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DZIEJE SIĘ… 

☺ 

W związku z pandemią wszystkie wydarzenia zostały odwołane, jednak są działania, które skupiają się na 

walce z koronawirusem. Jednym z nich była akcja poboru krwi, która została w ostatniej chwili 

potwierdzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof dr hab. Tadeusza 

Dorobisza we Wrocławiu. Liczba chętnych, by oddać swoją krew tak zmalała, że szpitale w całej Polsce 

zgłosiły niesamowite braki w zapasach tego najcenniejszego z darów. Dlatego też mimo zakazu 

zgromadzeń postanowiono 27.03 zorganizować akcję, by ratować życie i zdrowie najbardziej 

potrzebujących.  Adam Łyczko- prezes stowarzyszenia tak pisze na funpagu SHDK „W piątek pod Zetkę 

przyjechał Autobus do Mobilnego Poboru Krwi, który przyjął chętnych do oddania krwi dla ratowania 

Życia. W tak trudnych i niebezpiecznych chwilach Naszego życia przybyło wielu Bohaterów. Chętnych było 

więcej niż możliwości przerobowych busa, za co przepraszam osoby, które się w piątek nie dostały. Ale 

jak zawsze Jesteście Wielcy. 36 osób się zarejestrowało, a 35 oddało Dar Życia. Dziękuję obsłudze RCKiK 

we Wrocławiu, że tak dbały o nasze bezpieczeństwo i zdrowie.” My również dziękujemy 35 osobom, które 

oddały tego dnia krew. 

 
 

☺ 
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Harcerska Organizacja 
Patriotyczno-Wychowawcza 
„Cichociemni” jak zwykle służy 
pomocą- jej członkowie są 
wzorem postawy obywatelskiej. 
Począwszy od 30.03 krąg 
instruktorski uczestniczy w akcji 
rozdawania maseczek dla 
seniorów, osób chorych i 
opiekunów na terenie gminy . 
Brzeg Dolny. Akcja ma potrwać 
tydzień. 

Sztab zorganizował również 
dystrybucję żywności dla Zespołu 
Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu 
Dolnym i Godzięcinie,  gdzie cały czas 
przebywają wychowankowie oraz 
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej "Wiosna" w Krzydlinie 
Małej - 250 kg żywności powędrowało 
do dzieciaków, które potrzebują 
stałego wsparcia i opieki. Rodzice 
zuchów i harcerzy stale szyją maseczki. 
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Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej „Warto pomagać” swoimi działaniami obejmuje nie tylko 
gminę Wołów, gdzie jest zarejestrowane, jako stowarzyszenie zwykłe 
(http://bip.powiatwolowski.pl/artykul/54/156/wykaz-organizacji-pozarzadowych) ale również cały 
powiat, a w razie potrzeby cały kraj. Otaczają wsparciem  bezdomne matki samotnie 
wychowujące  dzieci  , osoby uzależnione i wykluczone społecznie- w szczególności byłych skazanych.  Nie 
zapominają również o młodzieży w ośrodkach  opiekuńczych . Przedstawiciel  stowarzyszenia – Pan Jacek 
Chojak  przekazuje kilka słów o bieżących działaniach: „W trudnych czasach, które teraz nas dotyczą   w 
związku  z epidemią , starajmy się dotrzeć do jak najwięcej osób w potrzebie. Dostarczamy żywność, środki 
czystości i wszelkie potrzebne produkty do życia . Ale sami bez państwa pomocy nie jesteśmy w stanie 
pomagać , działamy charytatywnie, nie pobieramy za to  żadnych opłat. W miarę możliwości prosimy ludzi 
dobrej woli o wsparcie finansowe lub materialne. Pamiętajmy co siejemy to i zbieramy a dobro powraca. 
 STOWARZYSZENIE POMOCY I  INTERWENCJI SPOŁECZNEJ „WARTO POMAGAĆ” 

  ul. Leśna 6,56-100 Wołów  NIP:9880299503  konto bankowe:  16 1090 2460 0000 0001 4227 5923. 
kontakt:   e-mail : stow.wartopomagac@wp.pl                    tel. 724 847 611                

