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DZIEJE SIĘ...

Nieprzewidywalna pogoda, iście jesienne temperatury i
rozpoczynający się rok szkolny nie pokrzyżował planów
organizacji pozarządowych, które zdecydowały się na
zorganizowanie plenerowych wydarzeń. We wrześniu działo
się sporo również w przestrzeniach bibliotek, świetlic,
pubów. Dla chcącego, nic trudnego :)

Jesienne odgłosy lasu to nie tylko grzybiarze- po zmroku szczęśliwcy
mogą usłyszeć byki jeleni jak wabią swoim ryczeniem łanie. Grupa
uczestników spaceru przyrodniczego, który odbył się 17.09 w lasach  
Rezerwatu Przyrody- Uroczysko Wrzosy kilkukrotnie była bardzo
blisko tych zalotników.  

W tym miesiącu zaczynamy od prawdziwej perełki- prób grupy
warsztatowej- wychowanków Powiatowego Domu Wsparcia w
Wołowie- naturalnych talentów kabaretowych, artystów, ludzi z
pasją, która  ćwiczyła pod okiem Agaty, Marty i Krzysztofa z
Kabaretu Blade Pojęcie w ramach projektu Kulturalne Połączenia,
wspófinansowanego w ramach programu Działaj Lokalnie.

Efektem prób będzie skecz przedstawiony już
niedługo w Nowej Formie- miejscu przyjaznym
wszelkiej aktywności kulturalnej- oczywiście ku
uciesze mieszkańców Wołowa. Fundacja MY-
realizator projektu planuje kolejne spotkania z
kabaretem. Jesteśmy bardzo ciekawi efektu- tym
bardziej, że osoby niepełnosprawne tak rzadko
mają możliwość współtworzenia kultury w
naszym powiecie. Szkoda, bo jak widać mają
wiele do zaoferowania. Ciekawych ich spojrzenia
na świat już teraz zapraszamy 20.10 do Nowej
Formy na "Wieczór z kabaretem".

Oczywiście bez przewodnika- Krzysztofa Koniecznego, który zna tamtejsze lasy jak
własną kieszeń i od lat edukuje nas przyrodniczo za pośrednictwem swojego bloga-
grupa raczej nie zdecydowałaby się na tego typu wycieczki- całe szczęście przyjął
zaproszenie od stowarzyszenia W Rudnie jest cudnie i po raz kolejny ułatwił znacząco
odkrycie tajemnic natury. 

https://www.facebook.com/agata.chwiszczuk?__cft__[0]=AZVf2o6ESG0GhT7UL_i2qHUzTw2YwS-fSF3iSUjZXjZdpL4YIe7oYJItY936LaEmKP4mstuyDpOhWL7MsduJ8uwp4X6vgGFMFeAU5Ib7FYll2ADowK9CG7H8UWyv7E6Cg5T7AnUssta0MekPipitQUWkYLwxEnIbb4tCgTlBaWo1_KT8cMJ4tkcNO3_oMv7PIKM&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/krzysztof.juzwa.37?__cft__[0]=AZVf2o6ESG0GhT7UL_i2qHUzTw2YwS-fSF3iSUjZXjZdpL4YIe7oYJItY936LaEmKP4mstuyDpOhWL7MsduJ8uwp4X6vgGFMFeAU5Ib7FYll2ADowK9CG7H8UWyv7E6Cg5T7AnUssta0MekPipitQUWkYLwxEnIbb4tCgTlBaWo1_KT8cMJ4tkcNO3_oMv7PIKM&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/Kabaret-Blade-Poj%C4%99cie-1417437398555054/?__cft__[0]=AZVf2o6ESG0GhT7UL_i2qHUzTw2YwS-fSF3iSUjZXjZdpL4YIe7oYJItY936LaEmKP4mstuyDpOhWL7MsduJ8uwp4X6vgGFMFeAU5Ib7FYll2ADowK9CG7H8UWyv7E6Cg5T7AnUssta0MekPipitQUWkYLwxEnIbb4tCgTlBaWo1_KT8cMJ4tkcNO3_oMv7PIKM&__tn__=kK-R


Klub Dolnobrzeskich Naukowców realizuje projekt pn. "Klub
Młodego Odkrywcy". Grupa pozyskała na tel cel środki z
Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw i począwszy od września
prowadzi pokazy naukowe dla uczniów szkół podstawowych.

