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 Całe szczęście onlajny to już
przeszłość- osoby, które grać
będą główne role zostały
wybrane, nastał czas prób i
rozmów, które pomagają
zbudować wiarygodne postacie- z
ich przyzwyczajeniami,
przekonaniami, gestami, mimiką
twarzy. Niebawem nastąpią
pierwsze przymiarki strojów, które
też pomogą młodzieży wczuć się
w role.   
  
 
 
  
   

DZIEJE SIĘ...

Wracamy do życia- lokalne ngosy i grupy nieformalne nam
w tym pomagają poprzez organizację ciekawych inicjatyw.
Pora wyjść z domu i wziąć udział w prelekcjach, piknikach,
spotkaniach, warsztatach. W maju odbyło się ich naprawdę
sporo, a to dopiero początek...

Wreszcie nadszedł czas, gdy w biuletynie znajdą się zdjęcia ze
spotkań w realu a nie printscreeny zoomowych onlajnów. W
przypadku młodzieży, która tworzy sztukę teatralną w ramach
projektu "Sztuka życia", ta możliwość jest na wagę złota- oddanie
emocji bez bezpośredniego kontaktu z innymi aktorami to trudne
zadanie.

Kolejna grupa młodzieży i kolejny projekt w ramach programu
"Równać Szanse"- spotkania na żywo i pełne głowy pomysłów.
Przyszedł czas na przeanalizowanie warsztatów i pracę nad
materiałami do zina. Od maja "Zbliżenie na miasto" również na
Instagramie- warto tam zaglądać, inspirować się i spojrzeć na
miasto oczami młodych.



Zaglądamy również do trzeciej grupy młodzieży, która pod okiem
Joanny Krasowskiej realizuje projekt "Młodzi mistrzowie aranżacji
przestrzeni lokalnej". Wraz z nastaniem cieplejszych dni młodzi
przystąpili do pracy w terenie. Można ich było spotkać na Ruskim
Placu i terenie przy Pizzerii Papi- dzięki nim Wołów pięknieje.
Doceniamy, dziękujemy i polecamy śledzenie ich dalszych
poczynań.

Przedsmakiem zina jest seria wywiadów przeprowadzonych przez jednego z
uczestników. Na FB dostępne są na razie 2 z nich: z Natalią Gołubowską- artystką,
realizatorką innowacyjnych projektów kulturalnych i edukacyjnych, która towarzyszy
grupie oraz Pauliną Galanciak- animatorką kultury, fotografką, kuratorką.

Oczywiście nie tylko pracą człowiek żyje- na w pełni zasłużony relaks również
przyszedł czas. Grupa wybrała jego aktywną formę- wycieczkę rowerową. W asyście
strażaków z Krzydliny Małej przemierzali malownicze tereny gminy Wołów, by dotrzeć
do Wrzosów, gdzie czekało na nich ognisko i miłe chwile w doborowym towarzystwie. 
 



Dzięki dofinansowaniu z gm. Wołów grupa mogła się spotkać po raz kolejny-15 i 29 maja.
Dzieci i dorośli nie tylko spacerowali po zdrowie- zarówno rozgrzewka, jak i przemarsz to
nie bułka z masłem. Pan Dariusz- trener prowadzący zajęcia dostosował tempo do
możliwości i okazało się że wszyscy chcą dać z siebie wszystko, dlatego łatwo nie było.
Ciekawym urozmaiceniem było wykorzystanie zwalonych pni, by zarówno rozgrzać
mięśnie, ale też poćwiczyć koordynację ruchową. Las w okolicy Rudna to idealne miejsce
na tego typu aktywność, dlatego coraz częściej na leśnych ścieżkach widać rowerzystów,
biegaczy,  kijkarzy, spacerowiczów. Warto wybrać się w tamte strony i dołączyć do grupy
aktywnych mieszkańców gminy, którzy dbają o formę. Na fb Rudna znajdziecie informacje
o kolejnych terminach sportowych spotkań.

Na aktywny wypoczynek postawiły też mieszkanki Rudna- za
sprawą stowarzyszenia W Rudnie jest cudnie spotykają się
cyklicznie na coraz bardziej popularnym kijkowaniu czyli treningach
nordic walking. Pod okiem instruktora dbają o dobrą kondycję i
przekazują dobre nawyki związane z ruchem swoim najbliższym.



