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DZIEJE SIĘ...

W Radeczu sierpień upłynął pod znakiem aktywności dzieci i młodzieży- to
właśnie dla nich członkinie Stowarzyszenia na rzecz mieszkańców wsi Radecz 
 przygotowały szereg ciekawych zajęć- zarówno sportowych, jak i
plastycznych. Było to możliwe dzięki wygranej dotacji w ramach art.19a ze
środków gminy Brzeg Dolny.

Dzieci i młodzież uczestniczyły w warsztatach kreatywnych, które polegały na projektowaniu
własnych wzorów oraz ich malowaniu na bawełnianych plecakach. Odbył się dzień gier
sprawnościowych oraz gra w  podchody, która szczególnie przypadła do gustu młodzieży.
Ciekawym przedsięwzięciem było wspólne zbudowanie dużego domku dla owadów, który
umiejscowiony został za świetlicą. Przyrodnik Krzysztof Konieczny, który był w Radeczu z wizytą
ornitologiczną- oglądał gniazdo pustułek w wieży kościelnej- ocenił również fachowym okiem
wspólne dzieło najmłodszych mieszkańców. . Zwieńczeniem wszystkich spotkań był rajd
rowerowy do rezerwatu przyrody w Jodłowicach i pogadanka z miejscowym leśniczym. Projekt
okazał się niemałym sukcesem- każde ze spotkań gromadziło około 20 uczestników, którzy
wykazali się niezwykłą kreatywnością. Mam wrażenie, że najważniejszą rzeczą, na którą pozwoliły
działania projektowe jest po prostu wspólna zabawa- włączenie elementów edukacji
przyrodniczej, zajęć ruchowych  i plastycznych to strzał w 10! 
 



 Cichociemni w sierpniu realizują aż 3 projekty jednocześnie- ta
organizacja postawiła na różnorodność- każdy z nich zapewnia nieco
inne działania. Ich elementem wspólnym jest edukacja i integracja. W
kręgu harcerskim nigdy nie ma nudy, ale te wakacje szczególnie obfitują
w moc wrażeń, mimo, że organizacja nie prowadziła w tym roku "Akcji
Letniej" w Lginiu ze względu na COVID-19.

Warsztatów z zakresu  udzielania pierwszej
pomocy nigdy nie jest dość- zapotrzebowanie na
tą wiedzę jest ogromne, a harcerze wywołani do
tablicy w środku nocy powinni wymienić bez
zająknięcia procedury ratownicze przy
konkretnych urazach- tak zapewne jest w
drużynach HO Cichociemn i.Dzięki wsparciu
finansowemu projektu uczestnicy mogli się
szkolić na rodzinie fantomów oraz ćwiczebnym
defibrylatorze AED. Nasi harcerze to również
doskonali kucharze- teraz gdy mają możliwość
pichcenia na kuchni polowej, która zakupiona
została w ramach dotacji z programu "Działaj
Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
mogą nakarmić jednocześnie ok. 500 osób-
czekamy z niecierpliwością na pokaz ich
umiejętności kulinarnych na jednej z imprez
masowych- na razie to niemożliwe, ale w
następnym roku...kto wie... 



Linoryt -technika graficzna należąca do technik druku wypukłego,
również odbitka uzyskana tą techniką. Definicja wiele nie wyjaśnia,
ale wystarczy spojrzeć na prace uczestniczek warsztatów i można
stwierdzić, że przy wsparciu Natalii- prowadzącej zajęcia w ramach
"Wołowskiej Akademi Dojrzałego Artysty", każdy może stworzyć
grafikę linorytniczą najwyższego sortu.

