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Najserdeczniejsze podziękowania 
Księżom, Krewnym, Delegacjom, Kolegom z Zakładu Pracy, 

mieszkańcom Kosorowic i innych miejscowości 
za liczny udział w ceremonii pogrzebowej 

śp. Rudolfa Cichoń 
składa 

Żona z Córkami 

 
 
 
 
 
 
 

„Młodzież w działaniu” to uru-
chomiony przez Unię Euro-
pejską program dla młodzieży. 
Jego celem jest stymulowanie 
aktywnego obywatelstwa euro-
pejskiego, rozbudzanie poczu-
cia solidarności i tolerancji 
wśród młodych Europejczy-
ków i angażowanie ich w 
kształtowanie przyszłościUnii. 
Program promuje mobilność w 
obrębie i poza granicami UE, 
edukację pozaformalną i dia-
log międzykulturowy, a także 
sprzyja integracji wszystkich 
młodych ludzi, niezależnie od 
ich wykształcenia, środowiska 
społecznego i kulturowego. 
„Młodzież w działaniu” jest 
programem dla wszystkich!  
Ogólne cele programu „Mło-
dzież w działaniu”, są nastę-
pujące: 
- promowanie ogólnej aktyw-
ności obywatelskiej, a w 
szczególności obywatelstwa 
europejskiego,  
- rozwijanie poczucia solidar-
ności i promowanie tolerancji 
wśród młodzieży,  
- pogłębianie wzajemnego zro-
zumienia między młodzieżą z 
różnych krajów; 
- przyczynianie się do pod-
noszenia jakości systemów 
wspierających działalność 
młodzieżową i rozwijania po-
tencjału organizacji społeczeń-
stwa obywatelskiego w za-
kresie problematyki i działań 
młodzieżowych; 
- promowanie współpracy eu-
ropejskiej w zakresie proble-
matyki i działań młodzieżo-
wych. 
Program „Młodzież w dzia-
łaniu” stwarza młodzieży  zna-
czne możliwości nabywania 
umiejętności i kompetencji.  
W programie przewidziano 
pięć akcji. Najciekawsze dla 
aktywnych młodych ludzi są 
pierwsze trzy tutaj opisane. 
Każda z nich to okazja do 
przeżycia ciekawej przygody, 
poznania interesujących osób z 
rożnych zakątków świata i  
zdobycia bezcennego doświad-
czenia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Wymiana Młodzieży – stwa-
rza grupom młodzieży z róż-
nych krajów możliwość spot-
kania się i wzajemnego poz-
nania swych kultur. Tematem 
może być taniec, kwestie 
społeczne, czy gotowanie.  
 
Inicjatywy Młodzieżowe 
W ramach tej inicjatywy 
wspierane się projekty gru-
powe przygotowywane na po-
ziomie lokalnym, regionalnym 
i krajowym.  
 
Młodzieży w Demokracji 
- wspieranie uczestnictwa 
młodych ludzi w życiu demo-
kratycznym ich społeczności 
 
Więcej informacji o programie 

znajdziecie na: 
www.youth.org.pl 

 
Kto może uczestniczyć w 
programie. 
Najważniejszymi adresatami 
programu są naturalnie młodzi 
ludzie.  
Jeśli masz od 13 do 30 lat, 
bądź pracujesz z młodzieżą lub 
działasz w organizacji mło-
dzieżowej i legalnie mieszkasz 
w jednym z Krajów Programu.  
Obejrzyjcie przykłady zreali-
zowanych projektów: 
http://www.youth.org.pl/s/p/art
ykuly/7/7/Raport_MwD_2009
_net.pdf 
Ciekawa strona którą warto 
znać: http://www.eurodesk.pl/ 
 
Zastanówcie się nad tym: 

• Jakie są potrzeby Waszej gru-
py  lub  młodych ludzi, z któ-
rymi pracujecie? 

• Jakie działania chcecie zreali-
zować ? 

• Jaki potencjał posiadacie by  
stworzyć projekt, a czego 
Wam brakuje? 

•   
Wszystkich zainteresowanych 
współpracą oraz realizacją 
projektów w ramach programu 
„Młodzież w działaniu” zapra-
szamy do GOK w Tarnowie 
Opolskim. 

WEEKEND Z HALĄ 
NOWO OTWARTY OBIEKT SPORTOWY 
ZAPRASZA NA ZABAWĘ ZE SPORTEM 

20 –21.11.2010  (sobota, niedziela) 
w godz. 13.oo – 20.oo 

 
Będziesz mógł pograć w siatkówkę, koszykówkę, 

badmintona. 
Weź strój sportowy, zmienne obuwie 

zaproś znajomych, przyjaciół, kolegów 
BAW SIĘ ! 

 
Hala sportowa udostępniona będzie wszystkim 

mieszkańcom   gminy  od poniedziałku do niedzieli. 
Godziny otwarcia zostaną ustalone według potrzeb. 

 
Europejski Fundusz Rozwo-
ju Wsi Polskiej rozpoczyna 
nowy nabór do Programu 

Wspierania Aktywności Lo-
kalnej „Razem Możemy 

Więcej” 
 
Dla kogo dotacje 
W ramach projektu „Razem 
Możemy Więcej” o wsparcie 
finansowe mogą ubiegać się 
organizacje pozarządowe, w 
tym fundacje i stowarzyszenia, 
posiadające określoną formę 
prawną, jak i podmioty kole-
gialne (np. rady sołeckie, rady 
parafialne, koła gospodyń 
wiejskich i inne), mające swo-
ją siedzibę i prowadzące dzia-
łalność na terenach wiejskich 
(wsie i miasta do 5 tys. Miesz-
kańców). Maksymalna wyso-
kość grantu może nie może 
przekroczyć kwoty 10 tys. zł, a 
w przypadku realizacji pro-
jektu przy udziale dodatko-
wych, zewnętrznych środków 
finansowych (dofinansowanie 
partnera, środki funduszu so-
łeckiego, dotacja gminy, itp.), 
wielkość grantu może być 
podwyższona o 50%, jednak 
nie więcej, niż do 15 tys. zł.  

Obszary wsparcia   
Dofinansowanie mogą uzyskać 
wnioskodawcy, realizujący 
projekty w następujących 
dziedzinach:  
- zachowanie oraz rozwój i 
wykorzystanie lokalnego po-
tencjału,  
- szeroko pojęta działalność 
oświatowa, ochrona i 
promocja zdrowia. 
W ramach programu mogą być 
finansowane wydatki związane 
m.in. z: 
- zakupem materiałów do prze-
prowadzenia szkoleń, poka-
zów, demonstracji itp,  
- zakupem strojów, instru-
mentów muzycznych,  
- przystosowaniem obiektów 
do prowadzenia działalności 
wynikającej z realizowanych 
projektów,  
- zwrotem kosztów prelegen-
tów i instruktorów 
 
Regulamin programu, zasa-
dy kwalifikacji oraz formu-
larz wniosku są dostępne na 
stronie www.efrwp.pl w zak-
ładce Dotacje. 
Wnioski można składać do 
15 stycznia 2011 r. 

 


