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Znajdziecie nas na stronie 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego 

kliknij 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami tam zamieszczonymi. 

 

WIADOMOŚCI SIECI 
 

 

 » Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego 

W ramach realizacji zadania publicznego „Prowadzenie i animacja Dolnośląskich Punktów Doradczych 
tworzących Dolnośląską Sieć Doradztwa Pozarządowego w 2018 roku”, DSDP będzie  funkcjonowała 
nadal tj. w okresie od 1.09.2018 do 15.12. 2018. I tak jak w poprzednim okresie tworzy ją 13 DPD 
zlokalizowanych w: Bolesławcu, Górze, Jeleniej Górze, Kłodzku, Legnicy, Lubaniu, Lubinie, Miliczu, 
Wałbrzychu, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu oraz Żmigrodzie. 

Doradztwo będzie świadczone z zakresu różnych aspektów funkcjonowania organizacji, w tym m.in.: 

- pozyskiwania funduszy na działania (źródła krajowe i zagraniczne);  

-pisania i rozliczania projektów; sprawozdawczości; 

- elementów księgowości dla organizacji pozarządowych;  

-wspierania  i promowania uczestnictwa organizacji pozarządowych w  międzysektorowych 
partnerstwach; 

- z zakresu poradnictwa obywatelskiego, w tym: zakładania i likwidowania organizacji 
pozarządowych,  

-prowadzenia bieżącej działalności organizacji,  

-wspierania współpracy między organizacjami pozarządowymi a instytucjami publicznymi. 

- prowadzenie działań o charakterze informacyjno – promocyjnym na temat DPD oraz DSDP, 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/dolnoslaska-siec-doradztwa-pozarzadowego/2018/
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 Doradcy z DPD to osoby o dużym doświadczeniu i umiejętnościach. Oprócz działań doradczych 

uczestniczyć będą w wydarzeniach lokalnych, organizowanych na terenie ich działania. Służyć będą 

wsparciem  i promowaniem uczestnictwa organizacji pozarządowych w  partnerstwach  

międzysektorowych. Za ich pośrednictwem organizacje pozarządowe przygotowując lokalne 

wydarzenie będą mogły zgłosić to wydarzenie do Kalendarium, które zostanie umieszczone na stronie 

internetowej Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. Zapraszamy do udziału w szkoleniach 

organizowanych przez DPD i do współpracy. 

 » Zaproszenie 

Zapraszamy na spotkanie sieciujące w dniu 25.09.2018 w godz. od 10.00 do 14.00, które odbędzie się 
w Miliczu. Adres: Kreatywny Obiekt Multifunkcyjny (KOM)  ul J. Dąbrowskiego 3 56-300 Milicz. 
Spotkanie sieciujące poprowadzi koordynator Elżbieta Maćkowska i księgowa Iwona Ptak. W ramach 
działań animacyjnych planowana  atrakcja - zwiedzanie obiektu (Komnata bombek). Zadanie 
dofinansowane jest ze środków Samorządu Województwa 

» IV Dolnośląski Kongres Obywatelski  

4 października br. (czwartek) w Krzyżowej k/Świdnicy odbędzie się IV Dolnośląski Kongres 
Obywatelski. Zadanie dofinansowane jest ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 

 

 

 

 

KONKURSY/GRANTY/INFORMACJE 
 

 

 

» Fundacja Edukacji Międzynarodowej zaprasza uczniów i absolwentów 

dolnośląskich szkół do składania wniosków w XVIII edycji Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”. 

Dokumenty należy przesyłać pocztą do 24 września 2018 r. na adres: Fundacja Edukacji 

Międzynarodowej, ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław (decyduje data stempla pocztowego). 

Ogłoszenie wyników nastąpi pod koniec października. 