Prosimy o jakąkolwiek wpłatę z dopiskiem darowizna. Serdecznie dziękujemy😊 „ 
 

 
Uwaga! w związku z pandemią  koronawirusa. Seniorzy, osoby samotne w Wołowie i okolicach, jeśli 
zajdzie taka potrzeba to nasze Stowarzyszenie jest gotowe pomóc Wam w zrobieniu zakupów, 
zrealizowaniu recept, wyjściem  z pupilem , czy wesprzeć rozmowami itp. Nasi wolontariusze będą w 
gotowości .To co możemy, w tej chwili zrobić, to pomóc osobom starszym , chorym i samotnym które w 
obawie o swoje zdrowie nie wychodzą z domu.   
                                Potrzebujesz pomocy dzwoń.   575 580 506     oraz   724 847 611 

http://bip.powiatwolowski.pl/artykul/54/156/wykaz-organizacji-pozarzadowych
mailto:stow.wartopomagac@wp.pl
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☺ 

 

W poprzednich numerach wspominaliśmy o grupie młodzieży z powiatu, która uczy się wydruku 3D. 

Projekt jest stale realizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej  „Kreda” , które 

użyczyło osobowości prawnej grupie młodych, by ta mogła podwyższać swoją wiedzę i kompetencje. 

Dotacja z programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności umożliwiła zakup drukarki 

oraz uczestnictwo w profesjonalnych warsztatach na Politechnice Wrocławskiej. Grupa pod okiem 

koordynatorki- Izy Bek-Kaczkowskiej uczyła się wydruku również u nas w CAO.  To czego się nauczyli 

wykorzystują teraz, by chronić zdrowie i życie pracowników służby zdrowia, którzy są na pierwszej linii 

frontu z koronawirusem- drukują jakże potrzebne teraz elementy do przyłbic. Wierzymy,  że nie było 

łatwo- kilka dni trwały wydruki testowe i wybranie odpowiedniego modelu. Młodzież podzieliła się na 3 

grupy : Grupa Techniczna zajęła się wydrukiem, Grupa Promocyjna poszukiwała wsparcia w postaci 

komponentów do przyłbic, a Grupa Bezpieczeństwa opracowała procedury dezynfekcji sprzętu – 

wszystko oczywiście zgodnie z wytycznymi Sanepidu. Jeśli jeszcze raz usłyszymy, że młodzież w tych 

czasach nie angażuje się w życie społeczne, to przypomnimy niedowiarkom ten piękny przykład 

zaangażowania. Młodzież dalej pełną parą drukuje DOBRO! Brawo!!! 

Z ostatniej chwili: 

Gmina Brzeg Dolny oraz Powiat Wołowski zaakceptował prośbę grupy o wsparcie w postaci zakupu 

komponentów potrzebnych do produkcji 40 przyłbic w kwocie 500 zł/zestaw składający się z filamentu, 

folii do przyłbic, gumek i kleju adhezyjnego. Gotowe przyłbice wraz z instrukcją dezynfekcji trafią do 

pobliskich szpitali. Niestety czas na wykonanie tej ilości przyłbic to aż 2 tyg., ponieważ 1 część drukuje się 

w ciągu 4,5h. Dlatego młodzież służy pomocą każdemu, kto ma lub planuje kupić drukarkę 3D i chciałby 

przyłączyć się do akcji #drukujemyDOBRO – przeprowadzą szkolenie instruktażowe online w jaki sposób 

wykonać wydruk 3D lub zajmą się wydrukiem w swoich domach!  
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Z ŻYCIA CAO… 

 

 

 

 

KONKURSY, DOTACJE, SZKOLENIA… 

 

Rzeczywistość, w której każdy z nas musi nauczyć się zorganizować również u nas zmieniła sposób pracy. 
Szukamy sposobów na lepszy kontakt z lokalnymi ngosami- i na razie wygrywa ten najbardziej 
standardowy czyli telefoniczny. Nie możemy was odwiedzać, wy nie możecie odwiedzać nas, więc bardzo 
się staramy, by ten kontakt podtrzymać i być na bieżąco z tym co u was słychać. Cieszymy się, że czas 
kwarantanny wykorzystujecie produktywnie, bo napływają do nas stale wnioski, które chcecie z nami 
skonsultować. Czas spędzony w domu to dobra okazja na skorzystanie z webinariów online- my tak 
robimy i bardzo sobie tą metodę nauki chwalimy.  
 
