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  E-BIULETYN 

CENTRUM ANIMACJI SPOŁECZNEJ 

LISTOPAD 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);  

 Szkolenie: Promocja w mediach społecznościowych - online (29-30.11.2022). 

 Wdrożenie przepisów RODO: szkolenie dla 15 osób (13-14.12.2022r.) oraz 

doradztwo dla 7 NGO (od grudnia 2022r.); 

 

4. 

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTECZKI CAS! 

Zachęcamy do korzystania z bogatych zbiorów biblioteczki CAS. 

Biblioteczka liczy ponad 130 pozycji poświęconych organizacjom 

pozarządowym m.in. z zakresu prawa, księgowości, fundraisingu, 

ochrony danych osobowych.  

 

W listopadzie zakupiono 4 nowe publikacje: 

 Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić. 

 Finanse organizacji pozarządowej. Co każdy zarząd powinien o nich wiedzieć. 

 Jak założyć fundację i napisać jej statut. 

 Przegląd zmian kadrowo-płacowych 2022/2023. 

 

Zachęcamy do zgłaszania zapotrzebowania na publikacje, z którymi byście Państwo się 

chętnie zapoznali  wszystkie sugestie weźmiemy pod uwagę  

 

 

 

http://www.mazurylgr.pl/
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5. 

PROGRAM SZKOLENIOWO-DORADCZY W ZAKRESIE RODO 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora 

Mazurskie” zaprasza organizacje pozarządowe mające 

siedzibę na terenie województwa warmińsko – mazurskiego 

do udziału w bezpłatnym Programie szkoleniowo  

– doradczym dot. opracowania dokumentów RODO. 

Podczas szkolenia oraz indywidualnego doradztwa zostaną 

opracowane dokumenty dot. prawidłowego wywiązywania  się 

z obowiązków wynikających z ustawy RODO. 

Organizacja zgłaszająca się do programu zobowiązana jest do wyznaczenia swojego 

przedstawiciela do udziału we wszystkich zaplanowanych w programie działaniach, na okres 

od grudnia 2022r. do grudnia 2023 roku. Jeśli z różnych przyczyn losowych osoba 

ta nie będzie mogła brać udziału w zaplanowanych szkoleniach i doradztwie, organizacja 

zobowiązana jest zapewnić zastępstwo tej osoby; 

Program szkoleniowo-doradczy rozpocznie się szkoleniem w formie online pt. „RODO 

w organizacji pozarządowej”, w terminie 13 – 14 grudnia br. Po szkoleniu ekspert 

wybierze siedem organizacji, z którymi będzie umawiać się na doradztwa indywidualne 

w celu wspólnego opracowania dokumentów RODO uwzgledniających specyfikę 

działalności danej NGO. Wybór organizacji nastąpi w oparciu o aktywność i wyniki zadań 

warsztatowych realizowanych podczas tego szkolenia. 

W ramach programu dla 7 NGO opracowane zostaną dokumenty RODO. 

Organizacje zainteresowane udziałem w programie prosimy o dostarczenie podpisanego 

formularza zgłoszeniowego (osobiście lub elektronicznie – skan formularza) do biura 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” Ogonki, ul. Letniskowa 

13, 11-600 Węgorzewo. 

UWAGA: liczba miejsc jest ograniczona – o zakwalifikowaniu się do udziału w programie 

szkoleniowo-doradczym będzie decydować opis dotychczasowej działalności organizacji 

m.in. w zakresie wolontariatu, a także uzasadnienie potrzeby udziału w programie. 

Więcej informacji dot. zgłoszenia: tel. 513 568 011, e-mail: doradca@mazurylgr.pl 

oraz na stronie www.mazurylgr.pl zakładka NOWEFIO. 

