STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA
„WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE”
ul. Letniskowa 13; Ogonki; 11-600 Węgorzewo
tel. +48 513 568 011; www.mazurylgr.pl

E-biuletyn
CENTRUM ANIMACJI SPOŁECZNEJ
GRUDZIEŃ 2021
1.
TRWA REALIZACJA PROJEKTU
„ZMIANA SYSTEMOWA W TWOJEJ ORGANIZACJI
– STATUT, KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAISING”
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.
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!
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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;
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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.

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA
„WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE”
ul. Letniskowa 13; Ogonki; 11-600 Węgorzewo
tel. +48 513 568 011; www.mazurylgr.pl

4.
NIEODPŁATNA POMOC W PROWADZENIU KSIĄG RACHUNKOWYCH
DLA NGO I KGW!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora
Mazurskie” zaprasza organizacje pozarządowe (stowarzyszenia,
fundacje, KGW) do skorzystania z
nieodpłatnej pomocy
w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.
Oferta skierowana
organizacji:

jest

w

szczególności

do młodych



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 (styczeń
2022) oraz Sprawozdania Finansowego za 2021 rok (marzec 2022).
W ramach nieodpłatnego doradztwa, z organizacją pozarządową podpisane zostanie
Porozumienie na nieodpłatną pomoc przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych na okres
12 miesięcy.
Podmioty podpisujące Porozumienie, otrzymają bezpłatnie
– Ewidencja księgowa bez tajemnic” autorstwa Marka Ptaka.

publikację

„RewizorGT

Aby skorzystać z doradztwa księgowego, należy wypełnić formularz dostępny pod linkiem:
http://www.mazurylgr.pl/nieodplatna-pomoc-w-prowadzeniu-ksiag-rachunkowych-dla-ngo/
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, FUNDRAIISNG”, który dofinansowany jest przez Narodowy Instytut
Wolności w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 20212030.
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5.
PRZYPOMINAMY O NOWYM OBOWIĄZKU NGO
- REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH !
31 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która nałożyła na organizacje pozarządowe obowiązek
zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów
Rzeczywistych. Nowy obowiązek nie dotyczy organizacji zwykłych.
Termin zgłaszania:


do 31 stycznia 2022r. – organizacje wpisane do KRS przed 31 października 2021r.



7 dni (nie licząc sobót i dni ustawowo wonnych od pracy) od daty zaistnienia
zdarzenia (nowe NGO, oraz zaistnienie zmiany).

Kto ma obowiązek zgłosić:
Zgłoszenia dokonują osoby
z zapisanymi w statucie.

uprawnione

do reprezentowania

organizacji,

zgodnie

Kogo zgłaszać:
W odniesieniu do:


Stowarzyszeń – zgłaszać należy członków Zarządu;



Fundacji – należy ustalić organ stanowiący (organ, który zgodnie ze statutem danej
fundacji decyduje o jej istnieniu oraz ustroju). Często będzie to Fundator
(Zgromadzenie Fundatorów, Konwent Fundatorów, itp.), Rada Fundacji
(ale tylko wtedy, kiedy jej kompetencje wykraczają poza funkcję kontrolną i ma
na przykład kompetencje zmiany statutu fundacji czy podjęcia decyzji o jej likwidacji),
czy wreszcie sam Zarząd, jeśli to jemu statut powierza – oprócz zarządzania – także
podejmowanie kluczowych decyzji o istnieniu bądź nieistnieniu fundacji i jej statucie.

UWAGA! Zgłoszenie danych do CRBR jest bezpłatne i odbywa się wyłącznie
elektronicznie na stronie rejestru CRBR: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/
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6.
OBOWIĄZKI NGO W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI !
Organizacje pozarządowe są zobowiązane do dążenia w swojej działalności do zapewniania
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – są to osoby, które ze względu na
swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się
znajdują, muszą podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu
przezwyciężenia bariery, alby uczestniczyć w różnych strefach życia na zasadzie równości
z innymi osobami.
Od 5 września 2021 roku na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obowiązek dostępności dotyczy również
NGO w przypadku, gdy zawrą umowę z podmiotem publicznym o realizację/ powierzenie
zadania/zadań publicznych lub zamówień publicznych. Warunki jakie będzie musiała spełnić
dana NGO będą każdorazowo określone indywidualnie w zależności od proponowanego do
relacji zadania publicznego.
W ustawie przewidziano następujące dostępności:


architektoniczna



cyfrowa



informacyjno – komunikacyjna.

