
BIULETYN

AKTYWNOŚCI

OBYWATELSKIEJ

LOKALNY I I I  SEKTOR W PIGUŁCE

OPRACOWANIE:  STOWARZYSZENIE INTEGRACJI  SPOŁECZNEJ
PROPAGO

SIERPIEŃ

2021



DZIEJE SIĘ...

Cztery dolnobrzeskie organizacje otrzymały dotacje z gminy na
działania związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Każda z nich
dołożyła starań, by przygotowana oferta była różnorodna, ciekawa i
zachęcała do integracji w gronie rówieśniczym.

Piękne zakończenie wakacji- trzeci sektor pokazał jak
włączać do swoich działań lokalną społeczność. 

Stowarzyszenie na rzecz mieszkańców wsi Żerków w swoich projektach stawia na
propagowanie zdrowego trybu życia- tak też jest i tym razem. 15 sierpnia kuchnia w
żerkowskiej świetlicy wypełniła się dziećmi, które z sezonowych owoców i warzyw
sporządziły pyszne koktajle i szaszłyki. Te witaminowe bomby nie tylko pięknie wyglądały,
ale też wszystkim smakowały- a co najważniejsze dostarczyły tego co najlepsze dla
małych zwolenników aktywnego spędzania czasu. Spotkanie, jak i rozmowy o
zbilansowanej diecie miały na celu pomoc w wykształceniu  zdrowych nawyków
żywieniowych u dzieci i sięganie w pierwszym rzędzie po owoc lub koktajl, a nie po słodki
napój czy batonik.
21 sierpnia dzieciaki spotkały się z dinozaurami w Juraparku w Krasiejowie. Fascynacja
prehistorycznymi gadami u wielu z nich była widoczna od pierwszych chwil tam
spędzonych. Wszyscy byli zachwyceni dokładnym odwzorowaniem pierwowzorów i
ogromem atrakcji, które czekały na nich w Juraparku- parkiem. Wycieczka zakończyła
projekt "Letnia Przygoda".



Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Radecz postawiło na różnorodność, by podczas
tegorocznych wakacji, każda grupa wiekowa znalazła coś dla siebie . Wycieczka
krajoznawcza to forma wypoczynku, która odpowiada zarówno małym i dużym
poszukiwaczom przygód. Do ich odkrywania Stowarzyszenie zaprosiło mieszkańców
okolicznych wsi i w rezultacie z tej oferty turystycznej skorzystało ok. 40 osób. Celem
podróży był Przemkowski Park Krajobrazowy oraz Wioska Indiańska Wokini  w
Ostaszowie. Pogoda dopisała, a niezapomniane widoki wydm i dzikiej przyrody zapadną
wszystkim głęboko w pamięci.
 Kolejnym działaniem w ramach projektu " Lato 2021 w Radeczu to zajęcia teatralne-
pomysł wyszedł od młodzieży mieszkającej w tej wsi. Zgłaszali oni  chęć uczestnictwa w
warsztatach, które pomogą im przezwyciężyć tremę na scenie , a tym samym zwiększyć
świadomość swojego ciała- postawy, mimiki, gestów, ruchów- tych mniej i bardziej
planowanych. Wszytko to udało się przećwiczyć na warsztatach pantomimy i połączyć z
dużą dawką zabawy, by rozładować napięcie, które pojawia się w stresujących
momentach. efektem wspólnej pracy były etiudy teatralne, które niebawem będą
dostępne na funpage'u Stowarzyszenia.
W ramach przygotowań do gminnych dożynek, w Radeczu nie mogło zabraknąć
warsztatów florystycznych- zebrane wcześniej kwiaty, zioła i trawy za sprawą uczestników  
przyozdobiły wieńce, które będą ozdobą domostw. Wieś prezentować się będzie
naprawdę wyjątkowo- a efekty pracy małych dekoratorów można było ocenić podczas
tegoroczynych dożynek gminnych- tegoroczne święto plonów w gminie Brzeg Dolny
odbywało się właśnie w Radeczu.
 



Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Naborowianki” realizuje projekt "„Natura i
konie- letnie inspiracje w Naborowie”. Podczas ostatniego tygodnia wakacji w świetlicy
wiejskiej odbywały się warsztaty rękodzielnicze na których uczestnicy stworzyli swoje
hobby horse’y- pluszowe głowy koni na drewnianych kijach. Już we wrześniu wybiorą się
na dwie wycieczki, by przyjrzeć się tym zwierzętom z bliska. Finałem projektu będą
zawody sportowe połączone z ogniskiem.

Harcerska Organizacja "Cichociemni" w dalszym ciągu realizuje projekt "Bezpiecznie
z nurtem rzeki". W sierpniu zorganizowali spływ kajakowy oraz zajęcia z zasad udzielania
pierwszej pomocy dla dwóch grup 10-cio osobowych. W ramach projektu stowarzyszenie
zakupiło przyczepę do przewozu ośmiu kajaków oraz trzy fantomy do nauki resuscytacji
osób dorosłych. W planach mają wiele działań, które łączą aktywność fizyczną, turystykę i
edukację- rozbudowanie bazy umożliwiającej organizowanie spływów i szkolenie z
pierwszej pomocy dla większej ilości osób to kolejny krok ku jeszcze większej
profesjonalizacji dolnobrzeskich "Cichociemnych". 



 Ostatniego dnia lipca
grupa rowerzystów z
Krzydliny i okolic udała się 
 do Tarchalic, nad
tamtejsze starorzecze, w
poszukiwaniu starożytnych
dymarek.  Po zapoznaniu
się z bardzo bogatą
historią tego miejsca, oraz
po poznaniu pięknych
walorów przyrodniczych
udali się w drogę
powrotną do Krzydliny
Wielkiej, gdzie wcześniej
wzięli udział w warsztatach
pieczenia chleba.

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzydlinie Małej realizuje projekt
"Integracja lokalnej społeczności poprzez poznawanie walorów
Krainy Łęgów Odrzańskich" w ramach programu Działaj Lokalnie.

Stowarzyszenie Razem dla Rozwoju rozpoczyna działania
skierowane do seniorów . Projekt "Seniorze Włącz się" w ramach
programu Aktywni+ pomoże im poznać tajniki internetu i zwiększyć  
e-kompetencje, które ułatwiają codzienne życie. Zapraszamy do
skorzystania z tej niezwykle potrzebnej oferty.

Michał Moczydłowski, prezes stowarzyszenia: "1 września ruszamy z nowym projektem.
Będziemy walczyć z wykluczeniem cyfrowym wśród seniorów powiatu wołowskiego.
Bezpośrednie działania  adresowane są do osób chcących zwiększyć swoje umiejętności
posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów w
bezpieczny sposób. Planujemy w tym zakresie przeszkolenie grupy osób  wykluczonych
cyfrowo, bądź posiadających jedynie minimalną wiedzę i umiejętności. Wszyscy seniorzy
będą mogli nieodpłatnie skorzystać z usług "Punktu Internetowy Senior", gdzie będą
mieli możliwość nieodpłatnego skorzystania z Internetu i podniesienia swoich
umiejętności w czasie indywidualnych konsultacji z animatorem punktu lub
młodzieżowymi wolontariuszami. Szkolenia będą realizowane w Wołowie w Punkcie
Internetowy Senior przy ul. Wrocławskiej 12. Zapisy pod nr tel. 667483611 lub osobiście
na spotkaniu organizacyjnym  1 września o godz.15.00."

Po kilkugodzinnej przejażdżce własnoręcznie
sporządzone wypieki zapewne smakowały wyśmienicie :)



 
 Mimo dużej dozy niepewności, efekty zadowoliły zarówno uczestników, jak i prezeskę
stowarzyszenia, która również stawia pierwsze kroki w tej dziedzinie sztuki.

 Kolejny przykład realizacji projektu w ramach programu Działaj
Lokalnie- Stowarzyszenie Jezierzyca odkrywa tajniki ceramiki raku.

