
 

 

 

 

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA 
„WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” 

ul. Letniskowa 13; Ogonki; 11-600 Węgorzewo 
tel. +48 513 568 011; www.mazurylgr.pl 

 

 

 

Projekt dofinansowany przez 
Narodowy Instytut Wolności  

ze środków Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 

na lata 2021-2030 

 
 

  E-biuletyn 

CENTRUM ANIMACJI SPOŁECZNEJ 

PAŹDZIERNIK 2021 

1. 

RUSZYŁA REALIZACJA PROJEKTU  

„ZMIANA SYSTEMOWA W TWOJEJ ORGANIZACJI  

– STATUT, KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAISING” 

 

 

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2021r. – 31.12.2023r., a jego głównym celem jest 

wzmocnienie kompetencji i potencjału 50 organizacji obywatelskich działających na terenie 

województwa warmińsko-mazurskiego poprzez pomoc doradczą, informacyjną, szkoleniową 

i ekspercką. 

W ramach projektu prowadzone jest biuro w Ogonkach, bezpłatne doradztwo, w tym 

doradztwo księgowe, prawno-obywatelskie, z zakresu RODO oraz fundraisingu, 

organizowane będą szkolenia i spotkania animacyjne, 2 wizyty studyjne do LGR „Zalew 

Wiślany”/ LGD ,,Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” (rok 2022) 

oraz do LGD ,,Bramy Mazurskiej Krainy” (rok 2023), 2 edycje konkursu „Dobre praktyki  

z zakresu fundraisingu”, a także zorganizowana zostanie konferencja inaugurująca oraz 

podsumowująca projekt. 

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

Obszar objęty projektem: województwo warmińsko – mazurskie. 

Zapraszamy do Biura Projektu po bezpłatne wsparcie oraz na stronę 

www.mazurylgr.pl -> zakładka NOWEFIO, na której w zakładce E-biuletyn znajdą się 

wszystkie wydane biuletyny.   

Życzymy miłej lektury! 

 

Projekt „Zmiana systemowa w Twojej organizacji  

– STATUT, KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAISING” 

realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” dzięki 

dofinansowaniu ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich NOWEFIO 2021 – 2030. 

http://www.mazurylgr.pl/
http://www.mazurylgr.pl/
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2. 

ZAPRASZAMY NA DYŻURY DORADCÓW ! 

 

Doradca ds. organizacji pozarządowych  

– Dominika Brożewicz 

Dyżury: pon.-pt. w godz. 11.30-15.30. 

Kontakt: tel. +48 513 568 011; doradca@mazurylgr.pl  

 

ZAKRES USŁUG DORADCY: 

 Kompleksowe wsparcie w zakresie założenia nowej organizacji tj. pomoc  

w opracowaniu statutu, uchwał, przeprowadzeniu zebrania założycielskiego oraz 

przygotowaniu formularzy rejestrowych do odpowiednich instytucji (KRS, ARiMR, 

Starostwo); 

 Pomoc w aktualizacji statutu oraz dostosowanie go do obowiązujących przepisów 

prawnych; 

 Pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do funkcjonowania NGO (uchwał, 

sprawozdań, protokołów, oświadczeń itp.); 

 Pomoc w diagnozowaniu potrzeb oraz kreowaniu pomysłów. 

 

 

Ekspert ds. prawnych i obywatelskich 

- radca prawny Wioletta Banasiewicz 

Dyżury: każdy poniedziałek w godz. 15.30-16.45  

              (inne dni do uzgodnienia) 

Kontakt: tel. +48 513 568 011 

ZAKRES USŁUG EKSPERTA: 

 Udzielanie informacji prawnej w konkretnej sprawie; 

 Wykonanie usługi prawnej w konkretnej sprawie; 

 Udzielanie porad prawnych na każdym etapie sprawy: sądowym i pozasądowym; 

http://www.mazurylgr.pl/
mailto:doradca@mazurylgr.pl


 