Więcej informacji: https://publicystyka.ngo.pl/obowiazki-prawne-organizacjipozarzadowych-w-zakresie-zapewniania-dostepnosci-osobom-z-niepelnosprawnosciami
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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 OFERT OGŁOSZONE PRZEZ NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI
– CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
prowadzi nabory wniosków w ramach następujących programów:
NOWEFIO -> https://niw.gov.pl/rusza-nabor-wnioskow-w-konkursie-na-rok2022-rzadowego-programunowefio/?fbclid=IwAR3v2KATJ22VCOz8zr5mQxO4cDFZ4FkTS9WNA6j3ABJl
KuHJxzeha9U-ncw
PROO -> https://niw.gov.pl/rusza-nabor-wnioskow-w-konkursach-na-rok-2022rzadowego-programuproo/?fbclid=IwAR22vZDdiTssGsePwjQcxwnQRTGiN7g5Kkdc9hCwpmVvJY8
8y5sUAFllIlU
ROHiS -> https://niw.gov.pl/startuje-rohis2022/?fbclid=IwAR3uPqzJ4GOp97INfzIrXqRFKM22Dny1RTBRSleTPGhuFTS6VAS_ZvsLeM
Wnioski można składać tylko przez generator: https://generator.niw.gov.pl/
Termin składania wniosków został przedłużony do 10 stycznia 2022 roku do godz.
14.00.

2.

OJCZYSTY - DODAJ DO ULUBIONYCH – EDYCJA 2022
Celem programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych
postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz
doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację
projektów popularyzujących wiedzę o języku. Uprawnione do składania wniosków
w programie są:
1. samorządowe instytucje kultury;
2. organizacje pozarządowe;
3. koła gospodyń wiejskich;
4. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
5. podmioty

prowadzące

działalność

gospodarczą

wpisane

do Centralnej
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Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru
Sądowego z zastrzeżeniem, że na dzień składania wniosku działalność nie
może być zawieszona.
Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania został określony od 28 lutego
do 31 października 2022 roku.
Budżet konkursu 1 mln zł
Nabór wniosków trwa do 10 stycznia 2022 roku.
Więcej
informacji:
https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programydotacyjne-nck/ojczysty-dodaj-do-ulubionych/aktualnosci/edycja-2022-naborwnioskow?fbclid=IwAR2RAxpEP23ayyo1MxVuX7YhOXtOKO8huVqL1GfT8f7_92Vzyt
m6xFCaUS8
3.

KONKURS
W RAMACH RZĄDOWEGO PORGRAMU DOTACYJNEGO „NIEPODLEGŁA”
Program dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych
można wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. do 100 tys. złotych
brutto. Poziom dofinansowania ze środków Programu Wieloletniego „Niepodległa” nie
może przekroczyć 85% całości budżetu zadania.
Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania: od 15 marca 2022 r. do 20
listopada 2022 r.
Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl
Termin naboru wniosków upływa 14 stycznia 2022 roku do godziny 15.59.
Więcej informacji: https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-wnioskow-na-2022rok-w-ramach-programu-dotacyjnegoniepodlegla/?fbclid=IwAR0bt5HJgEbTF0zsYaFVgFpjHSRi5KUKAEFFz0MeUzrpzTviD
9H73-A1CA8

4.

ETNOPOLSKA – EDYCJA 2022
Program służy wspieraniu działań w obszarze edukacji regionalnej oraz popularyzacji
materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Podejmowane inicjatywy
mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji, inspirować się nią, jak również ukazywać
ją we współczesnych kontekstach.
Uprawnione do składania wniosków w programie są:


samorządowe instytucje kultury;



organizacje pozarządowe;
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koła gospodyń wiejskich;



kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;



podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru
Sądowego z zastrzeżeniem, że na dzień składania wniosku działalność
gospodarcza nie może być zawieszona.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 1 marca do 17
października 2022 roku.
Nabór wniosków trwa do 17 stycznia 2022 roku.
Więcej informacji: https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programydotacyjne-nck/etnopolska/aktualnosci/edycja-2022-naborwnioskow?fbclid=IwAR2AY2u8gZq5CbsEZh5nNxVm2lpbjFqrZwWV_FiZeCz0WTpXcN1pZFLfT8
5.

