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DZIEJE SIĘ...

2 stowarzyszenia oraz 2 grupy nieformalne z gm. Brzeg Dolny oraz 2
stowarzyszenia z gm. Wińsko otrzymały dofinansowanie do
projektów w ramach programu Dolnośląski Fundusz Małych
Inicjatyw. Łącznie pozyskali oni dotacje w wysokości 57 243 zł.

Kolejny intensywny miesiąc- jesień pod znakiem
sieciowania, ale także szkoleń oraz różnorodnych działań
projektowych lokalnych organizacji.

Stowarzyszenie Białoruski Związek Solidarności rozpoczyna realizację działań
skierowanych do białoruskich rodzin z dziećmi, które przybyły do   Wrocławia i okolicznych
miejscowości, ale przede wszystkim dla tych, które były zmuszone do wyjazdu z Białorusi
ze względu na sytuację społeczno-polityczną. Rodziny te szukają sposobów na integrację
w Polsce jednocześnie chciałyby zachować i rozwijać język białoruski u dzieci. Projekt
obejmuje dwa równoległe działania. Pierwszym z nich jest zapewnienie osobom
dorosłym podstawowego kursu języka polskiego, aby mogły łatwiej znaleźć pracę i
rozwiązywać problemy administracyjne i domowe. Drugi to zajęcia edukacyjne w języku
białoruskim z elementami kultury białoruskiej dla dzieci.
Stowarzyszenie Pantera Taekwondo Polska zaprasza dzieci w wieku 6- 10 lat do
udziału w zajęciach ruchowych, opartych na korygowaniu wad postawy, kształtowaniu
sprawności ruchowej i rozwijaniu koncentracji. Na uczestników czekają zajęcia
zelementami taekwondo (20h), terapia ruchowa z fizjoterapeutką (10h) oraz
przedstawienie technik uważności na spotkaniach z trenerką mindfulness (4h). Oprócz
solidnej dawki w planach jest również ognisko integracyjne, projekcja filmu oraz
Haloween Party.
2 grupy nieformalne- Kosmiczni rodzice oraz Klub dolnobrzeskich naukowców
również postawiły na edukację najmłodszych- jedna z nich zaproponowała poszerzanie
wiadomości na temat mikrobiologii, a druga skoncentrowała się na wszechświecie, a w
szczególności Układzie Słonecznym. Jak widać pomysły, by poznawać to, co niewidoczne
dla oka zarówno w skali mikro i makro to dobra droga, by zafascynować małych
dolnobrzeżan światem nauki
Stowarzyszenie Wińsko dla Edukacji przybliży najmłodszym dzieła Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego poprzez następujące działania: konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-3 SP
w Wińsku, warsztaty arteterapii, konkurs recytatorski, wieczorek poetycki oraz wyjazd do
Capitolu i Panoramy Racławickiej.
Koło Gospodyń Wiejskich  "Przyborowianki" w Przyborowie zorganizuje
uroczystości związane z obchodami Święta Niepodległości. W ramach projektu
powstanie też mural.
. 
 



Stowarzyszenie w Rudnie jest cudnie zorganizowało w tym miesiącu
kilka ciekawych spotkań- każde z nich miało związek z naturą i
odkrywało jej piękno.
 W ramach  programu Promocja Idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej z budżetu Województwa
Dolnośląskiego mieszkańcy mieli okazję spróbować swych sił w technikach
rękodzielniczych. Pierwszą z nich była makrama- coraz bardziej popularna poprzez
bogactwo form i przy odrobinie cierpliwości w miarę łatwa do opanowania. Zadaniem
uczestników było stworzenie breloczków- wszystkim poszło bardzo sprawnie, dlatego
podczas kolejnych zajęć prowadząca obiecała podnieść poprzeczkę i pokazać bardziej
skomplikowane sploty.Drugą techniką, która cieszy się równie dużym zainteresowaniem
jest wyplatanie wianków. Dostępność naturalnych elementów jak witki wierzbowe i
wszelkie dary jesieni powoduje, że prace są bardzo zróżnicowane i kolorowe- mogą być
ozdobą domostw przez cały rok- w zależności od sezonu mogą różnić się tematycznie- i
na tym polega cała zabawa. Inspiracji w około jest tak dużo, że co dwa tygodnie wianki
mogą składać się z innych elementów i prezentować to co najlepsze z natury. 