 
 
 

Przedłużono termin  

Wyjątkowe sytuacje wymagają wyjątkowych 
rozwiązań! Fundacja Orlen przedłuża o 
tydzień termin nadsyłania wniosków- 
oczywiście online. Wnioski należy do 
07.04.2020. Link do generatora: 
https://grantydarserca.orlen.pl 

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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☺  

 

☺ 

 

 

    
 
Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i 
prowadzące działalność statutową ponad 1 rok, uczelnie wyższe, biblioteki, szkoły podstawowe i 
ponadpodstawowe a także inne placówki oświatowo-naukowe.  
Wsparcie uzyskać można na projekty dotyczące edukacji matematycznej (np. konkursy, specjalne lekcje 
matematyki) oraz projekty rozwojowe okołomatematyczne. (np. gry, łamigłówki czy lekcje historii 
przedstawiające ciekawe osoby i ich odkrycia w dziedzinie matematyki). Najbliższy termin składania 
wniosków to 22.04.2020. Więcej na https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/ 

☺ 

Przedłużono termin  
Bardzo Młoda Kultura pracuje nad zmianą harmonogramu 
Programu. Na FB informują: „Zakładając, że zawieszenie 
działalności instytucji kultury potrwa do końca maja 
zamierzamy: 
- przedłużyć nabór inicjatyw co najmniej do 15 czerwca; 
- zmienić okres realizacji inicjatyw od września do końca 
października (tj. analogicznie jak w ub. roku); 
- przenieść szkolenie dla uczestników programu w Srebrnej 
Górze na ostatni tydzień sierpnia (27-29 sierpnia); 
- szkolenia otwarte zrealizować po wakacjach tj. we 
wrześniu, ew. w pierwszej połowie października (a więc 
podobnie jak w ub. roku); 
- Dolnośląskie Forum Edukacji Kulturowej zorganizować w 
pierwszych dniach listopada (pierwotnie planowaliśmy w 
drugiej połowie października).” 

Organizatorem programu mPotęga jest Fundacja 
mBanku. Realizowane w jego ramach projekty muszą 
przyczyniać się do podniesienia poziomu edukacji i 
jakości życia społeczeństwa poprzez działania, które są 
spójne z wizerunkiem i polityką mBanku. Przewiduje 
dofinansowanie projektów dotyczących edukacji 
matematycznej oraz okołomatematycznych 
projektów rozwojowych.  

https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/
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Już od 1 kwietnia samorządy każdej gminy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie zakupu sprzętu 
do zdalnej edukacji. W programie Polska Cyfrowa mamy na ten cel ponad 180 milionów złotych. 
Przyspieszona procedura oraz minimum formalności gwarantują szybkie otrzymanie refundacji. 

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa związaną z wprowadzeniem stanu epidemii i 
umożliwia sfinansowanie zakupu nowego sprzętu komputerowego (laptopy, tablety, sprzęt 
umożliwiający mobilny dostęp do internetu) niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia. 
Wnioski o granty mogą składać gminy oraz powiaty. Zakupiony sprzęt komputerowy wróci do szkół po 
zakończeniu zdalnych lekcji i będzie służył uczniom także po powrocie do normalnej nauki. Budżet 
programu to 186 milionów zł, a dotacja może wynieść max. 100tys. Wysokość dofinansowania zależy od 
tego, w której ze wskazanych kategorii znajduje się gmina/powiat. 

