.pl/

Samorządy, organizacje pozarządowe i instytucję rynku
pracy mogą ubiegać się o środki z Funduszu Pracy na
aktywizację zawodową i integrację cudzoziemców legalnie
przebywających w Polsce. Minister Rodziny i Polityki
Społecznej Marlena Maląg ogłosiła konkurs w ramach
Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców

Głównym celem bieżącej edycji Programu jest aktywizacja zawodowa oraz integracja i
aktywność społeczna cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce – ze szczególnym
uwzględnieniem grupy cudzoziemców, którzy zostali ewakuowani do Polski w ramach
rządowego wsparcia sojuszników z Afganistanu. Program będzie także w sposób
szczególny uwzględniać cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski z państw
znajdujących się w sytuacji kryzysowej, np. związanej z prowadzonymi na ich terenie
działaniami zbrojnymi (w tym na Ukrainie).

https://rozgrzewamypolskieserca.pl/


W ramach celu głównego wyznaczono następujące obszary priorytetowe:

1.Priorytet I: Aktywizacja zawodowa
Zadanie: Integracja na rynku pracy poprzez aktywizację zawodową i rozwój przedsiębiorczości
cudzoziemców poszukujących pracy, planujących otworzenie działalności lub już
pracujących/prowadzących działalność, ale wymagających wsparcia.
W ramach Priorytetu I Realizator powinien przewidzieć jedno lub więcej z następujących działań:
1.    Profilowanie potrzeb i potencjału cudzoziemca (oczekiwania vs możliwości na rynku pracy).
2.    Organizowanie kursów, szkoleń lub innych form kształcenia albo pomocy w znalezieniu,
kwalifikowaniu i finansowaniu dostępnych szkoleń, kursów lub innych form kształcenia.
3.    Wsparcie w niezbędnych formalnościach związanych z uznawaniem wykształcenia i
kwalifikacji. 
4.Profesjonalne doradztwo zawodowe i wsparcie w procesie aktywizacji zawodowej, a także w
zakresie zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.
5.Wsparcie w procesie pośrednictwa pracy (świadczonego przez publiczne służby zatrudnienia i
inne instytucje rynku pracy) i w kontaktach z pracodawcami.

2.Priorytet II: Integracja i aktywność społeczna
Zadanie: Integracja w społeczeństwie poprzez rozwój indywidualny oraz wzmocnienie aktywności
w różnych obszarach życia społecznego cudzoziemców
W ramach Priorytetu II Realizator powinien przewidzieć jedno lub więcej z następujących działań:
1.    Zapewnienie wsparcia asystenta integracyjnego opracowującego indywidualną ścieżkę
integracji społecznej dla dorosłych oraz wspierającego w kontaktach z instytucjami i sytuacjach
życia codziennego.
2.    Zapewnienie pomocy prawnej, psychologicznej i psychoterapeutycznej, związanej ze
zdrowiem psychiczno-fizycznym - również w odniesieniu do doświadczenia migracji, a także
doświadczania różnic kulturowych, czy wynikających ze zmiany dotychczasowego otoczenia
cudzoziemca i jego rodziny.
3.Zapewnienie nauki języka polskiego, kursów i szkoleń w zakresie orientacji kulturowej oraz w
innych obszarach przydatnych z punktu widzenia integracji społecznej.
4.Zapewnienie niezbędnego tłumaczenia oraz wsparcia w kontaktach z instytucjami publicznymi,
jak i prywatnymi (np. zakładanie konta bankowego, nabywanie nieruchomości, spełnianie
obowiązków obywatelskich, korzystania z transportu publicznego lub uzyskania uprawnień do
kierowania pojazdami, korzystanie z oferty pomocowej (m.in.. socjalnej i mieszkaniowej),
edukacyjnej, rozwojowej oraz rozrywkowo-kulturalnej.
5.Wsparcie integracyjne w wymiarze bytowym, tj. asystentura w poszukiwaniu miejsca
zamieszkania, częściowe finansowanie najważniejszych opłat na start, m.in. opłaty czynszowe np.
w postaci bonów.
6.Wsparcie integracji cudzoziemców w szkołach i aktywności głównych interesariuszy środowiska
szkolnego (np. asystentura w trakcie zajęć szkolnych oraz w kontaktach opiekunów z placówką
oświatową, organizacja warsztatów i szkoleń dla nauczycieli i rodziców zarówno o tematyce
dotyczącej kultury polskiej, jak i kultury państw pochodzenia cudzoziemskich uczniów, wydarzeń
o charakterze integracyjnym). 
7.Specjalistyczne działania dla małoletnich cudzoziemców.
Priorytet I i II: minimalna kwota – 300 000 zł, maksymalna kwota – 1,5 mln zł