 

 

 

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA 
„WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” 

ul. Letniskowa 13; Ogonki; 11-600 Węgorzewo 
tel. +48 513 568 011; www.mazurylgr.pl 

 

 

 

Projekt dofinansowany przez 
Narodowy Instytut Wolności  

ze środków Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 

na lata 2021-2030 

 
 

 Udzielanie pomocy w formułowaniu pism oraz kierowaniu postępowaniem 

przedstawicieli sektora społecznego przed sądami i organami, włączając w to 

sporządzanie pism procesowych; 

 Udzielanie porad obywatelskich rozumianych jako pomoc dla jednostek sektora 

społecznego, które znalazły się w sytuacji wymagającej specjalistycznej pomocy 

niekoniecznie związanej z dziedzinami prawa; 

 Dbanie o rozwój społeczeństwa obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem 

organizacji pozarządowych, w których ludzie mają świadomość swoich praw  

i aktywnie uczestniczą w życiu publicznym, stając się odpowiedzialnymi i zdolnymi do 

szeroko rozumianej samoorganizacji. 

 

Doradca księgowy 

- Iwona Dmochowska 

Dyżury: każdy poniedziałek w godz. 16.00-20.00                                                  

(inne dni do uzgodnienia) 

Kontakt: tel. +48 513 568 011 

ZAKRES USŁUG DORADCY: 

 Udzielanie informacji nt. podstaw formalno – prawnych prowadzenia rachunkowości; 
 

 Pomoc w przygotowaniu zasad polityki rachunkowości i planu kont; 
 

 Udzielanie informacji o zwolnieniach podatkowych w ustawie o podatku od osób 

prawnych i zwolnieniach podatkowych w ustawie o podatku od osób fizycznych; 
 

 Pomoc przy sprawozdawczości finansowej organizacji pozarządowych; 
 

 Udzielanie informacji oraz praktycznej pomocy dot. sporządzania deklaracji 

podatkowych, bilansów, sprawozdań oraz raportów okresowych; 
 

 Pomoc przy prawidłowym ewidencjonowaniu majątku trwałego i innych składników 

majątku rzeczowego organizacji pozarządowej; 
 

 Pomoc przy rozliczaniu przejazdów służbowych. 

 

 

 

 

http://www.mazurylgr.pl/
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3.  

SZKOLENIE ,,ZARZĄDZANIE I MOTYWOWANIE ZESPOŁU” 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora 

Mazurskie” zaprasza przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, KGW, grup nieformalnych oraz aktywnych 

mieszkańców województwa warmińsko - mazurskiego na 

bezpłatne szkolenie w formie on-line pn. „Zarządzanie  

i motywowanie zespołu”, które odbędzie się 23 listopada 

2021r. (wtorek) w godz. 09.00-15.30. 

 

Szkolenie poprowadzi pani Aneta Zamojska - trener rozwoju osobistego i trener biznesu, 

terapeutka, coach, coach grupowy i zespołowy, konsultant MaxieDISC, autorka powieści: 

„Sekundy do szczęścia” (Książka Roku 2016), „Uśmiech J.” (Książka Wakacji 2018). 

Ukończyła m.in. szkolenia: Master in the Art of Pure Mind Coaching, Coaching Kryzysowy, 

Practitioner in the Art of Pure Mind Coaching, Szkoła Coachingu Grupowego i Zespołowego  

i wiele innych. Na swoim koncie ma ponad 3 tysiące godzin na sali szkoleniowej w roli 

trenera. 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o dostarczenie podpisanego 

formularza zgłoszeniowego (osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub 

elektronicznej – skan formularza) do biura projektu w Ogonkach (ul. Letniskowa 13), e-mail: 

doradca@mazurylgr.pl  

UWAGA: Liczba miejsc jest ograniczona – o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu 

będzie decydować opis dotychczasowej działalności społecznej, a w przypadku 

porównywalnego doświadczenia, znaczenie będzie miała kolejność zgłoszeń. 

