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DZIEJE SIĘ… 
Dzień kobiet to okazja nie tylko do złożenia życzeń, ale również do spotkań w gronie pań- w tym roku w 
powiecie wołowskim aż dwa stowarzyszenia wyszły z taką inicjatywą.  
 
Zarówno Stowarzyszenie mieszkańców wsi Radecz i Stowarzyszenie Boraszyńskie Oczka zaproponowało 
uczestniczkom ( a w przypadku Boraszyna również uczestnikom, ponieważ świętowany był tam Dzień 
Kobiet i Mężczyzn) umilenie wieczoru występem kabaretu Blade Pojęcie- ich skecze z wielkim wdziękiem 
komentują aktualną sytuację polityczną i społeczną. Na obu salach co chwila słychać było salwy śmiechu- 
ten punkt programu był strzałem w dziesiątkę!  
W Radeczu Kasia i Martyna- lokalne liderki, które bardzo aktywnie działają na rzecz swojej wsi 
przygotowały wystawę fotograficzną dokumentującą ciekawe inicjatywy organizowane przez członkinie 
lokalnego III sektora, w których brały udział kobiety z powiatu wołowskiego- warsztaty, szkolenia, 
spotkania.  
W Boraszynie i Radeczu na gości czekały na uczestników pięknie przystrojone sale oraz poczęstunek. W 
obu przypadkach najważniejsze jednak były rozmowy- ze spotkania w tak licznym gronie wynikły nowe 
znajomości, które w przyszłości mogą prowadzić do podjęcia kolejnych ciekawych działań. Wymiana 
doświadczeń i pomysłów angażujących mieszkańców w działania na wsi zapewne przekują się na 
konkretne inicjatywy- my ze swojej strony bardzo do tego zachęcamy- szczególnie teraz, gdy ogłaszanych 
jest sporo konkursów grantowych i można znaleźć finansowanie dla swoich pomysłów. 
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Kolejne sołectwa z gminy Wołów niedługo przystąpią do programu Odnowa Wsi. Realizacja programu 

opiera się o ścisłą współpracę na linii – samorząd województwa- gminy- liderzy wiejscy. Celem sprawnego 

przebiegu programu oraz realizacji zamierzonych celów  każda ze stron musi spełnić określone 

wymagania.  Pierwszym etapem tego procesu są prace nad opracowaniem Sołeckiej Strategii Rozwoju 

Wsi. Łączy się to z późniejszą możliwością  uczestnictwa w przedsięwzięciach rozwijających program i 

promujących ideę odnowy wsi, jednak aby wieś mogła korzystać ze wsparcia finansowego Urzędu 

Marszałkowskiego w ramach OWD, Strategia wymaga przyjęcie przez zebranie sołeckie. Właśnie na tym 

etapie są sołectwa Gliniany, Golina, Proszkowa i Pawłoszewo.  

 


 


 

 

Dwóch moderatorów: 

Krzysztof Szustka oraz 

Irena Szopa poprowadziło 

2 spotkania podczas 

których kilkunastu 

mieszkańców pracowało 

nad tymi ważnymi 

dokumentami- grupy 

odnowy wsi właśnie je 

dopracowują. W świetlicy 

w Glinianach oraz 

Krzydlinie Małej oprócz 

dużej porcji wiedzy do 

przyswojenia uczestnicy 

mogli spróbować 

lokalnych specjałów jak 

pyszne ciasta oraz słynny 

chleb pani sołtys Izy Bek-

Kaczkowskiej.  

