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DZIEJE SIĘ...

Promienie słońca i feeria jesiennych barw nastrajały bardzo
pozytywnie w tym miesiącu- przedstawiciele lokalnych
organizacji korzystali zarówno ze sprzyjającej aury, jak i
energii do wspólnego działania i zorganizowali kilka
ciekawych inicjatyw, którym się przyglądamy.

Aura sprzyja jesiennym porządkom w ogródkach, ale rzadko kto
myśli w tym czasie o tym jaki ogrom pracy w tym czasie czeka
właścicieli i opiekunów zagród edukacyjnych- całe szczęście grupa
nieformalna "Pracowite Pszczółki" przychodzi z odsieczą i odnawia
ścieżkę pszczelarską w Godzięcinie. 

Cóż ciekawego może się wydarzyć w szczerym polu, na jednej z
wołowskich wsi? Otóż okazuje się można tam zorganizować
wyjątkowe wydarzenie dla pasjonatów historii, bo ta lokalizacja 
 jest idealna do szukania śladów Manewrów Cesarskich... 

Wołowska Grupa Badawczo-Historyczna
doskonale wiedziała gdzie warto zaprosić
osoby z Wrocławskiej Grupy
Poszukiwawczej, by wspólnie odkrywać
ślady historii- wszak każdy historyk wie, że 7
września 1882 w Stobnie, V korpus wielkich
wojsk cesarskich, pod dowództwem
ówczesnego następcy tronu- Fryderyka
Wilhelma przeprowadzało manewry
wojskowe. Czy odbyły się one na
wspomnianym polu? Z tym i innymi
pytaniami warto zwrócić się do
przedstawicieli stowarzyszenia- okazji
będzie sporo, bo mają oni w planach wiele
wydarzeń propagujących lokalną historię.

Przedstawiciele grupy wraz z dziewczynami z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Godzięcinie mocno się napracowały. Teren ścieżki jest obszerny, ule i inne elementy
wymagały gruntownego oczyszczenia. Zasadzono również rośliny miododajne. W ruch
oczywiście poszły grabie- ogromne ilości liści zamiast do worków lądowały w
pościelowym systemie transportowym, a później w starych-nowych kompostownikach. 

Zachęcamy do śledzenia ich profilu FB-tam najświeższe informacje, ciekawostki i relacje.



40 osób uczestniczyło w warsztatach ceramicznych
zorganizowanych przez OSP z Krzydliny Małej. Jest to kolejny
przykład modelowo przeprowadzonego projektu w ramach
niezwykle popularnego programu "Działaj Lokalnie".  

W spotkaniu uczestniczyli
zarówno mali mieszkańcy
Krzydliny, jak również
panie z Koła Gospodyń
Wiejskich, które podnosiły
swoje rękodzielnicze
kwalifikacje. Uczestnicy
próbowali swoich sił na
kole garncarskim oraz
tworzyli ceramikę
tradycyjną techniką-
dzięki odciskaniu różnych
faktur w glinie udało się
uzyskać piękne efekty. 

Działanie to jest częścią projektu "Wydeptane
na nowo!",, realizowanego w ramach
programu Działaj Lokalnie, który ma za
zadanie reaktywowanie ścieżki pszczelarskiej
w Godzięcinie- jest ona ważnym miejscem
edukacji ekologicznej i co roku gości kilkaset
dzieci zaciekawionych życiem zapylaczy. W
przyszłorocznym sezonie czekać na nich
będzie uporządkowana przestrzeń ,
odnowione ule i oczywiście mnóstwo
pszczelarskiej wiedzy zaserwowanej przez
państwa Kamaszuków- właścicieli pasieki i
ścieżki. Od lat przyczyniają się oni do
popularyzacji tego zawodu, promują produkty
pszczele, przyczyniają się do większego ruchu
turystycznego na naszych terenach- czas na
podziękowanie im za lata pracy poprzez
zaangażowanie w reaktywacje ścieżki.



