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Projekt ma na celu opracowanie strategii działań
kulturalnych w gminie- wspólnie z sołtysami,
przedstawicielami ngo,  liderami będziemy
pracować nad kształtem tego dokumentu, by na
jego podstawie móc efektywnie planować
działania kulturalne. Spotkania pokazują jak wiele
pomysłów czeka na zrealizowanie wśród
lokalnych społeczności i jak mało wiemy o tym, co
ciekawego dzieje się "za miedzą". Webinaria
cieszą się dużą popularnością nawet wśród
społeczników, którzy wcześniej nie korzystali z
tego typu narzędzi. W czerwcu miało miejsce
również spotkanie "na żywo" w którym
uczestniczyli sołtysi i ngo z gminy Brzeg Dolny.
Dyskutowali oni między innymi o tym jak
wzmocnić współpracę na linii Ośrodek Kultury-
mieszkańcy. Dostosowanie oferty kulturalnej do
potrzeb wszystkich grup społecznych jest bardzo
trudne, ale spotkania takie jak te pomagają
wypracować wspólne stanowisko, co przybliża
wszystkich do przekucia pomysłów na inicjatywy
kulturalne w realne wydarzenia, w które z chęcią
włączą się mieszkańcy i będą je współtworzyć.
 

DZIEJE SIĘ...

Trwają spotkania konsultacyjne online w ramach projektu Dolnobrzeskie
Inicjatywy Kulturalne realizowanego przez Dolnobrzeski Ośrodek Kultury w
ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Kulturalne 2020 Narodowe
Centrum Kultury.

Wszystkie spotkania w ramach projektu
"Dolnobrzeskie inicjatywy kulturalne 2020"
prowadzi Damian Dec, który od kilkunastu lat
zajmuje się prowadzeniem szkoleń i spotkań
dla trzeciego sektora, biznesu oraz jst.
Zapraszamy do przeczytania mini-wywiadu,
który przeprowadzony został podczas jego
ostatniej wizyty w Brzegu Dolnym.



Stowarzyszenie Propago: W ramach projektu realizowanego przez DOK rozpoczęły się
konsultacje i spotkania mające na celu stworzenie diagnozy potencjału naszej gminy w
obszarze kultury. Uczestniczą w nich członkowie lokalnych ngo, liderzy, sołtysi, a ty jako
trener masz bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie- zebranie informacji i ubranie ich w
ramy opiniotwórczego dokumentu. Dlaczego wypracowanie tej diagnozy jest takie
ważne dla życia kulturalnego naszej gminy?

Damian Dec: Diagnoza, którą opracowujemy będzie okazją do przyjrzenia się
potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców gminy. Aktualnie dużo się zmienia zarówno w
sferze społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Pojawiają się nowe trendy, inne się
deaktualizują. Przy opracowaniu diagnozy pytamy mieszkańców zarówno o to jak jest,
ale też o to jak chcieliby żeby było? To z pozoru łatwe pytanie niesie ze sobą wiele
znaczeń i wiele odpowiedzi. Zebranie tego wszystkiego w jednym miejscu będzie
doskonałą  okazją do zaplanowania przyszłych działań, które mogą być realizowane w
ramach tego Programu.

Stowarzyszenie Propago: Masz duże doświadczenie w pracy z lokalnymi społecznościami na
terenie całego województwa- również jeśli chodzi o działania w ramach programu
Narodowego Centrum Kultury. Miałeś też okazję współpracować   ze społecznościami
wiejskimi gminy Brzeg Dolny przy okazji projektu „Jesteśmy ze wsi i tu chcemy działać”
realizowanego w 2017 roku przez nasze stowarzyszenie. Czy zauważasz jakiś wspólny
mianownik wśród małych społeczności w obszarze kultury czy raczej każda z nich jest
unikatowa?