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2187652.html  

 

» Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków do konkursu 

grantowego programu RITA – Przemiany w regionie. Nabór wniosków w edycji jesiennej trwa do 15 

października, do godz. 16.00. http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2187741.html  

https://maps.google.com/?q=ul+J.+D%C4%85browskiego+3+56-300+Milicz&entry=gmail&source=g
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2187652.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2187741.html
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» Informujemy o rozpoczęciu naboru projektów w Regionalnym Konkursie 
Grantowym Programu Równać Szanse - organizacje pozarządowe, w tym OSP, 

miejskie i gminne domy kultury oraz powiatowe, miejskie i gminne biblioteki mogą uzyskać dotację w 

wysokości do 8 500 zł. Dotacja przyznawana jest na półroczne działania młodych osób w wieku 13-19 

lat, pochodzących ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców. Nabór wniosków trwa do 25 

października br. http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2186497.html 

 

» Do 23 września można zapisywać się do nowej edycji akcji Masz Głos! Aby dołączyć, 

zarejestruj się na naszej stronie www.maszglos.pl/register/ lub - jeśli brałeś/aś udział w akcji już 

wcześniej - zaloguj się na swoje konto i dołącz do grupy regionalnej na edycję 2018/2019! 

Zapraszamy także do dołączenia do facebook'owego wydarzenia naboru 

 https://www.facebook.com/events/1926775274011722  i zapraszania na nie swoich znajomych - 

niech dowiedzą się, że też mają głos i mogą wprowadzać pozytywne zmiany w swojej lokalnej 

społeczności!  

 

» Szkolenie: Zakładanie fundacji i stowarzyszeń 
Termin: 25.09.2018, godz.16.00-20.00. Miejsce: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji 

Pozarządowych SEKTOR 3, Legnicka 65, 54-206 Wrocław 

Szkolenie skierowane jest do grup inicjatywnych działających na terenie Wrocławia/osób 

zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowej, zamieszkałych we Wrocławiu. 

Zgłoszenia poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 20.09.2018r. 

Program szkolenia: 

1. Problem społeczny i pomysł na jego rozwiązanie jako podstawa tworzenia organizacji. 

2. Wybór rodzaju organizacji jako narzędzia do efektywnego dokonania społecznej zmiany. 

3. Proces a nie moment – przygotowanie do powołania organizacji. 

4. Podstawy prawne tworzenia i działania organizacji. 

5. Rejestracja organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

6. Gdzie szukać pomocy i wsparcia przy tworzeniu organizacji. 

Prowadzący: Grzegorz Tymoszyk - pedagog i działacz społeczny, prezes Fundacji „Umbrella”  

i koordynator Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, wykładowca 

w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

» Fundusz grantowy dla grup młodzieży – Fundacja Przyjaciółka 
Ruszyła kolejna edycja programu grantowego skierowanego jest do młodzieży (13+) z małych 

miejscowości (do 20 000 mieszkańców). Grupy młodzieży pod nadzorem osoby dorosłej (opiekuna 

świetlicy, lidera organizacji pozarządowej, proboszcza parafii itd.) mogą przygotować i samodzielnie 

przeprowadzić akcje pozytywnie wpływające na środowisko lokalne i grupy rówieśnicze. Dzięki tym 

działaniom młodzi ludzie z małych miejscowości mają szansę wyrobić w sobie poczucie sprawczości, 

rozwinąć zdolności organizacyjne i cechy przywódcze. Mamy nadzieję, że w przyszłości młodzież ta 

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2186497.html
https://www.facebook.com/events/1926775274011722
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stanie się lokalnymi liderami pozytywnych działań. Program jest ogłoszony na stronie 

www.fundacja.przyjaciolka.pl i trwa od 10 września 2018 roku. Kwota dofinansowania wynosi do 

4 000 zł. Czas trwania Projektów wynosi  minimum 4 miesiące. Dofinansowanie otrzyma minimum 14 

Wnioskodawców. 

