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  E-biuletyn 

CENTRUM ANIMACJI SPOŁECZNEJ 

MARZEC 2020 

1. 

RUSZYŁA REALIZACJA PROJEKTU  
„CENTRUM ANIMACJI SPOŁECZNEJ – MIEJSCEM ROZWOJU ORGANIZACJI” 

 

Projekt realizowany jest w okresie 01.03.2020r. – 30.11.2020r., a jego głównym celem jest 
wzmocnienie potencjału 3 sektora na terenie działania Związku Stowarzyszeń LGD9  
i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” i wyrównanie szans 
organizacji słabo rozwiniętych poprzez pomoc informacyjną, szkoleniową, doradczą  
i praktyczną w oparciu o działanie CAS w okresie realizacji projektu.   

W ramach projektu prowadzone jest biuro CAS w Węgorzewie oraz Wilkasach, bezpłatne 
doradztwo, w tym doradztwo księgowe, organizowane będą szkolenia i spotkania 
animacyjne, dwudniowa wizyta studyjna do Spółdzielni Socjalnej Kacze Bagno, 2 konkursy: 
konkurs „Dotacja na sznurku” oraz konkurs „Dobre praktyki – inspiracją dla społeczności 
lokalnej”, a także konferencja podsumowująca projekt. 

Ponadto w ramach projektu co miesiąc wydawany jest niniejszy e-biuletyn. 

Obszarem objętym projektem jest 9 gmin: Węgorzewo, Pozezdrze, Budry, Srokowo, 
Giżycko, Miłki, Ryn, Wydminy, Kruklanki mieszczących się na terenie 3 powiatów: 
węgorzewskiego, giżyckiego i kętrzyńskiego. 

Zapraszamy do biura CAS po bezpłatne wsparcie oraz na stronę 
www.caswegorzewo.pl, na której w zakładce E-biuletyn znajdują się wszystkie wydane 
biuletyny.   

Życzymy miłej lektury! 

Projekt „Centrum Animacji Społecznej – miejscem 
rozwoju organizacji” realizowany jest przez Związek 
Stowarzyszeń LGD9 oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” dzięki 
dofinansowaniu ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich. 
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2. 

ZAPRASZAMY PO WSPARCIE  
CENTRUM ANIMACJI SPOŁECZNEJ! 

  

Centrum Animacji Społecznej oferuje usługi: 
1.Prowadzenie biura w Węgorzewie oraz Wilkasach. 
2.Kompleksowe doradztwo dla NGO, w tym doradztwo księgowe oraz z zakresu spraw 
prawnych i obywatelskich. 
3. Wsparcie techniczne w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczenia projektów. 
4. Spotkania animacyjne w terenie. 
5. Szkolenia: 
    a) Programy komputerowe w pracy organizacji pozarządowej – 1 dzień 
    b) Aspekty prawne w organizacji pozarządowej – 1 dzień 
    c) Fundraising – jak pozyskać środki na działalność organizacji – 1 dzień 
    d) Bezpieczeństwo informacji – audyt wewnętrzny w organizacji pozarządowej – 1 dzień 
    e) Logika projektowa – 2 dni 
    f) Mówca doskonały – wystąpienia publiczne w praktyce – 1 dzień 
    g) Księgowość w organizacji pozarządowej – 2 dni 
    h) Motywacja w zespole – 1 dzień 
6. Utworzenie bazy zasobów organizacji działających na terenie objętym projektem. 
7. Dwudniowa wizyta studyjna do Kaczego Bagna – Miejsca Inicjatyw Pozytywnych. 
8. Konkurs „Dotacja na sznurku” (mini granty dla organizacji społecznych). 
9. Konkurs „Dobre praktyki – inspiracją dla społeczności”. 
10. Udostępnianie biblioteczki CAS-u 
11. Promocja działań organizacji pozarządowych na stronie internetowej CAS-u 
12. Kampania informacyjna, w tym promowanie wolontariatu 
13. Konferencja podsumowująca projekt. 

UWAGA! 
W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego w Polsce, zaplanowany harmonogram 
szkoleń i wizyty studyjnej, ulegnie zmianie, dlatego bardziej szczegółowe informacje podamy 

w kolejnym biuletynie  

W związku z otrzymaniem dotacji na działania 
CENTRUM ANIMACJI SPOŁECZNEJ, zapraszamy 
członków organizacji pozarządowych, grup 
nieformalnych oraz kół gospodyń wiejskich po 
nieodpłatne wsparcie do biura w Węgorzewie  
i Wilkasach. 
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3.  