Jesienny czas
zachęca
również do
spacerów-
dlatego też w
ramach
projektu "Lasy-
Przytulasy"
dzieci i dorośli z
Rudna i okolic
wybrali się do
lasu, by zażyć
kąpieli leśnych.



Co słychać u  przedszkolaków z gm. Wołów? Działania w ramach 
 projektu "Akademia Artysty- sztuka i edukacja" zapewniają im
niezapomniane chwile ze sztuką w tle.

Przy Świetlicy Wiejskiej w Radeczu powstaje edukacyjny ogród
ziołowy. Pierwszy etap prac- stworzenie szpaleru malin rozpoczął
się w październiku. Dzięki partnerstwu ze Stowarzyszeniem
Jezierzyca realizującym projekt ze środków NOWEFIO udało się
zakupić sadzonki roślin. Drugim etapem prac będzie zbicie drewnianych skrzyń,

w których na podniesionych grządkach będą rosły zioła
oraz jadalne kwiaty- nagietki, nasturcje czy bratki, jak
również poziomki. Ziołowy zakątek zaprojektowała pani
Małgorzata Piszczek- architekt krajobrazu, która
podczas planowania w terenie zwróciła uwagę na duży
potencjał terenu przy świetlicy. Okazało się, że rośnie
tam  rzadki i miododajny krzew  z rodziny bobowatych-
amorfa krzewiasta. "Niewykluczone, że obok krzewu
stanie ul- po zasięgnięciu informacji od lokalnego
pszczelarza dowiedzieliśmy się, że to królowa wśród
krzewów miododajnych, a miód uzyskany z jej pożytku
jest delikatny i ma piękną bursztynową barwę"- mówi
Katarzyna Sworniowska-Ogrodowicz ze Stowarzyszenia
mieszkańców wsi Radecz.

Fundacja MY edukuje poprzez
zabawę, więc nie ma mowy o
siedzeniu na dywanie i słuchanie
długich wywodów na temat sztuki. Tu
liczy się kreatywność, aktywność i
dobra zabawa. Dzieci doświadczają, 
 obserwują i tworzą- partytura
złożona z wielu figur, prace wykonane
metodą grafiki warsztatowej oraz inne
dzieła przez przedszkolaków są do
obejrzenia w relacjach foto na fb
projektu- warto zaglądać i inspirować
się działaniami Róży i Natalii- mimo
młodego wieku posiadają ogromne
pokłady wiedzy z dziedziny sztuki, a
ich doświadczenie sprawia, że z
pozoru trudne i "dorosłe" tematy
potrafią przekazać w sposób prosty,
intuicyjny i ciekawy.



 

Doświadczeni społecznicy chętnie widzieliby w szeregach organizacji pozarządowych
ludzi młodych, ze świeżym spojrzeniem, pomysłami oraz energią. Niestety bardzo
trudno- również na naszym terenie – wprowadzić zmiany pokoleniowe w III sektorze.
Proces ten wymaga często poszerzenia wiedzy nowej kadry z zakresu animacji,
pozyskiwania funduszy lub współpracy międzysektorowej. Wraz z profesjonalizacją
organizacji rozszerza się wachlarz ich działań. Aby sprostać zapotrzebowaniu ze
strony mieszkańców, niezbędna jest większa ilość osób zaangażowanych przy
organizacji np. cyklicznych warsztatów, spotkań, pikników lub promocji. „Młodzi  z
pasją, ale też konkretnym planem działań chcą stać się widoczni. Wolontariat im to
umożliwia- nie są jednymi z wielu mieszkańców- są przedstawicielami konkretnej
grupy, która jest rozpoznawalna w lokalnych społecznościach. Wtedy ich pomysł
łatwiej wcielić w życie- przy małym wsparciu finansowym w ramach minigrantu dla
wolontariuszy mogą zorganizować debatę, warsztaty, wyjazd studyjny czy kampanię
promocyjną. I w ten sposób rozpocząć swoją przygodę z III sektorem”- mówi
Waldemar Weihs z Fundacji Merkury, jeden z prelegentów forum.