Więcej informacji oraz zgłoszenia: 

Biuro Projektu: Ogonki, ul. Letniskowa 13, 11-600 Węgorzewo, tel. +48 513 568 011;  

e-mail: doradca@mazurylgr.pl oraz na stronie www.mazurylgr.pl zakładka NOWEFIO. 

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „ZMIANA SYSTEMOWA W TWOJEJ 

ORGANZIACJI – STATUT, KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAIISNG” dofinansowanego 

przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

NOWEFIO na lata 2021-2030. 

 

 

 

 

Bezpłatne szkolenia online dla członków NGO i KGW 

http://www.mazurylgr.pl/
mailto:doradca@mazurylgr.pl
mailto:doradca@mazurylgr.pl
http://www.mazurylgr.pl/
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4.  

BEZPŁATNE KURSY ONLINE DLA CZŁONKÓW NGO I KGW! 

 

 

Zachęcamy członków organizacji pozarządowych oraz 

kół gospodyń wiejskich do odwiedzenia i zapoznania się  

z wiedzą nt. 3 sektora za pośrednictwem bezpłatnych 

platform e – lerningowych:  

 

 
 

 KURSODROM to platforma e-learningowa z bezpłatnymi zasobami edukacyjnymi  

o tematyce związanej z zarządzaniem organizacjami pozarządowymi. Zapewnia 

nieograniczony dostęp do kursów, filmów, nagrań webinariów i innych materiałów 

oraz narzędzi  online. Platforma przeznaczona jest przede wszystkim dla 

menedżerów i menedżerek organizacji pozarządowych oraz osób, które przygotowują 

się do takiej roli -> https://www.kursodrom.pl/pl/  

 NGO CAMP oferuje szkolenia m.ni. z zarządzania projektami, marketingu czy 

finansów. Na stronie dostępnych jest 14 kursów, z każdego istnieje możliwość 

uzyskania certyfikatu. Szkolenia adresowane są do pracowników stowarzyszeń czy 

fundacji, wolontariuszy czy innych osób, które chciałby się przekwalifikować lub 

założyć własną organizację pozarządową -> https://ngocamp.pl/  

Z obu stron można korzystać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z każdego miejsca  

z dostępem do Internetu. 

 

5.   

STARTUJE REKRUTACJA DO FUNDUSZU SEKTOR 3.0! 

Fundusz Sektor 3.0 to projekt inkubacyjny, który 

wspiera tworzenie nowych rozwiązań społecznie 

użytecznych, czy też #TechForGood. #TechForGood to 

bardzo szerokie pojęcie, które może dotyczyć zarówno 

kwestii ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju 

czy pomocy niepełnosprawnym, jak i codziennej 

działalności organizacji pozarządowych – warunkiem jest 

wykorzystanie technologii do rozwiązania konkretnego 

problemu społecznego. 

W ramach Funduszu można zdobyć finansowanie oraz merytoryczne wsparcie ekspertów 

przy wdrożeniu swojego narzędzia.  

 

http://www.mazurylgr.pl/
https://www.kursodrom.pl/pl/
https://ngocamp.pl/
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Fundusz Sektor 3.0 adresowany jest do każdego, kto ma pomysł na nową technologię  

w duchu #TechForGood, natomiast nie wie, od czego zacząć jego realizację lub nie ma na to 

budżetu. Organizatorzy zachęcają do udziału wszystkich pomysłodawców nowych rozwiązań 

społecznych. Trzeba jednak pamiętać, że skład zespołu projektowego powinien liczyć od  

2 do 5 osób i mieć status stowarzyszenia lub fundacji. Do zgłoszeń zapraszane są zespoły 

złożone z przedstawicieli organizacji, firm czy niezależnych specjalistów z branży 

technologicznej – elastyczność jeśli chodzi o strukturę zespołu, jest dowolna. 