Dotacja umożliwiła Jezierzycy
zakup przenośnego pieca- z
zewnątrz jest może niepozorny-
ot, zwykła beczka- ale w
połączeniu ze źródłem ciepła
czyli butlą z gazem potrafi
rozgrzać się do temp. 1200
stopni. Podczas warsztatów
odbyło się szkliwienie wcześniej
wypalonych na biskwit prac oraz
końcowy wypał, który pod okiem
mistrza - Mirona Kulli  ukazał
piękno i nieprzewidywalność
ceramiki raku.

 Łęgowa Zagroda w Krzelowie to miejsce chętnie odwiedzane przez
mieszkańców powiatu- tu można zaczerpnąć informacji o
zielarstwie, jak również miło spędzić czas na łonie natury. Z obu
opcji skorzystała grupa z Rudna, która również realizuje projekt w
ramach Działaj Lokalnie. 

Ogród zielny u gospodyni i
prowadzącej warsztaty- Ireny
Machlowiec o tej porze
prezentuje największą
różnorodność- dlatego każdy
obowiązkowo musiał powąchać i
zasmakować zarówno
rodzimych, jadalnych ziół, jak i
tych, które nie rosną dziko, ale
można je z powodzeniem
uprawiać we własnych ogrodach.
Uczestnicy zrobili z ich
wykorzystaniem mydełka oraz
papier czerpany.



 

Fundacja MY już niedługo obejmie swoimi działaniami 5 wołowskich
przedszkoli, nauczycieli i edukatorów w ramach projektu "Akademia
Artysty- sztuka i edukacja" w ramach programu NOWEFIO 2021-2030

Przygotowania trwają- jesteśmy bardzo ciekawi szczegółów tej inicjatywy- jest ona
nierozerwalnie związana z rokiem szkolnym,  który za pasem. Tymczasem w sierpniu w
iście wakacyjnym stylu Fundacja zorganizowała kilka spotkań z mieszkańcami gminy
Wołów- w ramach projektów "Muzyczne Wakacje", "Jazzda na rowerze" oraz "Zbliżenie na
miasto". Było jak zwykle kolorowo, inspirująco i energetycznie. Lato wyciśnięte jak
cytryna- i o to chodzi!

Oddział Miejski PTTK "Rokita" w Brzegu Dolnym od 1978 roku
organizuje czas wolnym turystom z naszej gminy- nie ma mowy o
zwalnianiu tempa, co pokazują tegoroczne wakacje. Tylko w
sierpniu na członków Towarzystwa czekały 3 wycieczki.
Dobór miejsc, szlaków, ustalanie tras, sprawdzanie atrakcji- zawsze dopięte na ostatni
guzik. Dlatego wycieczki cieszą się niezmiennym powodzeniem.Początkiem sierpnia
grupa turystów odwiedziła Góry Bialskie i Złote. Po dwóch tygodniach znów wyruszyli
po przygodę - tym razem dolnobrzeski oddział PTTK zorganizował wycieczkę w
Karkonosze- w turystycznym menu był Wodospad Podgórnej w Przesiece, Ogród
Japoński oraz Zamek Chojnik. Po chwili odpoczynku, 21 sierpnia 40-osobowa grupa
zwiedzała już Zamek Kliczków oraz uczestniczyła w święcie ceramiki w Bolesławcu.
Zachęcamy do odwiedzenia profilu FB Oddziału Miejskiego PTTK "Rokita", gdzie
znajdują się szczegółowe relacje z wycieczek, cenne osobiste spostrzeżenia i duuuuża
dawka humoru :)



 

Tradycyjnie w sierpniu adepci sztuki walki Karate z  Wołowskiego
Klubu Karate Kyokushinkai oraz taekwondo z z klubu Avasatare
Poland wzięli udział w obozach sportowych- było mnóstwo
zabawy, współzawodnictwo w duchu fairplay oraz integracja.  