STAN EPIDEMII W POLSCE - AKCJA #ZOSTAŃWDOMU! 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 w sprawie ogłoszenia na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ogłoszono od dnia 20 marca 2020r. do 
odwołania stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.  

UWAGA! 

W związku z tym zalecamy minimalizację bezpośredniego kontaktu z zespołem CAS, 
zachęcamy do kontaktu mailowego oraz telefonicznego pod numerami telefonów podanymi 

na stronie www.caswegorzewo.pl -> zakładka KONTAKT  

Jesteśmy do Państwa dyspozycji  

 

 

4. 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK! 

 

Składając podpis elektronicznie automatycznie zapisywana jest data jego złożenia, dlatego 
Urząd Skarbowy będzie mógł łatwo zweryfikować, czy sprawozdanie zostało sporządzone  
i podpisane w terminie. 

Do 31 marca należy elektronicznie podpisać 
sprawozdanie finansowe za 2019 rok. Sprawozdanie 
winno być podpisane przez cały Zarząd organizacji 
pozarządowej. W 2019r. nastąpiła znacząca zmiana, jeśli 
chodzi o formę sporządzania sprawozdania i formę jego 
podpisywania.  Wszystko należy zrobić elektronicznie. 
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Aby elektronicznie podpisać sprawozdanie finansowe każdy członek Zarządu powinien 
posiadać profil zaufany (można założyć bezpłatnie) lub podpis kwalifikowany (odpłatny). 

Podpisy 

Sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 52 ustawy o rachunkowości podpisuje osoba 
sporządzająca, czyli osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych  
– księgowa/księgowy oraz wszyscy członkowie zarządu. 

Terminy 

W większości organizacji rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Dla takich organizacji 
terminy sprawozdawcze są następujące: 

 Sporządzenie sprawozdania - w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego; 
dla sprawozdania za 2018 rok - do 31 marca 2020 r. 

 Zatwierdzenie sprawozdania - w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego; 
dla sprawozdania za 2018 rok - do 30 czerwca 2020 r. 

 Przesłanie sprawozdania wraz z uchwałą zatwierdzającą do urzędu skarbowego  
– w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia, czyli najpóźniej do 10 lipca 2020r. 

UWAGA! 

W związku z panującą epidemią koronawirusa możliwa jest zmiana w terminach złożenia 
sprawozdań finansowych. Po zapowiedziach Ministerstwa Finansów i przyjęciu przez Sejm 
projektu "Tarczy", który daje ministrowi możliwość przedłużenia terminów, do konsultacji 
wysłano projekt rozporządzenia. Ma wejść w życie 31 marca 2020 r. 

Żeby można było wydać rozporządzenie muszą najpierw wejść w życie nowe przepisy 
"Tarczy". Projekt "Tarczy" jest w tej chwili w Senacie. Jego przyjęcie dziś lub jutro jest 
możliwe, nadal jednak oznacza to ekstremalnie mało czasu na wydanie rozporządzenia 
przed 31 marca 2020 r. - czyli przed datą, kiedy to większość organizacji pozarządowych 
musi mieć sporządzone i podpisane sprawozdania finansowe. 

W projekcie znajduje się zapis przedłużający termin na sporządzenie sprawozdania  
o 3 miesiące oraz konsekwentnie, o kolejne 3 miesiące termin jego zatwierdzenia. 

Oznacza to, że organizacje pozarządowe (większość, tzn. te, które mają rok obrotowy 
tożsamy z kalendarzowym) będą sporządzały sprawozdania do końca czerwca 2020 r., 
a zatwierdzały je do końca września.  
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5.  

KONKURSY GRANTOWE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

Na stronie Centrum Animacji Społecznej: www.caswegorzewo.pl dostępna jest zakładka 
GRANTY, w której znajdziecie Państwo informacje nt. aktualnie dostępnych konkursów 
grantowych. Zachęcamy również do odwiedzania strony: http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/granty 

 

Lp KONKURS 

1. KONKURS W RAMACH PROGRAMU  
ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH  

– PRIORYTET 2a 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego ogłosiło konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji 
Obywatelskich (PROO) na lata 2018–2030 - Priorytet 2a - Dotacje operacyjne na 
wsparcie budowy początkowych kapitałów żelaznych Edycja 2019-2020. 