18 października odbyło się X Powiatowe Forum NGO. Tegoroczne
spotkanie poświęcone było roli młodych osób w III sektorze.
Wspólnie z prelegentami podpatrywaliśmy jak wygląda
współpraca z młodzieżą w Wałbrzychu i Lesznie.

Na naszym terenie również
mamy się czym chwalić jeśli
chodzi o współpracę z
młodzieżą. Wśród gości
forum byli przedstawiciele
Młodzieżowej Rady Powiatu
Wołowskiego wraz z
liderem- Michałem
Moczydłowskim, który
przybliżył jej działania i
opowiedział o działaniach
projektowych
Stowarzyszenia Razem dla
Rozwoju. 
Miło nam było gościć
również dziewczyny z grupy
"Jesteśmy tu i teraz"-
współtwórczynie projektu w
ramach programu Równać
Szanse oraz harcerzy i
harcerki z HO
"Cichociemni"- przyszłość III
sektora:)



 

Kolejne szkolenie dla przedstawicieli III sektora za nami. Tym razem
Joanna Krasowska odkrywała przed uczestnikami tajniki
pozyskiwania funduszy na działalność.
Fundraising to temat który niby każdy działacz społeczny zna- w końcu organizacje
przez nich prowadzone otrzymują granty na działania. Jednak by dywersyfikować
źródła ważne jest, by wiedzieć o wszystkich możliwościach pozyskiwania funduszy, jak
również znać zasady zarządzania fundarisingiem- jest to długofalowy proces, który
zazwyczaj prowadzi fundraiser. Jego zadaniem  nie jest  chaotyczne „proszenie o
pieniądze”, tylko stworzenie i wdrożenie strategii.  Jednak jej sukces to praca zespołowa
całej organizacji-  poprzez swoją codzienną pracę,  wyniki i wizerunek może uzyskać
stabilne finansowanie działań. 

Program Równać Szanse daje
możliwości rozwoju młodych liderów-
również w zakresie podnoszenia ich
kwalifikacji- szkolenie z pierwszej
pomocy z zastosowaniem technologii
VR to przykład jak nowe technologie
mogą pomóc w ratowaniu życia.
Możliwe, że coraz więcej tego typu
szkoleń odbywać się będzie na
naszym terenie, bo OSP ma w
planach kolejne projekty z
zastosowaniem VRu.

OSP z Krzydliny Małej przeprowadziła  szkolenie dla Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej , które odbyło się przy użyciu technologii
wirtualnej rzeczywistości. Wydarzenie odbyło się w ramach
realizacji projektu pt. "Uczmy by ratować" ze środków PAFW.

W praktyce większość organizacji żyje
"od projektu do projektu"- to
balansowanie na cienkiej linie bardzo
utrudnia pracę w III sektorze. W takich
warunkach ciężko budować stabilne
podstawy, zespół, długofalową strategię
rozwoju i kampanię promocyjną.
Dlatego tak ważny jest udział w
podobnych szkoleniach- pokazują one,
że warto profesjonalnie podejść do
tematu fundraisingu.



