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  E-BIULETYN 

CENTRUM ANIMACJI SPOŁECZNEJ 

WRZESIEŃ 2022 

1. 

TRWA 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 są 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; 

 Udzielanie pomocy w formułowaniu pism oraz kierowaniu postępowaniem 

przedstawicieli sektora społecznego przed sądami i organami, włączając w to 

sporządzanie pism procesowych; 

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

ZADANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU W 2022 ROKU: 

 

 Doradztwo (formalno-prawne, księgowe, prawno-obywatelskie); 

 Prowadzenie księgowości dla 10 NGO (w roku 2022 wszystkie miejsca są zajęte); 

 Kontynuacja kampanii fundraisingowej (doradztwo dla 7 NGO – w toku); 

 Wdrożenie przepisów RODO (szkolenie dla 15 osób oraz doradztwo dla 7 NGO); 

 Szkolenie: Promocja w mediach społecznościowych - online (IV kwartał roku). 

4. 

WOLONTARIUSZ ROKU KORPUSU SOLIDARNOŚCI 2022 

Organizatorem Konkursu jest Narodowy 

Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) 

(zwany dalej Organizatorem) – realizator 

Korpusu Solidarności – Rządowego Programu 

Wspierania i Rozwoju Wolontariatu 

Długoterminowego na lata 2018 – 2030. 

 

Główne cele konkursu to promocja wartościowych postaw społecznych, ukazanie różnych 

form wolontariatu, podkreślenie dokonań wolontariuszy, a przede wszystkim docenienie 

pracy społeczników i zwrócenie uwagi na ważną rolę, jaką pełnią, wspierając organizacje 

pozarządowe i instytucje publiczne. 

W konkursie może wziąć udział każdy Wolontariusz, który przystąpił do Korpusu 

Solidarności. Kandydaci zgłaszają się osobiście lub są nominowani przez tych, którym 

pomagają. Zgłosić można zarówno pojedynczą osobę, jak i grupę Wolontariuszy. 

Nabór zgłoszeń trwa do 23 października 2022 roku.  

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na platformie WebAnkieta: 

https://konkurswolontariusz.webankieta.pl/ 

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

https://niw.gov.pl/wp-content/uploads/2022/09/Wolontariusz-Roku-Korpusu-Solidarnosci-

2022-REGULAMIN-KONKURSU.pdf  

http://www.mazurylgr.pl/
https://konkurswolontariusz.webankieta.pl/
https://niw.gov.pl/wp-content/uploads/2022/09/Wolontariusz-Roku-Korpusu-Solidarnosci-2022-REGULAMIN-KONKURSU.pdf
https://niw.gov.pl/wp-content/uploads/2022/09/Wolontariusz-Roku-Korpusu-Solidarnosci-2022-REGULAMIN-KONKURSU.pdf


 

 

 

 

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA 
„WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” 

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

 

 

 
 

5. 

BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE 

Instytut Rozwoju Demokracji zaprasza do udziału  

w  bezpłatnych szkoleniach komputerowych dla mieszkańców  

woj. warmińsko-mazurskiego.  

Szkolenia są dofinansowane z Unii Europejskiej i w 100% 

bezpłatne.  

  

Wymaganie dotyczące uczestników: 

- wiek 24 – 49 lat z ograniczeniem wykształcenia do średniego, 

- wiek 50 lat i więcej bez górnej granicy wieku z wykształceniem: podstawowym, 

zawodowym, średnim lub wyższym, 

- osoby: pracujące, bezrobotne, emerytów, rencistów, 

- osoby zamieszkujące, pracujące lub uczące się na obszarze całego woj. warm.-maz., 

- z udziału w projekcie wyłączone są osoby prowadzące działalność gospodarczą. 

Informacje organizacyjne: Miejsce szkoleń: na terenie całego woj. warmińsko-mazurskiego 

gdzie zebrała się grupa uczestników. Terminy szkoleń: dostosowane do potrzeb grupy. 

Najczęściej poniedziałek-piątek lub weekendy w godz. 09.00 – 16.00 lub 16.00 – 20.00.  

Maksymalnie do 4-8 h dziennie. Łącznie 100 h zegarowych szkolenia. Liczebność grup: 

10-12 os.  

Więcej informacji udziela pan Paweł Pęcherski, tel. 782 260 566; e-mail: biuro@ireip.pl 

6. 