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację 
działań obejmujących kompleksowe przygotowanie wnioskodawcy do utworzenia 
kapitału żelaznego. 

Wnioski można składać od 4 marca 2020 r. od godz. 15.00 do 14 kwietnia 2020 r. 
do godz. 12.00, wyłącznie za pomocą Generatora Wniosków dostępnego pod 
adresem: https://generator.niw.gov.pl/. 

Dotacja może zostać przyznana na okres od 24 do 36 miesięcy. Wartość dotacji 
wynosi od 100 do 500 tys. zł. 

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, 
pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 885 221 
531 w dni robocze, w godzinach 10.00 – 16.00.  

System Obsługi Dotacji: generator.niw.gov.pl. 

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu można znaleźć na stronie: 
https://www.niw.gov.pl/startuje-priorytet-2a-proo/  
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2. 

 

 

KONKURS W RAMACH PROGRAMU  
ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH  

– PRIORYTET 3 i 4 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego ogłosiło konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji 
Obywatelskich (PROO) na lata 2018–2030 - Priorytet 3 Rozwój instytucjonalny 
lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich oraz Priorytet 4 Rozwój 
instytucjonalny Think Tanków Obywatelskich. 

W ramach konkursu PROO Priorytet 3 można uzyskać wsparcie dla inicjatyw 
służących rozwojowi instytucjonalnemu oraz realizacji działań statutowych przez 
lokalne organizacje strażnicze i media obywatelskie, działające na rzecz: 

 tworzenia warunków dla wielostronnej debaty wokół istotnych spraw 
publicznych, 

 monitorowania działań instytucji publicznych i prywatnych w duchu troski  
o dobro wspólne, w szczególności tam, gdzie podejmowane są decyzje lub 
stanowione jest prawo. 

Dotacja może zostać przyznana na okres do 24 miesięcy. Wartość dotacji wynosi od 
20 do 200 tys. zł. 

W 2020 r. alokacja środków przeznaczonych na realizację Priorytetu 3 wynosi 6 400 
000 zł z czego na konkurs zostanie wydatkowane 4 400 000 zł. Szacunkowa alokacja 
na 2021 rok wynosi 4 788 000 zł. 

W ramach konkursu PROO Priorytet 4 można otrzymać wsparcie inicjatyw służących 
rozwojowi instytucjonalnemu think-tanków – organizacji obywatelskich o profilu 
analityczno-badawczym niedziałających dla zysku (non-profit) i funkcjonujących na 
marginesie formalnych procesów politycznych. 

Dotacja może zostać przyznana na okres do 24 miesięcy. Wartość dotacji wynosi od 
20 do 300 tys. zł. 

W 2020 r. alokacja środków przeznaczonych na realizację Priorytetu 4 wynosi 6 400 
000 zł, z czego na konkurs zostanie wydatkowane 2 800 000 zł. Szacunkowa alokacja 
na 2021 rok wynosi 4 788 000 zł. 

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, 
pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 601 901 
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327. 

Wnioski można składać od 12 marca 2020 r. od  12.00 do 15 kwietnia 2020 r. do 
12.00 poprzez System Obsługi Dotacji -> https://generator.niw.gov.pl/  

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu można znaleźć na stronie: 
https://niw.gov.pl/startuje-nabor-w-proo-priorytet-3-oraz-priorytet-4-edycja-
2020/?fbclid=IwAR2ujS05RySfQo9iOSbEagaNCPU7CL5DlHphQFM2OJen0LmR3WY
NlqNBTi0 

 

3. 
 

PROGRAM AKTYWNI OBYWATELE 

Fundacja im. Stefana Batorego w konsorcjum z Fundacją Pracownia Badań  
i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Fundacją Akademia Organizacji 
Obywatelskich zapraszają do składania wniosków na projekty tematyczne  
w pierwszym konkursie dotacyjnym w programie Aktywni Obywatele – Fundusz 
Krajowy, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego 2014-2021. 

Kwota przeznaczona na Dotacje w pierwszym konkursie: 10455000EUR.  

