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DZIEJE SIĘ...

Ach co to był za miesiąc... Ilość wydarzeń organizowanych
przez III sektor nie jest zaskoczeniem- w większości były
one wpisane na stałe w kalendarz imprez i z roku na rok
pojawia się na nich coraz większa liczba odbiorców.

Po sąsiedzku- w Krzydlinie Małej wystartował tematyczny rajd
rowerowy- był on wynikiem kooperacji OSP z Kołem Łowieckim
"Leśnik" Dębno. Leśna trasa oraz warsztaty pozwoliły lepiej poznać
gatunki roślin i zwierzęta tam zamieszkujące.

Pierwszym przystankiem na naszej imprezowej mapie jest wieś w
gminie Wołów- Krzydlina Wielka, gdzie odbył się jeden z pikników
aktywności lokalnej- VIII Festiwal Produktu Lokalnego. Marka sama
w sobie- perfekcyjna organizacja, moc atrakcji oraz szeroki wachlarz
rękodzieła i lokalnych smaków. Wioletta Krakowska- pomysłodawczyni

festiwalu po raz kolejny stanęła na wysokości
zadania- choć po raz pierwszy impreza
odbyła się bez dofinansowania w ramach
większego projektu. środki na
zorganizowanie przedsięwzięcia w
większości pochodziły od prywatnych
darczyńców (kampania crowfundingowa).
1000 zł w ramach projektu "Wyzwalamy
Społeczną energię" realizowanego przez
Propago była kroplą w morzu potrzeb, ale
jak widać przy mniejszym budżecie również
da się przeprowadzić imprezę o zasięgu
powiatowym. Kilkunastu wolontariuszy było
współtwórcami tego sukcesu- ogrom pracy  

jaki włożyli w przygotowanie zasługuje na brawa. Z częścią z nich w ramach pogadanki o
wolontariacie rozmawialiśmy o radości jaką niesie pomaganie.Na scenie pojawiły się
zespoły ludowe, rockowe oraz dj, który do późnych godzin wieczornych przebojami
umilał gościom czas. 

Kamil Micewicz: " W rajdzie rowerowym wzięło udział łącznie 35 osób, głównie z Krzydliny
Małej, Rudna i Wołowa. Celem wyprawy była siedziba Koła Łowieckiego "Leśnik" Dębno w
Rudnie. Jest to bardzo klimatyczne miejsce, w którym uczestnicy rajdu zostali ugoszczeni
przez lokalnych myśliwych z prezesem koła na czele. Prezes koła łowieckiego przybliżył
nam to jakie są tradycje tego prastarego ruchu oraz na czym polega myślistwo. 



W wołowskiej pizzerii "Papi" przez 3 dni trwało wielkie świętowanie.
Festiwal Pizzy był częścią projektu realizowanego przez Fundację
My w ramach programu Działaj Lokalnie. 
Program wydarzenia był bardzo urozmaicony i nastawiony na różnorodne grupy
odbiorców- od dzieci, przez młodzież, po dorosłych. Był to faktycznie czas połączeń i
niwelowania barier, zmniejszenia dystansu, ciepła- buchającego zarówno z pieca do
pizzy, jak i z serc uczestników, a także przechodniów, którzy pozytywnie zaskoczeni mogli
skosztować nieba w gębie czyli pizzy lokalnej z najlepszej pizzerii w mieście. Ten
sztandar kuchni włoskiej cieszy się niesłabnącą popularnością wśród mieszkańców
Wołowa, tak samo jak działania kulturalne organizowane przez Fundację MY. Tym razem
Róża, Natalia i pan Krzysztof Gołubowscy zaproponowali warsztaty graficzne, plastyczne
i muzyczne. Odbył się również koncert muzyczny i fireshow- dla każdego coś miłego :)