17 maja w świetlicy w Żerkowie odbyła się prelekcja na temat psychologicznych
aspektów diety oraz pokazowe zajęcia z ashtangi vinyasy jogi- dziewczyny z 2Be studnio
w Brzegu Dolnym przekazały swoją wiedzę i doświadczenie kilkunastu uczestniczkom i
ich dzieciom. Pierwsza część spotkania to garść cennych informacji jak z sukcesem
zmienić zarówno nawyki żywieniowe na lepsze, jak i włączyć codzienny ruch do naszego
kalendarza zajęć, który często jest bardzo napięty. 
W drugiej części główną rolę odegrał ruch- spokojny i płynny, choć czasami wymagający.
Praktyka jogi pod okiem trenera daje wspaniałe rezultaty- zarówno jeśli chodzi o nasze
ciało, jak i ducha. Na macie uczestniczki czuły się jak ryby w wodzie i większość asan
wykonały bez problemu, choć ta godzinna praktyka to nieustanny ruch, więc o relaksie
nie było mowy aż do ostatnich kilku minut, podczas których uczestniczki skupiły się na
oddechu i wyciszeniu.

 

Za sprawą grup świetlicowych z gminy Brzeg Dolny w maju odbyły
się aż 3 prelekcje i 1 warsztaty. Mają one na celu podwyższenie
aktywności na terenach wiejskich, integrację wokół budynków
świetlic wiejskich oraz zaprezentowanie pasji mieszkańców, którzy
chcą się nią podzielić z innymi. 



22 maja pod wiatą przy świetlicy w Jodłowicach odbyła się prelekcja nt roli kobiet i
mężczyzn w średniowieczu. Kmieć Wilkomir i Jaga opowiedzieli o codziennym życiu we
wczesnośredniowiecznej osadzie. Młodsi słuchacze interesowali się głównie bronią i
koniecznie chcieli spróbować rzutu kuszą- na co w końcu kmieć przystał :) Była mowa o
dzikich, jadalnych roślinach wykorzystywanych niegdyś w kuchni, o tkactwie, rodzajach
materiałów oraz o bitwach i stereotypach, jakie istnieją stale w naszej świadomości. 

Całe szczęście
środowiska
rekonstruktorskie
czynnie włączają
się w badania
źródłowe i wielo-
krotnie to oni, a
nie naukowcy
niestrudzenie
dochodzili prawdy
poprzez
odtwarzanie np.
receptur czy
splotów. Mają oni
ogromną wiedzę
historyczną, którą
chętnie dzielą się
przy okazji takiej
jak ta. 

Aktywne miesz-
kanki Żerkowa
planują kontyn-
uować przygodę
z jogą podczas
cyklicznych spo-
tkań w świetlicy i
na  boisku, które
mieści się przy
niej. Ćwiczenia
ruchowe mogą
iść w parze w
integracją-
trzymamy kciuki!



Również 22 maja w świetlicy w Pyszącej odbyło się spotkanie  z genealogiem Ewą
Pękalską. Uczestnicy mieli do wykonania ciekawe zadanie:  wypisanie swojego drzewa
genealogicznego- sprawdzenie kto ile pamięta z własnych korzeni było bazą dyskusji o
historii naszych przodków- niestety często błądzimy po omacku jeśli chodzi o to  gdzie
szukać informacji, dlatego znawczyni tematu przedstawiła po kolei różne miejsca oraz
sposoby poszukiwania danych o przodkach. Jednak bez  znajomości pojęć, które są
powszechne w genealogii możemy mieć problemy z dojściem do prawdy. Dlatego
kolejnym zadaniem dla uczestników było sprawdzenie znaczenia pojęć  świekra, alegata,
kum, wstępny itp. Ostatnią częścią spotkania  były opowieści Ewy o swoim
doświadczeniu, poszukiwaniu korzeni zainteresowanych w najróżniejszych miejscach i
najdziwniejszych okolicznościach.   