Kampania promocyjna tego wydarzenia na
naszym funpage'u FB w toku- wzmożona
aktywność w mediach społecznościowych to
ułamek naszych działań w tym kierunku.
Zaprojektowane przez nas materiały
promocyjne wreszcie ujrzały światło
dzienne- leżaki, windery, torby, koce,
kalendarze, worki, ścianka. Część z nich
przekażemy Wam podczas targów.
Wszystkie odpowiednio oznakowane- ich
zakup był możliwy w ramach PROO, który
realizujemy od 2019 roku.
 

Z ŻYCIA CAO...

Organizacja I Powiatowych Targów NGO- to główny temat, który
pojawiał się podczas spotkań roboczych naszego zespołu. 

Nie mogło zabraknąć mini- sesji foto. Dla
nas to nowość, ale niestrudzenie
profesjonalizujemy się i to jak nas
postrzegacie jest  bardzo ważne.
Dumnie pozujemy w koszulkach
Propago- fajnie jest być częścią
pozarządowego dream team-u. 

Rok szkolny za pasem- jest to dobry
moment na rozmowę na temat grantów
dla edukacji- w CAO gościła w tej sprawie
Naczelnik wydziału Sportu i Edukacji
Gminy Brzeg Dolny- Pani Małgorzata
Bołdyn, której towarzyszył Pełnomocnik ds.
ngo- Pan Piotr Smelkowski.

Targi od strony logistycznej- dla nas
czarna magia, dla Piotra Gajewskiego
- Naczelnika HO "Cichociemni" -
bułka z masłem. Możemy śmiało
stwierdzić, że bez jego pomocy nie
dałybyśmy rady. 



Dyżury doradcze odbywają się w CAO-
Stacja Brzeg Dolny, przy ul. Towarowej 3 w
Brzegu Dolnym. Zapraszamy w każdy
poniedziałek 9.00-14.00
wtorek 8.00 - 9.00
środę 14.00 - 15.30
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. Jest ona związana z  inicjatywą
lokalną w gm. Brzeg Dolny. To narzędzie
partycypacji jest dobrze znane w gminach,
które stawiają na współpracę z
mieszkańcami. Przyszedł czas na Brzeg
Dolny. Chcemy pomóc w jej zrozumieniu,
dlatego we wrześniu rozpoczynamy 
 moderowany cykl spotkań informacyjnych.
Przybliżymy na nim nie tylko procedurę i
sposób przeprowadzenia inicjatywy, ale
także pokażemy "dobre praktyki" z
ościennych gmin, które wprowadziły
inicjatywę kilka lat temu i czerpią z tego
korzyści. Jakie? Dowiecie się 27 września-
serdecznie zapraszamy na spotkanie!!!

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



Działania, które podlegają dofinansowaniu:
1. Zdrowy i aktywny styl życia oraz ochrona zdrowia: cykliczne akcje profilaktyczne i
edukacyjne, programy i projekty z udziałem profesjonalisty, promowanie zdrowego trybu
życia i profilaktyki zdrowotnej, konsultacje i warsztaty;  badania profilaktyczne, kontrola
zdrowotna;
2. Wspomaganie powrotu do zdrowia: pomoc osobom, które przebyły Covid-19 lub które
chorują; treningi wytrzymałościowe, marszowe, oddechowe, ćwiczenia; budowa
infrastruktury, np. tężni, siłowni plenerowych, ścieżek zdrowia; wsparcie dla osób
chorych lub przebywających na kwarantannie (głównie seniorów) w zaspokajaniu
podstawowych potrzeb.
3. Z myślą o bezpieczeństwie.
Cykliczne spotkania edukacyjne, warsztaty, programy i projekty z udziałem
profesjonalisty z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa:
4. Pierwsza pomoc.
Wspieranie działań z obszaru udzielania pierwszej pomocy: szkolenia z pierwszej
pomocy przedmedycznej oraz zakup sprzętu ratunkowego i szkoleniowego (apteczki,
torby medyczne, defibrylatory itp.).
5. Poprawa infrastruktury i doposażenie miejsc publicznych.
Dofinansowanie działań na rzecz dzieci oraz osób starszych i z ograniczoną zdolnością
ruchową:
– budowa albo montaż pochylni, podjazdów, kładek, uchwytów, specjalnych oznaczeń
fakturowych (piktogramów) i kolorystycznych oraz innych elementów ułatwiających
poruszanie się i pokonywanie wysokości osobom starszym i niepełnosprawnym;
 – lepsze dostosowanie placów zabaw do potrzeb dzieci, np. montaż ławek ze
zróżnicowaną wysokością.
Dotacja w wysokości 3.000 – 20.000 zł. Termin składania wniosków 17 września 2021

