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DZIEJE SIĘ… 
 

Wiosenne porządki w III sektorze w pełni. Dostajemy sygnały od organizacji pozarządowych na naszym 

terenie, że mimo pandemii z nadzieją patrzą w przyszłość i planują działania na nadchodzące miesiące. 

Jedną z najważniejszych kwestii, która nierozerwalnie się z tym łączy jest finansowanie- na szczęście 

wiosną ogłaszanych jest sporo programów grantowych zarówno dla ngo, jak i grup inicjatywnych.  

 

 
Obie grupy czekają właśnie na podpisanie umów z operatorem DMG- Dolnośląską Federacją Organizacji 
Pozarządowych. 

☺ 

 
 

 

Pierwszym z nich są Dolnośląskie Małe Granty- program 
finansowany ze środków budżetu województwa dolnośląskiego, 
którego głównym celem w tym roku była walka ze skutkami 
pandemii. Gratulujemy grupie inicjatywnej „Koło Gospodyń 
Miejskich” , która działa przy Wołowskim Ośrodku Kultury za 
zdobycie najwyższej liczby punktów w rankingu okręgu 
wrocławskiego i uzyskania dotacji w wysokości 5tys. zł na projekt 
„#zielone wyzawanie czyli wołowski sposób na przetrwanie 
pandemii”. 
 
 Drugą dofinansowaną inicjatywą  jest projekt „Rajdy  rowerowe po 
bezdrożach gminy Wołów”, którego realizatorem jest grupa 
„Krzydlinianie”. Spragnieni ruchu i natury mieszkańcy gminy 
zapewne tłumnie wsiądą na swoje jednoślady i pomkną 
malowniczymi szlakami wśród lasów, łąk i pól. Szczegółowe 
informacje dotyczące tras  i terminów poznamy wkrótce. 
 

Muzeum Historii Polski już po raz dwunasty przyznało dofinansowania w programie „Patriotyzm Jutra”, 
który wspiera lokalne fundacje i stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, regionalne muzea z całej 
Polski. Niezależnie od tego czy działają w dużych miastach czy małych ośrodkach, skupiają się na 
pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa, historii oraz kultury. Jednym ze 120 projektów , 
które otrzymało dofinansowanie jest „316 wzorów patriotyzmu". Realizator- Stowarzyszenie Bramy 
Inicjatyw Kulturalnych działa w obszarze kultury i sportu na rzecz lokalnej społeczności - dzieci, 
młodzieży, dorosłych i seniorów, nie zapominając o niepełnosprawnych czy osobach z ograniczonym 
dostępem do usług.  
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Jak już wcześniej wspominaliśmy mamy przyjemność realizować projekt Dolnobrzeskie 
Spotkania Ludowe, finansowany ze środków P FIO. W pierwszych dniach czerwca zapraszamy 
dzieci wraz z rodzicami na spotkania rekrutacyjne do zespołu ludowego. W kolejnych miesiącach 
czeka nas dużo emocji związanych z kształtowaniem się zespołu opartego nie tylko o lokalny 
folklor ale również przyjaźń, pozytywne emocje, dużo uśmiechu i oczywiście zamiłowanie do 
śpiewu, tańca i gry na instrumentach.  Wraz z naszym partnerem – Dolnobrzeskim Ośrodkiem 
Kultury już przygotowujemy się do rozpoczęcia cyklu warsztatowego oraz pierwszej z trzech 
imprez plenerowych- Nocy Świętojańskiej, która odbędzie się pod koniec czerwca. Bieżące 
informacje znajdziecie na naszej stronie www.propago.org.pl w zakładce 
PROJEKTY/DOLNOBRZESKIE SPOTKANIA LUDOWE i naszym FB oraz na stronie 
www.dok.brzegdolny.pl  oraz FB DOK.  

Celem projektu, poprzez przybliżenie historii 
Cichociemnych, jest edukacja patriotyczna lokalnej 
społeczności. Na projekt "316 wzorów patriotyzmu" składać 
się będą warsztaty edukacyjne, a ich efektem będzie 
mobilna gra terenowa za pośrednictwem aplikacji Action 
Track! Twórcami gry będą harcerze zrzeszeni w 
stowarzyszeniu Harcerska Organizacja Wychowawczo-
Patriotyczna "Cichociemni" na czele z Panem Piotrem 
Gajewskim. 
O bieżących działaniach projektowych będziemy 
informować w kolejnych biuletynach. Gratulujemy i 
czekamy na nowe inicjatywy tego młodego stowarzyszenia- 
zapewne niedługo mile nas zaskoczą kolejnym pomysłem, 
który aktywnie zaangażuje mieszkańców gminy Wołów.   

