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  E-biuletyn 

CENTRUM ANIMACJI SPOŁECZNEJ 

LIPIEC 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 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; 

 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); 

 Specjalistyczne szkolenia: 

Lp. Planowany termin Nazwa szkolenia 

1. III kwartał  Logika projektowa - stacjonarne 

2. IV kwartał Promocja w mediach społecznościowych - online 

 

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 ostatnim czasie zakupiono 2 nowe 

publikacje: 

 

 Jak pisać, żeby chcieli czytać (i kupować). Copywriting & Webwriting. 

 Fundacje i stowarzyszenia. Zasady funkcjonowania. 

Już wkrótce w biblioteczce znajdą się nowe pozycje. Zachęcamy do zgłaszania 

zapotrzebowania na publikacje, z którymi byście Państwo się chętnie zapoznali  

 

 

 

 

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

PRZED NAMI KONSULTACJE SPOŁECZNE  

DOT. OPRACOWYWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora 

Mazurskie” przystępuje do opracowywania Lokalnej Strategii 

Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2021-2027. 

W związku z tym, od połowy sierpnia br. planowany jest cykl 

spotkań (konsultacji społecznych) w każdej gminie członkowskiej LGD (9 gmin: Węgorzewo, 

Budry, Pozezdrze, Srokowo, Giżycko, Wydminy, Miłki, Ryn, Kruklanki).  

Dokładny harmonogram spotkań oraz miejsce ich organizacji wkrótce zostaną zamieszczone 

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

Celem konsultacji jest 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. 

Już dziś zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych oraz do aktywnej współpracy 

mieszkańców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji 

pozarządowych i liderów opinii publicznej ! 

6. 

POD LUPĄ NGO.PL: JACY JESTEŚMY? KONDYCJA III SEKTORA” 

 „Pod lupą” to cykl portalu ngo.pl i Badań Klon/Jawor, 

w którym wzięto na warsztat wybrane zagadnienie 

dotyczące życia organizacji społecznych. Inspiracją do 

tej odsłony stał się najnowszy raport Badań Klon/Jawor 

„Kondycja organizacji pozarządowych 2021”.  

Wszystkie teksty z cyklu „Pod lupą ngo.pl: Jacy 

jesteśmy? Kondycja III sektora” tworzą jedną, spójną 

całość i ciekawie się uzupełniają. Dlatego 

opublikowane zostały w jednym miejscu, zapraszając do wygodnej lektury w formacie PDF. 

Link do publikacji: https://api.ngo.pl/media/get/186696  

Źródło: strona ngo.pl 

 

http://www.mazurylgr.pl/
http://www.mazurylgr.pl/
https://api.ngo.pl/media/get/186696
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7. 

TARGOWISKO „DOBRE BO NASZE WARMIŃSKO-MAZURSKIE” 

30 lipca 2022 roku w Tomaszkowie w hali Kupca Warmińskiego (ul. Pszczela 16) odbędzie 

się pierwsze Targowisko "Dobre bo Nasze Warmińsko - Mazurskie".  

 

Jest to oddolna inicjatywa rolników i producentów dobrej, lokalnej żywności w ramach 

krótkich łańcuchów dostaw, która została merytorycznie i technicznie wsparta przez Lokalną 

Grupę Rybacką Pojezierze Olsztyńskie oraz Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie 

"Południowa Warmia".  Targowisko zaplanowane jest w każdą sobotę przez najbliższe 2 lata. 

 

 

 

 

http://www.mazurylgr.pl/
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8. 

I KADENCJA MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU  

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO 

Rozpoczęła się I kadencja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-

Mazurskiego, w którego skład wchodzi dwudziestu sześciu członków w wieku 13-21 lat, 

reprezentujących prawie wszystkie powiaty naszego województwa. Kadencja 

Młodzieżowego Sejmiku trwa 2 lata. Pierwsza sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego odbyła się 13.06.2022r. w Olsztynie. Młodzi radni złożyli już 

ślubowanie i odebrali nominacje. 

Zachęcamy do współpracy z Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Warmińsko-

Mazurskiego, w szczególności do konsultacji planowanych i realizowanych  działań, 

projektów czy programów z wojewódzką reprezentacją młodzieży. 

Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest organem kolegialnym 

o charakterze inicjatywnym, konsultacyjno-doradczym i wnioskodawczym, głównie dla 

organów samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Cele i zadania Młodzieżowego 

Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego są wskazane w statucie ustanowionym 

Uchwałą Nr XXXIII/500/21 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 

2021r. w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-

Mazurskiego oraz nadania mu statutu. 