Zgłoszenia zespołów do tegorocznej edycji procesu inkubacji przyjmowane są 

poprzez  https://crm.sektor3-0.pl/sektor/fundusz2022 tylko do 15 listopada 2021 do godz. 

12:00.  

Więcej informacji dostępnych jest u Koordynatorki Projektu, Karoliny 

Waleckiej: karolina.walecka@frsi.org.pl 

Źródło: https://publicystyka.ngo.pl/startuje-rekrutacja-do-funduszu-sektor-3-0  

6. 

PROJEKT EDUKACYJNY „UTW DLA SPOŁECZNOŚCI”! 

Projekt edukacyjny „UTW dla społeczności” jest 

organizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” 

w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku  

– Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności. 

„UTW dla społeczności” to roczny cykl szkoleń i praktyk 

dla uniwersytetów trzeciego wieku chcących uruchomić  

w swoich strukturach grupę lub sekcję wolontariatu i działań społecznych. Projekt „UTW dla 

społeczności” powstał w odpowiedzi na społeczną potrzebę wzmacniania uczestnictwa  

i sprawczości osób starszych w życiu lokalnych społeczności oraz włączania osób starszych 

w dialog i współpracę ze społecznością lokalną. 

Cele „UTW dla społeczności”: 

- rozwój wolontariatu osób starszych, 

- wsparcie uniwersytetów trzeciego wieku zainteresowanych rozwijaniem wolontariatu 

słuchaczy i działaniami na rzecz lokalnych społeczności, 

- rozwój umiejętności i wiedzy słuchaczy UTW w zakresie prowadzenia wolontariatu na rzecz 

społeczności lokalnych, 

- promowanie społecznego zaangażowania seniorów w środowisku uniwersytetów trzeciego 

wieku. 

Cykl obejmuje: 

- zajęcia edukacyjne prowadzone przez doświadczonych trenerów; 

- indywidualne konsultacje dla UTW biorących udział w projekcie; 

http://www.mazurylgr.pl/
https://crm.sektor3-0.pl/sektor/fundusz2022
https://publicystyka.ngo.pl/startuje-rekrutacja-do-funduszu-sektor-3-0
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- spotkania integracyjne i wymianę doświadczeń z aktywnymi słuchaczami UTW; 

- mikrogrant w wysokości 2000 zł na przeprowadzenie krótkiego projektu społecznego. 

Więcej informacji: https://utwdlaspolecznosci.pl/ 

7.   

KONKURSY GRANTOWE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

Informacje nt. aktualnie dostępnych konkursów grantowych można znaleźć m.in. na 

stronach: https://www.eurodesk.pl/granty oraz https://fundusze.ngo.pl/aktualne  

Lp KONKURS 

1. KONKURS GRANTOWY BANK MŁODYCH MISTRZÓW SPORTU 

Fundacja Santander zaprasza do składania wniosków w kolejnej edycji 

konkursu grantowego BANK MŁODYCH MISTRZÓW SPORTU.  

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 programie mogą wziąć udział organizacje, które posiadają zdolność prawną, np.: 

fundacje, szkoły, kluby sportowe, czy jednostki samorządu terytorialnego. 

Do rozdysponowania jest 150 tysięcy złotych. 

Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać w ramach programu wynosi  

8 000 złotych. 

Projekty można składać od 15 października do 15 listopada 2021 r. (do godz. 23:59) 

na stronie https://granty.fundacja.santander.pl/otwiera się w nowej karcie 

Więcej informacji: https://fundacja.santander.pl/2021/10/13/rusza-nabor-do-programu-

grantowego-bank-mlodych-mistrzow-sportu/ 

2. KONKURS W RAMACH PROGRAMU  

ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH  

– PRIORYTET 5 WSPARCIE DORAŹNE 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego ogłosił konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji 

Obywatelskich (PROO) na lata 2018–2030 - Priorytet 5 – Wsparcie doraźne. 