http://www.propago.org.pl/
http://www.dok.brzegdolny.pl/
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Z ŻYCIA CAO… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Biuro CAO działa pełną 
parą- od wtorku do soboty 
jesteśmy dla Was zarówno 
w godzinach porannych, jak 
i popołudniowych. 
Stosujemy wszelkie środki 
ostrożności- do waszej 
dyspozycji jest płyn 
dezynfekujący oraz 
przyłbice przekazane nam 
przez HO Cichociemni- za 
co ogromnie dziękujemy. 
Mamy również dużą pleksę, 
która skutecznie chroni i 

was i nas      .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oprócz konsultowania wniosków oraz pomocy w organizowaniu przyszłych działań w waszych 
społecznościach stale się szkolimy i uczestniczymy w różnych spotkaniach online- np. dotyczącego 
programu grantowego Działaj Lokalnie, którego operatorem jest LGD Odra lub spotkań sieciujących 
dolnośląskie inkubatory NGO 
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☺ 

Za nami 2 z 3 zaplanowanych spotkań warsztatowych w ramach cyklu „PR w NGO”. W tym roku skupiamy 
się na stworzeniu gazetki informacyjnej, która zamieszczona na stronie w oparciu o silnik Wordpress 
będzie ciekawym i bardzo potrzebnym w tych czasach narzędziem komunikacji. W szkoleniach 
uczestniczyli zarówno członkowie ngo, jak i wolontariusze z Ossolińczyka w Brzegu Dolnym, którzy 
prowadzą gazetkę szkolną. Spotkania prowadzone były metodą warsztatową- każdy na swoim 
komputerze przechodził cały proces- od utworzenia strony wordpress, poprzez zainstalowanie 
potrzebnych wtyczek, na obsłudze programu Scribus skończywszy. W środę, 03.06 ostatnie już spotkanie 
na które serdecznie zapraszamy. 

 

 

KONKURSY, DOTACJE, SZKOLENIA… 

 

 

 

 

 

Celem Konkursu jest: 
 
 
 

W ramach Programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw planuje się przyznanie minimum 
60mikrodotacji na wsparcie realizacji lokalnych przedsięwzięć na łączną kwotę 300000,00złotych, w tym 
minimum 36 dotacji dla młodych organizacji pozarządowych oraz minimum 24 na wsparcie realizacji 

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw finansowany jest ze 
środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 
2014-2020, jego operatorami są Dolnośląska Federacja 
Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie Tratwa i Fundacja 
Umbrella. Jest to program dla grup nieformalnych i 
samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych z 
Dolnego Śląska.  W jego ramach można pozyskać mikrodotację 
na realizację lokalnych przedsięwzięć do 5000 złotych. 
Przykładowe rodzaje działań: pikniki, warsztaty, akcje 
edukacyjne, wydarzenia kulturalne, sportowe, działania dla 
młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, itp. 
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lokalnych przedsięwzięć dla grup nieformalnych oraz samopomocowych. Ogłoszenie konkursowe; 
dokumenty do naboru (również w wersji dla osób niedowidzących i niewidzących); projekty zrealizowane 
przez grupy i młode ngo w poprzednich naborach na stronie www.maleinicjatywy.pl 
Oczywiście w  związku z sytuacją epidemii, wszystkie działania w ramach Małych Inicjatyw muszą być 
zgodne z aktualnymi obostrzeniami, ograniczeniami, zasadami i wytycznymi Rządu RP. 

☺ 
 

 
 

 

Koncentracja na nowym celu, jakim jest walka z epidemią i przeciwdziałaniu jej negatywnym 
skutkom, nie dotyczy tylko grantów. Nowe podejście nie dotyczy wcześniejszych zobowiązań wobec 
lokalnych darczyńców i partnerów. 

• Walka z epidemią to działanie inferencyjne takie jak: szycie maseczek, zaopatrywanie osób 
starszych w produkty żywnościowe. Natomiast przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii 
może dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. 
Negatywne skutki epidemii mogą obejmować : zamknięte szkoły, świetlice, domy kultury, 
boiska, obiekty rekreacyjne, a w konsekwencji brak dostępu lub utrudniony dostęp do edukacji, 
sportu, kultury, aktywności społecznej praktycznie dla wszystkich: dzieci, młodzieży, dorosłych. 
Dodatkowo, pogłębia się izolacja osób starszych, z niepełnosprawnościami, chorych czy 
seniorów. Może też wynikać z pojawiających się problemów takich jak między innymi: 
bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie społeczne, izolacja społeczna. 