24 września młodzi odkrywcy
spotkali się w dolnobrzeskim
gołębniku by podczas  warsztatów
eksperymentalnych sprawdzić jakie
związki chemiczne znajdują się w
produktach spożywczych.Poradzili
sobie z tym zadaniem wyśmienicie-
przed nimi kolejne ciekawe zagadki
do rozwiązania-08.10 w
Laboratorium Czekoladowej Sowy 
 czeka ich zbliżenia na czekoladę.

Niemałym zaskoczeniem dla wszystkich były sowy -puszczyki które zwabione przez
odgłosy innego puszczyka  przelatywały nad  głowami. Monika Kwolik- prezes
stowarzyszenia: "Wyjątkowa grupa ludzi chcących być bliżej przyrody i lepiej ją
zrozumieć, gwieździsta noc, odgłosy lasu w nocy oraz cenne informacje dotyczące nie
tylko nocnego życia lasu ale też ciekawych gatunków roślin i zwierząt zamieszkujących te
tereny sprawiły, że był to niezapomniany czas".
10 września 2022 w Jodłowym Młynie odbyły się Europejskie Dni
Dziedzictwa. Stowarzyszenie Jodłowy Młyn przygotowało dla gości
wiele atrakcji- m.in prezentacje ginących zawodów.

https://www.facebook.com/maleinicjatywy?__cft__[0]=AZXz-d4JEEraPrKKgKyg9Kjd-BJM4TXbFoVczAS1q81FFSwzV2_rt0WO8zrIR_AodxHVZjggWqXlUuoqZfYy2QjwQ8JaizzPRsEMP0A0LWGc850Y66vuL59JHL1sVHNywFdgp3bEx1FZ9kU9FBzR_inAcOoU27rD8LuujyhejZ0Yvg&__tn__=-]K-R


We wrześniu odbyły się aż 4 Pikniki Aktywności Lokalnej, które
zostały dofinansowane ze środków NOWEFIO w ramach projektu
"Wyzwalamy społeczną energię", realizowanego przez
Stowarzyszenie Propago. 04.09 Fundacja  Eventsilesia

we współpracy ze sztabem
wolontariuszy, LGD KŁO oraz
lokalnymi wytwórcami i
rękodzielnikami zorganizowała
IX Historyczny Jarmark
Parafialny. Przepiękne  miejsce,
idealna pogoda, mnóstwo
odwiedzających i bogaty
program zapewnił tej imprezie
niezaprzeczalny sukces.Dzieci
w strefie zabaw mogły
korzystać z animacji, zagrać w
łęgową grę wielko- formatową,
płukać złoto  pomalować
pachnące domki , wziąć do ręki
sztucer, szablę i wysłuchać
opowiadań z XIX-wiecznego
pola bitwy, pomalować koszulki
pamią-tkowe, a także swoje
buzie.
 Na dorosłych czekała pokaźna ilość kramów z łęgowymi produktami i rękodziełem,

koncerty, pokaz taneczny, pyszne jadło, ale przede wszystkim możliwość rozmowy z
parafianami.

Stowarzyszenie
Jezierzyca 18.09 zapro-
ponowało lokalnej
społeczności złapanie
dystansu do siebie,
zabawę oraz kreatywne
wykorzystanie warzyw,
owoców, ziół i kwiatów-
grały one główną rolę w
stworzonych na bazie
drutu "żywych rzeźb"-
pomysł niekonwencjo-
nalny, innowacyjny i 
 trochę szalony- ale
uczestnicy chętnie włą-
czyli się do działania.  foto: Jacek Zygmunt



W wyniku wspólnej pracy powstało kilka kompozycji umieszczonych bezpośrednio na
uczestnikach.W wyniku wspólnej pracy powstało kilka kompozycji umieszczonych bezpo-
średnio na uczestnikach.Piknik przerwał niestety ulewny deszcz i do godzin wieczornych
uczestnicy biesiadowali pod wiatą, gdzie odbyła się również pogadanka o wolontariacie-
wśród przybyłych naliczyliśmy 8 prezesów i prezesek stowarzyszeń, więc rozmowy
toczyły się wokół sposobów na efektywne zarządzanie wolontariuszami.