Damian Dec: Od początku swojej aktywności zawodowej jestem związany z inicjatywami, 
 których celem jest wsparcie społeczości lokalnych w ich rozwoju. Przez kilkanaście lat miałem
okazję rozmawiać liderami i liderkami, w zasadzie z całej Polski. Oczywiście, że każda
społeczność jest unikatowa , dysponuje wyjątkowymi zasobami. W zasadzie jedna postawa 
 pojawia się w większości z tych miejsc - przekonanie o swojej  wyjątkowości i występowaniu
problemów, których gdzie indziej nie ma. Tak naprawdę większość wyzwań się powtarza - chęć
zwiększenia aktywności mieszkańców, poszukiwania pomysłów na zachęcenie młodzieży do
włączania się do życia wsi, czy ożywienia świetlic wiejskich. Wskazuje to na potrzebę
wskazywania różnych możliwości, przykładów innowacyjnych rozwiązań - nie można tego zrobić
z perspektywy koncentrowania się  wyłącznie na swoim podwórku. Stąd tak ważne są działania,
które m.in podejmuje Wasze Strowarzyszenie - budowanie relacji i rozwijanie kompetencji osób
pracujących na rzecz innych.

Stowarzyszenie Propago: Świadomość obywatelska i ilość oddolnych inicjatyw-również
kulturalnych- rośnie. Przyczyniła się do tego w dużym stopniu aktywna działalność
lokalnych organizacji pozarządowych. Jednak program NCK daje szanse na zrealizowanie
działań również grupom nieformalnym- czy uważasz, że to dobry , by grupa
sąsiadów/seniorów czy osób o podobnych zainteresowaniach pomagała w rozwoju życia
kulturalnego w gminie?



Aż trudno uwierzyć że zespół miał zaledwie 2 tygodnie na przygotowanie tego pełnego rozmachu
widowiska- widać było ogrom pracy włożony w szczegóły stylizacji- głowy panien przyozdobione
były w przepiękne wianki uplecione z kwiatów naszych łąk i ogrodów, białe suknie podkreślały
również ludowy charakter wydarzenia. Goście, którzy przybyli na dziedziniec DOK mieli okazję
zobaczyć i wysłuchać historii o wigilii św. Jana, legendy, która wiąże się z tą magiczną nocą. By ją
przekazać w możliwie najbardziej efektowny sposób dziecięcy zespół ludowy został wsparty przez
starsze koleżanki z zespołu "Rytmy Planety" działającego przy DOK- wspólnie sprawili, że
przedstawienie bardzo przyjemnie się oglądało. Jest już dostępne na kalnale YouTube
Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury pod adresem 
https://www.youtube.com/watch?v=X19TjqC2hnU&fbclid=IwAR2hXVNzi-
b_dW2K2DJ4086zfOC_aTrFckmSHN0ZvxGEvN-2O1b4SfO8nY8
Noc Świętojańska jest pierwszym z trzech otwartych wydarzeń kulturalnych, które zorganizowane
zostaną w ramach projektu "Dolnobrzeskie Spotkania Ludowe", które realizujemy w partnerstwie
z DOK.
Zdjęcia z tego wydarzenia dostępne są na naszym blogu projektowym pod adresem
http://propago.org.pl/category/projekty/dolnobrzeskie-spotkania-ludowe/

Damian Dec: Moim zdaniem to jeden z największych atutów tego Programu. Szansa na oddanie
głosu i inicjatywy grupom nieformalnym czy osobom indywidualnym, które nie działają w
jakiejś konkretnej organizacji. Często konieczność występowania w imieniu i na rzecz
organizacji wymusza pewien formalizm, gdzie duża część energii rozprasza się na wypełnianie
dokumentów. Tutaj mamy doskonałą okazję wesprzeć tych, którzy mają chęci do działania a
koniecznie znają się na wszystkich wymogach formalnych. W współpracy z Ośrodkiem Kultury
jest szansa na realizację wielu cennych pomysłów. Za, które juz dziś trzymam kciuki :)

Za nami pierwsze wydarzenie w ramach
projektu "Dolnobrzeskie spotkania
ludowe". Przedstawienie nawiązujące do
tematyki związanej z Nocą Świętojańską
w wykonaniu dziecięcego zespołu
ludowego było prawdziwą ucztą dla oka i
ucha.



Z ŻYCIA CAO...

Kolejny miesiąc za nami- upłynął bardzo szybko.  Mimo, że stale więcej
spotkań odbywa się online to wraz z otwieraniem gospodarki, otwiera się
również trzeci sektor- przedstawiciele ngo odwiedzają nas coraz częściej-
niedługo wakacje podczas których w swoich społecznościach chcą oni
przeprowadzić cykliczne spotkania. warsztaty- wspólnie zastanawiamy się
nad możliwościami ich sfinansowania.