Więcej informacji https://pomoctomoc.pzu.pl

KONKURSY, DOTACJE, SZKOLENIA 

Organizatorem akcji prewencyjnej „Pomoc To Moc”
jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
(PZU SA).   Polega na finansowym wsparciu
społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych w
realizacji projektów służących poprawie
bezpieczeństwa i ochronie zdrowia. Hasło tegorocznej
edycji akcji to: „Zdrowa i bezpieczna rodzina”

https://pomoctomoc.pzu.pl/


Organizatorem programu jest Fundacja im. Stefana Batorego.
 Fundusz skierowany jest do młodych aktywistek i aktywistów klimatycznych, szczególnie
(choć nie tylko) z mniejszych miast i miejscowości, tworzyących min. trzyosobowe,  grupy
nieformalne.  Co najmniej jeden członek grupy musi mieć skończonych 18 lat. 
Wsparcie w wysokości 1000 zł można uzyskać na działalność grupy – np.: organizację
warsztatów, wyjazdów, spotkań, dyskusji, kampanii informacyjnych, blogów, audycji,
pokazów, przeglądów, happeningów, etc.
Koszty kwalifikowalne: koszty niezbędne do realizacji działań – np. przejazdy, opłaty za
internet, telefon, koszty materiałów biurowych, plastycznych, produkcji materiałów
audiowizualnych, licencji, etc.
Nabór jest ciągły a więcej informacji uzyskać można na stronie 
https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/mlodziezowy-fundusz-klimatyczny

Program wspiera działania, które popularyzują aktualną
wiedzę na temat zmian klimatu, upowszechniają
rzetelne analizy i raporty o ekologicznych, społecznych i
ekonomicznych konsekwencjach tychże zmian,
angażują społeczności lokalne i wzmacniają działania
młodych osób na rzecz ochrony klimatu.

Trwa nabór wniosków o granty w ramach
Priorytetu 5 „Wsparcie doraźne” Programu Rozwoju
Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. W
ramach naboru przewidziano dofinansowanie
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które
znalazły się w sytuacji mogącej istotnie ograniczać
realizację ich celów statutowych i działalności
programowej. Organizatorem naboru jest
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego.

Dofinansowanie można uzyskać w ramach trzech ścieżek:
 1. POMOC DORAŹNA - Pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji,
powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń, mogących mieć
istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – .
 2. ŻYCIE PUBLICZNEPokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w
wydarzeniach z życia publicznego, istotnych z punktu widzenia sektora pozarządowego
lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja.
 3. CZŁONKOSTWO- Pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach
zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym istotnych
zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której
działa dana organizacja. Termin składania wniosków: do 30 listopada 2021 lub
wcześniejszego wyczerpania środków w ramach konkursu 

https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/mlodziezowy-fundusz-klimatyczny
https://www.facebook.com/hashtag/granty?__eep__=6&__cft__[0]=AZUdqv7JYhV5vgkV4Hdh07ULsQ23xtNvf2N2cVod3fJ--TyPe04i33LEsmQO2MsBINPOtfRkA7hAjQmTJyjY8fk2fgRG6HxwLdWSaIGJ-ODqxGMNfRQi34AnYgCXcM7mlhCm9LuFooJPhkCyqnlgJh4x&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/dofinansowanie?__eep__=6&__cft__[0]=AZUdqv7JYhV5vgkV4Hdh07ULsQ23xtNvf2N2cVod3fJ--TyPe04i33LEsmQO2MsBINPOtfRkA7hAjQmTJyjY8fk2fgRG6HxwLdWSaIGJ-ODqxGMNfRQi34AnYgCXcM7mlhCm9LuFooJPhkCyqnlgJh4x&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/narodowyinstytutwolnosci?__cft__[0]=AZUdqv7JYhV5vgkV4Hdh07ULsQ23xtNvf2N2cVod3fJ--TyPe04i33LEsmQO2MsBINPOtfRkA7hAjQmTJyjY8fk2fgRG6HxwLdWSaIGJ-ODqxGMNfRQi34AnYgCXcM7mlhCm9LuFooJPhkCyqnlgJh4x&__tn__=-]K-R
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Program ma za zadanie wzmocnienie i
zwiększenie jakości działań na rzecz
aktywizacji społeczności lokalnych,poprzez
zaangażowanie obywateli i obywatelek
oraz młodych organizacji pozarządowych  
 z Dolnego Śląska w życie publiczne.