Mimo, że finalny produkt - odbitka przygotowana za pomocą druku ręcznego-
poprzedzał dość żmudny proces wymagający zarówno skupienia, jak i precyzji, każda
z pań z uśmiechem przystąpiła do pracy- pierwszym etapem było robienie sobie
nawzajem zdjęć portretowych. Po ich wydrukowaniu i przeniesieniu na matryce,
wyżłabiały linie specjalnym dłutkiem- zapewne ludziom niecierpliwym to zadanie nie
przypadłoby do gustu, jednak uczestniczki z wielkim zaangażowaniem wydłubywały
po kawałku unikatowy wzór- swój portret. Wydruki to naprawdę małe dzieła sztuki i
chylimy czoła przed tak uzdolnionymi paniami z gminy Wołów.   

Również w Wołowie realizowany jest kolejny inspirujący projekt,
którego realizatorem jest Otwarty Zakład Artystyczny. Dotacja ze
środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu
Kultura - Interwencje 2020 pozwoliła na sfinansowanie cyklu działań
kulturalnych dla dużych i małych mieszkańców gminy.



 W ramach projektu edukacyjno - artystycznego "Aktywny alfabet - sztuka od A do Z"
wspólnie z uczestnikami odkrywana jest historia, miejsca i unikatowe rzeczy w najbliższej
okolicy. Pierwsze spotkanie to poznanie organów Caspariniego, które mieszczą się  w
Kościele pw. Św, Wawrzyńca- jest  to ważna część kształtowania się tożsamości lokalnej
oraz jej pielęgnowania a zastosowanie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych - muzycznej
aplikacji internetowej pozwala na spojrzenie na tradycję i dziedzictwo kulturalne z nieco
innej strony.  Warsztaty poprowadziła Natalia Gołubowska.

Dolnobrzeski Zespół Ludowy bierze udział w "Letniej Szkole Artystycznej"
z udziałem pedagogów z zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk". W terminie 29.08 -
03.09 będą między innymi przygotowywać układy taneczne, które
zaprezentują podczas Inscenizacji Dożynkowej pod koniec września.

Ze względu na COVID-19
warsztaty, które początkowo
miały się odbyć w siedzibie
Zespołu "Śląsk" mają miejsce
w Brzegu Dolnym- jest to dla
nas duży zaszczyt, że
trenerzy o ogólnokrajowej
renomie przyjechali
specjalnie po to, by
przeszkolić dziewczęta i
chłopców z zespołu.   



W sali kameralnej Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury  5 sierpnia odbyło się 
spotkanie z autorami inicjatyw złożonych w ramach projektu
„Dolnobrzeskie Inicjatywy Kulturalne 2020”, realizowanego w ramach 
Programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2020”.Wybrano 7 inicjatyw.

Zgłoszonych zostało
dziesięć projektów, a
komisja konkursowa wraz z
liderami złożonych
projektów oceniła wnioski
pod względem
merytorycznym.Konkurs
adresowany był do
mieszkańców gminy Brzeg
Dolny. Działania mogą
przeprowadzić osoby
indywidualne  m.in.
animator, hobbysta,
pasjonat) oraz grupy
nieformalne (minimum trzy
osoby, ze wskazanym
liderem grupy).  Po
rozmowach z uczestnikami
spotkania i pasją z jaką
opowiadali o swoich
pomysłach możemy liczyć
na solidną dawkę atrakcji. 

Pierwsze wydarzenie już 19 września- my będziemy i serdecznie
zapraszamy do udziału wszystkich z Państwa!

Dzieci są podzielone na 3 grupy, ćwiczą w osobnych salach. Mają zapewniony ciepły posiłek
oraz wodę i owoce. Jest to intensywny trening, jednak oprócz ćwiczenia układów zawiera
również elementy zabawy i odprężenia. Nasi dolnobrzescy tancerze i tancerki zaczęły
przygodę z tańcem stosunkowo niedawno, dlatego też tak ważne jest zachowanie balansu
między zakładanymi celami w postaci poszczególnych układów a dobrą zabawą, która
przecież w każdej aktywności fizycznej odgrywa kluczową rolę. Mocno dopingujemy tą
niezwykle pracowitą grupę młodych dolnobrzeżan i czekamy na pierwszy występ na żywo
podczas Gałowskiego  Targu Rękodzieła i Smaków 12 września. 