 

Zdjęcia: Krzysztof Szustka 

 
W związku z zaleceniami, by nie spotykać się w większym gronie terminy Zebrań Wiejskich na których 
przedstawione zostaną strategie nieco się oddalą- tym bardziej czekamy z niecierpliwością na 
zakończenie procedury, by powitać kolejne sołectwa wołowskie w Odnowie Wsi. 
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 Z ŻYCIA CAO… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEGO NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ… 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z zaistniałą sytuacją w najbliższym czasie ograniczamy bezpośredni kontakt z wami do 
minimum- tym bardziej, że mieścimy się na stacji PKP i rozumiemy, że nie chcecie narażać zdrowia 
swojego i waszych bliskich. Od 9.00  jesteśmy do waszej dyspozycji na odległość- mailowo i telefonicznie.  
Na bieżąco będziemy obsługiwać korespondencję mailową, wysyłaną na stały adres : 

stowarzyszeniepropago@gmail.com, telefon to niezmiennie 602-194-612- zachęcamy do kontaktu ���� 
Jest to sytuacja wyjątkowa i dla wszystkich zapewne uciążliwa, ale bardzo prosimy Państwa o 
wyrozumiałość i dostosowanie się do naszych ustaleń oraz śledzenie naszego FB w celu pozyskania 
bieżących informacji, m.in. na temat ewentualnych nowych decyzji dotyczących naszej pracy. 
 
Doradztwo, konsultacje wniosków- Osoby chcące skorzystać z tej formy wsparcia, proszone są w 
pierwszej kolejności o kontakt mailowy - w mailu prosimy o dokładne opisanie tematu doradztwa oraz 
przesłanie ewentualnych pytań. Prosimy również o podanie kontaktu telefonicznego. W przypadku, gdy 
tematyka wymaga rozmowy telefonicznej - skontaktujemy się telefonicznie z daną osobą na podany 
przez nią w mailu numer telefonu;  
 Animacja- do czasu ustabilizowania sytuacji związanej z pandemią nie będziemy prowadzić animacji w 
terenie, tym samym zachęcamy do stosowania się do ogólnopolskich zaleceń i unikania większych 
skupisk ludzi. W tym czasie częściej będziemy do was dzwonić i pytać się zarówno o wasze zdrowie, jak 
i to jak sobie radzicie z bieżącymi obowiązkami w ngo podczas epidemii.  
Szkolenia - w związku z naszą decyzją o odwołaniu najbliższych szkoleń realizowanych przez CAO 
informujemy, że będziemy publikować najważniejsze informacje, artykuły, webinaria oraz inne 
materiały edukacyjne dotyczące funkcjonowania organizacji pozarządowych. 


 

Za nami pierwsze 

szkolenie w 2020 roku- 

uczestniczyło w nim 14 osób, 

które podwyższyły swoją 

wiedzę z zakresu 

księgowości. Zagadnienia 

związane ze  sprawozdaniem 

finansowym i CITem-8 warto 

usystematyzować właśnie w 

marcu, by prawidłowo 

przeprowadzić całą 

procedurę. Mimo znacznych 

zmian w przepisach mamy 

nadzieję, że wszystkim uda 

się poprawnie sprawozdać 

się do Urzędu Skarbowego. 
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KONKURSY, DOTACJE, SZKOLENIA… 

 

  

 

 

 

 

 

  

     

. 

 

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza 
otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych z zakresu kultury fizycznej 
w 2020 roku 

Termin składania wniosków pozostaje bez zmian, jednak z powodu 
epidemii koronawirusa odwołano orlenobus, w którym miała być 
możliwość skonsultowania wniosku. Konsultacje odbywają się 
teraz za pośrednictwem maila mojemiejsce@orlen.pl. Na 
odpowiedź możecie poczekać nawet kilka dni, więc warto już teraz 
przesłać Fundacji swój pomysł na wasze miejsce na ziemi zawarty 
w ramach wniosku dotacyjnego.  