15 czerwca skończył się nabór do
najbardziej popularnego programu
grantowego na naszym terenie, do
którego niezmiennie od lat aplikują
aktywne organizacje, które mają
ciekawe pomysły na aktywizację
lokalnych społeczności. Kilka dni
temu LGD ogłosiła listę
dofinansowanych projektów.

Podczas epidemii ważne jest, by skonstruować działania w taki sposób, by w przypadku kolejnego
"lockdownu" móc je z powodzeniem przeprowadzić- jest to trudne, ale nie niemożliwe, dlatego
szczególnie teraz cieszymy się, że i wy również zauważacie potrzebę wnikliwego pochylenia się nad
wnioskami dotacyjnymi - w efekcie niedługo rozpoczną się realizacje bardzo ciekawych pomysłów,
które nie tylko umilą nam ten trudny czas ale także będą przeciwdziałać skutkom COVID-19. 
Pełna lista wniosków : https://lgdodra.pl/2020/06/wyniki-dzialaj-lokalnie-2020/

Wszystkim beneficjentom Działaj Lokalnie 2020 serdecznie gratulujemy i z niecierpliwością czekamy
na rozpoczęcie działań w ramach wygranych projektów.

Możliwości jest sporo: grupy inicjatywne z gminy Brzeg Dolny, które biorą udział w spotkaniach w
ramach projektu "Dolnobrzeskie inicjatywy kulturalne 2020" konstruują zarysy swoich wniosków,
które uzupełnią ofertę kulturalną w gminie.Również w gminie Brzeg Dolny kilka organizacji
zdecydowało się złożyć skrócone oferty zadania publicznego (art. 19a), które po części miałyśmy
okazję konsultować. 



Prezeska stowarzyszenia Propago wraz z przedstawicielami innych organizacji należących do
Sieci Inkubatorów NGO na Dolnym Śląsku wzięła udział w spotkaniu warsztatowym w ramach
projektu realizowanego przez Funddację Merkury w ramach Dolnośląskiego Kolegium
Obywatelskiego - projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego  ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-
2020. Było to pierwsze spotkanie Akademii Skutecznych Liderów, podczas której omawiano
ujednolicenie i standaryzacji oferty dla ngos. 

Ostanie spotkanie z cyklu "PR w NGO" 3
czerwca zostało przeprowadzone -tak jak
poprzednie dwa- online, co nie przeszkadzało
zupełnie w wypełnianiu poleceń
prowadzącego. Metoda warsztatowa jest
wymagająca zarówno dla uczestników, jak i
trenera, jednak sobie poradziliśmy. Poznanie
wszystkich funkcji programu Scribus jeszcze
chwilę potrwa, ale już teraz pracujemy nad
polepszeniem szaty graficznej biuletynu, by
stawał się coraz bardziej profesjonalny i miły
dla oka.



TEGO NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ...

Na nudę podczas tych wakacji na pewno nie będziemy narzekać. Lokalne
organizacje planują ciekawe wydarzenia, które zainteresują wszystkich, którzy
z utęsknieniem czekają na wszelkie spotkania integracyjne, edukacyjne,
kulturalne, sportowe.



KONKURSY, DOTACJE, SZKOLENIA 

Szczególnie gorąco zapraszamy do aplikowania w , konkursach, które właśnie
zostały ogłoszone. Wiemy, że sytuacja epidemiologiczna nadal nie jest stabilna,
ale jest dużo ciekawych działań, które możecie przeprowadzić w waszych
społecznościach. Po miesiącach odosobnienia warto wytężyć siły i spróbować
przeciwdziałać skutkom pandemii- odbudować więzi sąsiedzkie, zadbać o ciało
poprzez aktywność fizyczną oraz o umysł poprzez warsztaty i szkolenia.

Program którego Instytucją Zarządzającą jest
Narodowy Instytut Dziedzictwa  jest przeznaczony dla
stowarzyszeń oraz fundacji. Jego celem jest tworzenie
warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa
kulturowego i wykorzystania jego wartości dla rozwoju
społecznego obecnych i przyszłych pokoleń Polaków.
Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa
wnioski w ramach jednego naboru.