» Konkurs Ekologiczny Programu Równać Szanse Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony przez Polską Fundację 

Dzieci i Młodzieży sfinansowany z darowizny S.C. Johnson 

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które  zachęcałyby  młodych ludzi do poznania  

i angażowały do działań na rzecz środowiska przyrodniczego, promowały ekologię, prowadzenie 

kampanii na rzecz ochrony środowiska naturalnego, zwierząt, roślin, a także Współpracę z lokalnymi 

organizacjami i instytucjami aktywnymi w obszarze ochrony przyrody i zwierząt. 

Podmioty uprawnione do udziału w konkursie: organizacje pozarządowe, domy kultury  

i biblioteki, z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). 

Formy wsparcia dla projektodawców: dotacje do 8000 zł na projekty trwające 5 miesięcy, 

realizowane od1 listopada 2018r. do 31 marca 2019r. oraz wizyty konsultacyjno –monitoringowe  

w miejscu realizacji działań. 

Uczestnicy projektów: Młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół 

podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 

000 mieszkańców). 

Cyklicznymi działaniami powinna zostać objęta grupa co najmniej 12 uczestników. 

Więcej na https://rownacszanse.pl/i556 

 

» Program grantowy Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” i PKN ORLEN 

Dwa miliony złotych przekaże Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” społecznościom lokalnym  
z terenu całej Polski w ramach nowego programu grantowego „Moje miejsce na Ziemi”. O granty  
w wysokości od 3 do 15 tysięcy złotych mogą ubiegać się koła, organizacje czy stowarzyszenia, które 
mają pomysł na to, jak powinno się zmienić ich najbliższe otoczenie . 

Granty mogą zostać przeznaczone wyłącznie na Projekty w obszarze: 

a) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji; 

b)  działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia;  

c) przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu;  

d) podwyższenia poziomu bezpieczeństwa publicznego; 

e) zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki; 

f) poprawy stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenia świadomości ekologicznej 

http://www.fundacja.przyjaciolka.pl/
https://rownacszanse.pl/i556
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Termin realizacji Projektów: od 1 listopada 2018 r. do 15 czerwca 2019 r. Nabór wniosków   od 17 
września 2018 r. do 30  września 2018 r.;  w generatorze na stronie  http://www.orlendarserca.pl 

» Fundacja PZU  Dotacje pozakonkursowe  

Nabór trwa cały rok. Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą on-line.  
Fundacja co roku przeznacza środki na realizację projektów pozakonkursowych. Wnioski  
o dotacje pozakonkursowe można składać przez cały rok. Projekt musi być zgodny ze strategicznymi 
celami Fundacji PZU i mieszczący się w ramach naszej działalności statutowej. Wspieramy organizacje 
duże i małe, które z roku na rok realizują coraz lepsze, nowatorskie projekty. Cenimy innowacyjność 
 i skuteczność działań, które przynoszą trwałą zmianę społeczną oraz takie, które mogą być 
kontynuowane po zakończeniu finansowania projektu z otrzymanej dotacji.  
Podmioty uprawnione  
O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie, tj. organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne 
działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia 
jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną.  
Jak uzyskać wsparcie?  
Podstawą ubiegania się o wsparcie finansowe jest złożenie wniosku o dotację on-line przez stronę 
internetową Fundacji, w zakładce „Złóż wniosek”.  
Organizacja może ubiegać się o dotację pozakonkursową w dowolnej wysokości.  
W przypadku konkursów co roku określane są w regulaminach maksymalne wysokości dotacji,  
o które można wnioskować.  
W przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku, organizacja otrzymuje dotację na podstawie 
umowy, która określa warunki wykorzystania środków przyznanych przez Fundację. W czasie trwania 
projektu, organizacja która otrzymała wsparcie finansowe, ma obowiązek prowadzenia dokumentacji 
rachunkowej i fotograficznej lub filmowej z działań realizowanych w ramach projektu. Po zakończeniu 
projektu, organizacja przedkłada sprawozdanie końcowe, składające się z części merytorycznej, 
raportu medialnego i sprawozdania finansowego w terminie określonym w umowie.  