23.09 w Naborowie odbył się piknik sportowy
zorganizowany przez Stowarzyszenie Kobiet
Aktywnych Naborowianki. Dzieci i ich rodziny
spotkali się na boisku sportowym nieopodal
świetlicy, by rozegrać zawody Hobby Horse- w tej
wsi to bardzo popularny sport- koniki w większości
dziewczynki wykonały na zeszłorocznych
warsztatach rękodzielniczych i bardzo dobrze się
nimi opiekują. Jest to dopełnienie ich pasji
związanej z jazdą konną albo po prostu
zamiłowanie do tych pięknych zwierząt. Zawody
odbyły się w 2 kategoriach wiekowych i były
podzielone na różne konkurencje. Liczyła się
szybkość pokonania trasy, ale też precyzja i gracja.
Po wysiłku sportowym przyszedł czas na
poczęstunek i warsztaty rękodzielnicze w świetlicy,
ale...zawodniczki postanowiły inaczej. Rozstawiły
przeszkody i rozpoczęła się druga runda zawodów. 

24.09 nadszedł czas wydarzenia "Dwa Światy" zorganizowanego przez Stowarzyszenie
Razem dla Rozwoju. Piękna pogoda, dużo atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
wielu uczestników oraz magiczne miejsce- dziedziniec Starostwa Powiatowego
mieszczącego się w Zamku Piastowskim w Wołowie. Impreza przygotowana była z myślą
o tym, by każdy bez względu na wiek i zainteresowania skorzystał z bogatej oferty
pokazów, warsztatów, występów, ale także międzypokoleniowych rozmów- było ku temu
wiele okazji, ponieważ w tą słoneczną sobotę można na dziedzińcu można było spotkać
naprawdę wielu znajomych  I to właśnie ludzie- uśmiechnięci, pełni pozytywnej energii i
chęci do działania byli tego dnia najważniejsi. 

Florystyka musiała poczekać do wtorku- wtedy to 3 pokolenia mieszkańców Naborowa
stworzyły jesienne kompozycje. Pomimo trudnego  materiału jakim są gałązki nawet
najmłodsi poradzili sobie z tym rękodzielniczym zadaniem wyśmienicie. Gratulacje!



Odnowa Wsi Dolnobrzeskiej- ten konkurs ofert z gminy Brzeg Dolny
cieszył się dużą popularnością wśród wiejskich organizacji- m.in.
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Żerków aplikowało do niego z
sukcesem i teraz realizuje komputerowe zajęcia dla dzieci.

Dwa Światy był ostatnim Piknikiem Aktywności Lokalnej w 2022 roku- liczymy, że w kolejnych
latach uda się powtórzyć zorganizowanie dziesięciu fantastycznych wydarzeń wymyślonych i
przeprowadzonych przez lokalne stowarzyszenia. Ich wartość jest niezaprzeczalna- była to
możliwość spotkania kilkuset ludzi, wykorzystania lokalnego potencjału i pokazania siły III
sektora i ludzi, którzy go tworzą. Dziękujemy za tą niezapomnianą przygodę! 

Temat zajęć korespondował z założeniem OWD- poprzez promocję wsi wzrasta jej
rozpoznawalność, a im więcej ludzi dowie się o tym miejscu tym lepiej- wszak nie od dziś
wiadomo, że Żerków to cudowne miejsce do życia- również poprzez działania
Stowarzyszenia, które dba, by we wsi zawsze coś się działo. Dobre praktyki z Żerkowa aż
się proszą o zastosowanie w innych miejscach- nauka korzystania z popularnego
programu graficznego Canva, a potem poproszenie najmłodszych o stworzenie spójnej
oprawy graficznej związanej z wsią, która będzie używana na plakatach i w postach na fb
to super pomysł. Warto dodać, że warsztaty poprowadził mieszkaniec Żerkowa- nie
warto szukać specjalistów daleko, skoro mieszkają tuż obok nas! Brawa dla lokalnych
liderek- Edyty i Marzeny za pomysł i wprowadzenie go w życie- czekamy na dalsze efekty
pracy dzieci.