Fot. GeekGraf Mateusz Skrzypicki

Dowiedzieliśmy się, że współczesny myśliwy poza
polowaniem ma wiele innych obowiązków:
dbanie o zwierzynę, a we współpracy z leśnikami
również o tereny leśne. Poznaliśmy także wiele 
 słów z gwary łowieckiej. Drugim punktem
spotkania były warsztaty z myśliwym, który
specjalizuje się w wabieniu zwierząt- usłyszeliśmy
kilka tradycyjnych sygnałów łowieckich
wydawanych przez trębacza. Było to niezwykłe
doświadczenie zobaczyć i usłyszeć jak za
pomocą własnych ust lub kilku prostych narzędzi
zwanych wabikami można naśladować zwierzęta
leśne. Dzieci i młodzież  za pomocą wabików
próbowali naśladować zwierzęta zaczynając od
kaczek i gęsi, a kończąc na jeleniach i wilkach.
Spotkanie zakończyliśmy przepyszną biesiadą
oraz wspólnym zdjęciem".

https://www.facebook.com/geekgraf/?__cft__[0]=AZXQt5zM4tC9C4Zkd6DjJvPP31LXL4zJJ7lkVEeypF2gpp-8HhO9cPH-S36_b8fqkjmk4XkBrvBGKQiIT5AyP5nItKR7bWGV53UVkpeqcvIdsyAIS8Ept_kzsa1B1PmPaILUedBDuwyqdiFT-JVp9c5JT3hM0TfcgeLVIx1B1PL3wUR4vHojck64s9Z_VbJe-VM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/karp182?__cft__[0]=AZXQt5zM4tC9C4Zkd6DjJvPP31LXL4zJJ7lkVEeypF2gpp-8HhO9cPH-S36_b8fqkjmk4XkBrvBGKQiIT5AyP5nItKR7bWGV53UVkpeqcvIdsyAIS8Ept_kzsa1B1PmPaILUedBDuwyqdiFT-JVp9c5JT3hM0TfcgeLVIx1B1PL3wUR4vHojck64s9Z_VbJe-VM&__tn__=-]K-R


Przenosimy się do Brzegu Dolnego- działa tu Klub Dolnobrzeskich
Naukowców, który  wystartował z nowym projektem – „Klub
Młodego Odkrywcy” i zaprosił do udziału  uczniów szkoły
podstawowej, lubiących odkrywać świat, którym niestraszny jest
niestraszny ci fartuch laboratoryjny i odczynniki chemiczne. 

Cykl zajęć rozpoczął się 20 sierpnia.
Obejmuje on warsztaty “Zielona energia”,
warsztaty “Laboratorium czekoladowej
sowy”, warsztaty „Wiem, co jem!”, warsztaty
„Tajemnice ziemi”  oraz pokazy naukowe.
Projekt  realizowany jest  w ramach
Programu Dolnośląskie Małe Granty,
którego operatorem Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych przy
współfinansowaniu ze środków budżetu
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego. Jak widać na zdjęciach
dzieci nie potrzebowały ani zachęty ani
pomocy, by przeprowadzać eksperymenty i
cieszyć się z samodzielnego odkrywania
świata nauki.

Na pokładzie dolnobrzeskiego III sektora powitaliśmy nową
organizację- Fundację Oddolny Brzeg, którą założyła Ania Lisowska-
osoba z głową pełną pomysłów, ale co ważniejsze wiedząca jak je
wprowadzić w życie.

 Fotograficzną pasję oraz doświadczenie
w IIII sektorze chce wykorzystać w
projektach społecznych, ukieru-
nkowanych głównie na kobiety. Pierwsze
spotkania w ramach zainicjowanego
przez fundację "Klubu Kobiet" już
wkrótce. Będą odbywać się one w
Amaya Studio i mają za zadanie
integrację oraz stworzenie bazy pod
oddolne inicjatywy- kuźni pomysłów,  
które miejmy nadzieję przekują się realne, babskie działania. Witamy w pozarządowej
drużynie- tym bardziej, że od dawna w Brzegu Dolnym  istnieje ogromna potrzeba
babskich inicjatyw, ale także chwili na to by wsłuchać się w kobiece wnętrze i pomyśleć o
sobie. Mocno kibicujemy Fundacji Oddolny Brzeg i zachęcamy wszystkie panie do
włączenia się w jej działania.