29 maja w świetlicy w Radeczu odbyły się warsztaty linorytu i druku strukturalnego- oba
zadania bardzo przypadły do gustu uczestnikom. Po wprowadzeniu, które dotyczyło
rodzajów narzędzi używanych w obu technikach i przyspieszonym kursie obsługi dłutka
wszyscy zabrali się do pracy. Na tabliczkach pojawiły się wyryte wzory. Wypukłości, które w
wyniku tego powstały, stworzyły unikatowe szablony do odciskania na tkaninie i papierze.
Mimo braku doświadczenia w tej technice, wydruki udały się dosłownie każdemu. Niektóre
z nich wyglądały wręcz jak zrobione maszynowo, a nie ręcznie, co świadczy zarówno o
talencie, jak i dużych pokładach cierpliwości- całe szczęście czasu na dokładne wykonanie
prac nie brakowało- warsztaty trwały 4h. Prowadziła Natalia Gołubowska, działająca w
sferze kultury od kilkunastu lat- głównie w Wołowie i Wrocławiu.  Cieszymy się, że
mieszkańcy gm. Brzeg Dolny mogli również skorzystać z jej wiedzy.

Ewa Pękalska
przepięknie
opowiada i
przekazuje emocje
- słuchaczowi
udziela się od razu
jej energia, pasja,
humor. Ogromna
wiedza Ewy to
materiał na
kolejne spotkania-
warto, by więcej
ludzi przyjrzało się
z bliska pracy
genealoga.



22 maja w siedzibie HO "Cichociemni" odbył się kolejny Złaz
naczelników małych Organizacji harcerskich na którym  zostało
podpisane porozumienie o współpracy. Wszystkie reprezentowane
na Złazie Organizacje jednogłośnie powołały do życia FEDERACJĘ
HARCERSKĄ "ZARZEWIE".
 Partnerstwo zawiązane zostało w celu realizacji wspólnych celów statutowych jak:
wymiana doświadczeń; współpraca przy szkoleniach i kursach;  organizacji rajdów,
złazów, biwaków, konkursów, gier i innych imprez harcerskich;  szkolenie i kapituły stopni
instruktorów harcerskich.
Przewodnictwo w Federacji sprawuje okresowo każdy z członków Federacji i jest ono
cykliczne. Trwa cały rok harcerski od września do września. Pierwszą organizacją pełniącą
przewodnictwo w Federacji w okresie 2021/2022 jest Bractwo Harcerskiej Bandery.
Kolejne przewodnictwo Federacji będą obejmować organizacje w kolejności po sobie.HO
Cichociemni będzie go pełnić w latach 2023/2024- w tych latach przypada 40-lecie
powstania Dolnobrzeskich Cichociemnych.  Na uroczystości zjadą  się przedstawiciele
Organizacji należących do Federacji- niebawem zaczną się przygotowania do tego
ważnego wydarzenia.

Projekt "Liderzy obszarów wiejskich otwierają drzwi świetlic"jest finansowany w ramach
Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw
obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności,
realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji
 



Uczestnikami tego przedsięwzięcia a
zarazem twórcami zina będą
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1
w Wołowie, która jest jednym z
partnerów projektu.  W naborze do
Programu wyłonione zostały grupy,
w skład których wchodzą
przedstawiciele sektora kultury,
sektora edukacji oraz organizacji
pozarządowych i grup
nieformalnych. 8 zwycięskich
inicjatyw otrzymało wsparcie w
kwocie 10.000 zł. Wołowski projekt
znalazł się na 5. miejscu na 34
przesłane wnioski- naprawdę jest
się czym chwalić. Brawo dziewczyny!

Bardzo Młoda Kultura w Wołowie- projekt "Ruch Miejski - ZIN
artystyczny" realizowany będzie we współpracy z przedstawicielami
wołowskiego środowiska kultury, edukacji i sztuki, a prowadzić go
będą Joanna Krasowska, Róża Gołubowska i Anna Chodorowska-
panie niedawno uczestniczyły w szkoleniu dot. realizacji projektów i
są gotowe by rozpocząć działania z kreatywną młodzieżą.
 