"Kulturalne Połączenia" to
wyjątkowy projekt, realizowany
przez Fundację MY, którego
celem była integracja i
współdziałanie. Gratulujemy
Aktorom i Aktorkom ze
Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Wołowie
wspaniałego przygotowania i
odwagi! Występ przed tak
liczną publicznością to wielkie
wyzwanie, któremu sprostali
na 100%!!! 

Lokalnych działań w ramach  "Działaj Lokalnie" nigdy nie za dużo.
Mamy nadzieję, że wy też jesteście tego samego zdania i
przedstawiamy krótką fotorelację z występu artystycznego
kabaretu "Blade Pojęcie i Domownicy".   

Foto: Tomek Kosak

Działaj Lokalnie realizuje również Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi
Pogalewo Wielkie "Razem". W ramach projektu "Zaczarowany świat
makramy" uczestnicy październikowych warsztatów poznawali
tajniki tego rękodzieła. 

Makrama to częsty temat warsztatów
mających na celu naukę, ale także
integrację. Stopień trudności splotów
można dostosować do wieku i
doświadczenia uczestników, a w
międzyczasie można porozmawiać o
planach na przyszłe działania. Tak było i
tym razem- Marysia Nawrot-
dolnobrzeska rękodzielniczka
zaproponowała podstawowe sploty z
których powstały piękne prace- m.in.
łapacze snów. W planach kolejne
spotkania- zapraszamy mieszkańców
gm. Brzeg Dolny do wspólnej,
makramowej zabawy.



Jest ona podana w taki sposób, by pokazać, że nauka ta jest częścią naszego życia-
procesy, które zachodzą w naszym otoczeniu mogą być w prosty sposób wytłumaczone
za jej pomocą i możemy sami- poprzez eksperymenty- zrozumieć zjawiska zachodzące
wokół nas. Takim przykładem może być badanie właściwości gleby, co uczynili mali
naukowcy podczas kolejnego spotkania w ramach niniejszego projektu.

Projekt "Klub Młodego Odkrywcy", realizowany w ramach programu
Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw przez Klub Dolnobrzeskich
Naukowców to nie tylko sposób na wspólną zabawę, ale przede
wszystkim porcja wiedzy z zakresu chemii.

12 października zakończył się proces wyborczy do Młodzieżowej
Rady Powiatu  Wołowskiego. Swoje głowy oddało 1193 uczniów z 6 
 szkół ponadpodstawowych działających na terenie naszego
powiatu. Kandydowało 32 osoby młodzież wybrała 17 z nich. 

Wybory zostały zorganizowane przez
Stowarzyszenie Razem dla Rozwoju. Działanie
to było możliwe dzięki wsparciu finansowego
programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Projekt "Czas na dialog" bazuje na współpracy
i oddaniu głosu zarówno młodzieży- poprzez
rozwój MRPW, jak również seniorów, którzy też
działają w ramach swojej rady. Wspólnie
stworzyli oni Radę Dialogu Między-
pokoleniowego, której głównym celem jest
wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego.
Na pewno wśród wybraniej 17 -stki są osoby
chcące również działać na rzecz współpracy
międzypokoleniowej.

https://www.facebook.com/maleinicjatywy?__cft__[0]=AZWDqNM9asz6D2YJibTP92DkQoTd2rHCnIm7AUudyp4GQKbanEDd9tKPj52HDYlbZ3NPrADgylI4e7mbCsWS7t48MeuF_mJAy6HyhjwFLWDxrvjU-r5mlaxnhC9ELH7lwsO3anj271MtY1V7kRAFrIbdXlTJNMjLpWI1JdKWvimrdvOarzXDa6MZEfCtlLIOfv0&__tn__=-]K-R