https://www.facebook.com/DolnoslaskieMaleGranty/?__cft__[0]=AZWAHAyUdrRU-zyhO57jD6VIY0UOHQqFLwRxOvvrWEWXTI321kaPKdIoLR2wgZrqkl0IkhjOcCXjr_0Rp2DqjTjqYjg6roEQO4P4l4f4IWas8sdKUd-TI_GZ54bbIgpOUNAXIWyu24cykBbdDo1LOrAd3t6P6M-KP868zFKXD9Sbxg&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/dfop.org/?__cft__[0]=AZWAHAyUdrRU-zyhO57jD6VIY0UOHQqFLwRxOvvrWEWXTI321kaPKdIoLR2wgZrqkl0IkhjOcCXjr_0Rp2DqjTjqYjg6roEQO4P4l4f4IWas8sdKUd-TI_GZ54bbIgpOUNAXIWyu24cykBbdDo1LOrAd3t6P6M-KP868zFKXD9Sbxg&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/UMWDpl/?__cft__[0]=AZWAHAyUdrRU-zyhO57jD6VIY0UOHQqFLwRxOvvrWEWXTI321kaPKdIoLR2wgZrqkl0IkhjOcCXjr_0Rp2DqjTjqYjg6roEQO4P4l4f4IWas8sdKUd-TI_GZ54bbIgpOUNAXIWyu24cykBbdDo1LOrAd3t6P6M-KP868zFKXD9Sbxg&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/UMWDpl/?__cft__[0]=AZWAHAyUdrRU-zyhO57jD6VIY0UOHQqFLwRxOvvrWEWXTI321kaPKdIoLR2wgZrqkl0IkhjOcCXjr_0Rp2DqjTjqYjg6roEQO4P4l4f4IWas8sdKUd-TI_GZ54bbIgpOUNAXIWyu24cykBbdDo1LOrAd3t6P6M-KP868zFKXD9Sbxg&__tn__=kK*F


Za nami II Piknik NGO- święto lokalnego III sektora i możliwość
zaprezentowania naszych działań szerszej publiczności. Był to
zarazem kolejny piknik aktywności lokalnej w ramach projektu
"Wyzwalamy społeczną energię"- 1000 zł na jego organizację
otrzymała HO "Cichociemni". Jednak wydarzenie finansowane było
również z innych źródeł, by impreza odbyła się na wysokim poziomie.

Straż Pożarna, w tym roku reprezentowana przez OSP Brzeg Dolny. Strażacy
zorganizowali wiele zabaw dla najmłodszych a wnętrze wozu bojowego i sprzęt
pożarniczy obejrzeli chyba wszyscy obecni na pikniku.
Stowarzyszenie Historii Wołowa zorganizowało pokaz płukania złota, w którym goście
pikniku mogli brać czynny udział.
Ogromne bańki mydlane, mega-klocki i własnoręcznie stworzone gry zręcznościowe
nieustannie przyciągały najmłodszych do stoiska organizacji Animacje Jacek Placek.
Członkowie Klubu Dolnobrzeskich Naukowców niestrudzenie i z ogromnym
entuzjazmem prowadzili razem z uczestnikami eksperymenty chemiczne,
wprowadzając ich w świat nauki.
Odbywająca się na trawie gra terenowa prowadzona przez fundację EduSilesia
Wielkoformatowe warcaby oraz stoisko z watą i popcornem prowadzone przez
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Żerków – Żerków Mieszkańcy.

Częścią pikniku była również pogadanka o wolontariacie –tym razem przeprowadzona
przez Joasię, od której można było uzyskać informacje na temat Wolontariatu w
Korpusie Solidarności i możliwościach jakie daje. Wszystkich, którzy mają ochotę
działać lokalnie zapraszamy do Systemu Obsługi Wolontariatu –
www.korpussolidarnosci.gov.pl/pl po więcej informacji.