PROPAGO:Stowarzyszenie, którego jesteś prezesem ma szerokie spektrum
odbiorców- nie jest ci obca ani praca na rzecz seniorów, ani na rzecz młodzieży.
Obie te grupy są uważane za defaworyzowane i wciąż brakuje działań na ich rzecz
w społecznościach lokalnych. Czy właśnie dlatego zająłeś się działaniami na ich
rzecz?

MICHAŁ MOCZYDŁOWSKI: Nasze stowarzyszenie powstało nie jako w odpowiedzi na
potrzeby młodzieży i seniorów.Postanowiliśmy się   zając tymi grupami społecznymi, które
wcześniej w naszym regionie nie były w wystarczający sposób doceniane. Dajemy im głos,
pytamy czego potrzebują oraz co mogą dać sami dla całej społeczności. W naszych
działaniach ściśle współpracujemy z Fundacją na Rzecz Ziemi Wołowskiej, Stowarzyszeniem
Jezierzyca – Krzelów oraz oczywiście PROPAGO.

PROPAGO: Obecnie realizujesz ciekawy, ale też bardzo trudny i pracochłonny
projekt, który ma na celu utworzenie Powiatowej Rady Młodzieży. Kilka spotkań
warsztatowych już za wami- nudy na pewno nie ma, ale czy są tematy, które
najczęściej są podnoszone przez młodzież? Jest to pokolenie pełne obaw czy raczej
mają w sobie gotowość do współdecydowania o kształcie otaczającego ich świata?

M.M.: Tak realizujemy projekt „Razem Możemy Więcej” finansowany ze środków
Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. W
wyniku epidemii zmuszeni byliśmy zmienić harmonogram i rozpocząć nasze dziania w
czasie wakacji. Początkowo obawialiśmy się  czy młodzież zechce wziąć udział w projekcie w
czasie wolnym, jednak już na pierwszym spotkaniu uczestnicy naszego projektu rozwiali te
obawy. Poziom zaangażowania i merytoryczne podejście do tematu zarówno młodzieży jak i
seniorów nie przestaje nas pozytywnie zaskakiwać. Na obecnym etapie skupiliśmy się na
tym jak ma wyglądać Młodzieżowa Rada Powiatu. Dopiero po wyborach które planujemy w 3
tygodniu września przyjdzie czas na rozwiązywanie konkretnych problemów. Bowiem
dopiero Rada wybrana w demokratycznych wyborach przez swoich rówieśników będzie
miała prawo mówić w imieniu młodzieży naszego powiatu. Jednak już na tym etapie widać,
jak ważne jest dla młodzieży powstanie ciała, które będzie partnerem dla władz
samorządowych. 

W  ramach projektu "Razem możemy więcej"
finansowanego w ramach Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich już niebawem
powstanie Młodzieżowa Rada Powiatu
Wołowskiego. Realizatorem  jest
Stowarzyszenie Razem dla Rozwoju- pytamy jej
prezesa Michała Moczydłowskiego o
samorządność wśród młodzieży i szczegóły
działań projektowych.



PROPAGO: Czy możesz wskazać kilka założeń realizowanego przez Was
projektu?
M.M: Najistotniejszym celem projektu jest   podniesienie wiedzy na temat
samorządności. Wzrost tej wiedzy przełoży się na zwiększenie zaangażowania młodzieży
w życie społeczne. Uczestnicy projektu uczą się pracy w grupie oraz sposobów
rozwiązywania konfliktów. Umiejętności te przydadzą się w życiu codziennym zarówno w
działaniach społecznych jak i zawodowych.Działania zakładają także wzmocnienie więzi
między- pokoleniowych w wyniku współpracy Powiatowej Rady Seniorów  z Młodzieżową
Radą Powiatu Wołowskiego.