Funkcję organizacyjną biura Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

pełni Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przy ulicy Głowackiego 17 (tel. 89 512 

58 81, e-mail:  op@warmia.mazury.pl). 

Dokumenty oraz informacje na temat składu Sejmiku oraz podejmowanych przez niego 

działań, znajdują się pod adresem: https://bip.warmia.mazury.pl/kategoria/143/mlodziezowy-

sejmik.html  

 

http://www.mazurylgr.pl/
mailto:op@warmia.mazury.pl
https://bip.warmia.mazury.pl/kategoria/143/mlodziezowy-sejmik.html
https://bip.warmia.mazury.pl/kategoria/143/mlodziezowy-sejmik.html
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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. 

 

 

KONKURS DOTACYJNY „WSPIERAMY UKRAINĘ” 

DNB Bank Polska S.A. ogłosił Konkurs Dotacyjny „Wspieramy Ukrainę”. 

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego Wniosku na realizację projektu 

dotacyjnego na wsparcie ludności cywilnej w kontekście wyzwań wynikających  

z wojny w Ukrainie. 

Budżet Konkursu wynosi 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych niosących pomoc ukraińskim 

uchodźcom wojennym przybywającym do Polski. 

Terminy składania wniosków: od 14 lipca do 14 sierpnia 2022 r. 

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu: https://www.dnb.pl/pl/wspieramy-

ukraine?fbclid=IwAR1eH9EMKeWrI5XH9P8O9yEvNvlAT0zd8mxfrFYB9wMI9PIXrmDI

ZgW3520  

2. 

 

 

PROGRAM GRANTOWY STOWARZYSZENIA ŻYDOWSKI INSTYTUT 

HISTORYCZNY W POLSCE 

Program Grantowy Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce 

udziela wsparcia do 10 tysięcy złotych na realizację projektów mających na celu 

zachowanie i utrwalanie pamięci o historii i kulturze Żydów oraz ochronie ich 

dziedzictwa ze szczególnym uwzględnieniem działań lokalnych angażujących 

miejscowe społeczności. 

W ramach Programu Grantowego można ubiegać się o dotację w dwóch trybach: 

1) Tryb Konkursowy 

Tryb Konkursowy jest podstawowym trybem przyznawania grantów. Środki 

rozdysponowywane są w wyniku ogłaszanych przynajmniej raz w roku konkursów 

grantowych. 

2) Tryb Interwencyjny 

Tryb interwencyjny przeznaczony jest do niezwłocznego wsparcia pilnych projektów, 

których realizacja w opinii Komisji nie może zostać przełożona do dnia ogłoszenia 

http://www.mazurylgr.pl/
https://www.eurodesk.pl/granty
https://fundusze.ngo.pl/aktualne
https://www.dnb.pl/pl/wspieramy-ukraine?fbclid=IwAR1eH9EMKeWrI5XH9P8O9yEvNvlAT0zd8mxfrFYB9wMI9PIXrmDIZgW3520
https://www.dnb.pl/pl/wspieramy-ukraine?fbclid=IwAR1eH9EMKeWrI5XH9P8O9yEvNvlAT0zd8mxfrFYB9wMI9PIXrmDIZgW3520
https://www.dnb.pl/pl/wspieramy-ukraine?fbclid=IwAR1eH9EMKeWrI5XH9P8O9yEvNvlAT0zd8mxfrFYB9wMI9PIXrmDIZgW3520
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Konkursu Grantowego. 

Nabór wniosków do konkursu trwa do: 9 września 2022 r. godz. 23:59. 

Więcej informacji na stronie: https://szih.org.pl/aktualne-konkursy/  

3. KONKURS „SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE” 

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ogłosiła program ”SPORTOWO 

KULTURALNIE LOKALNIE” wspierający projekty infrastrukturalne czyli remont albo 

budowę obiektów sportowych lub kulturalnych oraz zakup niezbędnego wyposażenia. 

W konkursie mogą startować organizacje i instytucje prowadzące działalność  

w zakresie sportu lub kultury, będące właścicielami bądź najemcami  infrastruktury.  

Do zdobycia jest nawet do 200 tys. zł na realizację zgłoszonego projektu.   

Projekty będą oceniane przez zespół ekspertów, a  najlepsze z nich (do 5 w każdym 

województwie)  będą  przedmiotem głosowania  graczy LOTTO. Na podstawie listy 

rankingowej powstałej w wyniku głosowania, w każdym województwie  zostaną 

wyłonieni laureaci konkursu, którzy otrzymają darowiznę na realizację zgłoszonych 

inwestycji infrastrukturalnych. 