 

Zarówno młodsze jak i starsze dzieci są wnikliwymi obserwatorami- jednak naturę
obserwują coraz rzadziej, a to w niej ukryte są znaki wskazujące na zanieczyszczenie
naszej planety. W ramach projektu "SOS dla planety" dzieci nie tylko badają, ale też
dowiadują się jak przeciwdziałać zmianom klimatu. Wnioski, które wysuwają podczas
eksperymentów pokazują, że  najmłodsi wiedzą w jaki sposób należy postępować, by
zminimalizować negatywny wpływ naszego codziennego życia na naturę.

Stowarzyszenie Jezierzyca prowadzi warsztaty edukacyjne z
najmłodszymi mieszkańcami powiatu- badanie czystości wody czy
ph gleby to czynności które między innymi wykonują ich
uczestnicy.

W pierwszych dniach października Stowarzyszenie Propago
zorganizowało wyjazdowe szkolenie dotyczące aspektów
wolontariatu krajowego dla ok. 20 wolontariuszy z HO
"Cichociemni". Dużo miejsca poświęcono porównaniu

działań harcerskich i typowo
wolotarystycznych. Przedstawiono również
możliwości oddolnych inicjatyw, których
odbiorcami mogą być zarówno osoby
starsze, wykluczone, jak i dzieci i młodzież.
Ciekawym pomysłem jest też wolontariat
na rzecz zwierząt, w którym niektórzy z
obecnych na szkoleniu uczestniczą.
W ramach wyjazdu odbył się też
kilkugodzinny rajd integracyjny mający na
celu odwiedzenie miejsc pamięci
związanych z II Wojną Światową.

 

Podczas zajęć zwraca się również
uwagę na przykłady z życia wzięte-
uczestnicy chętnie opowiadają o
tym, jak ważna jest segregacja
śmieci, kompostowanie,  zbieranie
deszczówki. Temat fotowoltaiki też
nie jest im obcy- kilkoro z nich
posiada na swoich domach panele
słoneczne i podzieliło się podczas
spotkania spostrzeżeniami na ten
temat. Brawa dla młodych ekologów!



 

Jesienią 1944 roku w Pełczynie na Dolnym Śląsku został ukryty Skarb.
Pod osłoną nocy skrzynie z nieznaną zawartością zostały załadowane na samochody, a
następnie wywiezione do pobliskiego lasu. Robotnik, który uczestniczył w załadunku
zapamiętał w którym kierunku jechał transport. Następnie opowiedział gdzie widział
światła zakręcających niemieckich ciężarówek. W latach osiemdziesiątych po skarb miał
wrócić obywatel Niemiec. Dziury, które pozostawił w lesie świadczą o trzech dużych
depozytach ulokowanych na zboczu góry. Wydawałoby się, że temat jest zakończony,
gdyby nie relacja o czterech samochodach, które miały wyjechać z Pałacu, a więc
jednego brakuje.         Stowarzyszenie Historii Wołowa

Stowarzyszenie Historii Wołowa zajmuje się odkrywaniem historii
naszego regionu, które są ukryte w dokumentach, ustnych
przekazach, archiwalnych gazetach. Niejednokrotnie trafiają na
ślad tajemnicy, a tym razem natrafili na ślad skarbu...

 na prośbę mieszkanki
Pełczyna przeprowadziło
pomiar lokali- zacyjny
umiejscowienia starego
pałacu. Na obecną chwilę zna
drogę, którą jechał transport
oraz wiemy gdzie zostały
ukryte trzy z czterech
ciężarówek. Uzyskało zgodę
właściciela terenu potrzebną
do prowadzenia pierwszego
etapu prac.Kolejnym etapem
prac będzie poinformowanie
odpowiedniego konserwatora
o pracach, które chcielibyśmy
przeprowadzić metodą
inwazyjną.