Na pikniku zaprezentowało się kilkanaście organizacji, wzbudzając widoczne
zainteresowanie obecnych osób. Jak w zeszłym roku, większość organizacji przygotowała
mini-gry i konkurencje, za których wykonanie – w ramach zabawy “Obiegówka z NGO” –
uczestnicy pikniku mogli dostać symboliczne nagrody. Nagrody zostały zakupione w
ramach Inicjatywy Lokalnej Gminy Brzeg Dolny oraz ze środków FIO.
Głównym organizatorem wydarzenia była Harcerska Organizacja Wychowawczo-
Patriotyczna „Cichociemni”. Harcerze pojawili się z własną kuchnią polową wypełnioną
aromatyczną grochówką i wystawą eksponatów broni i środków ochrony. Młodzież w
ramach wolontariatu służyła pomocą wszystkim uczestnikom i wystawiającym się
organizacjom, oraz prowadziła swoją konkurencję rozkładania kanadyjki w ramach zabawy
z obiegówką. "Cichociemni" byli odpowiedzialni za całą obsługę logistyczną, 
O kondycję uczestników podczas pikniku zadbał Wołowski Klub Karate Kyokushinkai. Wraz
z zawodnikami – pod okiem trenera – mogliśmy przećwiczyć uderzenia na profesjonalnym
sprzęcie.
Najgłośniejszymi i najbardziej obleganymi przez najmłodszych stoiskami były:

https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/pl


Produkty ukraińskiej kuchni mogliśmy degustować na stoisku gości z Ukrainy- 
 różnorodność potraw robiła duże wrażenie na uczestnikach.
Podczas pikniku można było zrobić sobie profesjonalne zdjęcia w boxach, które dzięki
Fundacji Oddolny Brzeg, mogliśmy zaraz odebrać pięknie wydrukowane.
Na brak zainteresowanych nie mogło narzekać Stowarzyszenie Razem Dla Rozwoju.
Dwie szachownice przyciągały zarówno młodzież jak i dorosłych (nie straszny był im
nawet deszcz).
Na stoisku Stowarzyszenia Białoruskiego Związku Solidarności mogliśmy podziwiać
wystawę fotograficzną ozdobnych listew okiennych i wziąć udział w warsztatach
tworzenia ptaków papierowych dla dzieci oraz nauce smażenia i degustacji placków
ziemniaczanych.
Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej „Kreda” częstowało tradycyjnym
sękaczem.
Przedstawicielki  Zapraszam Do Lasu prowadzili pokazy tworzenia makram i innych
ozdób inspirowanych naturą, które chętnie wszyscy zabierali ze sobą do domów. W
przygotowaniu stoiska Gosi i Zosi chętnie pomagały ich przecudowne córki, które
odziedziczyły po swoich mamach zamiłowanie do przyrody.
Razem ze Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych „Naborowianki” mogliśmy poskakać
przez płotki z Hobby Horse oraz nauczyć się robienia coś z niczego – czyli recyklingu
jeansu.
Dzięki Stowarzyszeniu Mieszkańców Wsi Radecz wiele z uczestniczek a także
uczestników pikniku chodziło przyozdobionych w piękne wianki.
Czas umilał uczestnikom zespół Chwila Refleksji działającego przy Harcerskiej
Organizacji „Perspektywa” z Legnicy.
W zaciszu, nieco dalej od zgiełku zabaw mogliśmy kupić za symboliczną opłatą
używane książki. Kiermasz zorganizowała Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
“Tama” w ramach akcji “Tama na wyjeździe”.



Stowarzyszenie "Tęczowa Dolina" z Pyszącej rozpoczyna spotkania z
rękodziełem- w ramach dotacji z Gminy Brzeg Dolny, mieszkańcy
wsi i okolic będą mieli możliwość zapoznanie się z techniką
czerpania papieru, malowaniem oraz ceramiką.

26 sierpnia mieszkańcy Żerkowa żegnali wakacje w muzycznym
stylu- piknik rodzinny, karaoke oraz impreza z djem to fantastyczny
pomysł na integrację. 

Tym samym projekt Lato
pełne wrażeń- Żerków 2022"
finansowany z budżetu
gminy Brzeg Dolny dobiegł
końca, jednak nie oznacza
końca ciekawych zajęć w
Żerkowie. Jesień zapowiada
się w tej wsi równie aktywnie-  
stowarzyszenie pozyskało
kolejną dotację, dzięki której
mieszkańcy będą mieli
okazję do włączenia się w
działania na rzecz
żerkowskiej społeczności.
 

Trzeci w tym miesiącu piknik aktywności lokalnej dobiegł końca-
Stowarzyszenie Mieszkańców wsi Radecz zorganizowało grę
terenową oraz ognisko- pogoda dopisała, humory też. 