Wsparcie uzyskać można na projekty, których celem jest identyfikacja, dokumentacja i/lub
upowszechnianie dziedzictwa kulturowego oraz jego wartości, a także sprzyjanie
społecznemu zaangażowaniu w ochronę i opiekę nad dziedzictwem, w tym nad zabytkami: 1.
Działania przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa
kulturowego (materialnego i niematerialnego), prowadzące do rozpoznania, utrwalenia oraz
zachowania dziedzictwa kulturowego i jego wartości
2. Działania zmierzające do wzmacniania praktyk społeczno-kulturowych, tradycji, w tym
tradycji rękodzielniczych i związanych z przekazami ustnymi, upowszechniania umiejętności,
w tym umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi,
umożliwiające zachowanie zabytków i ich wartości.
 3. Działania edukacyjne oraz popularyzujące dziedzictwo kulturowe (materialne i
niematerialne) i wiedzę na jego temat lub na temat jego wartości, prowadzące do
zwiększenia świadomości społecznej wartości dziedzictwa i wzmacniania społecznej woli
zachowania dziedzictwa i korzystania z jego wartości. 
Projekty muszą spełniać następujące warunki organizacyjne: 
1. W ich realizacji wymagany jest udział co najmniej 3 wolontariuszy. 
2. Niedopuszczalne jest, aby na podstawie uczestnictwa w projekcie zaliczać w jakimkolwiek
zakresie praktyki studenckie,
 3. Wolontariuszy nie wolno obciążać żadnymi kosztami realizacji projektu. 4. W zakresie i
kosztach projektu nie mogą być ujęte prace związane z przygotowaniem publikacji i nagrań
audio/video, jeżeli wydanie publikacji (tradycyjnej lub elektronicznej) czy opublikowanie
nagrania nie będzie jednym z jego efektów. W ramach programu wspierane są zadania o
charakterze niekomercyjnym, które zapewniają całkowicie bezpłatny dostęp odbiorców do
oferty kulturalnej.



Termin składania wniosków: 9 lipca 2020
Źródło / Więcej informacji: https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Konkursy/WSPOLNIE-
DLA-DZIEDZICTWA/EDYCJA%202020/

W ramach konkursu organizowanego przez 
 można uzyskać dofinansowanie projektów z
zakresu poprawy lokalnej przestrzeni
publicznej, pielęgnowania patriotyzmu
lokalnego oraz wsparcia infrastruktury
placówek oświatowych i opiekuńczo-
wychowawczych. Wnioski o dofinansowanie
mogą składać organizacje pozarządowe,
biblioteki publiczne, domy kultury, jednostki
samorządu terytorialnego oraz koła
gospodyń wiejskich.

Projekty z zakresu: 
1. Poprawy lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb
mieszkańców. 
2. Pielęgnowania patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz
bohaterów historycznych. 
3. Wsparcia infrastruktury placówek oświatowych. 
4. Wsparcia infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych. 
Dotację można przeznaczyć na: 
– zakup sprzętu związanego z prowadzonym projektem; 
– porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu; 
– zakup artykułów spożywczych do kwoty maks. 500 zł brutto z przeznaczeniem na
uroczyste zakończenie zrealizowanego projektu; 
– pokrycie kosztu usługi księgowej nie przekraczającej 500 zł brutto; – koszt tablic
Koszty niekwalifikowalne: bieżąca działalność Grantobiorcy (np. opłaty za media,
wynagrodzenia dla koordynatorów Projektu; organizacja zajęć, warsztatów, kursów; 
 organizacja konkursów, festiwali, koncertów;  wycieczki, nagrody;  wyjazdy, turnusy, kolonie,
itp.y informacyjnej. W ramach naboru zostanie dofinansowanych 30 najlepszych projektów.
termin składania wniosków: 31.07.2020
Więcej na : https://www.fundacja.bgk.pl/program/moja-mala-ojczyzna/



Organizatorem programu jest Fundacja Banku
Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego.
jego celem  jest przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu i technologicznemu poprzez realizację
inicjatyw w obszarze społecznym i
technologicznym, mających na celu poszerzanie
wiedzy i rozwijanie umiejętności u osób w wieku
60+;  poprawa sprawności ruchowej i kondycji
fizycznej poprzez grupową rehabilitację lub
fizjoterapię dla osób 60+; rozwój zainteresowań
kulturalnych: wydarzenia kulturalne skierowane
do osób 60+. Dofinansowanie mogą otrzymać
projekty realizowane na terenie gmin do 25.000
mieszkańców.