źródło: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Historii-Wo%C5%82owa-108218138003926/

12 przedstawicieli ngosów z powiatu wołowskiego wzięło udział w
VI Dolnośląskim Kongresie Obywatelskim w Krzyżowej. Wyjazd
zorganizowało stowarzyszenie Propago w ramach projektu "Misja i
rozwój instytucjonalny NGO"  ze środków Narodowego Instytutu
Wolności.
Była to okazja do uczestnictwa w ciekawych panelach tematycznych dotyczących
bieżącej sytuacji w III sektorze- wyzwań, ale też szans i możliwości. Kongres to też
sieciowanie oraz wymiana doświadczeń z dolnośląskimi organizacjami. Poprzez
rozmowy w kuluarach można było dowiedzieć się o ciekawych inicjatywach, które dzieją
się w rejonie oraz poznać liderów lokalnych społeczności, którzy są otwarci na
współpracę i działania wewnątrzsektorowe. 



 
Rozpoczyna się projekt "Akademia Ruchu Pantera Kids"- jedna z
czterech dolnobrzeskich inicjatyw, które otrzymały
dofinansowanie w ramach Programu Dolnośląskie Małe
Inicjatywy. 
Projekt zaczęto od spotkania przy ognisku z dziećmi i rodzicami na Wałach ( w
pobliskim kompleksie wypoczynkowo-rekreacyjnym). Był czas na integrację, pieczenie
kiełbasek. Zespół Akademii Pantera przygotował również gry i zabawy rodzinne z
wykorzystaniem sprzętu sportowego.
Celem projektu jest odbudowa zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci i młodzieży,
spowodowanego pandemią,  przywrócić dzieciom prawidłowe wzorce ruchowe,
rozwinąć potencjał ruchowy, polepszyć cechy motoryczne każdego z uczestników. 

Wszystko to dzieje
się już teraz -
podczas zajęć
sportowych,
indywidualnych
konsultacji z
fizjoterapeutą
oraz wspólnych
rozmów dzieci
mają ogromne
wsparcie w ich
prawidłowym
rozwoju. 



12 października gościliśmy w CAO organizacje tworzące Dolnośląską sieć
inkubatorów ngo- był czas na opracowanie strategii wspólnych działań oraz
wymianę doświadczeń. Jest to bardzo cenny czas z punktu widzenia rozwoju
naszego stowarzyszenia- poprzeczka związana z jakością oferowanych usług
zawieszona jest wysoko, ponieważ standaryzacja wewnątrz sieci właśnie tego
wymaga. I bardzo dobrze :)
 

Z ŻYCIA CAO...

Bardzo nas cieszy duża aktywność lokalnych ngosów- przekłada
się to na ilość wizyt w naszym biurze ;) 

Konsultacje wniosków, które otrzymały
dofinansowanie w ramach projektu
"Wyzwalamy społeczną energię szczególnie
miło się pamięta- w tym miesiącu dzięki
wspólnej pracy seniorzy z Radecza wezmą
udział w tworzeniu kalendarza i warsztatach
kulinarnych a harcerze z Dolnego Śląska
przyjadą do Brzegu Dolnego, by wziąć
udział w grze terenowej "Operacja Lotnicza
Freston". 

19 października Kasia i Asia uczestniczyły w  szkoleniu z zakresu projektów
międzynarodowych oraz dotyczących wolontariatu i wymian młodzieżowych. Dla
nas to nowy temat- specyfika międzynarodowych wniosków grantowych tak różni
się od krajowych, że musimy już teraz rozpocząć przygotowania do konkursów,
które ogłoszone będą wiosną 2022. Dużo pracy przed nami!   Było to pierwsze

szkolenie w cyklu który
trwać będzie do końca
roku. Przed nami
jeszcze 3 spotkania
dedykowane projektom
międzynarodowym.



Dyżury doradcze odbywają się w CAO-
Stacja Brzeg Dolny, przy ul. Towarowej 3 w
Brzegu Dolnym. Zapraszamy w każdy
poniedziałek 9.00-14.00
wtorek 8.00 - 9.00
środę 14.00 - 15.30
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 i piątek w godz. 9.00-
14.00

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

Do końca grudnia realizujemy
najważniejszy z punktu widzenia
rozwoju naszej organizacji projekt.
Misja i rozwój instytucjonalny NGO ze
środków Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich.