PROPAGO: Czy twoje doświadczenie zawodowe (np. praca w Starostwie
Powiatowym) wpłynęła na zainteresowanie samorządnością wśród młodzieży?
Czy może wynikało to z obserwacji prywatnych? Temat ten mimo, że bardzo
potrzebny niezwykle rzadko jest poruszany wśród ngosów z terenu powiatu
wołowskiego?
M.M: Od wielu lat jestem związany zawodowo z samorządem i różnymi instytucjami
samorządowymi. Moja działalność społeczna często przenikała się z moim życiem
zawodowym. To czego nie mogę zrobić na rzecz społeczności lokalnej w pracy robię jako
społecznik. Oczywiście doświadczenie zawodowe przydaje się w działalności społecznej i
na odwrót. Kwestia samorządności młodzieży jest mi bardzo bliska, przez kilka lat byłem
opiekunem Młodzieżowej Rady Gminy Wińsko. Aktywnie współpracuje z Młodzieżowym
Sejmikiem Województwa Dolnośląskiego oraz młodzieżowymi radami z Milicza,
Dzierżoniowa czy Leszna. Obecnie przyszedł czas na stworzenie Młodzieżowej Rady
Powiatu Wołowskiego. Uważam, że  nasza wspaniała młodzież zasługuje na partnerskie
traktowanie przez nas dorosłych i właśnie ten cel chcemy osiągnąć.

PROPAGO: Jak można zostać Młodzieżowym Radnym?
M.M: Należy być uczniem szkoły ponadpodstawowej działającej na terenie powiatu
wołowskiego. Wypełnić   formularz który będzie dostępny na stronie Stowarzyszenia
Razem Dla Rozwoju oraz Stronie Powiatu Wołowskiego jak i w szkołach. Załączyć listę
poparcia 30 uczniów szkół ponad podstawowych powiatu wołowskiego, oraz
maksymalnie 30 sekundowy filmik zachęcający do oddania na was głosu.
W razie pytań proszę o   tel 667483611 bezpośrednio do mnie lub   do Starostwa
Powiatowego w Wołowie.

PROPAGO: Mówimy o młodzieży a co chciałbyś powiedzieć młodzieży?
M.M.: Szanowni młodzi mieszkańcy powiatu wołowskiego zachęcam Was z całego serca
do działań na rzecz naszego regionu. Weźcie aktywny udział w wyborach do
Młodzieżowej Rady Powiatu Wołowskiego w trzecim tygodniu września. Działajmy
wspólnie dla dobra naszej społeczności.



Wakacje powoli stają się wspomnieniami,  a zbliżający się wrzesień mobilizuje zarówno
nas, jak i przedstawicieli lokalnych ngo do wytężonej pracy. Jej częścią, zresztą bardzo
przyjemną, są w naszym przypadku spotkania animacyjne głownie na obszarach wiejskich
naszego powiatu, które z uwagi na sytuację nieco ograniczyłyśmy. Korzystając z ładnej
pogody można bez przeszkód odbyć je na zewnątrz z czego korzystamy, nie zapominając
jednocześnie, żeby doszkalać się online, bo możliwości poszerzenia swojej wiedzy jest w
internecie naprawdę sporo.  W CAO był to bardzo intensywny miesiąc, który przypomniał
nam, że czasami przepracowanie jednego tematu wymaga kilkunastu godzin wytężonej
pracy. Mimo codziennej gonitwy warto czasem przeznaczyć czas na rozmowy, snucie
planów, uzgadnianie- ma to zawsze sens i może być zalążkiem fajnych działań. Oprócz
pracy z NGOsami w sierpniu udało nam się opracować zakres i ustalić termin szkolenia
dla stowarzyszeń i klubów sportowych- odpowiadamy na zapotrzebowanie tej niezwykle
ważnej grupy ngosów - tematy, które będą na nim poruszane wskazywaliście nam
podczas różnych spotkań i rozmów. Zatem do zobaczenia!

