
 

PROJEKT 

 
 ,,Zmiany systemowe w Twojej organizacji – 

statut, księgowość, RODO, fundraising”    

 

Ogonki, 30 września 2021r. 



Projekt dofinansowany przez  
 
 

ze środków  

 
 



 

Termin realizacji: 

 

01.09.2021r. – 31.12.2023r. 



Cel projektu: 
 

Wzmocnienie kompetencji i potencjału 50 
organizacji obywatelskich działających na 

terenie województwa warmińsko-mazurskiego 
poprzez pomoc doradczą, informacyjną, 

szkoleniową i ekspercką. 



 

BUDŻET PROJEKTU 

 

2021 – 52 683,00 zł (dotacja 51 123,00 zł) 

2022 – 110 840,00 zł (dotacja 107 240,00 zł) 

2023 – 230 200,00 zł. (dotacja 226 240,00 zł) 



 

 

Stowarzyszenia rejestrowe/zwykłe 

Fundacje 

Koła Gospodyń Wiejskich  

Grupy nieformalne 

Aktywni mieszkańcy 



Zespół projektowy: 

Wioletta Banasiewicz – Koordynator projektu/ 
Ekspert ds. prawnych i obywatelskich 

Dominika Brożewicz – Doradca ds. organizacji 
pozarządowych 

Iwona Dmochowska – Doradca księgowy/ 
Księgowy 



 
 

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA 

 



Specjalistyczne doradztwo: 

 

 Statut 

 

 Księgowość – polityka rachunkowości, plan kont 

 

 Porady prawno - obywatelskie 



 

Opracowanie 14 strategii fundraisingowych  

oraz 4 kampanii fundraisingowych 

 

 2 x szkolenie dla            osób 

doradztwo dla            NGO 

 



 

Opracowanie 14 dokumentów RODO 

 

 2 x szkolenie dla            osób 

 

doradztwo dla            NGO 



Szkolenia: 
  Zarządzanie i motywowanie zespołu 
Księgowość w organizacji pozarządowej x 2 
Podstawy prawa w organizacji pozarządowej 
Logika projektowa 
Promocja w mediach społecznościowych 
Excel – poziom podstawowy 
Sztuka autoprezentacji 
Stres i wypalenie w pracy społecznej 
 



 

  
 

 

 

,,Dobre praktyki z zakresu fundraisingu” 

(2 edycje) 



 

 WIZYTY STUDYJNE 
 

 



LGR ,,Zalew Wiślany” 

  

 



LGD ,,Brama Mazurskiej Krainy” 



 

Konferencje: 
  

Inaugurująca projekt 

 

Podsumowująca projekt 



Dodatkowo zaplanowano: 
 

 Założenie 4 nowych  

Przeprowadzenie             spotkań animacyjnych 

Opracowanie 28 e-biuletynów  

Przeszkolenie 2 

Prowadzenie  

 



ZMIANA SYSTEMOWA: 
Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemów  
i przezwyciężenia barier, które stoją przed organizacjami 
społecznymi (bariera finansowa, wymagania prawne, 
rachunkowe, brak strategii fundraisingowych), a co za tym 
idzie pozwoli na realizację zmiany systemowej w skali 
wojewódzkiej. Zmiana będzie polegać na systemowej 
poprawie zarządzania w organizacjach obywatelskich, 
doskonaleniu zasobów oraz tworzeniu, rozwijaniu  
i wdrażaniu strategii fundraisngowych.  



 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  

 

WIOLETTA BANASIEWICZ 

Koordynator projektu  

 
tel. + 48 513 568 011              e-mail: koordynator@mazurylgr.pl 