 Dzięki niemu między innymi możemy dzielić się z
Wami informacjami z życia III sektora na łamach
niniejszego biuletynu, organizować spotkania i
podwyższać kompetencje pracowników Propago. Projekt sfinansowany ze środków

Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich
na lata 2018-2030



Projekty mogą być zgłaszane przez fundacje, stowarzyszenia oraz organizacje działające
na rzecz pożytku publicznego, które mają swoją siedzibę w bliskim sąsiedztwie sklepu
Auchan (strefa do 50 km ). Fundacja Auchan wyróżni te projekty, które są oryginalne,
innowacyjne i użyteczne dla lokalnej społeczności. Proponowane inicjatywy powinny być
skierowane do grup potrzebujących wsparcia, powinny pomagać w rozwijaniu relacji
społecznych oraz uwzględniać zaangażowanie pracowników Auchan podczas ich
realizacji, w ramach wolontariatu pracowniczego.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zgłoszenia i wymogów formalnych są
dostępne bezpośrednio w sklepach Auchan, w Punktach Obsługi Klienta. Projekty można
zgłaszać w Polsce do 30 listopada 2021.

KONKURSY, DOTACJE, SZKOLENIA 

 Fundacja Auchan ogłasza pierwszy, międzynarodowy
projektów w 12 krajach. Ponad 700 tys. zł na nowe
projekty charytatywne w Polsce. W ramach tej
inicjatywy oczekiwane są innowacyjne projekty na rzecz
dostępu do zdrowej żywności, która jest jednocześnie
czynnikiem wzmacniania więzi społecznych. 

Program ma na celu krzewienie idei sportowej
rywalizacji wśród młodzieży oraz zasad fair play. Chcemy
zachęcić młodych ludzi do drużynowej aktywności
sportowej oraz aktywnego stylu życia. Umożliwiamy
popularyzowanie dyscyplin sportowych wśród lokalnej
społeczności.

 W edycji odbywającej się od 15 października do 15 listopada 2021 r.  pierwszeństwo
będą miały Projekty związane ze sportem, promujące zasady fair-play w sporcie. Przez  
„Projekt”  rozumiany jest cel i plan działania, w ramach aktywności sportowej, 
edukacyjnej  w zakresie fair-play    w sporcie, w który zaangażowane  będą osoby,
które ukończyły 5 rok życia i nie ukończyły  26 roku życia w dniu 15 października 2021
r. lub dorośli na  ich  rzecz, w określonym czasie.  Projekt powinien zostać zgłoszony
przez organizację społeczną lub oświatową posiadającą zdolność prawną w terminie
od 15 października do 15 listopada  2021  r.  opisany w formie wniosku i wysłany
drogą elektroniczną  przy użyciu aplikacji elektronicznej dostępnej na stronie
https://granty.fundacja.santander.pl/ .
Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać w ramach niniejszego
programu wynosi 8.000,00 złotych. Granty zostaną wypłacone przez Fundację w
formie darowizny. 

https://www.facebook.com/Fundacja-Auchan-112724847850539/?__cft__[0]=AZVHuJzLd2z5WqOpOMdO7ZVx9EChAMVPOZyKQwo-4ob463P1Nay5keAbqyXaKmIrlTCZDweqp1FL0506b_WuquraS5bYS6YRnnTUP9XyNBJMk8rWl5qvbOPqtAMKtw5xiSzve7H99he4_I7SFobcAwln&__tn__=kK-R


Trwa nabór wniosków o granty w ramach
Priorytetu 5 „Wsparcie doraźne” Programu Rozwoju
Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. W
ramach naboru przewidziano dofinansowanie
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które
znalazły się w sytuacji mogącej istotnie ograniczać
realizację ich celów statutowych i działalności
programowej. Organizatorem naboru jest
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego.