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. 

 

PATRONI ROKU 2022 

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, ogłasza konkurs grantowy „Patroni Roku 

2022” skierowany do organizacji non-profit chcących wziąć udział w uhonorowaniu 

i umocnieniu historycznego znaczenia wyróżnionych postaci i wydarzeń: 

 Marii Grzegorzewskiej, 

 Marii Konopnickiej, 

 Ignacego Łukasiewicza, 

 Józefa Mackiewicza, 

http://www.mazurylgr.pl/
mailto:biuro@ireip.pl
https://www.eurodesk.pl/granty
https://fundusze.ngo.pl/aktualne
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 Wandy Rutkiewicz, 

 Józefa Wybickiego, 

 Władysława Bartoszewskiego, 

 Bronisława Geremka, 

 Bruno Schulza, 

 Romantyzmu Polskiego, 

 Botaniki. 

 

Projekty składane w konkursie muszą wpisywać się w ww. motywy 

tematyczne. Spełnienie powyższego wymagania jest jednym z wymogów formalnych, 

a poziom zgodności projektu z motywem stanowi jeden z punktów oceny 

merytorycznej. 

Konkurs ma na celu upamiętnienie patronów, uznanych za zasługi i szczególne 

znaczenie dla naszej Ojczyzny, poprzez finansowe wsparcie projektów ściśle z nimi 

związanych z uwzględnieniem ich wartości edukacyjnej i kulturowej. 

W konkursie wyróżniono dwa koszyki finansowe (pułapy wsparcia): 

 koszyk A: od 1000 zł do 19 999 zł (tu nie jest wymagany wkład własny. 

Przewidywana liczba przyznanych grantów: 8), 

 koszyk B: od 20 000 zł do 30 000 zł (tu wymagany jest finansowy wkład własny 

w wysokości 20% całości kosztów Projektu. Przewidywana liczba przyznanych 

grantów: 5). 

Uprawnione do zgłaszania wniosków są wszystkie organizacje non-profit takie jak 

m.in. stowarzyszenia, fundacje, szkoły, kluby sportowe, jednostki samorządu 

terytorialnego, domy kultury, biblioteki oraz wszystkie inne działające na rzecz dobra 

publicznego. 

Termin składania wniosków w konkursie rozpoczyna się 13 września i trwać będzie 

do 9 października. 

Więcej informacji ->  https://www.fundacjalotto.pl/patroni-roku/?fbclid=IwAR3rAjYP4h-

5c8MzpfVrTGvKETSSpIRZ-wDliwaAz0RBl1WvE2oSK5oOBZQ 

http://www.mazurylgr.pl/
https://www.fundacjalotto.pl/patroni-roku/?fbclid=IwAR3rAjYP4h-5c8MzpfVrTGvKETSSpIRZ-wDliwaAz0RBl1WvE2oSK5oOBZQ
https://www.fundacjalotto.pl/patroni-roku/?fbclid=IwAR3rAjYP4h-5c8MzpfVrTGvKETSSpIRZ-wDliwaAz0RBl1WvE2oSK5oOBZQ
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2. PROGRAM RITA - PRZEMIANY W REGIONIE 

Program „Przemiany w Regionie” wspiera demokratyczne i systemowe przemiany 

w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej poprzez dzielenie się polskim 

doświadczeniem oraz udział w kształtowaniu nowych elit i liderów zdolnych do 

działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa 

obywatelskiego.  

RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), 

realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED). 

Dofinansowanie ze środków programu RITA mogą uzyskać zarejestrowane w Polsce 

stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na podstawie umów 

państwo – kościół na realizację partnerskich projektów razem z podmiotami  

i osobami z następujących krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, 

Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan. 

Projekty powinny przyczyniać się do długotrwałych zmian demokratycznych, 

społecznych i gospodarczych w krajach objętych programem, uwzględniać dzielenie 

się polskim doświadczeniem i dotyczyć następujących sfer: 

 problemy społeczne, socjalne; 

 edukacja i wychowanie; 

 rozwój przedsiębiorczości; 

 dziedzictwo kulturowe; 

 rozwój i wsparcie trzeciego sektora; 

 rozwój i wsparcie samorządu lokalnego; 

 rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów; 

 rozwój ekologii, dbałość o środowisko, przeciwdziałanie zmianom klimatu   

Wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi maksymalnie 60.000 zł.    