Kwoty alokacji na poszczególne obszary wsparcia:  

Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania 
społeczne: 4500000 EUR,  

Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie: 2985000 EUR,  

Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie: 2970000 EUR. Planowane 
rezultaty Programu i poszczególnych obszarów wsparcia znajdują się na stronie 
internetowej Programu w zakładce o Programie/rezultaty 

W konkursie można składać wnioski na Małe i duże dotacje.  

Małe dotacje: 
- minimalna kwota dotacji: 5000 EUR, 
- maksymalna kwota dotacji:25000 EUR, 
- czas realizacji: od 8 do 24 miesięcy, 
- wymagany wkład własny –10% kosztów całkowitych projektu oraz kosztów 
dotyczących rozwoju instytucjonalnego; może być w całości wniesiony w postaci pracy 
wolontariuszy/ek.  
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Duże dotacje:  
- minimalna kwota dotacji: 25001 EUR, 
- maksymalna kwota dotacji: 62500 EUR, 
- czas realizacji: od 8 do 24 miesięcy, 
- wymagany wkład własny - 10% całkowitych projektu oraz kosztów dotyczących 
rozwoju instytucjonalnego; z czego przynajmniej połowa musi być wniesiona w formie 
finansowej.  

Wnioski można składać w Internetowym Systemie Wniosków dostępnym na stronie: 
https://wnioski.aktywniobywatele.org.pl  

Wnioski wstepna można składać do 15 kwietnia do godz. 12.00. 

Wnioski pełne: od 15 czerwca od godz. 12.00 do 10 sierpnia 2020r. do godziny 
12.00. 

Więcej informacji na stronie: http://aktywniobywatele.org.pl/dla-
wnioskodawcow/konkurs-na-projekty-tematyczne/ 

 

4. 
 

KONKURS GRANTOWY KULCZYK FUNDATION 

8. edycja Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation realizowana jest na nowych 
zasadach - wsparcie finansowe mogą uzyskać inicjatywy prowadzone przez kobiety 
lub realizujące projekty, których celem jest poprawa sytuacji kobiet i dziewcząt 
dyskryminowanych ze względu na płeć. 

W Konkursie Grantowym Kulczyk Foundation mogą wziąć udział organizacje 
pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, instytucje kultury, 
przedsiębiorstwa społeczne, a nawet jednostki samorządu terytorialnego. Jest jednak 
jeden warunek - beneficjentami lub podmiotami realizującymi zgłoszone projekty 
muszą być kobiety lub dziewczynki. 

Organizując kolejną edycję Konkursu Grantowego, Kulczyk Foundation chce 
wesprzeć te inicjatywy społeczne, które realizują projekty na rzecz kobiet 
zmagających się z problemem dyskryminacji ze względu na płeć w życiu społecznym i 
politycznym. Celem premiowanych przez fundację działań ma być budowa 
rzeczywistości, w której bycie kobietą nie jest barierą w dostępie do zawodu, 
możliwości rozwoju i realizacji swoich pasji. 



 

 

 
 

Centrum Animacji Społecznej – miejscem rozwoju organizacji  
 

Węgorzewo 
Plac Wolności 1b,  

11-600 Węgorzewo 
Tel. +48 87 427 06 17 

Wilkasy 
Olsztyńska 54, Wilkasy,  
11-500 Giżycko 
Tel. +48 87 428 29 51 

  biuro@caswegorzewo.pl       www.caswegorzewo.pl  
 
 

 

 

Projekt dofinansowany ze 
środków Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich na 

lata 2014-2020 
 

 

 
 

 

Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać to 25 tys. zł. Wnioski o udział  
w konkursie należy zgłaszać od 31 marca do 30 czerwca 2020r., przy użyciu 
specjalnego formularza dostępnego na stronie https://kulczykfoundation.org.pl/co-
robimy/pomocowe/polska-konkurs-grantowy-kulczyk-
foundation?fbclid=IwAR1krslIlzrjAFA_fim4FaNlscKyToIZvMzKRFDD9foyyORu059q8ju
TG_o 

Aplikacje można przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Kulczyk Foundation, ul. Krucza 
24/26, 00-526 Warszawa (z dopiskiem „Granty KF”) lub pocztą elektroniczną na adres 
granty@kulczykfoundation.org.pl. Zgłoszenia będą rozpatrywane do 15 września 2020 
r. przez jury konkursowe. Kryteria oceny zgłoszeń oraz wszelkie dodatkowe informacje 
znaleźć można w regulaminie Konkursu Grantowego 

Regulamin Konkursu Grantowego dostępny jest pod linkiem: 
https://www.kulczykfoundation.org.pl/uploads/media/default/0001/05/a63b45edb86741
468dc20429eb385f168015b74c.pdf 

 

 

 

6.  