Kolejne spotkanie sieciujące za nami- w ramach Powiatowego
Forum NGO spotkaliśmy się po raz 11. Wydarzenie to jest szczególne
dla pozarządówki nie tylko dlatego, że tradycyjnie na przełomie
października i listopada od tylu lat znajdujemy chwilę czasu, by się
spotkać i podsumować mijający rok. Dlatego też oprócz paneli
specjalistów co roku 3 organizacje prezentują swoje najciekawsze
inicjatywy.
Jest to też czas rozmowy o planach, nastrojach, tendencjach, obserwacjach. III sektor
zawsze reagował najszybciej, gdy potrzebne było wsparcie lub gdy zdiagnozowane
potrzeby wymagały konkretnych działań. Widzimy to wszyscy również na poziomie
lokalnym, a przykładów można szukać właśnie wśród organizacji, których
przedstawiciele uczestniczyli w Forum. W tym roku mieliśmy okazję wysłuchać 
 prezentacji panelistów- p. Piotra Smelkowskiego- pełnomocnika ds. ngo w UM Brzeg
Dolny, Waldemara Weihsa- przedstawiciela Dolnośląskiej Rady  Pożytku Publicznego i
Jarosława Paczkowskiego- prezesa LGD "Kraina Łęgów Odrzańskich" oraz prezentacji 3
lokalnych ngosów- W Rudnie Jest Cudnie, Razem dla Rozwoju, HO Cichociemni. Dla
organizatora forum- stowarzyszenia Propago był to szczególny dzień ze względu na
otrzymanie certyfikatu "Miejsce przyjazne wolontariuszom" , które wystawił Narodowy
Instytut Wolności. To wyróżnienie jest procesem, który umożliwia organizatorom:
sprawdzenie, w jakim stopniu zarządzają wolontariatem zgodnie z dobrymi praktykami i
zasadami formalnoprawnymi Korpusu; podniesienie standardów organizacji
wolontariatu; promocję własnej działalności i podzielenie się dobrymi rozwiązaniami.

XI Forum NGO odbyło sie
w wyjątkowej przestrzeni-
bibliotece "TAMA"-
nowoczesnym, multi-
funkcjonalnym obiekcie z
ogromnym potencjałem,
którego pracownicy są
otwarci na  partnerskie
działania między-
sektorowe, mające na celu
pobudzenie aktywności
społecznej.
Wydarzenie było częścią
projektu "Wyzwalamy
Społeczną Energię",
realizowanego ze środków
NIW w ramach Programu
FIO.



Joanna Krasowska, Bramy Kultury: "Zawiązując partnerstwo z Ochotniczą Strażą Pożarną
w Krzydlinie Małej i Stowarzyszeniem Mieszkańców Kreda z Krzydliny Wielkiej, a tym
samym tworząc grupę inicjatywną, poprzez złożenie wniosku na mini grant, przyjęliśmy
zaproszenie do udziału w programie. Z otrzymanej dotacji zrealizowaliśmy pierwszy etap
programu, mający na celu przeprowadzenie diagnozy potrzeb i potencjału kulturowego
społeczności zamieszkującej Krzydlinę Małą i Krzydlinę Wielką. O tym co wiedzą i co lubią,
a także o potrzeby i oczekiwania, w dniu 15 maja br. pytaliśmy młodych mieszkańców
gminy Wołów (10-16 lat). Proces diagnozy przeprowadzony został przez Bramy Kultury
Joanna Krasowska, a wyniki opublikowane w raporcie. Sugerując się rekomendacjami
zawartymi w raporcie, rozpoczęliśmy drugi etap projektu, którego celem jest realizacja
działań na rzecz dobra wspólnego. Podejmując pierwsze w tym kierunku kroki, w dniu 20
czerwca br. w Krzydlinie Małej odbyło się spotkanie partnerów, któremu towarzyszyła
animatorka oddelegowana z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Pani Bożena Pełdiak.
Dzień później swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Emilia Dmochowska
przedstawicielka Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Po dwóch dniach niezwykle
intensywnych, ale i owocnych spotkań, byliśmy gotowi postawić kolejny krok – napisać i
złożyć wniosek na realizację działań, w efekcie których budować będziemy DOBRO
WSPÓLNE. 8 września, decyzją Komisji Rekomendacyjnej znaleźliśmy się wśród  8
lokalnych projektów partnerskich, które otrzymały dotację. 
Dzięki dofinansowaniu w wysokości 80.000 zł, aktualnie na terenie gminy Wołów w
partnerstwie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Krzydlinie Małej i Stowarzyszeniem
Mieszkańców Kreda z Krzydliny Wielkiej, realizujemy roczny (wrzesień 2022-wrzesień
2023) projekt ŁĄCZNIK – ścieżka turystyczna. W efekcie projektu powstanie pieszo-
rowerowa ścieżka turystyczna łącząca Krzydlinę Małą z Krzydliną Wielką, ukazująca
walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe obu miejscowości.
Za nami pierwsze projektowe działania. 
24 września br. wraz partnerami i przedstawicielami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
wyruszyliśmy w rowerową podróż, celem ustalania punktów, które znajdą się na naszej,
turystycznej ścieżce. Po przejechaniu trasy o długości 18,5 km wróciliśmy z listą zapisków
i aparatów pełnych zdjęć. W taki oto sposób dokonaliśmy wyboru 15 miejsc, ukazujących
walory Krzydliny Małej i Krzydliny Wielkiej. Miejsc, w których docelowo staną ławki z
kodami QR i mini słuchowiskami. 