Do chwil, które zapadną
głęboko w pamięć
zdecydowanie należeć
będą występy artystyczne
młodzieży i wychowanków
ŚDS, a także życzliwość
seniorów, którzy
częstowali przybyłych
domowymi ciasteczkami.
Wszystko na tej imprezie
zagrało i już nie możemy
się doczekać kolejnej
edycji- szczególnie że
międzypokoleniowe
wydarzenia są rzadkie na
naszym terenie. Jedną z
atrakcji była wystawa
zdjęć z Pikniku „Szalone
Warzywa”, który odbył się
tydzień temu w Krzelowie.



Stowarzyszenie Tęczowa Dolina z Pyszącej również realizowała
warsztaty w ramach dolnobrzeskiej odnowy- mieszkańcy mieli
okazję stworzyć niepowtarzalną ceramikę.

Ta forma rękodzieła przypadła do
gustu zarówno młodszym, jak i
starszym uczestniczkom
warsztatów- bez względu na
doświadczenie w pracy z gliną,
każda z nich ulepiła kubeczek,
talerzyk bądź miseczkę. Odciśnięte
fragmenty roślin i faktur np.
koronek podkreśliły naturalny
charakter prac. Po wyschnięciu
ceramikę czeka pokrycie warstwą
szkliwa- odbędzie się to na
kolejnym spotkaniu.

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Radecz promuje wieś poprzez
stworzenia ciekawego miejsca integracji- ogrodu sensorycznego,
który został podzielony na strefy słuchu, zapachu, wzroku i dotyku.

W ramach projektu
mieszkańcy również
zadbali o park rekreacyjny
poprzez posadowienie
nowych ławek i sadzenie
cebulek kwiatowych.29.10
na dzieci czeka mnóstwo
zabawy podczas imprezy
haloweenowej w świetlicy
wiejskiej.

Pomysł na zagospodarowanie terenu wokół stawu w głowach lokalnych liderów zrodził
się dawno- realizowany właśnie projekt dał możliwość wprowadzenia go w życie.
Wspólnymi siłami kilku wolontariuszy udało się przeprowadzić szereg prac ziemnych,
konstrukcyjnych oraz porządkowych. W ich wyniku powstało cudowne miejsce
odpoczynku, gdzie mali i duzi mieszkańcy oraz turyści mogą miło spędzić czas i
poćwiczyć zmysły- np. bijąc w bambusowe gongi, przejść boso po ścieżce z różnymi
fakturami podłoża czy wdychając zapach kwiatów i rozkoszując się ich kolorami. 



Co kryje się pod taflą odrzańskich starorzeczy, jak wygląda leśne
życie nocą czy Odra okiem kani rudej? Tego można się dowiedzieć z
odrzańskich videopodcastów – 15 filmików przyrodniczych
prezentujących świat Łęgów Odrzańskich
Cykl 15 kilkuminutowych filmików przyrodniczych zrealizowała Fundacja Przyrodnicza
Pronatura z Trzcinicy Wołowskiej (gmina Wińsko) w ramach projektu pn. “Videopodcasty
Łęgów Odrzańskich”. Filmy mogły powstać dzięki dofinansowaniu UE w ramach działania
LEADER wdrażanego przez LGD Kraina Łęgów Odrzańskich. Ich autorem jest Krzysztof
Konieczny – ornitolog, przyrodnik i popularyzator dzikiej natury. Praca nad materiałem
trwała kilkanaście miesięcy. Wszystko po to, by pokazać mieszkańcom regionu
niedostępną i ciągle mało znaną przyrodę Doliny Odry. Jak podkreśla sam autor – wiele
cennych i unikalnych nawet w skali Europy odrzańskich wartości leży poza zasięgiem
przeciętnego obserwatora czy spacerowicza. Wiele miejsc wymaga specjalistycznej
wiedzy i nierzadko sprzętu do podglądania dzikiej przyrody. Dlatego powstał pomysł
odrzańskich videopodcastów. Chodzi o to, by dotknąć przyrody na co dzień
niedostępnej. 
Filmy można obejrzeć na stronie www.panaodprzyrody.pl, do czego zachęcamy. Zestaw
videopodkastów to ogromne zaplecze w edukacji regionalnej, a ich dużym walorem jest
aspekt edukacyjny. Warto spojrzeć na lokalną przyrodę z różnych perspektyw i dać się
zainspirować do dalszego jej odkrywania!