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na: 

http://www.mazurylgr.pl/
https://utwdlaspolecznosci.pl/
https://www.eurodesk.pl/granty
https://fundusze.ngo.pl/aktualne
https://granty.fundacja.santander.pl/
https://fundacja.santander.pl/2021/10/13/rusza-nabor-do-programu-grantowego-bank-mlodych-mistrzow-sportu/
https://fundacja.santander.pl/2021/10/13/rusza-nabor-do-programu-grantowego-bank-mlodych-mistrzow-sportu/
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 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 – POMOC DORAŹNA, 

 pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach  

z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także 

międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora 

pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja  

– ŻYCIE PUBLICZNE, 

 pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających 

organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym 

kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, 

posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa  

w organizacji) istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego 

lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO. 

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotację w wysokości do 10 000 zł. 

Nabór wniosków ma charakter ciągły. Wnioski można składać do 30 listopada 2021r. 

od godz. 14.00 lub do wyczerpania środków, wyłącznie za pomocą Generatora 

Wniosków dostępnego pod adresem: https://generator.niw.gov.pl/. 

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 – 15.00.  

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu można znaleźć na stronie: 

https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/edycja-2021/priorytet-5/ 

 

3. KONKURS W RAMACH PROGRAMU  

AKTYWNI OBYWATELE – FUNDUSZ KRAJOWY 

Nabór wniosków w konkursie grantowym na projekty interwencyjne wystartował 

7 września 2021 r. o godzinie 12:00. Wnioski można składać w trybie ciągłym  

w ramach dwóch tur naboru. Pierwsza tura potrwa od 7 września do 30 grudnia 

br. do godz. 12:00. 

W ramach konkursu na projekty interwencyjne dofinansowane zostaną działania, które 

stanowią szybką odpowiedź na zidentyfikowane przez Wnioskodawców sytuacje 

kryzysowe, tj. nagłą zmianę sytuacji społecznej lub nasilające się problemy dotyczące 

konkretnej grupy odbiorczyń i odbiorców. Zakładana interwencja ma odpowiadać na 

konkretne, pilne problemy i obejmować rozwiązania możliwe do zrealizowania  

http://www.mazurylgr.pl/
https://generator.niw.gov.pl/
https://www.niw.gov.pl/kontakt/proo/
mailto:proo@niw.gov.pl
https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/edycja-2021/priorytet-5/
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w czasie od 3 do 8 miesięcy. 

Projekty te muszą również wpisywać się w jeden z trzech tematycznych obszarów 

wsparcia w ramach Programu: 

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci), 

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu, 

3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na 

poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska). 

W konkursie można składać wnioski na jeden typ grantów interwencyjnych: 

 minimalna kwota grantu: 6 000 EUR, 

 maksymalna kwota grantu: 15 000 EUR, 

 czas realizacji: od 3 do 8 miesięcy, 

 wkład własny: nieobowiązkowy, 

 możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną  

z podmiotami z Państw-Darczyńców: do 2250 EUR (maksymalnie 15% 

podstawowej kwoty grantu). 

Więcej szczegółów na:  https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-

interwencyjny/ 

4. KONKURS ZŁOTY WIEK. GRANTY AKTYWIZACYJNE NA LOKALNE 

INICJATYWY REALIZOWANE PRZEZ SENIORÓW I DLA SENIORÓW 

Konkurs skierowany jest do Wnioskodawców realizujących działania na rzecz 

seniorów.  

Konkurs zakłada realizację czterech edycji w terminach:  

1. edycja: od 15 października do 31 grudnia 2021 r. 

2. edycja: od 15 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. 

3. edycja: od 15 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

4. edycja: do 15 listopada 2023 do 30 czerwca 2023 r 

 

W ramach wszystkich edycji Konkursu łącznie przyznanych zostanie 68 mikrodotacji, 

które podzielone są na następujące kategorie:  

1) kategoria I – mikrogranty o jednostkowej wartości 4.000,00 zł brutto;  

2) kategoria II - mikrogranty o jednostkowej wartości 10.000,00 zł brutto;  

3) kategoria III - mikrogranty o jednostkowej wartości 20.000,00 zł brutto. 