Naczelnik Piotr Gajewski
opowiedział nam o
planach federacji: "Planu-
emy stworzyć Harcerską
Szkołę Instruktorów aby
móc w niej kształcić
przyszłą kadrę naszych
Organizacji. We wrześniu
odbędzie się I Zlot
Federacji w Płocku
podczas którego
przewodnictwo przejmie
Harcerskie Bractwo
Bandery. "



11 maja odwiedził nas pan Tadeusz Rudzki- przedstawiciel Fundacji Edukacja dla
Demokracji z Warszawy, a zarazem opiekun projektu świetlicowego, który do czerwca
realizuje Propago. Na spotkaniu obecny był również pan Piotr Smelkowski-
pełnomocnik ds. ngo gm. Brzeg Dolny, który przedstawił sytuację organizacji
pozarządowych na naszym terenie w odniesieniu do obostrzeń związanych z covid-19,
które częściowo uniemożliwiały prawidłowe funkcjonowanie III sektora. Kolejnym
tematem poruszonym w tym dniu była sytuacja młodzieży oraz możliwości wsparcia tej
grupy przez lokalne ngosy, a także inicjatywy organizowane przez placówki oświatowe. 
 

Z ŻYCIA CAO...

Maj był dla CAO przełomowym miesiącem jeśli chodzi o
aktywność społeczną- w związku z coraz lepszą sytuacją
epidemiczną, gości u nas coraz więcej przedstawicieli III
sektora...ale nie tylko...

Pan Tadeusz przekazał nam grę
planszową "Przepis na demokrację", w
której uczestniczki i uczestnicy projektują
własne państwo, wybierając
najważniejsze dla nich narzędzia
demokratyczne a także… broniąc
stworzone przez siebie państwo przed
zagrożeniami. Chętnie wypożyczymy ją
grupom, które aktywnie działają na rzecz
budowania świadomych, obywatelskich
postaw wśród młodzieży.

Stowarzyszenie LGD "Kraina Łęgów
Odrzańskich" zorganizowała w CAO
spotkanie informacyjne dotyczące
programu grantowego "Działaj
Lokalnie".Cieszy się on niesłabnącą od kilku
lat popularnością na naszym terenie- w
tym roku szczególnie cenione będą
działania aktywizujące młodzież-
najbardziej poszkodowaną przez covid-19
grupę społeczną z uwagi na roczne zdalne
nauczanie i ograniczenie kontaktów
rówieśniczych. 



od 5 do 10 tys. zł
od 10 do 20 tys. zł
od 20 do 40 tys. zł

materiały, narzędzia i usługi potrzebne do realizacji Projektu i bezpośrednio
wykorzystywane w działaniach projektowych;
podróże, transport uczestników Projektu, przewóz materiałów;
promocję Projektu;
koszty administracyjne bezpośrednio związane z Projektem, w tym druk materiałów,
wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia działań, artykuły biurowe, wysyłka
materiałów;
wynagrodzenia dla specjalistów, bez których realizacja Projektu nie jest możliwa.

Celem Programu jest wspieranie działalności oświatowej i kulturalnej oraz budowanie
kapitału społecznego na lokalnym poziomie. Program prowadzony jest z myślą o tych,
którzy mają pomysł i energię, żeby pielęgnować lokalne tradycje i historię. 
Złożyć wniosek mogą organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), jednostki
samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, szkoły publiczne, przedszkola
publiczne, a także związki wyznaniowe i ich organizacje.
Dofinansowanie mają szansę otrzymać tylko projekty dotyczące lokalnej kultury, tradycji i
historii. Możliwe działania- wydarzenia kulturalne, spektakle i wystawy, literatura i
publicystyka, produkcje filmowe, nauka, edukacja i oświata, upamiętnianie wydarzeń i
miejsc historycznych oraz renowacja miejsc pamięci.
Projekty zgłaszać można w 3 kategoriach dofinansowania, w zależności od tego, jaka
kwota jest potrzebna na ich realizację:

Całkowita Pula dofinansowań wynosi 1 000 000 zł.
Typ wydatków z otrzymanego grantu