http://www.panaodprzyrody.pl/


Publikacja o kwiatach Krainy Łęgów Odrzańskich, ekologiczna gra
wielkoformatowa, program edukacji regionalnej i cykl spotkań i
spacerów przyrodniczych to efekty projektu zrealizowanego przez
Fundację Edusilesia z Lubiąża.
Projekt pn. „Edukacja dla przyrody Krainy Łęgów Odrzańskich” już na samym starcie
napotkał na problemy, które są znane pewnie wszystkim organizacjom. Pandemia
Covid-19 wydłużyła jego realizację niemal do dwóch lat, ale w końcu udało się
zrealizować wszystkie zaplanowane działania. Obrączkowanie ptaków, jesienne
rykowisko czy wisienka na torcie w postaci nocy nietoperzy –12 edukacyjnych spotkań i
spacerów prowadzonych przez różnych przyrodników dało możliwość poznania różnych
aspektów przyrody. Powstała także popularnonaukowa publikacja pn. „Ładne kwiatki” –
to przewodnik po wybranych roślinach Krainy Łęgów Odrzańskich autorstwa Krzysztofa
Koniecznego. Książka przepełniona kwiatami odkrywa wiele niezwykłych roślin i na
pewno warto do niej zajrzeć (na stronie fundacji dostępna jest wersja online). Warto też
zagrać w plenerową grę o tematyce ekologicznej i sprawdzić swoją wiedzę np. o
segregacji odpadów. Jak pokazały przeprowadzone animacje z grą nie tylko dzieci mogły
się dowiedzieć czegoś nowego ;-) W ramach projektu został także opracowany program
edukacji regionalnej przeznaczony dla szkół podstawowych. Dzięki przeprowadzonym
zajęciom w trzech szkołach mógł on być na bieżąco weryfikowany i odpowiednio
dostosowany do wiedzy uczniów. A na pewno jest tu dużo do zrobienia, bo wiedza (nie
tylko wśród dzieci) o najbliższej nam przyrodzie, kulturze i historii jest wciąż za mała.
Dlatego właśnie realizowane są takie projekty.

Operacje pn. “Videopodcasty Łęgów Odrzańskich” i „Edukacja dla przyrody Krainy Łęgów Odrzańskich” zostały
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.



Podczas pikniku w Lubiążu, który był wydarzeniem towarzyszącym rajdowi,  odbył się
warsztat tematyczny – “rowerowy”- dotyczący opracowywania nowej Lokalnej Strategii
Rozwoju dla Krainy Łęgów Odrzańskich na lata 2023-2027.. Uczestnicy wydarzenia: 
 młodzież, seniorzy, rodziny z małymi dziećmi, przedstawiciele usługodawców z obszaru
szeroko rozumianej branży turystyki, rekreacji, czasu wolnego, kultury czy edukacji
chętnie włączyli się w rozmowę. 

25 września Fundacja Eventsilesia zorganizowała rajd rowerowy 
 trasą dawnej kolei Wołów - Lubiąż. Wydarzenie było częścią
projektu "Baba na rowerze realizowanego przez Fundację ze
środków Programu „Działaj Lokalnie IX" Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce".

Na potrzeby przeprowadzenia
diagnozy obszaru na bazie której
powstaną główne założenia i
cele LSR z uczestnikami
przeprowadzono zogniskowany
wywiad oraz ćwiczenia grupowe
na temat potrzeb, problemów,
braków w obszarze turystyki i
czasu wolnego w naszym
regionie. Mimo poruszania
poważnych tematów, znalazł się
też czas na zabawę i wspólne
lepienie podpłomyków.