Ekspert prowadzący szkolenie i doradztwo: 

Marta Gawejko - Inspektor Ochrony Danych w jednostkach sektora publicznego 

i gospodarczego. Posiada doświadczenie z zakresu ochrony danych w NGO, w tym 

w projektach realizowanych z dofinansowaniem krajowym i unijnym. Absolwentka studiów 

podyplomowych na kierunku „Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych” 

http://www.mazurylgr.pl/
mailto:doradca@mazurylgr.pl
http://www.mazurylgr.pl/
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w Akademii Leona Koźmińskiego oraz „Zarządzania bezpieczeństwem informacji” w Szkole 

Głównej Handlowe w Warszawie. Certyfikowany audytor wewnętrzny PN-ISO/IEC 27001. 

Członek Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych. 

Program szkoleniowo - doradczy organizowany jest 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. 

 

 

6. 

TRWAJĄ PRACE NAD PRZYGOTOWANIEM LSR NA LATA 2023-2029 

 

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem 

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029, 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora 

Mazurskie” zaprasza wszystkich zainteresowanych do 

aktywnego udziału w tych pracach oraz wypełnienia: 

 anonimowej fiszki projektowej, której celem jest przedstawienie projektu/ pomysłu 

który miałby zostać sfinansowany ze środków PROW na lata 2021 – 2027 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwLdRIIi1LnoIcNLadpOpQEqjNX_zDWY7h_YP

bgyzv_LS0Ag/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0  

 anonimowej ankiety, której celem jest identyfikacja  problemów i potrzeb lokalnej 

społeczności 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0vhB3ZCSMM4y6zNLw0-

SzNWDyVusKQV4MHma8dzmQUiCtVA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mazurylgr.pl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwLdRIIi1LnoIcNLadpOpQEqjNX_zDWY7h_YPbgyzv_LS0Ag/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwLdRIIi1LnoIcNLadpOpQEqjNX_zDWY7h_YPbgyzv_LS0Ag/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0vhB3ZCSMM4y6zNLw0-SzNWDyVusKQV4MHma8dzmQUiCtVA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0vhB3ZCSMM4y6zNLw0-SzNWDyVusKQV4MHma8dzmQUiCtVA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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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. 
 

KONKURSY NIW-CRSO EDYCJA 2023 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje 

prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursach ogłoszonych 

w ramach edycji 2023 Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

NOWEFIO na lata 2021-2030, Rządowego Programu Rozwoju Organizacji 

Obywatelskich PROO na lata 2018-2030, Rządowego Programu Wspierania 

Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030. 

Termin naboru ofert i wniosków: 

 NOWEFIO: od 14 listopada 2022, godz. 14:00 do 12 grudnia 2022, 

godz. 14:00 

 PWRUL: od 21 listopada 2022, godz. 14:00 do 19 grudnia 2022, godz. 14:00 

 PROO: od 28 listopada 2022, godz. 14:00 do 2 stycznia 2023, godz. 14:00 

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie: https://bit.ly/3Ei0f3M 

 

2. KONKURS NR 1/2023  

W RAMACH LSR NA LATA 2016-2023 - PROW 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” ogłasza 

konkurs nr 1/2023 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014  

– 2020 w ramach następujących przedsięwzięć: 

1. Promowanie lokalnych produktów i usług (2.1.4) – 26 245,70 EURO 

(104 982,80 zł po indykatywnych kursie 4 zł). 

2. Wsparcie budowy lub wyposażenie w sprzęt i urządzenia podmiotów 

rozpoczynających lub prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze 

specyfiką obszaru – rozpoczęcie działalności gospodarczej (2.1.1) 

276 124,07 EURO (1 104 496,28 zł). 