Z ŻYCIA CAO...

Bardzo lubimy końcówkę wakacji- mamy dużo gości, którzy chcą
wykorzystać ostatnie dni lata na dopracowanie projektów. Każdy ma
dużo energii i mimo, że ciężko pogodzić w tych dniach życie prywatne
i społeczne, dzielnie walczą z nagminnym brakiem czasu.



KONKURSY, DOTACJE, SZKOLENIA 

Rok szkolny za pasem, więc proponujemy skorzystać z konkursów na
działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży. 

 Program wspiera inicjatywy społeczne służące
wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży
z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000
mieszkańców. Konkurs na sześciomiesięczne
projekty realizowane ze stałą grupą młodych w
wieku 13-19 lat

Zalecana liczba członków grupy projektowej to 12-20 osób. Konkurs przeznaczony jest
dla:lokalnych organizacji pozarządowych,  gminnych domów kultury i bibliotek,
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą
założyć organizację pozarządową).

Istotą Regionalnego Konkursu Grantowego są lokalne projekty, które dla młodych ludzi
mają być ciekawym wyzwaniem i szansą współpracy z innymi. Ich uczestnicy obierają
wspólny cel, który chcą osiągnąć. W drodze do jego osiągnięcia uczą się planowania i
współpracy w grupie, poznają lokalną historię, kulturę i tradycję. Nawiązują nowe
znajomości. Działają na rzecz lokalnej społeczności. Rozwijają pasje i zainteresowania
oraz sprawdzają się w nowych sytuacjach. Projekty muszą zakładać   działania 
młodzieży, tak   aby   stała   się   aktywnym   twórcą, uczestnikiem i bezpośrednim
realizatorem projektu. 
Wysokość dofinansowania:
Maksymalna kwota dotacji to 8 500 zł. Preferowane będą projekty mające dodatkowe 
finansowanie w wysokości co najmniej 20% wartości projektu (z innych źródeł lub w
formie własnego wkładu finansowego). Dotacje   będą   przyznawane   na   projekty
sześciomiesięczne,   realizowane od 1 lutego do 31 lipca 2021r. Termin składania
wniosków: do 27.10.2020 r. godz: 12:00 

Więcej informacji https://www.rownacszanse.pl/



Organizatorem programu jest Fundacja mBanku (mFundacji).
  Projekty muszą przyczyniać się do podniesienia poziomu edukacji i jakości życia
społeczeństwa poprzez działania, które są spójne z wizerunkiem i  polityką
mBanku.Wsparcie można uzyskać na:
 1. Projekty dotyczące edukacji matematycznej (np. konkursy, specjalne lekcje
matematyki).
2. Projekty rozwojowe okołomatematyczne. (np. gry, łamigłówki czy lekcje historii
przedstawiające ciekawe osoby i ich odkrycia w dziedzinie matematyki).
  Do kosztów kwalifikowalnych zaliczamy m.in.:
  – koszty zarządzania projektem i administracyjne, w tym wynagrodzenie koordynatora
projektu, księgowość, zakup niezbędnych materiałów biurowych (np. papier do drukarki).
Koszty te nie mogą przekroczyć 20% wnioskowanej kwoty;
  – wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia lub opracowujących materiały
edukacyjne;
  – zakup pomocy naukowych, artykułów plastycznych i innych materiałów niezbędnych
do zajęć, nagrody w konkursach, koszt wydruku materiałów;
  – trwałe elementy wyposażenia oraz sprzęt elektroniczny o wartości nieprzekraczającej
20% wnioskowanej kwoty i tylko jeśli są merytorycznie uzasadnione. Każdy projekt może
zostać dofinansowany maks. 3 razy. Wnioski rozpatrywane są przez cały rok, raz w
miesiącu. Fundacja nie dofinansowuje projektów trwających w momencie   złożenia
wniosku.
  Najbliższy termin składania wniosków:23.09.2020
więcej informacji : https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/

Program wspiera nowatorskie, długofalowe projekty,
które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o
dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi
organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego
rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje,
poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają
praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy.