Trwa nabór wniosków w Konkursie Duże Granty! Jego
celem jest wsparcie projektów rozwijających kompetencje
społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych
miejscowości.
Decydując się na udział w konkursie grantowym można
otrzymać dotację w wysokości do 40 000 zł na realizację 12-
miesięcznego projektu w swojej miejscowości!

 organizacje pozarządowe zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w
KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów; 
 powiatowe, miejskie i gminne domy kultury, które otrzymały od 2017 roku co
najmniej jedną dotację w programie ,,Równać Szanse”;
 powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne, które otrzymały od 2017 roku co
najmniej jedną dotację w programie ,,Równać Szanse”.

 Budżet i działania: Jak zrobić to dobrze?

 Ostatnia prosta: Sprawdź swój wniosek!

W konkursie przyznawane są  granty podmiotom z miejscowości do 20 tysięcy
mieszkańców. Mogą to być:

Dlaczego warto?
Realizacja projektu to dla młodych ludzi ciekawe wyzwanie i szansa na współpracę z
innymi. Razem ustalają cel, który chcą osiągnąć. Uczą się planowania i pracy w zespole,
poznają lokalną historię, kulturę, środowisko przyrodnicze i tradycję. Mają okazję
zapoznać się z okolicznymi działaczami. Rozwijają pasje i zainteresowania, sprawdzają
się w nowych sytuacjach. Nawiązują nowe przyjaźnie. Działają na rzecz lokalnej
społeczności.Uczestnikami projektów jest młodzież w wieku od 13 do 19 lat z
miejscowości do 20 000 mieszkańców. W grupie projektowej powinno działać minimum
15 osób, a rekomendowana przez nas liczba to 15-20 osób.

Najbliższe webinaria dotyczące konstruowania wniosków projektowych:
1.

2 marca 2022 r. 17:00
Dodaj do Kalendarza Google: https://bit.ly/33Xa7kp
Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/5097955931
 

1.
9 marca 2022 r. 17:00
Dodaj do Kalendarza Google: https://bit.ly/3L0JkV0
Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/5097955931

źródło: https://rownacszanse.org.pl/konkurs_duze_granty/

https://bit.ly/33Xa7kp
https://us02web.zoom.us/j/5097955931
https://bit.ly/3L0JkV0
https://us02web.zoom.us/j/5097955931


TEGO NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ...

Zastanawiasz się co Twoja organizacja może zrobić dla dziesiątek
tysięcy uchodźców z #Ukraina? 

 
To proste:

1. Wypełnij formularz i zgłoś swoją organizację na stronie
https://www.pomagamukrainie.gov.pl/.

2. Po rejestracji informacja trafi do właściwej jednostki, która
koordynuje pomoc. 

 
Wszystkie działania są bezpieczne i zarządzane przez polski rząd.

 
Jakie działania możesz podjąć?

 przekazać żywność,
 przekazać pomoc materialną - na przykład odzież,

 przekazać leki,
 zaoferować schronienie - na przykład mieszkanie, pokój,

 zaoferować wsparcie wolontariuszy.
 

Dzięki rządowemu portalowi swoje potrzeby mogą zgłaszać też osoby
uciekające przed wojną.

____
 

Pamiętaj też, że wszelkie formy pomocy organizacje pozarządowe
mogą też zgłaszać do poszczególnych urzędów wojewódzkich

https://www.facebook.com/hashtag/ukraina?__eep__=6&__cft__[0]=AZXnZzyK5K0M1baqQQYq9sxx1BoJqiipJNS9KLrHVLF_owQVTKSXWlPQGseIpQbz1jjS6oWnUm8yqykwOwppQMh6vBWIicC6m74nhNAFgFxZyTFQYU-fxXIDNr2DgsfDzFaOWriATOFqY_GtT0Rs9lxCBbR4VJz9IImrLMsX-bCv06irUQeeMBOmVVKIXhXVoxnTbt5mLGIjo20YQ_Q89Ura&__tn__=*NK*F
https://www.pomagamukrainie.gov.pl/?fbclid=IwAR2BRGNBtphk4h-olYqqO0IflX6vwTmibpeSWfKlQxtfUu9ZIziegTGQvFA


GODZINY OTWARCIA
 CAO

 
 
 

PONIEDZIAŁEK : 8.00-15.00
 

CZWARTEK: 08.00 –18.00
PIĄTEK:       08.00 – 15.00

 
 
 
 
 