Prowadzący
przygotowali dla gości
mnóstwo konkurencji
sportowych, które
wymagały przede
wszystkim współpracy i
dobrego humoru :) Po
rywalizacji sportowej
przyszedł czas na
ognisko i kiełbaski- jak
widać w gm. Wińsko
przybywa małych
pasjonatów piłki nożnej!

UKS Wińsko zorganizowało rodzinne wydarzenie sportowo-
integracyjne w ramach IV Europejskiego Tygodnia Sportu. W
wydarzeniu wzięło udział kilkadziesiąt osób.



29 i 30.09  przedstawicielki
Propago uczestniczyły w
szkoleniu zorganizowanym dla
członków Dolnośląskiej Sieci
Inkubatorów NGO.
Rozmawialiśmy o wypaleniu
zawodowym w III sektorze oraz
sposobach na zadbanie o swój
dobrostan- zajrzenie wgłąb
siebie i samoświadomość
pomaga zmierzać się z
problemami dnia codziennego-
również w naszym życiu
zawodowym.  

Dużo pracy w terenie, szkolenie wyjazdowe oraz rozmowy na
temat przyszłych konkursów grantowych, w których będziemy
aplikować, a także planowanie wydarzeń sieciujących- dbanie o
kondycję naszej organizacji jest też częścią bieżących działań
Propago.

Z ŻYCIA CAO...

Niezmiennie gościmy
w biurze CAO
przedstawicieli
lokalnych ngosów,
którzy korzystają z
doradztwa w zakresie
pisania i rozliczania
projektów, bieżącej
księgowości. W
związku z tym, że we
wrześniu większość
organizacji
przeprowadzała u
siebie Walne Zebrania,
dominującym
tematem było
przygotowanie
niezbędnej
dokumentacji, by je
przeprowadzić.



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



Celem projektu jest wsparcie lokalnych społeczności w takich obszarach jak: ekologia, sport
i rekreacja, seniorzy, dzieci i młodzież, lokalna społeczność oraz zwierzęta.
Program składa się z dwóch etapów.
Pierwszy etap polega na zgłaszaniu projektów poprzez specjalny formularz dostępny na
stronie www.sasiedzkamoc.netto.pl. Do 31 października br. może go wypełnić każda
pełnoletnia osoba, przedstawicieli instytucji, fundacji, stowarzyszenia, rady osiedla, szkoły,
przedszkola czy spółdzielni mieszkaniowej.
Zgłaszając inicjatywę, należy wskazać obszar, którego ona dotyczy: ekologia, sport i
rekreacja, seniorzy, dzieci i młodzież, lokalna społeczność lub zwierzęta, krótko opisać
projekt oraz określić koszt jego realizacji. Im rzetelniej wypełniony formularz i uzasadniony
projekt – tym większa szansa na przejście do drugiego etapu programu.
Drugi etap to głosowanie w sklepach. O tym, które inicjatywy wezmą w nim udział,
zdecyduje komisja programu.
Głosowanie potrwa od 28 listopada do 31 grudnia br. Na wybrane w pierwszym etapie
inicjatywy głos oddadzą klienci w wybranych sklepach Netto.

KONKURSY, DOTACJE, SZKOLENIA 

Netto Polska uruchomiła program grantowy
„Sąsiedzka Moc”. W ramach akcji sieć przeznaczy
łącznie 600 tys. zł na realizację 50 lokalnych projektów.
Inicjatywy mogą zgłaszać zarówno osoby
indywidualne, jak i organizacje. Wpływ na ich wybór
będą mieli klienci – głosując w sklepach Netto.

Program "Rosnę z matematyką" Fundacji mBanku przewiduje
granty na działania w zakresie edukacji matematycznej
skierowane do dzieci objętych edukacją przedszkolną w
wieku od 3 do 7 lat.