Cykl warsztatowy prowadzi Irena Machlowiec-
prezeska Jezierzycy oraz dumna posiadaczka
Łęgowej Zagrody - agroturystyki w Krzelowie.
Wiejski klimat nie jest jej obcy i przekonuje, że
sielskość, związek z naturą, a nawet domowy
przybytek jak np. kury może być wdzięcznym
tematem prac. Uczestnicy dali się porwać feerii
barw i pięknym zapachom końca lata i stworzyli
unikalne arkusze papieru. Spotkanie było
również okazją do rozmów , ale także zabawy,
bo to głównie dzieci były jego uczestnikami. 
 



Około 4- kilometrowa trasa
wiodła przez wieś oraz okoliczny
las. Każda z 10 stacji
obsługiwana była przez
przynajmniej dwóch harcerzy.
Na grupy składające się z dzieci
oraz dorosłego opiekuna czekały
zadania sprawnościowe i
logiczne, gdzie liczyła się gra
zespołowa.  Wszystko okraszone
było solidną dawką humoru,
więc w lesie czasem słychać było
gromkie wybuchy śmiechu. W
planach zorganizowanie kolejnej
gry- śledźcie FB, info wkrótce :)

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Godzięcin "Wspólna Sprawa" jest
co roku jednym z organizatorów Festynu Pszczelarskiego, który od
kilkunastu lat z powodzeniem odbywa się w Godzięcinie, gdzie
znajduje się ścieżka  edukacyjna oraz pasieka państwa
Kamaszuków.
W programie imprezy znalazły sie konkursy i animacje dla dzieci, pokaz tańca grupy
Street Flow, pokazy zapaśnicze, fire show, koncerty muzyczne oraz dyskoteka. Jednak
główne skrzypce w tym dniu grały miody z różnych stron Polski. Uczestnicy chętnie je
degustowali, kupowali oraz korzystali z okazji do rozmów z ich producentami-
pasjonatami, wielbicielami przyrody i specjalistami w swojej dziedzinie. Płynne złoto to
najlepsze określenie miodu- niezmiennie zachęcamy do jego konsumpcji.



Choć głównym organizatorem
wydarzenia byli dolnobrzescy
"Cichociemni", to Propago miało
również ręce pełne roboty- sprawienie,
że w jednym miejscu znalazło się
kilkanaście organizacji i całkowicie za
darmo przeprowadziło ciekawe
warsztaty dla dzieci, wymagało niezłej
ekwilibrystyki, ale się udało :) 

Sierpień skończył się niespodziewanie szybko- pewnie za sprawą
wzmożonej pracy związanej z przygotowaniami, a potem
podsumowaniem Pikniku NGO. 

Z ŻYCIA CAO...

Oprócz działań organizacyjnych jak zwykle w CAO
odbywało się doradztwo dla organizacji pozarządowych.
W tym miesiącu między innymi pracowaliśmy nad
projektem patriotycznym z hm. Piotrem Gajewskim z HO
"Cichociemni:, księgowaniem z Arturem Kviatsinskim z
Białoruskiego Związku Solidarności oraz możliwościami
finansowania działań w ramach działalności odpłatnej z
Wiolą Krakowską ze Stowarzyszenia Kreda. Ten ostatni
temat coraz częściej pojawia się "na tapecie". Jest to
bardzo ważny krok świadczy o profesjonalizacji III
sektora. Wypracowanie oferty odznaczającej się wysoką
jakością i innowacyjnością wymaga sporo pracy, ale w
efekcie może prowadzić do uniezależnienia się od
harmonogramy konkursy i "projektozy" czyli polowania
na kolejne projekty i projektowania działań pod ich
tematy, a nie pod wynik diagnozy lokalnego środowiska i
własne zasoby. My również przygotowujemy się do
wprowadzenia oferty płatnych świadczeń- po kilkunastu
latach działalności jesteśmy na to gotowi i liczymy na
pozytywny feedback ze strony ngos.