Dofinansowanie można uzyskać w ramach trzech ścieżek:
 1. POMOC DORAŹNA - Pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji,
powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń, mogących mieć
istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – .
 2. ŻYCIE PUBLICZNE- Pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w
wydarzeniach z życia publicznego, istotnych z punktu widzenia sektora pozarządowego
lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja.
 3. CZŁONKOSTWO- Pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach
zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym istotnych
zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której
działa dana organizacja. Termin składania wniosków: do 30 listopada 2021 lub
wcześniejszego wyczerpania środków w ramach konkursu 

Projekty wolontariatu grupowego
realizowane przez osoby młode z co
najmniej dwóch różnych krajów, które
przeprowadzają wspólnie krótko-
terminowe działania odpowiadające
na wspólne europejskie wyzwania w
obszarach polityki definiowanych
corocznie na poziomie UE.

Uczestnicy: osoby w wieku 18- 30 lat.
Liczba uczestników: minimum 40 uczestników na projekt.
Czas trwania działania: od 2 tygodni do 2 miesięcy , z wyłączeniem czasu podróży.
Czas trwania projektu: 12, 24 lub 36 miesięcy. 
Maksymalna kwota dotacji UE na projekt: 400 000 EUR

Zespoły wolontariuszy to działania solidarnościowe, które umożliwiają grupom wspólne
odbycie wolontariatu przez okres od 2 tygodni do 2 miesięcy. Zespół powinien mieć
skład międzynarodowy (obejmujący uczestników z co najmniej dwóch różnych krajów).
 Organizacja składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji uczestniczących
zaangażowanych w dany projekt. W projekcie muszą uczestniczyć co najmniej trzy
uprawnione organizacje z co najmniej dwóch różnych krajów objętych programem.

źródło: https://www.eurodesk.pl/granty/europejski-korpus-solidarnosci-zespoly-wolontariuszy-na-obszarach-priorytetowych

https://www.facebook.com/hashtag/granty?__eep__=6&__cft__[0]=AZUdqv7JYhV5vgkV4Hdh07ULsQ23xtNvf2N2cVod3fJ--TyPe04i33LEsmQO2MsBINPOtfRkA7hAjQmTJyjY8fk2fgRG6HxwLdWSaIGJ-ODqxGMNfRQi34AnYgCXcM7mlhCm9LuFooJPhkCyqnlgJh4x&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/dofinansowanie?__eep__=6&__cft__[0]=AZUdqv7JYhV5vgkV4Hdh07ULsQ23xtNvf2N2cVod3fJ--TyPe04i33LEsmQO2MsBINPOtfRkA7hAjQmTJyjY8fk2fgRG6HxwLdWSaIGJ-ODqxGMNfRQi34AnYgCXcM7mlhCm9LuFooJPhkCyqnlgJh4x&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/narodowyinstytutwolnosci?__cft__[0]=AZUdqv7JYhV5vgkV4Hdh07ULsQ23xtNvf2N2cVod3fJ--TyPe04i33LEsmQO2MsBINPOtfRkA7hAjQmTJyjY8fk2fgRG6HxwLdWSaIGJ-ODqxGMNfRQi34AnYgCXcM7mlhCm9LuFooJPhkCyqnlgJh4x&__tn__=-]K-R
https://granty.pl/kalendarz/proo-priorytet-5-wsparcie-dorazne/
https://granty.pl/kalendarz/proo-priorytet-5-wsparcie-dorazne/
https://granty.pl/kalendarz/proo-priorytet-5-wsparcie-dorazne/
https://granty.pl/kalendarz/proo-priorytet-5-wsparcie-dorazne/
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GODZINY OTWARCIA CAO
 
 
 

WCHODZIMY DO BIURA W MASECZCE
.

PONIEDZIAŁEK : 9.00-14.00
WTOREK : 8.00 – 19.00
ŚRODA : 9.00 – 19.00

CZWARTEK: 09.00 –19.00
PIĄTEK 09.00 – 14.00

 
 
 
 
 