TARCZA ANTYKRYZYSOWA  
DLA III SEKTORA    

  

 
 
 
 
 
 
 

Na wniosek Przewodniczącego Komitetu  
ds. Pożytku Publicznego Organizacje Pozarządowe 
zostaną objęte tarczą antykryzysową w związku  
z zagrożeniem Covid-19. Dodatkowo NIW-CRSO 
uruchomi specjalny program wsparcia NGO, którego 
budżet wynosi 10 mln zł.  
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Działania osłonowe obejmą: 
 
1. Przesunięcie obowiązków sprawozdawczych CIT- 8 - mijający 31 marca br. termin 
składania przez organizacje sprawozdań CIT-8 zostanie wydłużony do 31 lipca br. W tej 
sprawie, na wniosek Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, zostanie wydane 
rozporządzenie Ministra Finansów. 
 
2. Zlecanie zadań publicznych - organy administracji publicznej, które zlecają realizację 
zadań publicznych organizacjom pozarządowym, będą uprawnione do tego, by: 

 przedłużyć termin na złożenie sprawozdania z wykonania zadania publicznego;  
  przedłużyć termin na rozliczenie dotacji udzielonej na realizację zadania 

publicznego; 
 uznać za uzasadnione wydatki poniesione na sfinansowanie działań realizowanych  

w ramach zleconego zadania publicznego, które zostały odwołane w następstwie 
okoliczności związanych z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub 
stanu epidemii. 

 
3. Możliwość zlecania zadań publicznych w celu zapobiegania, przeciwdziałania  
i zwalczania COVID-19, z pominięciem otwartego konkursu ofert - wprowadzona 
zostanie możliwość zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym  
w art. 3 ust. 3 uodppiow z 23 kwietnia 2003 r., realizacji zadań publicznych w celu 
zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, z pominięciem otwartego konkursu 
ofert. 
 
4. Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie 
Przeciwdziałania COVID-19 w Narodowym Instytucie Wolności - w Narodowym 
Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego uruchamiany jest 
nowy program wsparcia doraźnego, z budżetem 10 mln zł. Program ma na celu 
wspomaganie funkcjonowania organizacji pozarządowych w przypadku wystąpienia 
nieprzewidzianych zdarzeń związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną. 
 
5. Włączenie organizacji pozarządowych prowadzących odpłatną działalność pożytku 
publicznego oraz działalność gospodarczą do pakietu osłonowego dla 
przedsiębiorców. 

Więcej informacji o przyjętych rozwiązaniach można znaleźć na stronie: 
https://niw.gov.pl/wystapienie-przewodniczacego-ds-pozytku-publicznego-prof-piotra-
glinskiego-tarcza-antykryzysowa-dla-iii-sektora/ 
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7.  

„WIDZIALNA RĘKA”  
– GRUPA WSPARCIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

 

„Bądźmy razem, abyśmy w tym trudnym czasie, gdy jesteśmy tym bardziej potrzebni, jako 
sektor pozarządowy, mieli siłę i wytrwałość, bo jeszcze tak wiele przed nami!” – zachęca 
społeczna inicjatywa zorganizowana na Facebooku przez grupę Konkursy dla NGO.  

Przyłączamy się i serdecznie zachęcamy do tego również innych. Do grupy można dołączyć 
poprzez Facebooka:  https://www.facebook.com/groups/widzialna.reka.ngo/  

8.  

ŻYCZENIA WIELKANOCNE! 

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy, 
odpoczynku w gronie rodziny i przyjaciół,  

radosnego nastroju oraz wszelkiej pomyślności  
życzy Zespół Centrum Animacji Społecznej 

 

Grupa wsparcia w trudnym czasie stanu 
epidemii dla organizacji pozarządowych  
- pracowników i pracowniczek, społeczników  
i społeczniczek, podopiecznych - pod 
patronatem społecznej inicjatywy Konkursy dla 
NGO, w ramach ogólnopolskiej akcji Widzialna 
Ręka. 
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Dominika Brożewicz / Marta Grochocka 
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