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   E-BIULETYN 

CENTRUM ANIMACJI SPOŁECZNEJ 

STYCZEŃ 2023 

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.  UWAGA – Zmiana w zakresie dyżurów doradców !!!! 

ZAPRASZAMY NA DYŻURY DORADCÓW ! 

Doradcy ds. organizacji pozarządowych  
– Dominika Brożewicz 

Dyżury: pon.-pt. w godz. 11.30-15.30 

- Beata Bartnik 

Dyżury: pon.-pt. w godz. 13.30-15.30 

- Wioletta Banasiewicz  

Dyżury: pon.-pt. w godz. 13.30-15.30 

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

ZAKRES USŁUG DORADCÓW: 

 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
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 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. 

  

MASZ INNĄ POTRZEBĘ W ZAKRESIE DORADZTWA? 

ZGŁOŚ NAM JĄ, A POSTARAMY SIĘ CI POMÓC ! 

 

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

PODSUMOWANIE DRUGIEGO ROKU REALIZACJI PROJEKTU  

„ZMIANA SYSTEMOWA W TWOJEJ ORGANIZACJI – STATUT, KSIĘGOWOŚĆ, RODO, 

FUNDRAISING”  
 

W roku 2022 zrealizowano działania: 

 Udzielano doradztwa formalno-prawnego, księgowego, 

prawno-obywatelskiego (w sumie udzielono 290 porad); 

 Założono 3 nowe NGO; 

 Prowadzono księgowość dla 10 NGO; 

 Kontynuowano tworzenie strategii fundraisingowych (doradztwo dla 7 NGO) oraz 

wsparto trzy kampanie fundraisingowe;  

 Zorganizowano specjalistyczne szkolenia: Księgowość w organizacji 

pozarządowej (23.03.2022); Podstawy prawa w organizacji pozarządowej 

(14.06.2022); Logika projektowa (16-17.09.2022); Promocja w mediach 

społecznościowych - online (29-30.11.2022); 

 Zorganizowano wyjazd studyjny do Fromborka dla 25 osób (03-04.06.2022); 

 Rozpoczęto I edycję programu szkoleniowo – doradczego z zakresu RODO: 

szkolenie dla 15 osób (20-21.12.2022r.) oraz doradztwo dla 7 NGO (od grudnia 

2022r.). 

 Przeprowadzono 13 spotkań animacyjnych w terenie. 

4.  

ZADANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU W 2023 ROKU: 

 

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

 Prowadzenie księgowości dla 10 NGO; 

 Realizacja 2 edycji kampanii fundraisingowej (szkolenie dla 15 osób oraz 

doradztwo dla 7 NGO); 

http://www.mazurylgr.pl/
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 Kontynuacja programu szkoleniowo - doradczego RODO (doradztwo dla 

wybranych 7 NGO) oraz realizacja 2 edycji programu (szkolenie dla 15 osób oraz 

doradztwo dla 7 NGO); 

 2 edycje konkursu pn. „Dobre praktyki z zakresu fundraisingu”; 

 Wyjazd studyjny na obszar LGD Brama Mazurskiej Krainy – Wioska Garncarska  

w Kamionce koło Nidzicy (dla 25 osób); 

 Specjalistyczne szkolenia: 

Lp. Planowany termin Nazwa szkolenia 

1. I kwartał  Sprawozdawczość finansowa w organizacji pozarządowej 

2. II kwartał  Excel – poziom podstawowy 

3. III kwartał  Sztuka autoprezentacji 

4. IV kwartał Stres i wypalenie w pracy społecznej 

 

 Konferencja podsumowująca projekt. 

 

5. 

NOWOŚCI W BIBLIOTECZCE ZAKUPIONE W 2022 ROKU! 

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.  

 

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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6. 

KONKURS „DOBRE PRAKTYKI Z ZAKRESU FUNDRAISINGU” 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie 

Jeziora Mazurskie” zaprasza do udziału  

w konkursie na najlepszą kampanię fundraisingową, 

która była realizowana na obszarze województwa 

warmińsko – mazurskiego w okresie 01 września 2021  

– 31 grudnia 2022 roku. 

 

 

Dla kogo: 

 organizacji pozarządowych  

 kół gospodyń wiejskich  

 grup nieformalnych 
 

Celem konkursu jest poznanie i pokazanie najciekawszych i najbardziej efektywnych 

kampanii fundraisingowych na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego poprzez: 
 

a) nagrodzenie najciekawszych i najbardziej efektywnych inicjatyw, 

b) promocję aktywnych organizacji/ KGW/ grup nieformalnych, 

c) zachęcenie lokalnej społeczności do pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł, 

d) wzmocnienie rozwoju aktywności społecznej.  

 

Termin zgłoszeń upływa 05 marca 2023r. o godz. 15.30. 