Kluczem do sukcesu są liderzy lokalnych organizacji, którym
zależy na promocji trzeciego sektora tak bardzo jak nam- dla
Propago to wielki zaszczyt  pracować z tak zaangażowanymi
ludźmi. Dziękujemy! Piknik to również sprawdzian dla
naszego teamu- czy zdaliśmy egzamin? Nie nam oceniać :)



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



Priorytet 1. Rozwój instytucjonalny: stabilność i nowoczesność organizacji
poradnictwa i poprawa jakości świadczenia usług.
Priorytet 2. Wsparcie realizacji usług poradniczych.
Priorytet 3. Edukacja – upowszechnienie – integracja.
Priorytet 4. Regranting.

Poradnictwo prawne;
Poradnictwo obywatelskie;
Poradnictwo psychologiczne;
Poradnictwo rodzinno-pedagogiczne;
Poradnictwo konsumenckie;
Poradnictwo zawodowe.
termin składania ofert: 15 września 2022r., godzina 16:00
realizacja dofinansowanych projektów: od 1 sierpnia 2022r. do 31 grudnia 2023 r.
maksymalna wysokość dotacji: jest zróżnicowana w zależności od Priorytetu, w
ramach którego składana będzie oferta, wynosi:

w Priorytetach 1, 2 i 3 do 200 000 tys. zł w 2022 roku oraz do 300 000 tys. zł w
2023r.
w Priorytecie 4 do 300 000 tyś. zł w 2022 roku oraz do 500 000 tyś. zł w 2023r.

wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane

Głównym celem Programu jest wzmocnienie działalności statutowej pożytku publicznego
i rozwoju instytucjonalnego organizacji poradniczych jako partnera państwa w procesie
upodmiotowienia obywateli.
Dotacje w ramach konkursu są środkami przeznaczonymi na realizację czterech
priorytetów merytorycznych, w ramach których uprawnione podmioty mogą składać
oferty o dofinansowanie zadań publicznych:

 O dotację w ramach konkursu ubiegać się mogą organizacje poradnicze, czyli
organizacje obywatelskie świadczące usługi poradnicze osobom, które takiej pomocy
potrzebują.
 W ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Poradniczych wspierane
jest świadczenie usług poradniczych w następujących obszarach:

 Więcej szczegółów https://niw.gov.pl/nasze-programy/organizacje-poradnicze/edycja-
2022/

KONKURSY, DOTACJE, SZKOLENIA 

Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji
Poradniczych powstał z inicjatywy Komitet do spraw
Pożytku Publicznego i jest odpowiedzią na postulaty
środowiska organizacji poradniczych przedstawione
podczas Kongresu Poradnictwa, zorganizowanego w
2019 r. pod patronatem Prezydenta RP oraz Kongresu
Profesji i Zawodów Pomocowych.

https://niw.gov.pl/nasze-programy/organizacje-poradnicze/
https://www.facebook.com/KomitetPozytku?__cft__[0]=AZWd1DWuif8-nlURd14sqqr0vfGQlxI0Kp5M9EXrNJS75VIBdSUhSPgk4iAQS6UgRKJXFOOr4l1sahmD0nnlVbmhkYsyGvFoJ6gP183Kj8Ohr5kIOMlLUW7tOa93iU1gIvflyNkq1HtDjzYwxEuONFjQ&__tn__=-]K-R


Głównym celem  Rządowego Funduszu
Młodzieżowego jest zwiększenie zaangażowania
młodzieży i młodzieżowych organizacji
pozarządowych w życie publiczne przez wsparcie
inicjatyw młodzieżowych, wzrost ich znaczenia w
życiu publicznym oraz ich wzmocnienie
instytucjonalne. Szeroki zakres działań
przewidzianych wsparciem Programu służyć ma
rozwojowi aktywności młodzieży w wielu
formach organizacyjnych. 

Organizacja może otrzymać środki w ramach:
Priorytetu 1. „Aktywizacja młodzieży w samorządach” na tworzenie i aktywizację rad
młodzieżowych (Ścieżka 1.) oraz aktywizację samorządów uczniowskich i studenckich
(Ścieżka 2);
 Priorytetu 2. „Organizacje młodzieżowe w życiu publicznym” na zwiększanie obecności
organizacji młodzieżowych w życiu publicznym w działaniach dotyczących m.in. edukacji
obywatelskiej, solidarności międzypokoleniowej, a także analizy sytuacji młodzieży;
 Priorytetu 3. „Wzmocnienie kompetencji organizacji młodzieżowych” na budowę i
wzmocnienie potencjału organizacji młodzieżowych poprzez poprawę ich zarządzania,
tworzenia i doskonalenia zasobów, tworzenie i rozwijanie strategii działania organizacji.
Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach tej edycji
konkursu wynosi łącznie 30 mln zł.
Maksymalna roczna wartość dotacji jest zróżnicowana w zależności od Priorytetu, w
ramach którego składana będzie oferta.
 