Przedłużono termin  

Wnioski należy składać wyłącznie za 
pośrednictwem systemu AMODIT do 
04.04.2020. Link do aktywacji : 
 
https://wnioski.msit.gov.pl/Login.aspx?Retur
nUrl=%2f 
 

Przedłużono termin  

Ze względu na ogłoszony stan zagrożenia 
epidemicznego w Polsce i utrudnienia w pracy wielu 
organizacji, przesuwamy termin I konkursu na 
projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele 
– Fundusz Krajowy. Wnioski można składać do 15 
kwietnia do godz. 12.00 w południe. Aplikujemy 
online- generator oraz więcej informacji na stronie  
http://aktywniobywatele.org.pl/ 
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Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów 

na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej realizowanych na rzecz 

społeczności Dolnego Śląska 

Celem realizacji zadań jest: 

1) popularyzacja i nabycie/rozwój umiejętności ruchowych w różnych dyscyplinach sportu, 

2) zwiększenie aktywności ruchowej mieszkańców województwa, a w szczególności dzieci i młodzieży, 

3) zagospodarowanie czasu wolnego, przeciwdziałanie patologiom społecznym, 

4) identyfikacja talentów sportowych. 

Cele będą realizowane poprzez: 

1) Stworzenie warunków i realizację zajęć sportowych w wybranej dyscyplinie sportowej. 

2) Udział dzieci i młodzieży w systematycznej, zorganizowanej formule zajęć, spotkań i zawodów 

sportowych. 

3) Organizację współzawodnictwa - PREFEROWANE jako elementu uzupełniającego zajęcia sportowe 

realizowane w programie. 

4) Rozwój kompetencji kadry instruktorskiej w dyscyplinie sportu, w której realizowane będą zajęcia – w 

formie szkoleń i warsztatów – WYŁĄCZNIE przy okazji realizacji programu zajęć sportowych. 

W RAMACH KONKURSU PRZEWIDUJE SIĘ DOFINANSOWANIE ZADANIA: 
Popularyzacja różnych dyscyplin sportowych 
Zadanie polega na realizacji programu upowszechniania i popularyzacji dyscyplin sportowych wśród 
dzieci i młodzieży Dolnego Śląska w formie systematycznych zajęć. Program ma stanowić odrębną 
całość, nie może być częścią rozpoczętego, realizowanego w roku kalendarzowym procesu szkolenia 
sportowego organizowanego w ramach podstawowej działalności stowarzyszeń. Należy ująć ogólną 
liczbę zajęć oraz ich częstotliwość i liczbę uczestników. Program musi mieć zasięg regionalny tzn. 
obejmować lokalizacje lub uczestników z co najmniej 3 dolnośląskich powiatów. Zadanie może 
dodatkowo umożliwiać dzieciom i młodzieży uczestnictwo w rywalizacji sportowej (w tym możliwe są 
starty poza terenem województwa) oraz zakładać realizację warsztatów dla nauczycieli, instruktorów 
obejmujących szkolenie w dyscyplinie sportu, w której realizowane będą zajęcia. Preferowane będą 
programy realizowane we współpracy (finansowej, rzeczowej, organizacyjnej) z jednostkami samorządu 
lokalnego lub szkołami i stowarzyszeniami sportowymi. 
Zadanie nie przewiduje wsparcia bieżącej działalności klubów i stowarzyszeń sportowych w 
realizowanych przez nie procesie szkolenia oraz jednorazowych inicjatyw. Zadanie nie dotyczy: 
wsparcia organizacji lokalnych zajęć i zawodów sportowych, spotkań integracyjnych z elementami 
sportu, festiwali, organizacji zlotów, zjazdów, spływów itp. 
 

 Aloklacja na 2020 rok to 450tys zł,  

 wymagany wkad własny finansowy – 10% kosztów dotacji 

 Wycena pracy wolontariusza musi być podana w ofercie w sposób umożliwiający wyliczenie 
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stawki 

Godzinowej- w przypadku, gdy praca jest taka sama jakby ją wykonywała zatrudniona osoba 

przyjmuje się identyczne stawki, w pozostałych przypadkach jest to 17zł. 