3. Wsparcie budowy lub wyposażenie w sprzęt i urządzenia podmiotów 

rozpoczynających lub prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze 

specyfiką obszaru – rozwój działalności gospodarczej (2.1.1) 124 774,61 

EURO (499 098,44 zł). 

http://www.mazurylgr.pl/
https://www.eurodesk.pl/granty
https://fundusze.ngo.pl/aktualne
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3Ei0f3M%3Ffbclid%3DIwAR00UFMJmBdjKzcy5sBj2wzjtwFUayvCGFatUxkFhY25RJulj0pJBBpb_0g&h=AT1dW-LNKOo-Wq2CnNKlTDrJiPpK4AnTrKbysfrgyRq4jAQGE06RitXbw3lz4rBadHktN7eQecMzbuRnAZID2IEynRv0wXjFyk4ZDbNV1twKTKz7_d0XxB6BBxsfAre1lps&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2UpgSG2CiiFIkM2rtDl-7Dxc1iAQJXpn1kRbjvvSSGNVuNFacsMMfS6rz3Dja7jd61pG-3MmEUr03E-oWW0g_kSqSM6tdmkCrgvoTAV03T63Dvb-2EL_iR8mUBrxTKbHNtHQEgV_Dt9Pjhbs3F9w9MS3t95g
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Nabór wniosków: od 19 grudnia 2022r. do 16 stycznia 2023r. do godz. 12.00. 

Więcej informacji: http://www.mazurylgr.pl/category/konkursy/prow-2014-2020/nabory/  

3. DOTACJA mFUNDACJI 

Dotacje mBanku to całoroczny program, w którym można uzyskać finansowanie 

matematycznych działań edukacyjnych własnego pomysłu. 

Odbiorcami działań powinny być dzieci i młodzież szkolna (do końca edukacji w szkole 

średniej). Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły, m.in. konkursy, specjalne lekcje, 

dodatkowe zajęcia, spotkania i warsztaty, a także działania łączące wiele dziedzin, 

których wspólnym mianownikiem będzie matematyka. Wszystko, co może pokazać 

matematykę inspirującą, ciekawą, praktyczną i wszechobecną. 

Uczestnikami działań projektowych mogą być: dzieci, uczniowie, studenci, 

nauczyciele, społeczności lokalne, rodzice/opiekunowie, organizacje pozarządowe. 

Dotacje przyznawane są raz w miesiącu. Harmonogram i inne informacje: 

https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/?fbclid=IwAR1jKUHdtemli7dDBRTnhc2WCldl

fo6sqDIJ2OtchhlKqle_THl1oSrPV2c  

4. AKTYWNI OBYWATELE – KONKURS INTERWENCYJNY  
II TURA NABORU 

W ramach konkursu na projekty interwencyjne planowane jest dofinansowanie 

działań, które stanowią szybką odpowiedź na zidentyfikowane przez Wnioskodawców 

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

dotyczące konkretnej grupy odbiorców. Zakładana interwencja ma odpowiadać 

na konkretne, pilne problemy i obejmować rozwiązania możliwe do wdrożenia 

i przynoszące konkretne rezultaty w czasie od 3 do 8 miesięcy. 

Projekty muszą wpływać na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce 

i wpisywać się w jeden z trzech tematycznych obszarów wsparcia w ramach 

Programu, tj.: 

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). 

Działania realizowane w ramach projektów interwencyjnych powinny być reakcją 

na konkretną, bieżącą sytuację kryzysową i nie mogą mieć charakteru cyklicznego 

(np. być krótkim działaniem organizowanym co roku przez Wnioskodawcę). Rezultaty 

http://www.mazurylgr.pl/
http://www.mazurylgr.pl/category/konkursy/prow-2014-2020/nabory/
https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/?fbclid=IwAR1jKUHdtemli7dDBRTnhc2WCldlfo6sqDIJ2OtchhlKqle_THl1oSrPV2c
https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/?fbclid=IwAR1jKUHdtemli7dDBRTnhc2WCldlfo6sqDIJ2OtchhlKqle_THl1oSrPV2c
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tych projektów nie muszą spełniać kryterium trwałości ani być podstawą dla 

wprowadzania zmian systemowych. 

UWAGA: Działania stanowiące reakcję na wojnę w Ukrainie mogą być przedmiotem 

projektów interwencyjnych, ale muszą wpisywać się w ogólne cele Programu (rozwój 

społeczeństwa obywatelskiego), dotyczyć przynajmniej jednego z wyznaczonych 

w nim obszarów wsparcia oraz spełniać ogólne zasady konkursu interwencyjnego. 