 

http://www.mazurylgr.pl/
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-interwencyjny/
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-interwencyjny/
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W Konkursie mogą wziąć udział: 

1) młode organizacje pozarządowe; 

2) grupy nieformalne; 

3) grupy nieformalne z patronem; 

deklarujące działalność pożytku publicznego na terenie całej Polski, niedziałające  

w celu osiągnięcia zysku, składające się z seniorów lub działające na ich rzecz.  

W przypadku grupy seniorów, przez lub na rzecz których realizowane jest działanie, 

osoby we wskazanym wieku muszą stanowić 100% grupy. 

 

Tematyka projektów powinna realizować następujące cele, przy czym projekt 

realizować musi co najmniej jeden z poniższych celów: 

1) Kompensacyjny (uzupełnia braki w kontaktach społecznych); 

2) Psychoterapeutyczny (ułatwia czas przejścia na emeryturę i radzenie sobie  

z kryzysami z tym związanymi); 

3) Integracyjny; 

4) Adaptacyjny (przystosowuje do zmian w warunkach życia); 

5) Aktywizacyjny (intelektualnie, psychicznie, społecznie i fizycznie); 

6) Edukacyjny (kompensowanie braków w wykształceniu, wiedzy, która służy 

lepszemu funkcjonowaniu w szybko zmieniającej się rzeczywistości, oferując np. 

zajęcia z obsługi komputera, Internetu, urządzeń smart RTV i AGD, szkolenia prawne, 

medyczne, dietetyczne i inne oraz rozwijanie pasji seniorów poprzez serię 

dedykowanych im zajęć; 

7) Upamiętniający. 

Więcej szczegółów na:  https://wspolnotapokolen.pl/portfolio/zloty-wiek/# 
 

 

8.  

ZA NAMI SZKOLENIE  

„FUNDRAISING POZYTYWNA ZMIANĄ W ORGANIZACJI”! 

26 października 2021 roku w trybie online odbyło się 

szkolenie „Fundraising pozytywną zmianą w organizacji”, 

zorganizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”. 

W szkoleniu wzięło udział 15 osób - przedstawicieli 

organizacji pozarządowych oraz kół gospodyń wiejskich  

z terenu województwa warmińsko – mazurskiego. 

Szkolenie rozpoczyna program opracowywania strategii fundraisingowych (planuje się 

opracowanie strategii dla 7 wybranych NGO oraz przeprowadzenie 2 kampanii 

fundraisingowych). Celem szkolenia było pokazanie różnorodności form pozyskiwania 

http://www.mazurylgr.pl/
https://wspolnotapokolen.pl/portfolio/zloty-wiek/
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funduszy, a także zdefiniowanie przez każdy podmiot przy pomocy eksperta indywidulanych 

ścieżek rozwoju w zakresie fundraisingu.  

Szkolenie i doradztwo prowadzi pani Maria Olszewska –  jedna z pierwszych w Polsce 

fundraiserek z Europejskim Certyfikatem Fundraisera sygnowanym przez European 

Fundraising Association (EFA). Pracuje zarówno z małymi organizacjami charytatywnymi 

działającymi lokalnie, jak i dużymi instytucjami publicznymi. Współpracowała jako trenerka 

m.in. z Polskim Stowarzyszeniem Fundraisingu, Centrum Arrupe i Europejskim Centrum 

Komunikacji i Kultury. Prowadzi doradztwa i warsztaty z fundraisingu w językach polskim, 

angielskim i włoskim. 

 

 

 

 

 

E-biuletyn opracowała:  

Dominika Brożewicz 

Doradca ds. organizacji pozarządowych 

 

http://www.mazurylgr.pl/