Program mPotęga przewiduje dofinansowanie projektów
dotyczących edukacji matematycznej oraz
okołomatematycznych projektów rozwojowych. Wnioski o
dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe
posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność
statutową ponad 1 rok, uczelnie wyższe, biblioteki, szkoły
podstawowe i ponadpodstawowe a także inne placówki
oświatowo-naukowe.



Celem programu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse
społeczne (na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30.000 mieszkańców)
kierowanych do uczniów szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników,
branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych
przysposabiających do pracy lub szkół policealnych, poprzez zorganizowanie
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, na
rzecz której realizowany jest projekt. Wnioskodawca ma obowiązek podpisania listu
intencyjnego ze szkołą (szkołami) partnerską, na rzecz której prowadzony będzie
projekt.Stowarzyszenia, fundacje i UKS-y mogą uzyskać wsparcie na nowatorskie,
długofalowe projekty, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację
wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska
lokalnego rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy
nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy.

Wysokość wsparcia: maks. 90%, do 50.000 zł.
 Wkład własny: min. 10%.
Czas trwania projektu: maks. 7 miesięcy, 1.12.2020 – 30.06.2021.
Termin składania wniosków: 15 września – 16 października 2020

Rekompensata będzie dotyczyła utraconych – z powodu epidemii - przychodów w okresie
od 12  marca do 30 grudnia br. Fundusz Wsparcia Kultury jest kolejnym  działaniem
pomocowym polskiego rządu kierowanym do twórców i ludzi  kultury. Wysokość wsparcia
zależy od wysokości przychodów za analogiczne miesiące w 2019. Instytucje kultury mogą
liczyć na rekompensatę do 40% a organizacje pozarządowe oraz firmy prywatne do 50%).
Termin składania wniosków: wrzesień 2020
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/kultura/400-mln-zl-na-walke-ze-skutkami-
pandemii-powolujemy-fundusz-wsparcia-kultury.

400 mln zł otrzymają samorządowe instytucje
kultury, NGO-sy i przedsiębiorcy prowadzący
działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki i i
tańca. Celem powoływanego Funduszu Wsparcia
Kultury jest zapewnienie stabilnego funkcjonowania
instytucji i utrzymanie  dotychczasowego
zatrudnienia w sektorze kultury. 



W związku z przyjęciem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 25 czerwca ogłoszono nabór na
Mikropożyczki do wysokości 5 000 zł dla organizacji pozarządowych , które  udzielane są 
na pokrycie bieżących kosztów działalności statutowej lub gospodarczej organizacji
pozarządowej. Niestety, nie wszystkie podmioty kwalifikują się do pomocy i nie
dla wszystkich pomoc będzie dostępna w pełnej wysokości. Najważniejsze warunki,
które należy spełnić ubiegając się o wsparcie:
 -przychód podmiotu w poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100 000 zł,
- wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów podmiotu w poprzednim
roku bilansowym, jednak nie więcej niż 5 tyś złotych
· działalność musi być prowadzona przed dniem 1 kwietnia 2020 roku,

Na przykładzie PUP w Wołowie przedstawiamy
instrument rynku pracy,z którego mogą skorzystać
lokalne kluby sportowe,  stowarzyszenia i fundacje,
by móc stabilnie się rozwijać i realizować swoje
działania statutowe. Jest to szczególnie ważne teraz,
gdy większość przez pół roku nie miała możliwości
prowadzenia swojej sstandardowej działalności: 
  warsztatów, wycieczek, animacji, treningów czy
pikników.

WAŻNE...

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej po raz
drugi w tym  roku ogłasza otwarty konkurs ofert na
projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe na rzecz
rodziny. W ramach konkursu „Po pierwsze Rodzina!” – II
tura dofinansowane zostaną organizacje pozarządowe,
które do 17  września zaproponują najlepsze inicjatywy.