Okresy składania wniosków i terminy publikacji decyzji o przyznaniu grantów: 

1. termin składania wniosków: 22.11.2022 – 21.12.2022 (decyzja o przyznaniu grantu: 

do 17.02.2023); 

2. termin składania wniosków: 22.12.2022 – 20.01.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: 

do 17.03.2023); 

3. termin składania wniosków: 21.01.2023 – 21.02.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: 

do 18.04.2023); 

4. termin składania wniosków: 22.02.2023 – 21.03.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: 

do 19.05.2023); 

5. termin składania wniosków: 22.03.2023 – 21.04.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: 

do 16.06.2023); 

6. termin składania wniosków: 22.04.2023 – 22.05.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: 

do 14.07.2023). 

Więcej informacji: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-interwencyjny-

2/?fbclid=IwAR0wbHzcbAiqKLMvQCpMKetZu763CIAbtbrpvI7pVZ1DTVIH41-

QuAYQKK8  

 

8. 

 ZA NAMI BEZPŁATNE SZKOLENIE  

„PROMOCJA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH” 

W dniach 29-30 listopada 2022r., 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 

„Wielkie Jeziora Mazurskie” zorganizowało 

szkolenie online pn. „Promocja w mediach 

społecznościowych”. 

 

 

W szkoleniu udział wzięło 15 osób, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych, KGW, 

grup nieformalnych oraz aktywni mieszkańcy województwa warmińsko – mazurskiego. 

 

http://www.mazurylgr.pl/
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-interwencyjny-2/?fbclid=IwAR0wbHzcbAiqKLMvQCpMKetZu763CIAbtbrpvI7pVZ1DTVIH41-QuAYQKK8
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-interwencyjny-2/?fbclid=IwAR0wbHzcbAiqKLMvQCpMKetZu763CIAbtbrpvI7pVZ1DTVIH41-QuAYQKK8
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-interwencyjny-2/?fbclid=IwAR0wbHzcbAiqKLMvQCpMKetZu763CIAbtbrpvI7pVZ1DTVIH41-QuAYQKK8


 

 

 

 

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA 
„WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” 

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

 

 

 
 

Szkolenie zostało przeprowadzone przez 2 trenerki:  

 Kinga Wiśniewska – z wykształcenia prawniczka, uczestniczka XIII edycji Szkoły 

Liderów PAFW, absolwentka Szkoły Tutoringu Programu Liderzy PAFW oraz 

programu Dwa Sektory Jedna Wizja. Absolwentka szkoleń Projektanci Innowacji 

prowadzonego we współpracy Google i Polskiego Funduszu Rozwoju, instruktorka 

szkoleń z nowych mediów i nowych technologii, działała wiele lat w sieci Mobilnych 

Doradców Sektora 3.0.  

 Karolina Iszoro – kiedyś związana jako montażystka i dziennikarz z lokalnymi 

telewizjami, od 2016 roku współtworzy internetową Telewizję RzeczJasna, 

uczestniczka prestiżowych warsztatów Film Spring Open w Krakowie 

organizowanych przez światowej sławy operatora Sławomira Idziaka, była także 

członkinią ekipy filmowo-montażowej na Slot Art Festiwalu, uczestniczka Akademii 

Fact Chekingu realizowanej przez Stowarzyszenie Demagog. 

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. 

9. 

5 GRUDNIA - DZIEŃ WOLONTARIUSZA! 

 

Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, wszystkim 

Wolontariuszom dziękujemy za bezinteresowną działalność oraz życzymy dużo zdrowia, 

wytrwałości i satysfakcji z pracy społecznej, a także spełnienia w życiu prywatnym  

i zawodowym. 

 

 
 

 

E-biuletyn opracowała:  

Dominika Brożewicz  

Doradca ds. organizacji pozarządowych 

http://www.mazurylgr.pl/