Więcej na  stronie  http://fundacjapzu.pl/275.html 

 

» Konkurs Ministra Sportu i Turystyki  „Program dofinansowania ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2018 zadań  
z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa 
młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo  
w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu 
terytorialnego”.  
Celem Programu jest: 
a) zapewnienie optymalnych warunków szkolenia oraz możliwości podnoszenia poziomu sportowego 
poprzez doskonalenie umiejętności sportowych młodzieży uczącej się w szkole podstawowej, 
gimnazjum, w szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole ponadpodstawowej  
w sportach, o których mowa poniżej; 
b)zabezpieczenie młodzieży objętej Programem w niezbędny sprzęt sportowy  

http://www.orlendarserca.pl/
http://fundacjapzu.pl/275.html
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i specjalistyczny, nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia 
w wieloletnim procesie treningowym; 
c)kontynuacja wsparcia organizacyjno-szkoleniowego dla Ośrodków; 
d)w sportach zespołowych – wyłonienie reprezentacji wojewódzkich do uczestnictwa  
w zawodach finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży; 
e) upowszechnianie systemu szkolenia wykorzystywanego w ramach Programu wśród najlepszych 
nauczycieli, szkół i środowisk.  
W ramach Programu przewiduje się do realizacji zadania polegające na szkoleniu młodzieży 
uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego  
w następujących sportach: piłce ręcznej, piłce siatkowej, koszykówce, lekkiej atletyce, kolarstwie,  
hokeju na lodzie. 
Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać: 
1) polskie związki sportowe (dalej „pzs”); 
2) stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie kultury fizycznej ukierunkowane 
na szkolenie młodzieży w danym sporcie, zwane dalej „stowarzyszeniami”. 

Wnioski należy składać w terminie od dnia wejścia w życie decyzji do 30 września 2018 r. osobiście  
w siedzibie MSiT, lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ww. ustawy Prawo 
pocztowe na adres Ministerstwa Sportu i Turystyki podany w BIP. Na kopercie należy zamieścić 
nazwę i adres wnioskodawcy oraz nazwę zadania z adnotacją „Dofinansowanie zadań ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - DSW”. Termin składania ofert mija 30 września 2018 r. 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs 
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2018/2262,Program-
dofinansowania-ze-srodkow-FRKF-w-roku-2018-r-zadan-z-obszaru-wspierania-.html 

 

 

INFORMACJE– PORADY 
 

 

UEPiK w ustawie o pożytku. Mała księgowość dla organizacji 

pozarządowych 

 Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów (UEPiK) nie pojawiła się w ustawie o działalności 

pożytku od razu – na przepisy trzeba było czekać ponad 10 lat. UEPiK realizuje jednak pierwotne 

założenie ustawy pożytkowej, że to co ważne i z korzyścią dla NGO powinno znaleźć się właśnie  

w niej. Więcej na stronie http://www.ngo.pl/ 

Jak zacząć zbierać pieniądze od darczyńców w internecie [film] 

Jak szukać darczyńców w sieci? Jak przygotować skuteczną zbiórkę darowizn w internecie? 

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2018/2262,Program-dofinansowania-ze-srodkow-FRKF-w-roku-2018-r-zadan-z-obszaru-wspierania-.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2018/2262,Program-dofinansowania-ze-srodkow-FRKF-w-roku-2018-r-zadan-z-obszaru-wspierania-.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2018/2262,Program-dofinansowania-ze-srodkow-FRKF-w-roku-2018-r-zadan-z-obszaru-wspierania-.html
http://www.ngo.pl/
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Odpowiedzi na te i inne pytania, dotyczące zbierania pieniędzy od darczyńców indywidualnych na 

misję organizacji, znajdziesz w nagraniu z webinarium ngo.pl. Zapraszamy do obejrzenia! 