Minimalny wkład własny: 15% całej wartości projektu (w postaci wkładu 

finansowego, rzeczowego lub osobowego). 

Nabór wniosków do konkursu trwa do 15 października br. do godz. 23.59. 

Więcej informacji na stronie: https://programrita.org/aktualne-nabory/  

http://www.mazurylgr.pl/
https://programrita.org/aktualne-nabory/
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3. KONKURS GRANTOWYY „ROSNĘ Z MATEMATYKĄ” 

mFuncjacja ogłosiła konkurs grantowy pn. ,,Rosnę z matematyką”. W programie 

można ubiegać się o grant na działania w zakresie edukacji matematycznej 

skierowane do dzieci w wieku 3-7 lat, objętych edukacją przedszkolną. 

Minimalna kwota dofinansowania, o jaką można ubiegać się w konkursie to 2 tys. zł, 

maksymalna – 5 tys. zł 

Wnioski można składać od 20 września 2022 r. do 20 października 2022 r. 

do godziny 24:00 

Więcej informacji na stronie:  https://www.mbank.pl/mfundacja/rosne-z-

matematyka/program/?fbclid=IwAR3osA1LUs1Tz9wAKunt-

pO8k1JZXiJYKYB6I2zI256p7P1BEACYV3cpH84 

4. KONKURS NA INICJTYWY Z ZAKRESU ZIELONEJ TRANSFORMACJI 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłasza otwarty nabór 

na dofinansowanie inicjatyw dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią 

w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej finansowanych z Funduszy 

Norweskich i EOG.  

Czas trwania inicjatywy wynosi maksymalnie 12 miesięcy, a wysokość 

grantu od 50 000 euro do 250 000 euro. Obszarem wsparcia zostaną objęte 

inicjatywy z dziedziny Zielonej transformacji. 

W naborze mogą brać udział osoby prawne, publiczne lub prywatne, komercyjne 

lub niekomercyjne lub organizacje pozarządowe z siedzibą w Polsce lub Norwegii. 

Inicjatywy muszą być realizowane w partnerstwie z podmiotami z Norwegii. 

Nabór wniosków będzie trwał od 15.09.2022 do 15.11.2022. 

Więcej informacji: https://www.eog.gov.pl/strony/skorzystaj-z-funduszy/nabory-

wnioskow/konkurs-na-inicjatywy-z-zakresu-zielonej-transformacji/ 

http://www.mazurylgr.pl/
https://www.mbank.pl/mfundacja/rosne-z-matematyka/program/?fbclid=IwAR3osA1LUs1Tz9wAKunt-pO8k1JZXiJYKYB6I2zI256p7P1BEACYV3cpH84
https://www.mbank.pl/mfundacja/rosne-z-matematyka/program/?fbclid=IwAR3osA1LUs1Tz9wAKunt-pO8k1JZXiJYKYB6I2zI256p7P1BEACYV3cpH84
https://www.mbank.pl/mfundacja/rosne-z-matematyka/program/?fbclid=IwAR3osA1LUs1Tz9wAKunt-pO8k1JZXiJYKYB6I2zI256p7P1BEACYV3cpH84
https://www.eog.gov.pl/strony/skorzystaj-z-funduszy/nabory-wnioskow/konkurs-na-inicjatywy-z-zakresu-zielonej-transformacji/
https://www.eog.gov.pl/strony/skorzystaj-z-funduszy/nabory-wnioskow/konkurs-na-inicjatywy-z-zakresu-zielonej-transformacji/
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5. KONKURS PROO 5 – EDYCJA 2022 
 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego ogłosił konkurs w Rządowym Programie Rozwoju Organizacji 

Obywatelskich Priorytet 5, który jest odpowiedzią  na obecną sytuację 

międzynarodową, a także oddolne zaangażowanie organizacji pozarządowych, 

gotowych nieść pomoc Ukrainie oraz obywatelom tego państwa przybywającym do 

Polski.  

W konkursie mogą wziąć udział organizacje poszukujące środków m.in. na pokrycie 

wydatków związanych z koordynacją wolontariuszy pomagających uchodźcom czy też 

koordynującym pomoc naszym wschodnim sąsiadom. 

