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  E-BIULETYN 

CENTRUM ANIMACJI SPOŁECZNEJ 

PAŹDZIERNIK 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 (29-30.10.2022). 

4. 

BEZPŁATNE SZKOLENIE  

„PROMOCJA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH” 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie 

Jeziora Mazurskie” zaprasza przedstawicieli 

organizacji pozarządowych, KGW, grup 

nieformalnych oraz aktywnych mieszkańców 

województwa warmińsko - mazurskiego na bezpłatne 

szkolenie w trybie online pn. „Promocja w mediach 

społecznościowych”. 

Szkolenie odbędzie się w terminie 29-30 listopada 2022r. (wtorek-środa)  

w godz. 15.00-18.00 na platformie ZOOM. 

Szkolenie poprowadzą: 

 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 

http://www.mazurylgr.pl/
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członkinią ekipy filmowo-montażowej na Slot Art Festiwalu, uczestniczka Akademii 

Fact Chekingu realizowanej przez Stowarzyszenie Demagog. 

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. 

5. 

SPOŁECZNIK WARMII I MAZUR – NAGRODA FEDERACJI FOSa 

   Konkurs „Społecznik Warmii i Mazur” organizowany jest przez   

Federację FOSa. Zgłoszenia przyjmowane są do 4 listopada 2022 

roku. 

 

Celem inicjatywy jest nagrodzenie i wyróżnienie aktywnych osób działających w obszarze 

pomocy społecznej, propagowanie innowacyjnego podejścia oraz postaw pomocniczości. 

W tym roku szczególnie podkreślane i doceniane będą działania pomocowe skierowane do 

uchodźców z Ukrainy. 

W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna będąca jednocześnie 

członkiem, wolontariuszem bądź liderem socjalnej organizacji pozarządowej działającej  

w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej w województwie warmińsko-mazurskim. 

Zgłoszenia mogą również nadsyłać grupy nieformalne bądź zespoły osób pracujących czy 

działających w organizacji w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej. Udział  

w wydarzeniu organizowanym przez Federację FOSA jest bezpłatny. 

Więcej informacji na stronie internetowej: https://federacjafosa.pl/spolecznik-warmii-i-

mazur-nagroda-federacji-fosa/ 

http://www.mazurylgr.pl/
mailto:doradca@mazurylgr.pl
mailto:doradca@mazurylgr.pl
http://www.mazurylgr.pl/
https://federacjafosa.pl/spolecznik-warmii-i-mazur-nagroda-federacji-fosa/
https://federacjafosa.pl/spolecznik-warmii-i-mazur-nagroda-federacji-fosa/
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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. KONKURS NA INICJATYWY 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.eurodesk.pl/granty
https://fundusze.ngo.pl/aktualne
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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2. 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/ 

 

 

6. 

ZA NAMI FORUM LGD WARMII I MAZUR 

W dniach 20-21 października 2022 roku Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”  

w Ogonkach zorganizowało „Forum LGD Warmii  

i Mazur”. 

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich 

Lokalnych Grup Działania województwa warmińsko-

mazurskiego, przedstawiciele  Urzędu Marszałkowskiego 

Woj. Warmińsko – Mazurskiego, przedstawiciele 

samorządów lokalnych oraz osoby zaangażowane w działalność LGD (w sumie 54 osoby). 

Pierwszego dnia Forum miało miejsce wystąpienie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego – pana Adama Krzyśkowa – Dyrektora 

Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa oraz pana Wojciecha Stannego  

– Kierownika Biura Projektów.  

 

W dalszej części pierwszego dnia dr Andrzej Hałasiewicz – przedstawiciel Forum Aktywizacji 

Obszarów Wiejskich przeprowadził szkolenie „Monitoring i ewaluacja w zarządzaniu 

strategicznym rozwojem obszaru. Ewaluacja wskaźników LSR zgodnie z zasadami ewaluacji 

ex-post”.  

 

http://www.mazurylgr.pl/
https://niw.gov.pl/proo-5-uruchamiamy-nabory-wnioskow/
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Z kolei drugiego dnia odbyły się warsztaty ,,Zarzadzanie zmianą i zespołem w zmianie” oraz 

,,Budowanie motywacji w zespole”, które poprowadził wykładowca akademicki – pan 

Wojciech Żemis. 
 

Na zakończenie forum odbył się panel LGD - omówienie kluczowych kwestii związanych  

z działalnością i przyszłością LGD, wspólnych działań, informacji kluczowych pozyskiwanych 

przez przedstawicieli LGD w Krajowej Sieci LEADER, Grupie tematycznej LEADER (GTL) 

działającej przy Ministerstwie Rolnictwa. W panelu uczestniczył pan Piotr Sadłocha  

– Prezes Zarządu Polskiej Sieci LGD. 

 

 
 

Wszystkim uczestnikom Forum LGD Warmii i Mazur dziękujemy za obecność  
 

7. 

ZA NAMI UROCZYSTE OTWARCIE OGRODU OZE W OGONKACH! 

28 października 2022 roku Związek Stowarzyszeń Na 

Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich 

Jezior Mazurskich (LGD9) zorganizował uroczyste 

podsumowanie projektu pn. „Energetyka prosumencka  

– informacja, edukacja, promocja”.  

W ramach tego wydarzenia miało miejsce otwarcie 

ogrodu OZE zlokalizowanego przy budynku biurowym 

w Ogonkach, ul. Letniskowa 13 oraz ogłoszone zostały 

wyniki  konkursu  na graficzne i plastyczne przedstawienie 

hasła „Energetyka prosumencka” wraz z wręczeniem 

nagród laureatom konkursu.  

http://www.mazurylgr.pl/
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Celem zrealizowanego projektu była promocja oraz podniesienie wiedzy nt. zastosowania 

odnawialnych źródeł energii, a w jego ramach zorganizowano wyjazd studyjno – szkoleniowy 

„Kreatywne zastosowanie OZE w praktyce” do Kozarka Małego, zorganizowano konkurs na 

graficzne i plastyczne przedstawienie hasła „Energetyka prosumencka”, zainstalowano 

panele fotowoltaiczne oraz stworzony został ogród OZE koło budynku biurowego  

w Ogonkach. 

Projekt dofinansowany został ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-

2020”. Wartość całkowita projektu wynosi 91 118 zł., w tym kwota dofinansowania 80 000 zł.  

 

 

 

Wyniki konkursu na graficzne i plastyczne przedstawienie hasła „Energetyka prosumencka”: 

I miejsce – Hana Zamielska 

II miejsce – Wiktoria Śliwa 

III miejsce – Jakub Brożewicz  

 

Laureaci otrzymali dyplomy oraz bony o wartości 1000 zł, 500 zł i 300 zł.  

 

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy  

 

 

E-biuletyn opracowała:  

Dominika Brożewicz  

Doradca ds. organizacji pozarządowych 

http://www.mazurylgr.pl/