Jednocześnie poprzez stronę www.gramywygrywamy.pl każdy może opisać lokalne 

potrzeby tj. czego brakuje w jego najbliższej okolicy i jakich inwestycji 

infrastrukturalnych w obszarze sportu lub kultury by oczekiwał. Jeżeli zgłoszony  

w konkursie projekt będzie odpowiadał na zapotrzebowanie znajdujące się na stronie 

www.gramywygrywamy.pl  w trakcie oceny dostanie dodatkowe 10 punktów. 

Wnioski można składać do 13 września 2022 r. 

Więcej informacji na stronie: www.fundacjalotto.pl/sportowo-kulturalnie-lokalnie/  

4. KONKURS FUNDACJI PZU  

Fundacja PZU ogłosiła nabór wniosków w ramach konkursów dotacyjnych  

– edycja 2022. 

Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe) 

mogą aplikować  o wsparcie finansowe na projekty realizowane na terenach wiejskich 

oraz w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców w obszarze: edukacji.  

Konkurs „Z Fundacją PZU po lekcjach”  ma na celu wsparcie inicjatyw edukacyjnych 

i wyrównujących szanse społeczne dzieci i młodzieży – nabór wniosków 

od 01.09.2022 r. do 30.09.2022 r.  

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą online. 

Więcej informacji na stronie: https://fundacja.pzu.pl/ 

http://www.mazurylgr.pl/
https://szih.org.pl/aktualne-konkursy/
http://www.gramywygrywamy.pl/
http://www.gramywygrywamy.pl/
https://www.fundacjalotto.pl/sportowo-kulturalnie-lokalnie/
https://fundacja.pzu.pl/
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5. NATURA OD KUCHNI – KONKURS DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH 

Lasy Państwowe zapraszają Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursie 

pn.  „Natura od kuchni”. Granty w wysokości do 5 tys. zł trafią do organizacji, które 

przygotują najciekawsze propozycje wypromowania zdrowej żywności z polskich 

lasów. 

Cele konkursu: 

1. Promocja Lasów Państwowych. 

2. Promocja żywności pochodzenia leśnego. 

Jedno KGW może złożyć jeden wniosek w ramach konkursu. Po zakończeniu 

konkursu organizator planuje zebrać i wydać w publikacji „Dzika kuchnia. Dobre  

z lasu” – najlepsze regionalne, domowe przepisy wykorzystujące leśne produkty. 

Wyjątkowa książka kucharska z lokalnymi przepisami wiejskich gospodyń będzie 

dostępna m.in. w formie darmowego pliku pdf, do pobrania ze strony Lasów. 

Termin składania wniosków upływa: 30 września 2022r. 

Więcej informacji na stronie: https://www.cilp.lasy.gov.pl/konkursy/kgw  

6. 

 

 

 

 

 

 

 

WSPARCIE DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH W 2022 ROKU 
 

1 kwietnia br. ruszył nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu 

państwa na realizację celów statutowych Kół Gospodyń Wiejskich. 

Pomoc finansowa powinna być przeznaczona na realizację celów statutowych Koła 

Gospodyń Wiejskich, związanych w szczególności z: 

 prowadzeniem działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej 

w środowiskach wiejskich; 

 prowadzeniem działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów 

wiejskich; 

 wsparciem rozwoju przedsiębiorczości kobiet; 

 inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia 

i pracy kobiet na wsi; 

 upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania 

i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych; 

 reprezentowaniem interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów 

administracji publicznej; 

 rozwijaniem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej 

i regionalnej. 

 

Obowiązujące kwoty pomocy finansowej wynoszą: 

http://www.mazurylgr.pl/
https://www.cilp.lasy.gov.pl/konkursy/kgw


 
 

 

 

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA 
„WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” 

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

 

 

 
 

 5 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących do 30 członków, 

 6 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących od 31 do 75 członków, 

 7 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących ponad 75 członków. 
 

Termin składania wniosków upływa 30 września 2022r. 

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wsparcie-kol-

gospodyn-wiejskich  

7. 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/ 

 

 

E-biuletyn opracowała:  

Dominika Brożewicz  

Doradca ds. organizacji pozarządowych 

http://www.mazurylgr.pl/
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wsparcie-kol-gospodyn-wiejskich
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wsparcie-kol-gospodyn-wiejskich
https://niw.gov.pl/proo-5-uruchamiamy-nabory-wnioskow/