W lutym 2022 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina
Łęgów Odrzańskich otrzymała od Akademii Rozwoju Filantropii w
Polsce zaproszenie do wzięcia udziału w programie Lokalne
Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Warto w tym
miejscu zaznaczyć, że zaproszenie do udziału w tym wyjątkowym
programie jest nagrodą dla najbardziej aktywnych społeczności
lokalnych (gmina Wołów), wyróżniających się swoją aktywnością w
realizacji projektów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

https://www.facebook.com/OchotniczaStrazPozarnaKrzydlinaMala/
https://www.facebook.com/stowarzyszeniekreda
https://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/
https://wolow.pl/19/strona-powitalna.html
https://pafw.pl/


 Mieszkańcy Radecza, a także turyści i goście z okolicznych wsi mogą
już korzystać z ogrodu sensorycznego, który powstał w ramach
projektu "DOTKNIJ, POWĄCHAJ, POSŁUCHAJ! dofinansowany ze
środków Gminy Brzeg Dolny oraz Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi
Radecz. 9 października odbyło się jego oficjalne otwarcie.

Dofinansowano ze środków Programu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

 

Dysponując materiałem fotograficznym, 15 października pod okiem Natalii Gołubowskiej,
krzydlińskie dzieci i młodzież udział wzięły w warsztatach artystycznych, w efekcie których
powstaną oryginalne magnesy. Miejsca wybrane, zdjęcia wykonane, magnesy w
produkcji... Czas zatem na przygotowanie opisów poszczególnych miejsc. Tekstów, które
nagrane zostaną przez młodych ludzi i udostępnione w formie mini słuchowisk. Za nami
pierwsze warsztaty z tworzenia opisów, które prowadziła Agata Chwiszczuk". 

Jest to szczególne miejsce nie tylko ze względu na możliwość spotkań, integracji i
odpoczynku- dla nas symbolizuje przyjaźń, wsparcie, zaufanie, energię i dobre serce.
Wszystko za sprawą niezawodnego zespołu- grupy mieszkańców tej wsi, którzy po raz
kolejny stanęli na wysokości zadania i zaangażowali się na 200%- Kasia, Martyna, Edek,
Bernard, Marek, Łukasz, Ignacy, Hela, Oskar, Laura- są to autorzy tego sukcesu, bo
przeobrażenie dzikiego wysypiska w takie cacuszko to nie lada wyzwanie. Gratulujemy i
życzymy dalszej owocnej współpracy!



Gospodarz szkółki leśnej w Tarchalicach oraz główny organizator - Nadleśnictwo Wołów
zaprosiło do działania kilku edukatorów, którzy zatroszczyli się, by najmłodsi odjechali z
Tarchalic z solidną porcją wiedzy nt. lasu. Odbył się spacer z leśnikiem- p. Leśniczym
Leśnictwa Dębno, prezentacje członkiń Stowarzyszenia W Rudnie jest cudnie, warsztaty
"leśne kompozycje" przeprowadzone przez przedstawicieli Nadleśnictwa.