 

Regulamin konkursu, zgłoszenie do konkursu oraz karta oceny dostępne są pod linkiem: 

http://www.mazurylgr.pl/konkurs-dobre-praktyki-z-zakresu-fundraisingu/  

 

Konkurs organizowany jest w ramach projektu ,,Zmiany systemowe w Twojej organizacji – 

statut, księgowość, RODO, fundraising” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. 

 

 

http://www.mazurylgr.pl/
http://www.mazurylgr.pl/konkurs-dobre-praktyki-z-zakresu-fundraisingu/
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7. 

SZKOLENIE ONLINE 

„SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ” 

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. 

„Sprawozdawczość finansowa w organizacji 

pozarządowej”, które odbędzie się 09 marca 2023r. 

(czwartek) w godz. 15.00-21.00. 

 

Szkolenie poprowadzi pani Kinga Wołotkiewicz - od 2004 roku związana ze sferą 

pozarządową, absolwentka XV Szkoły STOP, praktyk w zakresie całokształtu obszaru 

finansów w NGO oraz poszczególnych działań. Realizuje, monitoruje, rozlicza projekty 

lokalne, rządowe i europejskie. Poza codzienną pracą wspiera osoby z NGO we właściwym 

prowadzeniu finansów. Sporządza i analizuje roczne sprawozdania finansowe. 

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, FUNDRAISING” dofinansowanego 

przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

NOWEFIO na lata 2021-2030. 

 

 

http://www.mazurylgr.pl/
mailto:doradca@mazurylgr.pl
mailto:doradca@mazurylgr.pl
http://www.mazurylgr.pl/
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8. 

NIEODPŁATNA POMOC  
W PROWADZENIU KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA NGO 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora 

Mazurskie” zaprasza organizacje pozarządowe 

(stowarzyszenia, fundacje, KGW) do skorzystania z nieodpłatnej 

pomocy w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. 

 

Oferta skierowana jest do młodych organizacji: 

 mających siedzibę na terenie województwa warmińsko – mazurskiego 

 oraz nie posiadających Polityki Rachunkowości oraz planu kont. 

 

Doradca księgowy pomoże w założeniu Polityki Rachunkowości, w tym planu kont, 
zaksięgowaniu podstawowych operacji, a także pomoże w sporządzeniu CIT-8 za 2022 rok 
oraz Sprawozdania Finansowego za 2022 rok (marzec 2023). 

W ramach nieodpłatnego doradztwa, z organizacją pozarządową podpisane zostanie  
Porozumienie na nieodpłatną pomoc przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych na okres 
maksymalnie 12 miesięcy. 

Aby skorzystać z doradztwa księgowego, należy wypełnić formularz dostępny pod linkiem: 
http://www.mazurylgr.pl/nieodplatna-pomoc-w-prowadzeniu-ksiag-rachunkowych-dla-ngo-
ruszyl-nabor/  

KONTAKT: tel. +48 513 568 011; e-mail: doradca@mazurylgr.pl 

Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora 
Mazurskie” w ramach projektu „ Zmiany systemowe w Twojej organizacji – STATUT, 
KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAISNG”, który dofinansowany jest przez Narodowy Instytut 
Wolności w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-
2030. 

 

 

 

http://www.mazurylgr.pl/
http://www.mazurylgr.pl/nieodplatna-pomoc-w-prowadzeniu-ksiag-rachunkowych-dla-ngo-ruszyl-nabor/
http://www.mazurylgr.pl/nieodplatna-pomoc-w-prowadzeniu-ksiag-rachunkowych-dla-ngo-ruszyl-nabor/
mailto:doradca@mazurylgr.pl
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9. 

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. 
 

OTWARTY KONKURS OFERT OGŁOSZONY PRZEZ SAMORZĄD 
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO 

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego informuje o ogłoszeniu otwartych 
konkursów ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Samorządu 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, w następujących zakresach zadań:  

1. rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko - mazurskiego 
poprzez wsparcie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych – termin naboru upływa: 13.02.2023r. o godz.15.30. 

2. wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji 
społecznych młodzieży - termin naboru upływa: 24.02.2023r. o godz.15.30. 

3. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowania 
polskości - termin naboru upływa: 13.02.2023r. o godz.15.30. 

4. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - termin naboru upływa: 13.02.2023r.  
o godz.15.30. 

Oferty konkursowe należy składać poprzez generator ofert witkac.pl 

Informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 512 58 
75 (Mariusz Katarzyński) lub 89 512 58 76 (Sekretariat Biura Dialogu Społecznego  
i Pożytku Publicznego). 