Sugerowana, maksymalna cena sprzętu: 
– komputer lub laptop = 3.500 zł, 
– tablet = 1.500 zł. 
Wkład własny nie jest wymagany. Więcej na: 
https://cppc.gov.pl/nasze-dzialania/2-strona-glowna/1910-uwaga-180-mln-na-sprzet-dla-uczniow-i-
nauczycieli 
 
 

WAŻNE… 

TARCZA ANTYKRYZYSOWA DLA NGO  
  

Rozporządzenie przesuwające terminy sprawozdań finansowych 

  

Sejm uchwalił w dniu  31 marca 2020 . r Sejm uchwalił rozporządzenie przesuwające terminy sprawozdań 
finansowych . 

  

W rozporządzeniu znajdujemy przedłużenie terminów sprawozdawczych o 3 miesiące. Wejście w życie 
rozporządzenia oznacza, że większość organizacji pozarządowych (te, których rok obrotowy jest tożsamy 
z kalendarzowym) w 2020 r. będzie musiało sporządzić i podpisać sprawozdanie finansowe do końca 
czerwca oraz zatwierdzić je do końca września. 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/570 

Zlecanie zadań na podstawie specustawy tzw. „ Tarcza antykryzysowa” 

https://cppc.gov.pl/nasze-dzialania/2-strona-glowna/1910-uwaga-180-mln-na-sprzet-dla-uczniow-i-nauczycieli
https://cppc.gov.pl/nasze-dzialania/2-strona-glowna/1910-uwaga-180-mln-na-sprzet-dla-uczniow-i-nauczycieli
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/570
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W dniu 31 marca 2020 r. weszły w życie przepisy umożliwiające modyfikację zasad rozliczania dotacji w 
związku z epidemią koronawirusa – art. 15zzl ust. 1-2 tzw. specustawy koronawirusowej (zwanej też 
“Tarczą”). Przepisy te pozwalają na przedłużanie terminów na składanie sprawozdań z wykonanych 
zadań, rozliczanie dotacji z pominięciem terminów wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz 
na uznawanie za uzasadnione wydatków poniesionych na sfinansowanie działań odwołanych w 
następstwie epidemii. 

Przepis ma  zastosowanie do zadań, których realizacja została powierzona organizacjom w drodze 
otwartych konkursów ofert i dotacji udzielonych na realizację tych zadań. 

Decyzję o zastosowaniu którejś z możliwości wskazanych w art. 15 zzl ust. 1 specustawy podejmować 
będą organy, które zleciły realizację zadań publicznych. Aby ustalić, czy i w jakich przypadkach przepis 
będzie stosowany, warto więc uzyskać od nich odpowiednie wytyczne. 

Art. 15zzl ust. 1 specustawy, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii oraz w terminie 30 dni następujących po ich odwołaniu, pozwala organom zlecającym realizację 
zadań na: 

• przedłużenie 30-dniowego terminu na złożenie sprawozdania z wykonania realizacji zadania 
publicznego, liczonego od dnia zakończenia realizacji zadania (art. 18 ust.1 UDPPiW) oraz 

• rozliczenie dotacji z pominięciem terminów wynikających z ustawy o finansach publicznych. 

Art. 15zzl ust. 1 specustawy pozwala na uznawanie za uzasadnione wydatków poniesionych na 
sfinansowanie działań realizowanych w ramach zleconego zadania publicznego, które zostały odwołane 
w następstwie okoliczności związanych z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii. Niewykonanie planu działań lub nieosiągnięcie rezultatów założonych w umowie nie będzie 
wtedy ponadto skutkować uznaniem dotacji w tej części za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, 
pobraną nienależnie lub w nadmiernej wysokości i podlegającą zwrotowi (art. 15zzl ust. 2 specustawy). 

  

Przepis nie dotyczy  dotacji udzielanych w innych trybach, w szczególności: 

1)      dotacji ze środków unijnych: w odniesieniu do projektów finansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
2)      dotacji przyznawanych przez Narodowy Instytut Wolności w ramach Programu Rozwoju 
Organizacji Obywatelskich. 
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