Warunkiem wzięcia udziału w programie jest dokonanie rejestracji oraz prawidłowe
wypełnienie i przesłanie wniosku za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie,
w terminie do 31.07.2021 r.Od czasu otrzymania grantu, wnioskodawca będzie mieć 12
miesięcy na realizację swojego projektu.
Przed złożeniem wniosku proszę zapoznać się z regulaminem programu oraz stroną
internetową programu www.rozgrzewamypolskieserca.pl

KONKURSY, DOTACJE, SZKOLENIA 

Granty w tym programie wynoszą od 5 000 do 40 000 zł.
Dofinansowane projekty powinny wzmacniać integrację
lokalnej społeczności poprzez działania z zakresu kultury,
kultywowanie tradycji lub pamięci historycznej. 

https://rozgrzewamypolskieserca.pl/Regulamin_Programu_Rozgrzewamy_Polskie_Serca.pdf
https://rozgrzewamypolskieserca.pl/


RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW),
realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED). W latach 2000-2018
sfinansowano 1030 projektów.
 Projekty mogą dotyczyć następujących krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja,
Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Uzbekistan, Tadżykistan. 
 Celem programu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów realizowanych
wspólnie przez partnerów z Polski oraz z co najmniej jednego z krajów objętych
Programem. Projekty powinny przyczyniać się do przemian demokratycznych i
systemowych w krajach objętych Programem. Organizacje realizujące program mają za
zadanie podzielić się polskim doświadczeniem transformacji w następujących sferach:
 - problemy społeczne, socjalne; 
 - edukacja i wychowanie;
 - rozwój przedsiębiorczości;
 - dziedzictwo kulturowe;
 - rozwój i wsparcie trzeciego sektora;
 - rozwój i wsparcie samorządu lokalnego;
 - rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów;
 - rozwój ekologii, dbałość o środowisko, przeciwdziałanie zmianom klimatu.
 Dofinansowanie ze środków Programu mogą uzyskać zarejestrowane w Polsce
stowarzyszenia, fundacje oraz osoby prawne i organizacje powołane na podstawie umów
państwo-kościół. 
Wnioski składa się wyłącznie online poprzez generator wniosków. Jeden podmiot może
złożyć maksymalnie dwa wnioski.
 Maksymalna wartość dofinansowania to 60 000 zł na jeden wniosek. Wymagany jest
minimalny wkład własny w wysokości 15% całej wartości projektu (w postaci wkładu
finansowego, rzeczowego lub osobowego). Koszty administracji i zarządzania projektem
nie mogą przekroczyć 20% wnioskowanej dotacji.
Budżet programu: 670 000 zł na każdą edycję.
Okres realizacji projektów
 1. Edycja wiosenna: (nie wcześniej niż) 1 czerwca 2021 r. - 31 maja 2022 r.
 2. Edycja jesienna: (nie wcześniej niż) 1 stycznia 2022 r. - 31 grudnia 2022 r.
Termin składania wniosków: 2 razy w roku - 15 marca i 15 października.
 Wnioski składa się do godz. 12.00.

Program „Przemiany w Regionie” wspiera
demokratyczne i systemowe przemiany w krajach
Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej
poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem oraz
udział w kształtowaniu nowych elit i liderów
zdolnych do działania na rzecz demokracji,
gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa
obywatelskiego
.

https://witkac.pl/#/urzad/index/173


Organizatorem programu jest Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K.
Steczkowskiego.
Cel: aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra
wspólnego w środowisku lokalnym, zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej,
poprawy jej estetyki, funkcjonalności, modernizacji.
 W ramach naboru zostanie dofinansowanych 30 najlepszych projektów.
 Jeden podmiot może zgłosić do konkursu tylko jeden wniosek.
 Okres trwałości realizowanych projektów wynosi 5 lat od zawarcia umowy
dofinansowania. Czas trwania projektu od 1 miesiąca do 6 miesięcy. Wysokość dotacji do
30 tyś zł. Odbiorcami projektu muszą być mieszkańcy gmin liczących do 100.000
mieszkańców.
Projekty z zakresu:
 1. Poprawy przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców.
 2. Pielęgnowania patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz
bohaterów historycznych.
 3. Wsparcia infrastruktury placówek oświatowych.
 4. Wsparcia infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Dotację można przeznaczyć na:
 – zakup sprzętu; porady specjalistyczne, zakup artykułów spożywczych do kwoty maks.
500 zł brutto, pokrycie kosztu usługi księgowej nieprzekraczającej 500 zł brutto; koszt
tablicy informacyjnej. Wszystkie koszty muszą być ściśle związane z projektem.
Termin składania wniosków: 1 lipca 2021
Więcej na https://www.fundacja.bgk.pl/program/moja-mala-ojczyzna/