Więcej informacji na naszej stronie: https://bip.warmia.mazury.pl/2462/ogloszenie-
otwartych-konkursow-ofert-na-realizacje-w-roku-2023-zadan-publicznych-samorzadu-
wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-
podmioty-wymienione-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-
wolontariacie-uchwala-3-9-23-vi.html 
 
 

2. KONKURSY PROGRAMU ERASMUS+ 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do udziału w konkursach: 

http://www.mazurylgr.pl/
https://www.eurodesk.pl/granty
https://fundusze.ngo.pl/aktualne
http://witkac.pl/
https://bip.warmia.mazury.pl/2462/ogloszenie-otwartych-konkursow-ofert-na-realizacje-w-roku-2023-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-podmioty-wymienione-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-uchwala-3-9-23-vi.html
https://bip.warmia.mazury.pl/2462/ogloszenie-otwartych-konkursow-ofert-na-realizacje-w-roku-2023-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-podmioty-wymienione-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-uchwala-3-9-23-vi.html
https://bip.warmia.mazury.pl/2462/ogloszenie-otwartych-konkursow-ofert-na-realizacje-w-roku-2023-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-podmioty-wymienione-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-uchwala-3-9-23-vi.html
https://bip.warmia.mazury.pl/2462/ogloszenie-otwartych-konkursow-ofert-na-realizacje-w-roku-2023-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-podmioty-wymienione-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-uchwala-3-9-23-vi.html
https://bip.warmia.mazury.pl/2462/ogloszenie-otwartych-konkursow-ofert-na-realizacje-w-roku-2023-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-podmioty-wymienione-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-uchwala-3-9-23-vi.html
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1. Erasmus+ Młodzież, Akcja 1 - Mobilność osób pracujących z młodzieżą; 

2. Erasmus+ Młodzież, Akcja 1 - Wymiany młodzieży; 

3. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe, Akcja 1 - Wyjazdy na studia; 

4. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe, Akcja 1 - Mobilność kadry; 

5. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe, Akcja 1 - Wyjazdy studentów i absolwentów na 
praktyki (staże). 

Termin naborów upływa 23 lutego 2023 roku. 

Więcej informacji: https://erasmusplus.org.pl/  

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). Mile widziane są 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.: 

http://www.mazurylgr.pl/
https://erasmusplus.org.pl/
https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/?fbclid=IwAR1jKUHdtemli7dDBRTnhc2WCldlfo6sqDIJ2OtchhlKqle_THl1oSrPV2c
https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/?fbclid=IwAR1jKUHdtemli7dDBRTnhc2WCldlfo6sqDIJ2OtchhlKqle_THl1oSrPV2c
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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 

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: 21.01.2023 – 21.02.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: 

do 18.04.2023); 

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

do 19.05.2023); 

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

do 16.06.2023); 

4. 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  

 

10. 

ZA NAMI FORUM INICJATYW POZARZADOWYCH WARMII I MAZUR 

17-18 stycznia 2023 roku w Starych Jabłonkach 

odbyło się Forum Inicjatyw Pozarządowych 

Warmii i Mazur zorganizowane przez Elbląskie 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 

Pozarządowych, w którym uczestniczyło ponad 

100 osób – przedstawicieli organizacji 

pozarządowych 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
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W forum uczestniczyli również przedstawiciele naszego stowarzyszenia. 

 

Pierwszego dnia uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji na temat współpracy w czasie 

kryzysu. Prof. Cezary Obracht-Prondzyński tłumaczył jak budować dialog, współpracę  

i synergię organizacji i administracji publicznej. Następnie przyszedł czas na panel 

dyskusyjny. Uczestnicy: Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-

Mazurskiego, Piotr Opaczewski – Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, Wojciech 

Kaczmarczyk -  Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego, Łukasz Samborski – członek Rady Działalności Pożytku 

Publicznego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Cezary Obracht – Prondzyński  

– profesor Uniwersytetu Gdańskiego starali się odpowiedzieć na pytania – Czy istnieje 

system współpracy organizacji z administracją publiczną i jak go rozwijać. 

Ponadto odbyły się wykłady na temat konkursów ogłaszanych przez NIW, funduszy 

europejskich dla Warmii Mazur 2021-2027, programu Erasmus+, a także warsztaty  

z promocji w NGO, HR w NGO oraz fundraisingu w NGO (uczestnicy mogli wybrać udział  

w 2 warsztatach). 

Drugiego dnia o radach działalności pożytku publicznego i reprezentacjach sektora 

pozarządowego opowiedział Bartłomiej Głuszak – przewodniczący Rady Organizacji 

Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz panel dyskusyjny, w którym 

udział wzięła m.in. Barbara Dawcewicz – Prezes LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”. Po 

kolejnych wykładach odbyła się dyskusja w formule open space. Była to doskonała okazja do 

wymiany doświadczeń i poznania się nawzajem. Forum zakończyło się dyskusją. 

Forum Inicjatyw Pozarządowych Warmii i Mazur realizowane było w ramach projektu „Pozarządowi 

eksperci ds. stanowienia prawa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacji Rozwój na lata 2014-

2020. 

 

E-biuletyn opracowała:  

Dominika Brożewicz  

Doradca ds. organizacji pozarządowych 

http://www.mazurylgr.pl/