Projekty spełniające następujące kryteria: 
– są przeznaczone dla osób w wieku 60+ i realizowane na terenie gmin do 25.000
mieszkańców; – przewidują działania o charakterze społecznym i technologicznym, lub
rehabilitacyjnym, w formie kursów, warsztatów lub zajęć, typu: szkolenia nt. finansów, kursy
językowe, rozwój kompetencji cyfrowych, grupowa rehabilitacja lub fizjoterapia, itp.; 
– dodatkowo obejmują wydarzenia kulturalne wyjazdowe (np. teatr, kino, filharmonia, opera,
muzea, spotkania z poezją itp.) lub wydarzenia kulturalne realizowane przez samych
beneficjentów Projektu (np. wystawienie sztuki).
Koszty kwalifikowalne: 
1. Przygotowanie oraz prowadzenie zajęć, kursów lub warsztatów, o charakterze edukacyjnym
lub rehabilitacyjnym, skierowanych do beneficjentów Projektu.
 2. Zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, potrzebnych do zrealizowania Projektu. 
3. Organizacja wydarzeń kulturalnych (maks. 4.500 zł brutto).
 4. Usługa księgowa związana z realizacją projektu (maks. 500 złotych brutto).
 5. Koordynacja Projektu (maks. 500 złotych brutto). 
6. Ewentualne porady specjalistyczne. Do wsparcia nie kwalifikują się: – inwestycje; – remonty;
– bieżąca działalność grantobiorcy (np.: opłaty za media); – organizacja jednorazowych
warsztatów/zajęć/kursów. Jeden wnioskodawca może złożyć jeden projekt w ramach naboru.
Termin składania wniosków: 17.07.2020
więcej informacji https://www.fundacja.bgk.pl/program/generacja-6-0/



Organizatorem programu jest
Ministerstwo Sportu. Konkurs
„Sportowe Wakacje +” jest
realizowany w ramach zadania „Sport
dla wszystkich”,działania 
 Upowszechniania sportu różnych
grup społecznych i środowiskowych”

Dotacje mogą uzyskać organizacje pozarządowe powołane do realizacji w ramach swej
podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury
fizycznej, tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.
Działania, które można zrealizować to :
1.organizacja otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych.
2. Organizacja turniejów sportowych.
3. Organizacja eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych.
4. Organizacja ogólnodostępnych obozów sportowych:
– na poziomie ogólnopolskim i lokalnym.
Priorytetowo są traktowane działania na rzecz wsparcia lokalnych społeczności poprzez:
1. Tworzenie warunków do regularnej aktywności fizycznej –  ogólnodostępne zajęcia
sportowe skierowane do różnych adresatów: dzieci i młodzieży, dorosłych, rodzin, kobiet,
seniorów.
2. Organizację zajęć klubowych, wyjazdów na zawody różnych grup wiekowych oraz
organizacja campów i obozów sportowych.
3. Wspieranie udziału w wydarzeniach sportowych zarówno o charakterze lokalnym jak i
ogólnopolskim: turnieje, imprezy sportowe, pikniki, festyny multisportowe i inne wydarzenia.
4. Wspieranie wydarzeń sportowych, promujących aktywność fizyczną, zdrowy tryb życia
aktywizujących lokalne społeczności.
5. Wspieranie wydarzeń sportowych związanych z upamiętnieniem ważnych  wydarzeń
historycznych lub osób, które swoją bohaterską postawą i życiem  stanowią wzorce dla
kolejnych pokoleń.
6. Wspieranie imprez przeprowadzanych corocznie w przestrzeni 
społecznej, które z różnych przyczyn nie mają wsparcia ze środków publicznych.
7. Pozostałe zadania związane ze sportem w kontekście historycznym, np. konkursy wiedzy o
sportowcach – polskich patriotach, którzy byli mistrzami w sporcie i bohaterami w życiu,
konkursy o sportowym życiu polskich postaci historycznych, itp.
Przedmiotem dofinansowania mogą być objęte wyłącznie przedsięwzięcia zaplanowane w 
roku kalendarzowym 2020 w okresie od 1 marca do 31 grudnia.
minimalny wkład własny finansowy - 20% całości kosztów zadań
Termin składania wniosków to 5 lipca 2020.
Więcej na stronie:
https://www.gov.pl/web/sport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2020-roku-zadan-z-zakresu-
programu-sportowe-wakacje-



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