W Priorytecie 1 można ubiegać się o dotację w wysokości do 400 000 tys. zł w 2022 roku
oraz do 2,1 mln zł w 2023 roku. W Priorytetach 2 i 3 można ubiegać się o dotację w
wysokości do 125 000 tys. zł w 2022 roku oraz do 125 000 tys. zł w 2023 roku.
 
Dotacja w każdym ze wspomnianych wyżej Priorytetów może być udzielana na okres od
1 sierpnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku.

 Regulamin konkursu : https://bit.ly/3dtdGTw
 Termin składania ofert w edycji 2022: 𝟏𝟐.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐫., 𝐠𝐨𝐝𝐳. 𝟏𝟔:𝟎𝟎.

Program grantowy Bank Młodych Mistrzów Sportu
ma na celu promocję przedsięwzięć sportowych
oraz zasad fair play w sporcie
poprzez np. drużynowe zawody sportowe,
olimpiady, paraolimpiady ze szczególnym
uwzględnieniem promocji zasad fair-play w sporcie.

https://www.facebook.com/hashtag/funduszm%C5%82odzie%C5%BCowy?__eep__=6&__cft__[0]=AZUTCZLrgdAWudfEb4KEHVT2ohpYd1w8fbM2dcMZoNQxw8IbC2HuTccMeWlfP6eiA1ctpCCrupWZxw_dHEZAESb13tinN3Od5WmxiogoPhFApQolRRp8r_B3kNpuakTD-ab4J7fLyGPnpIcC6fl8ORyVu3CmrZD_J229FWXTXjJzOw&__tn__=*NK-R
https://bit.ly/3dtdGTw?fbclid=IwAR0n0V4g-9WreHt05GpdDzAn_Pm0daeTQVKjYBA8-YkbmDiwcsfoItKNBbk


Konkurs polega na wyborze najciekawszych inicjatyw sportowych, edukacyjnych
w zakresie fair-play w sporcie, przygotowanych przez podmioty je realizujące i
przyznaniu najlepszym z nich wsparcia finansowego w postaci grantu na realizację
podjętych działań. Przez „Projekt” rozumiany jest cel i plan działania, w ramach
aktywności sportowej, edukacyjnej w zakresie fair-play w sporcie, w który zaangażowane
będą osoby, które ukończyły 5 rok życia i nie ukończyły 26 roku życia. Projekt powinien
zostać zgłoszony przez organizację społeczną lub oświatową posiadającą zdolność
prawną w terminie  do 20 września 2022 r. opisany w formie wniosku i wysłany drogą
elektroniczną przy użyciu aplikacji elektronicznej dostępnej na stronie
https://granty.fundacja.santander.pl/

 Trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu dla klubów
sportowych pn. „Sportowa Natura”. Konkurs umożliwia
pozyskanie grantu w wysokości 10.000 zł na realizację
projektu promującego Lasy Państwowe poprzez
popularyzację ruchu na świeżym powietrzu w otoczeniu
przyrody.

Wnioski promujące Lasy Państwowe poprzez popularyzację ruchu na świeżym powietrzu
w otoczeniu przyrody.
Katalog działań promocyjnych ma charakter otwarty.
Przykładowa tematyka:
– promocja obcowania z naturą,
– aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu w otoczeniu lasów,
– edukacja leśna i przyrodnicza,
– korzystanie z produktów lasu.
Dotacja w wysokości max. 10 tys. zł, nie jest wymagany wkład własny, termin składania
wniosku- 30.09.2022. Źródło: https://www.cilp.lasy.gov.pl/konkurs-dla-klubow-
sportowych