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ponownie
została wybrana przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu, w ramach programu „Sportowe
Wakacje +”, krajowym operatorem konkursu na
dofinansowanie obozów sportowych. Na realizację
zadania MKDNiS wraz z Fundacją przeznaczyły łącznie 15
000 000 zł

W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie
kosztów obozów sportowych wyjazdowych lub stacjonarnych odbywających się w
terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku. Wnioski o dofinansowanie można
składać w każdym momencie trwania konkursu aż do 31 października 2021 lub do
wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie.

W ramach konkursu można uzyskać
dofinansowanie projektów z zakresu poprawy
lokalnej przestrzeni publicznej, pielęgnowania
patriotyzmu lokalnego oraz wsparcia
infrastruktury placówek oświatowych i
opiekuńczo-wychowawczych. 

https://www.fundacja.bgk.pl/wp-content/uploads/2018/08/Lista-Gmin-Moja-Mala-Ojczyzna-do-100-tys.-stan-2019.pdf
https://www.fundacja.bgk.pl/program/moja-mala-ojczyzna/
https://www.fundacja.bgk.pl/program/moja-mala-ojczyzna/


Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny 
Obóz powinien mieć sportowy charakter, trwać co najmniej 7 dni,  realizować w
każdym dniu min. 2 godziny zajęć sportowych,  mieć charakter wyjazdowy bądź
dochodzeniowy, odbywać się wyłącznie na terenie Polski,  być zgodny z wytycznymi w
związku z sytuacją epidemiologiczną, być zgodny z obowiązującymi przepisami. 
Kadra prowadząca zajęcia sportowe powinna składać się wyłącznie z osób
posiadających uprawnienia trenera lub instruktora sportu.
Dofinansowanie może obejmować wydatki na uczestników obozu w kategoriach:
transport, wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie, wynagrodzenie
prowadzących zajęcia, wynajem obiektów sportowych, działania kulturalne.
Dofinansowanie może być przeznaczone na refundację już poniesionych kosztów 
Kwota dofinansowania na jednego uczestnika obozu nie może przekroczyć 100 zł za
1 dzień obozu w przypadku obozu wyjazdowego, a w przypadku obozu
dochodzeniowego stawka dofinansowania może wynosić maksymalnie 50 zł dziennie 
Okres dofinansowania może obejmować od 7 do 10 dni obozu.
Dofinansowanie może dotyczyć nie więcej niż 50 uczestników obozu.
Wkład własny Wnioskodawcy musi wynosić co najmniej 5% kosztów całego obozu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce,
które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania związane z
upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej. Organizacja obozu – wymagane warunki:

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

Więcej na https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje/

Trwa nabór wniosków Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich w Priorytecie 5: wsparcie doraźne.
Głównym celem Programu jest wsparcie rozwoju
instytucjonalnego organizacji społeczeństwa
obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych
organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu
demokratycznych norm obywatelskości 

Organizacje mogą starać się o wsparcie w ramach trzech kategorii:
–„Pomoc doraźna”: pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji
powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji  (np. awarii sprzętu,
zniszczeń obiektów, innych zdarzeń losowych);
–„Życie publiczne”: pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w
wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a
także międzynarodowym
–„Członkostwo”: pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach
zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym. 
Warunkami wymaganymi do uzyskania dotacji jest wykazanie przez ubiegającą się
organizację, że sfinansowanie celu dotacji w inny sposób jest niedostępne dla organizacji
oraz potwierdzenie wiarygodności potrzeby realizacji zadania w kontekście działalności
danego podmiotu. Maksymalna kwota dofinansowania to 10 000 zł.
Wnioski należy składać poprzez  Systemu Obsługi Dotacji,  pod adresem:
https://generator.niw.gov.pl/