• Z wkładu własnego ODL może zwolnić tych grantobiorców, których projekty służą walce z 
epidemią lub przeciwdziałaniu negatywnym skutkom epidemii. 

• Katalog wydatków jest otwarty. 

• jeżeli modernizacja Sali dotyczy walki z epidemią lub jej negatywnymi skutkami dotację można 
przeznaczyć na ten cel 

• Projekty jedno- lub dwumiesięczne mogą dotyczyć jedynie walki z epidemią. Projekty 
ukierunkowane na działania, które nie przewidują negatywnych skutków epidemii powinny być 
dłuższe 

Więcej informacji : 

https://lgdodra.pl/2020/05/wazne-informacje-dotyczace-dzialaj-lokalnie-

 
Do 15.06 poprzez generator można 
składać wnioski na realizację inicjatyw 
lokalnych i działań oddolnych. 
Program Działaj Lokalnie skupia się na 
nowym celu – walce z epidemią i jej 
skutkami. Takie projekty będą 
dofinansowane w tegorocznej edycji. 
Co to dokładnie oznacza? Poniżej 
publikujemy najważniejsze informacje 
przekazane przez operatora Programu 
Działaj Lokalnie w Polsce – Akademię 
Rozwoju Filantropii. 

http://www.maleinicjatywy.pl/
https://lgdodra.pl/2020/05/wazne-informacje-dotyczace-dzialaj-lokalnie-2020/?fbclid=IwAR2X_qbabR8pdrGuMsgxxWwwYsJgg0IpMGkJpzuDC4O1N0K5khpH0rd2GNE
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2020/?fbclid=IwAR2X_qbabR8pdrGuMsgxxWwwYsJgg0IpMGkJpzuDC4O1N0K5khpH0rd2GNE 

Generator znajduje  się na stronie:  www.system.dzialajlokalnie.pl 

WAŻNE…  

Przedłużony termin składania CIT-8 

 

 

Ponadto w 2020 roku istnieje znów możliwość złożenia deklaracji w formie papierowej (bez podpisu 
kwalifikowanego) dla organizacji, które posiadają tylko dochody zwolnione z podatku dochodowego 
osób prawnych i nie składają za rok, za który składa CIT-8 żadnych PIT-ów za osoby fizyczne 

Organizacje, które nie spełniają warunków opisanych powyżej składają CIT-8 w formie elektronicznej. CIT-
8 można sporządzić elektronicznie: 

• korzystając z komercyjnego oprogramowania księgowego albo 
• z elektronicznego aktywnego formularza pdf Ministerstwa Finansów: 

https://www.podatki.gov.pl/cit/e-deklaracje-cit/formularze-cit/ 

Obecnie do wysyłania CIT-8 w formie elektronicznej konieczny jest kwalifikowany podpis elektroniczny 

W 2020 wprowadzono również do wzoru oświadczenie, że organizacja dopełniła obowiązku 
udostępnienia „do publicznej wiadomości, poprzez publikacje w Internecie, środkach masowego 
przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych”, informacji o 
wysokości kwot otrzymanych darowizn (wykazanych w załączniku CIT-D) „za wskazaniem celu jej 
przeznaczenia zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego” (art. 18 ust 1e ustawy o podatku 
dochodowym osób prawnych). Z obowiązku upubliczniania informacji o otrzymanych darowiznach, 
zwolnione są organizacje, których dochód podatkowy nie przekracza 20 000 zł. 

  

Wasza  organizacja  z powodu 
koronawirusa nie zdążyła 
złożyć deklaracji  CIT -8.  

Na podstawie rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 27 
marca 2020 r. w tym roku   
organizacje nieprowadzące 
działalność gospodarczą– mają 
czas  do 31 lipca 2020  

 

https://lgdodra.pl/2020/05/wazne-informacje-dotyczace-dzialaj-lokalnie-2020/?fbclid=IwAR2X_qbabR8pdrGuMsgxxWwwYsJgg0IpMGkJpzuDC4O1N0K5khpH0rd2GNE
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/
https://www.podatki.gov.pl/cit/e-deklaracje-cit/formularze-cit/
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TEGO NIE MOŻNA PRZEGAPAPIĆ… 
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UWAGA! 

CAO PONOWNIE OTWARTE! 

POCZĄWSZY OD 4 MAJA ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN. 

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 

 