Zobacz w PORADNIK.NGO.PL: składki członkowskie 

Składki członkowskie są jednym z bardziej „pierwotnych” źródeł finansowania organizacji 

pozarządowych. Choć dotyczą tylko jednej wybranej grupy, to tak się składa, że jest to grupa 

największa. Składki są tym, co odróżnia tę grupę od pozostałych. Więcej na stronie 

http://www.ngo.pl/ 

Budżet partycypacyjny. Nowe przepisy już do zmiany? 

Wprowadzone w styczniu 2018 r. przepisy, regulujące działanie budżetów obywatelskich 

(partycypacyjnych), narzucają samorządom rozwiązania, które niepotrzebnie formalizują i komplikują 

stosowanie tego narzędzia. Samorządy i praktycy partycypacji oczekują zmian w ustawowych 

zapisach. Ich postulaty poparł Komitet ds. Pożytku Publicznego, na którego wniosek w MSWiA zajęto 

się tą sprawą. Więcej na stronie http://www.ngo.pl/ 

 

 

DZIAŁANIA NGO W POWIATACH: ŻMIGRÓD, WOŁÓW, LUBIN 
 

W PAŹDZIRNIKU PRZEDSTAWIMY DZIAŁANIA NGO W POWIATACH  
WAŁBRZYCH, ZĄBKOWICE ŚL., LEGNICA, KŁODZKO  

 

 
Aktualności z powiatu żmigrodzkiego 

 

» Stowarzyszenia Klubu Seniora "Humorek" 15 września br. zorganizowało kolejną edycję 

Senioriady,  nie zabrakło kapeluszy, występów lokalnych zespołów ludowych i oczywiście dobrej 

zabawy.  

http://www.ngo.pl/
http://www.ngo.pl/
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» 22 września Dzień bez Samochodu w Dolnośląskiej Krainie Rowerowej 
Dolnośląska Kraina Rowerowa zaprasza wszystkich miłośników jazdy na rowerze, aktywnego 

wypoczynku, zdrowego, wartościowego jedzenia i produktów lokalnych. Przyjeżdżajcie jednośladami, 

koleją, przybiegajcie, przychodźcie pieszo. Postarajcie się tego dnia zrezygnować z samochodu! 

Impreza polega na rajdzie gwiaździstym, którego uczestnicy wyruszają o godzinie dostosowanej do 

dystansu, z różnych lokalizacji, aby na godz. 14.00 dojechać do Żmigrodu. Tu, na ulicy Sportowej, 
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obok Żmigrodzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (kąpielisko Aquagród) nastąpi uroczyste otwarcie 

nowej drogi rowerowej, łączącej Żmigród z Prusicami. Następnie uczestnicy, z burmistrzem 

Lewandowskim na czele, przejadą fragmentem drogi, kierując się następnie szlakiem rowerowym 

przez las na teren Zespołu Pałacowo-Parkowego. Chętnych uczestników rajdów prosimy  

o gromadzenie się w grupki 10-15 osobowe i zgłoszenie swojego udziału organizatorom: 

dolnoslaskakrainarowerowa@gmail.com.  

W zgłoszeniu należy podać ilość uczestników w grupie, nazwisko lidera grupy wraz  

z numerem kontaktowym, lokalizację (miejscowość i gminę), z którego grupa wyrusza. Zgłoszone 

załogi zostaną przywitane na mecie oraz otrzymają pamiątkowe przypinki. Na zgłoszenia czekamy do 

19 września 2018 pod wskazanym adresem mailowym. 