15 października odbył się VII Bieg w Naturze. Wydarzenie sportowe,
które skupia nie tylko biegaczy, ale też miłośników lasów, ekologii i
zdrowego stylu życia. W organizacje włączyło się jak zwykle kilka
lokalnych organizacji, wolontariusze ze szkół, instytucje
samorządowe oraz sektor prywatny.



Szkolenie odbyło się ramach spotkania Sieci Dolnośląskich NGO. Główne tematy
poruszane na spotkaniu to:
1.Potrzeby i cele szkoleniowe
jak badać potrzeby uczestników, jak formułować cele szkolenia, co się dzieje, kiedy cele
nie odpowiadają potrzebom, jak temu zaradzić?
2. Specyfika uczenia dorosłych
czym różni się uczenie dorosłych od uczenia dzieci,  wykorzystywanie potencjału
uczestników w czasie szkolenia;
3. Uczenie przez doświadczenie
cykl edukacyjny Davida Kolba - na czym polega, projektowanie modułów szkoleniowych w
oparciu o cykl Kolba, prowadzenie szkolenia wg cyklu Kolba

Ciąg dalszy podnoszenia kompetencji przedstawicieli Propago -
prezeska uczestniczyła w wyjazdowym szkoleniu pt.  : Jak
przygotować szkolenia dla dorosłych". 

Z ŻYCIA CAO...

Oferta stowarzyszenia Propago, którą kierujemy do
organizacji pozarządowych i grup nieformalnych to oprócz
doradztwa i animacji, również tutoring. Jest to szczególny
rodzaj wsparcia polegający na dokonaniu znaczącej,
pozytywnej i długofalowej zmiany w działalności podmiotu.
Wspólnie z tutorem przedstawiciele zarządu mogą  np.
wypracować  strategię fundraisingową, wprowadzić zmiany
do statutu i zgłosić je do KRS, stworzyć politykę
rachunkowości lub politykę o ochronie danych osobowych
czy zmienić status organizacji ze stowarzyszenia zwykłego
w rejestrowe. Kompleksowość procesu z namacalnym
efektem na końcu wymaga większego nakładu pracy i
czasu- tutoring to kilka spotkań, które mogą odbywać się
również w siedzibie organizacji. Zachęcamy do
skorzystania z tej formy wsparcia- naprawdę warto!

Usługa bezpłatna realizowana w
ramach projektu "Pozarządowy

Ostry Dyżur"



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.
.11.00-18.00 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



KONKURSY, DOTACJE, SZKOLENIA 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło konkursy w ramach
kilkunastu Programów Ministra. Są one skierowane do organizacji
pozarządowych, jak również do ośrodków kultury czy bibliotek. Termin
składania wniosków we wszystkich programach to 30 listopada. Wnioski należy
wypełniać w systemie eboi. Poniżej przedstawiamy 3 z nich- zachęcamy do
aplikowania!

Kutura Dostępna- operator Narodowe Centrum Kultury

dostosowanie merytoryczne oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej, do
potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
przeniesienie oferty beneficjenta do miejsc i miejscowości pozbawionych
bezpośredniego dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury i instytucji kultury
 organizacja wyjazdów tematycznych mających na celu skorzystanie z oferty
kulturalnej lub oferty edukacji kulturalnej, w tym oferty instytucji kultury (takich jak
teatry, muzea, kina, biblioteki, filharmonie, miejsca ważne dla kultury narodowej) i/lub
działania multimedialne/on-line służące popularyzacji i udostępnianiu społecznościom
lokalnym zasobów dóbr kultury. 