Nabór wniosków trwa do 30 listopada 2022 roku. 

Więcej informacji: https://niw.gov.pl/proo-5-uruchamiamy-nabory-wnioskow/ 

 

7. 

ZA NAMI KONSULTACJE SPOŁECZNE  

DOT. OPRACOWYWANIA LSR NA LATA 2023-2029 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora 

Mazurskie” przystąpiło do opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027. 

 

W związku z tym, na przełomie sierpnia i września br. odbył się cykl 

spotkań (konsultacji społecznych) w każdej gminie członkowskiej LGD: 

Węgorzewo, Budry, Pozezdrze, Srokowo, Giżycko, Miłki, Wydminy, 

Kruklanki, Ryn. 

 

Celem konsultacji była identyfikacja problemów i potrzeb społecznych oraz wypracowanie 

analizy SWOT, wizji, misji, celów oraz działań zmierzających do poprawy sytuacji społecznej 

i gospodarczej obszaru objętego LSR oraz dostosowanie strategii do oczekiwań 

społeczeństwa. 

Informacje dotyczącego LSR na lata 2023-2029 zamieszczane są na stronie 

www.mazurylgr.pl w zakładce -> WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE 2022. 

Zachęcamy do aktywnej współpracy mieszkańców, przedsiębiorców oraz 

przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i liderów opinii 

publicznej przy opracowywaniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029 ! 

http://www.mazurylgr.pl/
https://niw.gov.pl/proo-5-uruchamiamy-nabory-wnioskow/
http://www.mazurylgr.pl/
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8. 

ZA NAMI WYJAZD STUDYJNO – SZKOLENIOWY DO KOZARKA MAŁEGO 

09 września 2022 roku, Związek Stowarzyszeń Na Rzecz 

Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior 

Mazurskich (LGD9) zorganizował wyjazd studyjno  

- szkoleniowy pn. „Kreatywne zastosowanie OZE w praktyce” 

do gospodarstwa ekologicznego w Kozarku Małym (gmina 

Sorkwity) należącego do Instytutu Rozwoju Sp. z o.o. 
 

Celem wyjazdu było poznanie dobrych praktyk oraz udział  

w warsztatach podnoszących wiedzę nt. odnawialnych źródeł 

energii.   
 

W wyjeździe studyjnym udział wzięli członkowie Związku Stowarzyszeń LGD9 oraz 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, w tym pracownicy 

biura, a także przedstawiciele lokalnych samorządów i aktywni mieszkańcy obszaru LGD9  

(w sumie 25 osób). 

Wyjazd zorganizowany został w ramach projektu „Energetyka prosumencka – informacja, 

edukacja, promocja” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 

2014-2020. 

Więcej informacji nt. projektu, w tym sprawozdanie z wyjazdu znajduje się na stronie: 

http://www.3.mazurylgd9.pl/projekty/energetyka-prosumencka/  

 

 

http://www.mazurylgr.pl/
http://www.3.mazurylgd9.pl/projekty/energetyka-prosumencka/
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9. 

ZA NAMI BEZPŁATNE SZKOLENIE „LOGIKA PROJEKTOWA” ! 

16-17 września 2022r. w formie stacjonarnej odbyło się 

bezpłatne szkolenie pn. „Logika projektowa” zorganizowane 

przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie 

Jeziora Mazurskie”. 

W szkoleniu udział wzięło 15 osób - przedstawicieli 

organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, grup 

nieformalnych oraz aktywnych mieszkańców terenu 

województwa warmińsko – mazurskiego. 

 

Szkolenie poprowadziła pani Dagmara Bielawska – ekspert w dziedzinie funduszy 

europejskich, wniosków aplikacyjnych (autorka i współautorka ponad 100 projektów), 

realizacji i rozliczania projektów oraz ich koordynator. Wieloletni pracownik Elbląskiego 

Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. 

Szkolenie zorganizowane zostało w ramach projektu „ZMIANA SYSTEMOWA W TWOJEJ 

ORGANZIACJI – STATUT, KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAISING” dofinansowanego przez 

Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na 

lata 2021-2030. 

 

http://www.mazurylgr.pl/
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E-biuletyn opracowała:  

Dominika Brożewicz  

Doradca ds. organizacji pozarządowych 

http://www.mazurylgr.pl/