Program realizowany przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych, Fundację
Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” oraz Stowarzyszenie Centrum ds.
Katastrof i Klęsk  Żywiołowych „Tratwa”. Jest adresowany do grup nieformalnych i
samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych (do 60 miesięcy od
rejestracji).
W 2021 roku program zakłada przyznanie mikrodotacji/wsparcia lokalnych przedsięwzięć  
i udzielenie wsparcia merytorycznego minimum 15 grupom nieformalnym i
samopomocowym oraz minimum 30 młodym organizacjom pozarządowym (razem
minimum 45 projektów). Zakłada realizację działań merytorycznych przez Operatorów
(edukacyjnych i  animacyjnych) oraz przyznanie mikrodotacji/wsparcia realizacji
przedsięwzięć lokalnych  na działania z obszaru pożytku publicznego, w minimalnej
kwocie 7000,00 zł a w maksymalnej kwocie 10 000,00 zł, przypadającej na jeden
projekt.Minimalna kwota dofinasowania, czyli 7 000,00 zł może ulec zmniejszeniu w
przypadku, gdy eksperci oceniający wniosek podczas oceny merytorycznej uznają część
kwoty za niekwalifikowaną  lub niezgodną ze stawkami rynkowymi.    W tegorocznym
naborze, Operatorzy przewidzieli 2 miesiące na realizację pomysłu/projektu. Projekt
może trwać krócej, ale nie mniej niż 1 miesiąc i nie może wykraczać poza ramy czasowe
określone w ogłoszeniu o naborze wniosków.  
Okres realizacji projektu – od 10 października 2021 roku do 10 grudnia 2021 roku. 
W przypadku młodych organizacji pozarządowych: 
- dozwolone jest ponoszenie wydatków związanych z administracją, w tym kosztów
koordynacji  oraz księgowości, koszty administracji Małej Inicjatywy mogą zostać pokryte
z mikrodotacji -(maksymalnie 1000,00 zł na koordynację w całym projekcie, maksymalnie
400,00 zł na księgowość  w całym projekcie;
- dozwolony jest zakup środków trwałych rozumianych jako zakup towarów, które: 
a) nie zostaną zużyte w trakcie projektu na łączną i maksymalną kwotę 1000,00 zł brutto
b) zakup ten jest uzasadniony i niezbędny do realizacji projektu.;
W naborze obowiązuje limit liczby składanych wniosków, który wynosi w sumie 180 (liczy 
się kolejność składnych wniosków - do wyczerpania limitów w każdej ze ścieżek),  
w tym: 90 dla młodych organizacji pozarządowych oraz 90 dla grup nieformalnych  
i samopomocowych. 
Wnioski składane będą za pośrednictwem generatora dostępnego na stronie: 
www.generator.maleinicjatywy.pl 
więcej na https://maleinicjatywy.pl/ 
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GODZINY OTWARCIA CAO
 
 
 

WCHODZIMY DO BIURA W MASECZCE
.

PONIEDZIAŁEK : 9.00-14.00
WTOREK : 8.00 – 19.00
ŚRODA : 9.00 – 19.00

CZWARTEK: 09.00 –19.00
PIĄTEK 09.00 – 14.00

 
 
 
 
 