Kulminacja Dnia bez Samochodu w Dolnośląskiej Krainie Rowerowej, odbędzie się  

w Zespole Pałacowo-Parkowym od godziny 15.00. Szczegóły na plakacie.  
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Aktualności z powiatu wołowskiego 
 

Przełom września i października obfitował będzie w ciekawe wydarzenia o charakterze lokalnym: 

» 18.09 (wtorek) o godz. 18.00 w Pogalewie Wielkim odbyło się uroczyste otwarcie Pracowni 

Wyobraźni, mieszczącej się w świetlicy wiejskiej. Inicjatywa dofinansowana była ze środków Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Działaj Lokalnie. Przez 2 miesiące młodzież 

wraz z opiekunami świetlicy ciężko pracowali, by wyremontować  

i doposażyć pomieszczenie, w którym raz w tygodniu odbywają się spotkania z książką, zajęcia 

plastyczne oraz pogadanki z ciekawymi ludźmi. Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi 

Pogalewo Wielkie „Razem” będzie prowadzić pracownię również w okresie zimowym i w miarę 

zainteresowania organizować czas wolny dzieciom i młodzieży ze wsi. 

 

» Stowarzyszenie "W Rudnie jest cudnie“ we wrześniu tego roku realizuje projekt  

w ramach Promocji Idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej współfinansowany ze środków UMWD. 

Zorganizowane zostaną  dwa działania 22.09.2018 (sobota) – „Święto Grzyba i Quest  

w Rudnie” oraz 29.09.2018 (sobota)  piknik pod lasem. W ramach pikniku plenerowego odbędą się 

konkursy wzmacniające więzi społeczne, z produktów zebranych od mieszkańców zostanie 

ugotowana zupa dyniowa oraz bigos. Szczegóły imprez już niebawem. 

 

» Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Żerków po raz kolejny organizuje Święto Ziemniaka, 

które jest częścią projektu w ramach programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej. Oprócz atrakcji 

kulinarnych związanych z ziemniakami przewidziane są animacje dla dzieci oraz zabawa przy ognisku. 

Uczestnicy spotkania otrzymają gadżety promocyjne sołectwa - torby lniane oraz kalendarze  

z historycznymi zdjęciami wsi Żerków i okolic.  

 

» Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Radecz  serdecznie zaprasza 22. 09.2019 (sobota) na 

otwarcie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w okolicach miejscowości Radecz oraz piknik przy 

świetlicy. Ścieżka powstała w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie ze środków 

Działaj Lokalnie i obejmuje trzy prastare dęby szypułkowe oraz głaz narzutowy - pomnik przyrody. 

Program pikniku: 

14.00 zbiórka i wyjazd uczestników rajdu pieszego i rowerowego 

16.00 oficjalne rozpoczęcie 

16.30 - 20.00 wiele ciekawych atrakcji m.in. animatorzy zabaw dla dzieci, malowanie twarzy, 

dmuchańce dla dzieci 
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20.00 zabawa przy muzyce 

» Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Grodzanów    rozpoczęło realizację projektu  „Gliniane 

inspiracje mieszkańców  regionu dolnośląskiego”. Dotacja pozakonkursowa (art. 19a) ze środków 

UMWD pozwoli im  sfinansować 10  spotkań warsztatowych podczas których uczestnicy stworzą 

unikalne lalki aniołów, które strzec będą ich domostwa oraz wycieczkę do Cegielni Ceramsus  

w Pogalewie Małym. Działania odbywać się będą w dwóch świetlicach -  

w Grodzanowie, gm. Brzeg Dolny, gdzie uczestnicy pracować będą w glinie oraz w Osolinie- gmina 

Oborniki Śląskie, gdzie tworzyć będą szklane witraże i ozdoby. Pierwsze spotkanie 24.09 

(poniedziałek) o godz. 17.00 w Grodzanowie. Zapraszamy!  

 

Aktualności z powiatu lubińskiego 

 
» Szkolenie dla organizacji pozarządowych  grup nieformalnych 

 

10 września w Miroszowicach miało miejsce szkolenie o "Małych grantach" dla organizacji 

pozarządowych i grup nieformalnych. Spotkanie prowadził Waldemar Weihs - prezes Dolnośląskiej 

Federacji Organizacji Pozarządowych. 
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Biuletyn wrzesień 2018 opracowany przez doradców z DPD w Żmigrodzie, Wołowie, Lubinie 

Koordynator Elżbieta Maćkowska 