 Koszty administracyjne maksymalnie na poziomie 10% kosztów dotacji  

 Koszty promocyjne maksymalnie na poziomie 15% kosztów dotacji 

 Oferty należy składać od 13 marca 2020 r. do 3 kwietnia 2020 r. osobiście lub za 
pośrednictwem poczty na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Sportu 
Kancelaria Ogólna 

ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław 

 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 

 

 

Źródło : http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,53223,idmp,127,r,r 

 
 

 

 

 
Rodzaje zadań: 

Organizacja wydarzeń kulturalnych I artystycznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego realizowanych na obszarze Gminy Wołów I kierowanych do jej mieszkańców, 

w tym: 

1. organizacja festiwali, przeglądów, spektakli, konkursów oraz wystaw, koncertów I warsztatów, 

organizacja konferencji, dyskusji  I prelekcji oraz innych wydarzeń w zakresie kultury, sztuki I 

tradycji; 

2. edukacja kulturowa dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym rozwijanie kompetencji kulturowych I 

artystycznych 

Łączna kwota przeznaczona na realizację tego zadania to 42 tys. Zł, wymagany jest wkład własny 

finansowy nie mniejszy niż 10% całkowitego kosztu zadania oraz wkład osobowy nie mniejszy niż 5% 

całkowitego kosztu zadania. 

Termin składania ofert jest nieznany- prosimy o kontakt w tej sprawie z Gminą Wołów 

Więcej informacji na stronie: 

Burmistrz Wołowa ogłasza otwarty konkurs na realizację 
zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r. 
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http://bip.wolow.pl/a,19718,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-

gminy-wolow-w-zakresie-kultury-s.html 

 

 

 
- Jak przygotować, podpisać i złożyć sprawozdanie finansowe NGO bez działalności gospodarczej w 2020 
roku [INSTRUKCJA] 
https://publicystyka.ngo.pl/jak-przygotowac-podpisac-i-zlozyc-sprawozdanie-finansowe-ngo-bez-
dzialalnosci-gospodarczej-w-2020-roku-instrukcja 
 
-Jak wypełnić formularz CIT-8 za 2019 krok po kroku?  
https://publicystyka.ngo.pl/nie-wiesz-jak-wypelnic-deklaracje-cit-8-zajrzyj-do-instrukcji-film 
 
- Jak w marcu 2020 sporządzić sprawozdanie finansowe?  
https://publicystyka.ngo.pl/jak-w-marcu-2020-sporzadzic-sprawozdanie-finansowe-film 
 



 
 
Dostęp do wszystkich otwartych zasobów jest bezpłatny, a korzystanie z platformy Kursodrom.pl wymaga 
tylko zarejestrowania się.Operatorem platformy jest Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich, 
organizacja dbająca o wysoką jakość zarządzania w III sektorze i podnoszenie kwalifikacji menedżerskich 
przez kadrę zarządzającą polskimi organizacjami pozarządowymi. 

 Wybierać można spośród: 

 fundraisingu, czyli pozyskiwania środków przez organizacje pozarządowe, 

 zarządzania strategicznego, 

Dla tych z Was, którzy nie mogli uczestniczyć 
w szkoleniu z księgowości w CAO pomocne 
będzie zapoznanie się z przygotowanymi 
przez Portal ngo.pl  filmowymi instrukcjami 
z zakresu, który obejmowało.  
 

Jest to bezpłatna platforma e-learningowa, oferująca 
nieograniczony dostęp do zasobów edukacyjnych związanych z 
zarządzaniem i codzienną działalnością organizacji 
pozarządowych. Interesujące materiały mogą znaleźć tu również 
osoby związane z podmiotami z innych sektorów – wiele 
zagadnień jest uniwersalnych i wartych zastosowania również w 
innych instytucjach non-profit, organizacjach komercyjnych czy 
jednostkach związanych z władzą centralną lub samorządową. 
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 zarządzania finansami, 

 zarządzania zespołem, 

 marketingu, 

 komunikacji zewnętrznej (PR, promocji), 

 prawa i spraw formalnych, 

 współpracy z otoczeniem, 

 technologii w organizacji, 

 rozwoju osobistego, 

 monitoringu, ewaluacji, oceny. 

 

Więcej na http://www.kursodrom.pl/pl/kursy/ 
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Uwaga! Pracujemy zdalnie! Prosimy o kontakt telefoniczny i emailowy! 

 

 

 