EUROPEJSKI KORPUS SOLIDARNOŚCI
– PROJEKTY WOLONTARIATU
Oferty pracy społecznej umożliwiające młodym Europejczykom zdobywanie
nowych umiejętności, kompetencji i doświadczeń oraz rozwój osobisty,
społeczny, obywatelski i zawodowy.
Realizacja projektów odpowiada na potrzeby społeczności lokalnych, a jednocześnie
zwiększa szanse wolontariuszy na rynku pracy.
Projekty wolontariatu dzielą się na:
1. Wolontariat indywidualny
Wolontariat w pełnym wymiarze godzin na rzecz społeczności lokalnej, w ramach
codziennej pracy organizacji przyjmującej wolontariusza. Miejsce realizacji projektu:
w kraju lub za granicą (projekty krajowe lub międzynarodowe). Czas trwania: od 2 do
12 miesięcy (w niektórych przypadkach osoby z mniejszymi szansami mogą
realizować projekty trwające od 2 tygodni do 2 miesięcy).
2. Wolontariat grupowy
Projekty realizowane przez grupy od 10 do 40 wolontariuszy, pochodzących z co
najmniej dwóch różnych krajów. Projekty tego typu są dobrą formą włączania w
działania społeczne osób z mniejszymi szansami. Miejsce realizacji projektu: w
kraju lub za granicą (projekty krajowe lub międzynarodowe). W przypadku realizacji
przez organizację projektu krajowego co najmniej ¼ uczestników musi pochodzić z
zagranicy. Czas trwania: od 2 tygodni do 2 miesięcy.
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Projekty wolontariackie Europejskiego Korpusu Solidarności skierowane są do:
1. Organizacji, prywatnych lub publicznych, z państw członkowskich UE; państw
EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia; państw kandydujących do UE: Turcja, Serbia,
Republika Macedonii Północnej; krajów partnerskich.
2. Uczestników indywidualnych – młodych wolontariuszy w wieku 18–30 lat,
zarejestrowanych w bazie EKS.
Wsparcie programu
1. Dla organizacji – koszty koordynacji i zarządzania projektem;
2. Dla uczestników – koszty podróży (w przypadku wyboru opcji podróży z
wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu otrzymuje się dodatkowe
dofinansowanie z tytułu spełnienia wymogów „green travel”), kieszonkowe, koszty
utrzymania (zakwaterowanie i wyżywienie), wsparcie językowe oraz w zakresie
włączania społecznego (dla osób z mniejszymi szansami, np. dla osób z
niepełnosprawnością), ubezpieczenie, koszty nadzwyczajne (np. koszty wizowe).
Termin zgłoszeń upływa 23 lutego 2022r. o godz. 12.00.
Więcej informacji:
projekty-wolontariatu
6.

https://www.eurodesk.pl/granty/europejski-korpus-solidarnosciEUROPEJSKI KORPUS SOLIDARNOŚCI
– PROJEKTY SOLIDARNOŚCI

Dofinansowanie krajowych projektów młodzieżowych realizowanych na rzecz
lokalnych społeczności.
Działania solidarnościowe inicjują, opracowują i wdrażają wszyscy uczestnicy
projektu, na każdym etapie jego realizacji. Powinny się one skupiać na problemach
i wyzwaniach lokalnych społeczności.
Projekty mają charakter lokalny, ale jednocześnie powinny wyraźnie reprezentować
„europejską wartość dodaną”, którą określają priorytety Europejskiego Korpusu
Solidarności.
Realizacja projektów solidarnościowych ma wymiar edukacji pozaformalnej, młodzież
angażująca się w codzienne działania zdobywa wiedzę, doświadczenia i umiejętności
sprzyjające rozwojowi osobistemu, społecznemu i obywatelskiemu.
Kto może realizować projekty?
Co najmniej 5-osobowe grupy młodzieży w wieku 18–30 lat, z państw członkowskich
UE. Wszyscy uczestnicy muszą być zarejestrowani w bazie Europejskiego Korpusu
Solidarności.

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA
„WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE”
ul. Letniskowa 13; Ogonki; 11-600 Węgorzewo
tel. +48 513 568 011; www.mazurylgr.pl

Jak aplikować?
Wniosek do Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności składa w imieniu
grupy młodzieży publiczna lub prywatna organizacja z kraju członkowskiego UE.
Termin zgłoszeń upływa 23 lutego 2022r. o godz. 12.00.
Więcej informacji:
https://www.eurodesk.pl/granty/europejski-korpus-solidarnosci-projekty-solidarnosci

7.
ZADANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU W 2022 ROKU !
Za nami 1 rok realizacji projektu skierowanego do organizacji pozarządowych oraz
aktywnych mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego.
Dziękujemy za współpracę oraz zapraszamy do korzystania z naszych usług w 2022 roku,
w którym zaplanowano:
 Doradztwo (formalno-prawne, księgowe, prawno-obywatelskie);
 Prowadzenie księgowości dla 10 NGO;
 Kontynuację kampanii fundraisingowej (doradztwo dla 7 NGO);
 Wdrożenie przepisów RODO (szkolenie dla 15 osób oraz doradztwo dla 7 NGO);
 Wyjazd studyjny na obszar LGR Zalew Wiślany / LGD Wysoczyzna Elbląska
(dla 30 osób);
 Specjalistyczne szkolenia:
Lp.

Planowany termin

Nazwa szkolenia

1.

I kwartał

Księgowość w organizacji pozarządowej

2.

II kwartał

Podstawy prawa w organizacji pozarządowej

3.

III kwartał

Logika projektowa

4.

IV kwartał

Promocja w mediach społecznościowych

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA
„WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE”
ul. Letniskowa 13; Ogonki; 11-600 Węgorzewo
tel. +48 513 568 011; www.mazurylgr.pl

7.
SZCZĘŚLIWEGO 2022 ROKU!
Wszystkim czytelnikom e-biuletynu składamy życzenia wszelkiej pomyślności, radości,
zdrowia, spokoju, sukcesów w działalności zawodowej i społecznej oraz spełnienia w życiu
prywatnym!

E-biuletyn opracowała:
Dominika Brożewicz
Doradca ds. organizacji pozarządowych