Aby wystartować w konkursie, trzeba mieć doświadczenie w działaniu na  rzecz rodziny i
zaprezentować projekt jednej, zrealizowanej już  wcześniej inicjatywy. Wysokość
dofinansowania wynosi od 50 tys. do 250  tys. zł, natomiast wkład własny nie jest
wymagany.
Oferty należy składać do 17 września poprzez formularz na stronie
https://www.witkac.pl/#/Contest/View/13618   Aby to zrobić trzeba wcześniej założyć
własne konto. Nagrodzone projekty będą realizowane w okresie od 2 listopada do 31
grudnia 2020 r., a wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 6 października.



Organizacje pozarządowe !!!!  Przypominamy o przesuniętych
terminach na zatwierdzenie i wysłanie sprawozdań finansowych 

za rok 2019. 

Zatwierdzenie sprawozdania – w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego (do
30 czerwca); po przesunięciu dla sprawozdania za 2019 rok – do 30 września 2020 r.
 Przesłanie  sprawozdania - wraz z uchwałą zatwierdzającą do szefa Krajowej
Administracji Skarbowej (KAS) – w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia; po przesunięciu dla
sprawozdania za 2019 –do 12 października 2020 r
Elektronicznie zrobione i podpisane sprawozdanie finansowe oraz skan/zdjęcie uchwały o
zatwierdzeniu trzeba przekazać  do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w ciągu 10 dni
od daty zatwierdzenia.  
   
Za przekazanie sprawozdania finansowego do   KAS odpowiedzialny jest zarząd. Warto
umówić się wcześniej w gronie zarządu kto to zrobi. Najlepiej by był to członek zarządu,
który ostatni podpisywał sprawozdanie finansowe i ma ostateczny plik ze wszystkimi
podpisami. 
     
Wejdź na stronę i wyślij  sprawozdanie                                                                                           
https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start.

Informacja o wysokości przychodu przedstawiana będzie w formie oświadczenia w
samym wniosku o pożyczkę.
PRZYKŁAD – stowarzyszenie, które w 2019 roku osiągnęło przychód 35 000 zł będzie
uprawnione do otrzymania maksymalnie 3 500 zł pożyczki, a fundacja o przychodzie 115
000 zł do wsparcia w ogóle się nie kwalifikuje.
O pożyczkę w pełnej wysokości będą mogły ubiegać się podmioty z przychodem za 2019
rok mieszczącym się między 50 000 zł a 100 000 zł.
Podobnie jak w przypadku mikropożyczek dla mikroprzedsiębiorców, ustawa nie zawiera
katalogu wydatków, na jakie można przeznaczyć otrzymane środki – posłużono się
ogólnym sformułowaniem wskazującym, że pomoc udzielana jest w celu przeciwdziałania
negatywnym skutkom COVID-19. Organizacje, które są uprawnione do skorzystania z
pomocy, mogą liczyć na umorzenie pożyczki – warunkiem jest prowadzenie działalności
przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Nie ma potrzeby składania dodatkowych
oświadczeń ani obowiązku składania wniosku o umorzenie mikropożyczki.



TEGO NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ...

Szkolenie dla sektora sportowego w Brzegu Dolnym,  Inicjatywy kulturalne w
Brzegu Dolnym .





GODZINY OTWARCIA CAO

PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE
UMÓWIENIE, WCHODZIMY DO BIURA W MASECZCE

.
WTOREK :  9.00 – 19.00

ŚRODA : 9.00 – 19.00
CZWARTEK: 09.00 –14.00

PIĄTEK 09.00 – 14.00

DORADZTWO MERYTORYCZNE i KSIĘGOWE DLA
NGOS Z GMINY BRZEG DOLNY PROWADZONE JEST 

W KAŻDĄ SOBOTĘ W GODZ.10.00-15.00