Przykłady działań możliwych do realizacji:
Edukacyjne zajęcia dla dzieci, samodzielne tworzenie przez nauczycieli/ edukatorów
materiałów edukacyjnych wspierających naukę matematyki; organizacja konkursów
(adekwatnie do wieku dzieci), których celem jest promowanie wiedzy wśród dzieci na temat
różnych praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym; zajęcia, warsztaty,
webinary, spotkania dla nauczycieli przedszkolnych; warsztaty edukacyjne dla osób z
najbliższego otoczenia dziecka; stworzenie kompleksowego cyklu zajęć rozwijających
kompetencje matematyczne dla wybranej grupy wiekowej; przygotowanie programu
rozwoju kompetencji matematycznych na temat wybranego zagadnienia; podsumowanie
przebiegu programu.Termin składania wniosków: 20 października 2022. Więcej na:
https://www.mbank.pl/mfundacja/rosne-z-matematyka/program/

http://www.sasiedzkamoc.netto.pl/
https://www.facebook.com/NettoPolska/?__cft__[0]=AZU4lKF0LLLlow5S1T4yw-VtBamaphybFdTWaF0AtEKporabFL1S7nHHqK2eiKduMtxtq8AmFRNNB1ImAPOfd5kcx93jyhXrcF1r5tQbiqQwJw68XPwzpZEAqllqkbGzLMRbJ5Iwur2kbvN0H6CXHQhB0IMHPk8P2Y3Np4G7zneTSA&__tn__=kK-R
https://granty.pl/kalendarz/rosne-z-matematyka/


Projekty partnerskie finansowane są z programu
RITA w ramach otwartych konkursów
grantowych. Partnerstwo i oparcie projektu o
rzeczywiste potrzeby, a także umiejscowienie
projektu w stosownym regionie geograficznym i
obszarze tematycznym to kluczowe kwestie w
ocenie wniosku projektowego.

problemy społeczne, socjalne;
edukacja i wychowanie;
rozwój przedsiębiorczości;
dziedzictwo kulturowe;
rozwój i wsparcie trzeciego sektora;
rozwój i wsparcie samorządu lokalnego;
rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów;
rozwój ekologii, dbałość o środowisko, przeciwdziałanie zmianom klimatu 

Projekty powinny przyczyniać się do długotrwałych zmian demokratycznych, społecznych
i gospodarczych w krajach objętych programem, uwzględniać dzielenie się polskim
doświadczeniem i dotyczyć następujących sfer:

Wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi maksymalnie 60.000 zł.   
Minimalny wkład własny: 15% całej wartości projektu (w postaci wkładu finansowego,
rzeczowego lub osobowego).
Wysokość kosztów administracyjnych nie może przekroczyć 20% wysokości
dofinansowania.
Uwaga! Termin naboru w edycji jesiennej 2022 uległ zmianie. Wnioski przyjmujemy do 17
października do godz. 12.00 (południe).
Nabór prowadzony jest przez generator online witkac.pl. Adres do generatora wniosków
FED: https://witkac.pl/#/urzad/index/173
więcej na : https://programrita.org/wp-content/uploads/2022/09/RITA_regulamin_2022-
aktualizacja_jesien-1.pdf

Fundacja Edukacja dla Demokracji ogłasza jesienny nabór
w otwartym konkursie grantowym na projekty w
programie Wspieramy Ukrainę. Celem konkursu jest
poprawienie dostępu do edukacji formalnej (szkolnej i
przedszkolnej) i pozaformalnej dzieci i młodzieży z Ukrainy,
przebywających w Polsce w związku z wojną w ich kraju
oraz tych pozostających w Ukrainie.

Przykładowe działania: organizacja zajęć dodatkowych i opiekuńczych, wyrównujących
różnice programowe, zajęć z języka polskiego,  nauki przedmiotów ojczystych,  organizację
świetlic przy w/w punktach, zakup  sprzętów i pomocy szkolnych. Dofinansowanie mogą
otrzymać samodzielne inicjatywy polskich organizacji, a także inicjatywy realizowane wraz z
partnerami polskimi i ukraińskimi. Maksymalna kwota dofinansowania- 22.000 zł.Termin
składania wniosków upływa 05.10.2022 r. Okres realizacji projektów: 10 listopada 2022 r. –
30 czerwca 2023 r.

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


TEGO NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ...



TEGO NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ...



GODZINY OTWARCIA
 CAO

 
 
 

PONIEDZIAŁEK : 8.00-15.00
 

CZWARTEK: 11.00 –18.00
PIĄTEK:       08.00 – 15.00

 
 
 
 
 