https://generator.niw.gov.pl/


SPRAWOZDAWCZOŚĆ

termin sporządzenia sprawozdania: do końca czerwca
termin przyjęcia sprawozdania przez właściwe władze w organizacji - do końca
września 
termin przekazania do Urzędu Skarbowego (Szefowi Krajowej Administracji
Skarbowej) przez organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej -w ciągu
10 od daty zatwierdzenia
termin przekazania do KRS przez organizacje prowadzące działalność
gospodarczą - zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS - w ciągu 15 od
daty zatwierdzenia

Najważniejsze informacje o rocznym sprawozdaniu finansowym   
organizacji pozarządowej  za rok 2020

 
W 2021 r. roku sprawozdania muszą być sporządzane, podpisywane i przekazywane
w formie elektronicznej. Forma elektroniczna jest ściśle określona. Wszystkie
organizacje pozarządowe, które mają obowiązek sporządzić sprawozdanie, muszą
to zrobić w tzw. strukturze logicznej.
Organizacje pozarządowe mają coroczny obowiązek sprawozdawczy - przygotowują,
podpisują, zatwierdzają i wysyłają do odpowiedniego organu sprawozdanie
finansowe. Okresem, za który składamy sprawozdanie jest rok obrotowy.
Najczęściej jest on taki sam jak rok kalendarzowy, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia
danego roku. Dodatkowo sprawozdanie musi być podpisane przez cały zarząd, a
także, przyjęte za pomocą uchwały przez właściwy organ do tego upoważniony (np.
walne zebranie członków, radę fundacji).
Terminy sprawozdawcze przesunięto o 3 miesiące. To oznacza, że większość NGO-
sów sporządza sprawozdanie finansowe do końca czerwca, a zatwierdza je do końca
września.
czyli

 
Przygotowane sprawozdanie podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych (np. księgowa) oraz kierujący organizacją (np. zarząd). Jeżeli w
zarządzie jest kilka osób, to sprawozdanie podpisują wszyscy jego członkowie. Przy
podpisywaniu sprawozdania finansowego nie działają zapisy ze statutu organizacji o
sposobie reprezentacji, zawsze muszą być to wszyscy członkowie zarządu

Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło w Portalu gov.pl usługę, dzięki której pod
dowolnym dokumentem można złożyć wiele podpisów – tzn. podpisać dokument
profilami zaufanymi kilku osób. Może być to sposób na złożenie podpisów pod
sprawozdaniem finansowym organizacji pozarządowej.

http://gov.pl/


mają wszystkie dochody zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych
oraz
nie składały za 2020 roku żadnego PIT np. w związku z zatrudnianiem lub
płaceniem tego podatku za osoby prywatne.

Najważniejsze informacje o CIT 8  organizacji pozarządowej  za rok 2020
 

Jeśli chodzi o obowiązek wysłania deklaracji CIT-8 za 2020 rok, to na jego realizację
dostaliśmy również dodatkowe trzy miesiące. Z CIT-8 musimy się więc zmieścić do
30 czerwca 2021 roku.
Ogólna zasada jest taka, że CIT-8 sporządzamy i wysyłamy w formie elektronicznej (z
elektronicznymi płatnymi podpisami). Jest jednak grupa podmiotów, która uzyskała
prawo do złożenia CIT-8 analogowo – czyli sporządzenia go w wersji papierowej z
odręcznymi podpisami.
Organizacje mogą składać CIT w formie papierowej. Możliwość ta dotyczy
organizacji, które:

Organizacje, które nie spełniają warunków opisanych powyżej składają CIT-8 w
formie elektronicznej.
Obecnie do wysyłania CIT-8 w formie elektronicznej konieczny jest kwalifikowany
podpis elektroniczny.

https://publicystyka.ngo.pl/pit-y-pracownicze-wysylamy-elektronicznie-do-konca-stycznia


TEGO NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ...



GODZINY OTWARCIA CAO
 

PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE UMÓWIENIE
 

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

 
 
 
 
 