Strategicznym celem programu jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do
kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji
społecznej. Działania te powinny służyć osiągnięciu realnych, systemowych i
długofalowych efektów w niwelowaniu barier w dostępie do kultury w wymiarach:
przestrzennym, ekonomicznym, społeczno-mentalnym i kompetencyjnym ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb osób z miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do
narodowych zasobów dóbr kultury, instytucji kultury oraz instytucji artystycznych. 
 Program podzielony jest na 3 zadania:

1.

2.

3.

Min. kwota dofinansowania to 5 tys. zł, max. 150 tys. zł, min. wkład własny finansowy: 20%
kosztów zadania.

Strategicznym celem programu jest budowanie profesjonalnej oferty artystycznej
skierowanej do dzieci i młodzieży, uwzględniającej potrzeby i zainteresowania tej
pełnoprawnej grupy odbiorców. W ramach programu wspierane będą wartościowe i  w
pełni profesjonalne wydarzenia artystyczne o zasięgu regionalnym, krajowym, jak i
międzynarodowym, powstające z myślą o dzieciach i młodzieży do 18 roku życia.

Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży- operator
MKiDN Departament Szkolnictwa Artystycznego

https://www.facebook.com/NettoPolska/?__cft__[0]=AZU4lKF0LLLlow5S1T4yw-VtBamaphybFdTWaF0AtEKporabFL1S7nHHqK2eiKduMtxtq8AmFRNNB1ImAPOfd5kcx93jyhXrcF1r5tQbiqQwJw68XPwzpZEAqllqkbGzLMRbJ5Iwur2kbvN0H6CXHQhB0IMHPk8P2Y3Np4G7zneTSA&__tn__=kK-R


 festiwale i przeglądy profesjonalnej oferty artystycznej dla dzieci i młodzieży
spektakle teatralne, muzyczne, operowe, taneczne
koncerty 
 wystawy i inne formy prezentacji sztuki (np. performance, happeningi, prezentacje
multimedialne) wraz z katalogami
 działania multimedialne, realizowane w całości on-line, prezentujące i
popularyzujące profesjonalną ofertę artystyczną dla dzieci i młodzieży

Program podzielony jest na 5 zadań:
1.
2.
3.
4.

5.

Minimalna wysokość dotacji to 30 tys. zł, max. 150 tys. zł w zad. 1,2,3,5 i 500 tys. w zad 4.
Wkład własny finansowy to min. 20% wartości zadania.

projekty wykorzystujące różne formy ekspresji, rozwijające kreatywność i
umiejętności twórcze uczestników, w tym przeglądy i festiwale amatorskie oraz
zadania o charakterze integracyjnym, oparte na współdziałaniu różnych grup
wiekowych 
przedsięwzięcia oparte na współpracy z przedszkolami i szkołami, wspomagające
realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczania
przedmiotów artystycznych
 zadania podnoszące kwalifikacje kadr kultury i nauczycieli, rozwijające kompetencje
w zakresie realizacji działań animacyjnych i edukacyjnych, zawierające komponent
praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności
 tworzenie i prowadzenie kompleksowych działań z zakresu edukacji kulturalnej
skierowanych do osób dorosłych, w szczególności wykorzystującej formułę tzw.
„uniwersytetów ludowych”

Strategicznym celem programu jest wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej,
ważnych dla rozwoju kapitału społecznego. Wsparcie finansowe kierowane będzie do
projektów, obejmujących działania edukacyjno-animacyjne, stymulujące kreatywność i
aktywizujące twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i
społeczne. Zasadniczym celem programu jest wspieranie zadań o charakterze
niekomercyjnym. Program umożliwia też wsparcie zadań, które wysoką wartość
merytoryczną łączą z potencjałem komercyjnym – pod warunkiem, że wsparcie mieści się
w dopuszczalnych limitach pomocy publicznej.
Program podzielony jest na 4 zadania:

1.

2.

3.

4.

Min. kwota dofinansowania to 5 tys. zł, max. 500 tys. zł, min. wkład własny finansowy:
20% kosztów zadania.

Edukacja Kulturalna- operator Narodowe Centrum Kultury
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