Do 30.09.2022 można składać wnioski w ostatnim
naborze w tym roku w ramach programu Deutsch-
Polnisches Jugendwerk - Polsko-Niemiecka Współpraca
Młodzieży "Zachować pamięć 2022"

Celem programu jest umożliwienie młodym ludziom wspólnego odkrywania i badania
historii, wyciągania wniosków z przeszłości oraz rozbudzania odpowiedzialności za
kształtowanie przyszłości.
W trakcie spotkań realizowanych w ramach programu „Zachować pamięć” młodzież
zajmuje się politycznym i społecznym kontekstem powstania narodowego socjalizmu,
szczególnie od momentu przejęcia władzy przez Hitlera w1933 roku, pogłębia swoją
wiedzę dotyczącą Holokaustu i okupacji ziem polskich przez hitlerowskie Niemcy w
czasie II wojny światowej oraz poznaje historię odwiedzanych miejsc pamięci terroru
hitlerowskiego w Polsce i Niemczech.
więcej: https://pnwm.org/dotacja/projekty-w-miejscach-pamieci

https://www.facebook.com/DPJWPNWM/?__cft__[0]=AZVSsygZ7jkyE6X0p2_rIhJl8idOKgsr7zIWzeukxx9awblBGjuD1082erxf-ACTxKwLr-scZNT42ur_KBaP8XNVEBCSFs2vWnfGbm-29MIn0YpZHmxO3I6F86fGAKjLGWL73_nGe7odNyrMtfCjGJmmYhLaU7W3MyqZx8FPmgZiq6lodAPBWpGpw85bKDqueU4&__tn__=kK-R


UWAGA!!!

Ostateczny termin zatwierdzenia   sprawozdanie finansowego  za 2021 r. do
końca września 2022 r. 

We wrześniu najważniejszą czynnością, którą trzeba będzie zrealizować w terminie,
będzie zatwierdzenie sprawozdania finansowego organizacji pozarządowej. Piątek 30
września  to ostatni dzień na realizację tego obowiązku w 2022 roku!

Standardowo sprawozdanie zatwierdzamy w czerwcu. Ale w 2022 roku terminy
sprawozdawcze zostały przesunięte z powodu epidemii (podobnie jak w 2021 r.
Przyjęcie sprawozdania finansowego to inaczej podjęcie uchwały o jego
zatwierdzeniu. Uchwała może być w wersji papierowej. Wtedy składane są podpisy
osobiste na papierze. Uchwała może być również w wersji elektronicznej. Wtedy
podpis elektroniczny - najlepiej płatny (certyfikowany). Uchwała zatwierdzająca
sprawozdanie finansowe ( w formie skanu lub elektroniczna ) jest załączana do
sprawozdania i jest staje się jego integralną częścią.  

Po zatwierdzeniu nie zapomnijcie o wysłaniu sprawozdania finansowego
W 2022 roku sprawozdania wysyłamy do odpowiednich urzędów w październiku.
Października jest terminem ostatecznym – terminem dla tych, którzy z
zatwierdzeniem sprawozdania będą czekać do ostatniej chwili. "Prawdziwy" termin na
wysyłkę sprawozdania finansowego biegnie od dnia jego zatwierdzenia. Wynosi 10 dni
(dla sprawozdań wysyłanych do Szefa KAS) lub 15 dni (dla sprawozdań wysyłanych do
KRS). Uważajcie więc na termin – najlepiej wyślijcie sprawozdanie jak najszybciej –
zaraz po jego zatwierdzeniu!
Sprawozdania finansowe muszą być sporządzane, podpisywane i przekazywane w
formie elektronicznej. Forma elektroniczna jest ściśle określona. Wszystkie organizacje
pozarządowe, które mają obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe, muszą to
zrobić w tzw. strukturze logicznej.
Do przesłania sprawozdania do szefa KAS można wykorzystać narzędzie Ministerstwa
Finansów 
 e-Sprawozdania Finansowe otwiera się w nowej karcie.
 

https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start


TEGO NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ...



GODZINY OTWARCIA
 CAO

 
 
 

PONIEDZIAŁEK : 8.00-15.00
 

CZWARTEK: 11.00 –18.00
PIĄTEK:       08.00 – 15.00

 
 
 
 
 


